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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Περίληψη

Στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων η εφαρμογή διαφόρων ανοσοκατασταλτικών σχημάτων
σχετίζεται με διαταραχές στην αιματολογική εικόνα, αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων και κακοη-
θειών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή και σύγκριση της αιματολογικής εικόνας
και των λοιμώξεων ασθενών με νεφρική μεταμόσχευση που ελάμβαναν είτε αναστολέα του συμ-
πλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών - mTOR αναστολέα (mammalian target of
rapamycin inhibitor) ή παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος (MPAs) σε συνδυασμό με αναστολείς
της καλσινευρίνης (CNIs) και κορτικοειδή (M). Μελετήθηκαν 25 ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση
οι οποίοι χωρίσθηκαν σε 2 ομάδες ανάλογα με το αν ελάμβαναν mTOR αναστολείς ή όχι. Οι δύο

Συγκριτική μελέτη της επίπτωσης του ανοσοκατασταλτικού σχήματος
με ή χωρίς αναστολέα του συμπλέγματος-στόχου της ραπαμυκίνης των
θηλαστικών στην αιματολογική εικόνα, στο προφίλ των λοιμώξεων και
στην ιαιμία από κυτταρομεγαλοϊό σε ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση
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Εισαγωγή

Η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η πολυκυστική
νόσος των νεφρών, η χρόνια σπειραματονεφρίτιδα
και η χρόνια διάμεση νεφρίτιδα αποτελούν κύρια
αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου.
Η μεταμόσχευση νεφρού αποτελεί ουσιαστικά την
θεραπεία εκλογής των ασθενών με χρόνια νεφρική
νόσο τελικού σταδίου. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί
στον τομέα της ανοσοκατασταλτικής αγωγής η οποία
χορηγείται στους μεταμοσχευμένους ασθενείς έχει
οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά επιβίωσης του μο-
σχεύματος και σημαντική βελτίωση της ποιότητας
ζωής σε αυτούς τους ασθενείς.1 Συγκεκριμένα, η τριπλή
ανοσοκατασταλτική αγωγή ως θεραπεία συντήρησης
του μοσχεύματος η οποία περιλαμβάνει έναν αναστολέα
καλσινευρίνης (κυκλοσπορίνη ή tacrolimus), έναν αν-
τιμεταβολίτη [μυκοφενολική μοφετίλη (MMF) ή μυ-

κοφενολικό νάτριο ή αζαθειοπρίνη)] μαζί με κορτικοειδή
(μεθυλπρεδνιζολόνη ή πρεδνιζολόνη) έχει οδηγήσει
σε επιβίωση του μοσχεύματος που φθάνει το 95%
τον πρώτο χρόνο και σε ποσοστά οξείας απόρριψης
περί το 15%. Επιπλέον, στις θεραπευτικές επιλογές
έχει προστεθεί και η κατηγορία των αναστολέων του
συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλα-
στικών – mTOR αναστολείς (mammalian target of ra-
pamycin inhibitors) που μπορούν να χορηγηθούν
εναλλακτικά, οδηγώντας σε μείωση της δόσης των
αναστολέων της καλσινευρίνης ή και πλήρη διακοπή
τους, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της νεφρο-
τοξικότητάς τους και της χρόνιας βλάβης του μοσχεύ-
ματος. Ο μηχανισμός δράσης των διαφόρων ανοσο-
κατασταλτικών φαρμάκων στοχεύει στην παρεμπόδιση
της ενεργοποίησης του T λεμφοκυττάρου σε διάφορα
επίπεδα.2 Ωστόσο, οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ανο-
σοκαταστολής στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
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ομάδες δεν διέφεραν  μεταξύ τους στην CMV οροθετικότητα μεταξύ δότη και λήπτη. Η νεφρική
λειτουργία των ασθενών ήταν σταθερή και στις δύο ομάδες κατά την διάρκεια της μελέτης. Κατα-
γράφηκαν και συγκρίθηκαν ανά δύο μήνες μεταξύ των δύο ομάδων ο συνολικός αριθμός των λευ-
κών, ο αιματοκρίτης και τα αιμοπετάλια, καθώς επίσης και τα επίπεδα του ινωδογόνου στο τέλος
του έτους. Επίσης, μελετήθηκαν ο αριθμός και το είδος των λοιμώξεων (ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις
αναπνευστικού συστήματος, γαστρεντερικού συστήματος, CMV λοιμώξεις /και ιαιμία, λοιμώξεις
από HSV, λοιμώξεις τραύματος). Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο του Student T-test και
του χ2 (Chi-square) με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.20 για Windows. Μεταξύ των δύο ομάδων
δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο συνολικό αριθμό των λευκών, του αι-
ματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και του ινωδογόνου στα μεσοδιαστήματα της μελέτης. Στατιστικά
σημαντικά μικρότερο ποσοστό ασθενών που ελάμβαναν mTOR αναστολείς εμφάνισαν CMV λοί-
μωξη /και ιαιμία και λοιμώξεις αναπνευστικού. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά τις καταγραφόμενες λοιμώξεις ουροποιητικού, γαστρεντε-
ρικού, τραύματος και την λοίμωξη από την ομάδα των HSV ιών.
Συμπερασματικά σε ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση, η ανοσοκαταστολή με mTOR αναστολείς,
δεν επηρεάζει την αιματολογική εικόνα και σχετίζεται με μειωμένη συχνότητα CMV λοίμωξης ή
και ιαιμίας, σε σύγκριση με ανοσοκαταστολή που περιλαμβάνει παράγωγα του μυκοφαινολικού
οξέος.
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συσχετίζονται με αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων, δια-
ταραχή της αιματολογικής εικόνας και εμφάνιση κα-
κοηθειών.

Οι λοιμώξεις των ασθενών με νεφρική μεταμό-
σχευση είναι η συχνότερη αίτια εισαγωγής τους στο
νοσοκομείο. Οι ουρολοιμώξεις και οι αναπνευστικές
λοιμώξεις είναι οι πιο συχνοί τύποι λοιμώξεων σε αυ-
τούς τους ασθενείς. Η αυξημένη επίπτωση των μικρο-
βιακών λοιμώξεων στους λήπτες νεφρικού μοσχεύ-
ματος φαίνεται ότι σχετίζεται με διαταραχή στην
παραγωγή αντισωμάτων που οφείλεται στην χορή-
γηση των διαφόρων ανοσοκατασταλτικών σκευασμά-
των, ενώ τα κορτικοειδή φαίνεται ότι επιδρούν άμεσα
στον αριθμό και την λειτουργικότητα των φαγοκυτ-
τάρων και των μακροφάγων.3

Η λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV) είναι
μια από τις πιο συχνές λοιμώξεις στους λήπτες νεφρι-
κού μοσχεύματος και οι επιπτώσεις της μπορεί να είναι
άμεσες με την εκδήλωση της νόσου ή έμμεσες και να
σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου οξείας απόρρι-
ψης ή της χρόνιας δυσλειτουργίας του μοσχεύματος.4
Η εισαγωγή των mTOR αναστολέων στα ανοσοκατα-
σταλτικά σχήματα συσχετίζεται με χαμηλότερη συ-
χνότητα CMV λοίμωξης ή και ιαιμίας στους μεταμο-
σχευμένους ασθενείς, καθώς οι mTOR υποδοχείς
φαίνεται ότι συμμετέχουν στην αναπαραγωγή του ιού
μέσα στα κύτταρα του ξενιστή διαμεσολαβώντας στην
διαδικασία της μεταγραφής και της μετάφρασης του
ιικού γονιδιώματος.5

Αναφορικά με την επίδραση που έχει η ανοσοκα-
τασταλτική αγωγή στην αιματολογική εικόνα αυτών
των ασθενών θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μπορεί να
παρατηρηθεί λευκοπενία, θρομβοπενία και αναιμία
λόγω καταστολής του μυελού των οστών. Η αναιμία
σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να είναι και περιφε-
ρικού τύπου λόγω αιμολύσεως που προκαλείται από

ορισμένα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.6-7 Συγκεκρι-
μένα η χορήγηση αζαθειοπρίνης ή παραγώγων μυκο-
φενολικού οξέος έχει συσχετισθεί με καταστολή του
μυελού των οστών, ενώ οι αναστολείς της καλσινευ-
ρίνης (κυκλοσπορίνη, tacrolimus) έχουν συσχετισθεί
με την συχνότερη εμφάνιση ουραιμικού αιμολυτικού
συνδρόμου.6-8 Επίσης, η μικροαγγειοπαθητική αιμο-
λυτική αναιμία και η θρομβοπενία είναι σπάνιες, αλλά
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες της κυκλοσπορίνης.9

Η ανάπτυξη κακοηθειών είναι η τρίτη σε σειρά συ-
χνότητας αιτία νοσηρότητας και θνητότητας μετά την
καρδιαγγειακή νόσο και τις λοιμώξεις στους λήπτες
νεφρικού μοσχεύματος. Η συνολική επίπτωση ανά-
πτυξης καρκίνου είναι 3 έως 5 φορές μεγαλύτερη σε
αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με τον γενικό πληθυ-
σμό.10 Οι mTOR αναστολείς εκτός από την πρόληψη
της απόρριψης στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών ορ-
γάνων φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια πλειότροπη
δράση, συνδυάζοντας αντι-πολλαπλασιαστικά και
αντι- νεοαγγειογενετικά αποτελέσματα συμβάλλοντας
θετικά στη μείωσης της επίπτωσης του καρκίνου σε
αυτήν την ομάδα ασθενών.5,10

Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και σύγ-
κριση της αιματολογικής εικόνας, του είδους και της
συχνότητας των λοιμώξεων ασθενών με νεφρική με-
ταμόσχευση που ελάμβαναν είτε mTOR αναστολέα ή
παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος (MPAs) σε συν-
δυασμό με αναστολείς της καλσινευρίνης (CNIs) και
κορτικοειδή (M).

Υλικό και μέθοδοι

Μελετήθηκαν 25 ασθενείς (19 άνδρες, 6 γυναίκες) με
νεφρική μεταμόσχευση στην διάρκεια ενός έτους. Οι
ασθενείς χωρίσθηκαν σε 2 ομάδες. Η ομάδα Α

(M+mTORs αναστολείς+CNIs) πε-
ριλάμβανε 11 ασθενείς (8 άνδρες,
3 γυναίκες) με μέση ηλικία (±SD):
43,2 ± 4,2 έτη που έλαβαν νεφρικό
μόσχευμα: 4 από ζώντα δότη και
7 από πτωματικό δότη. Η ομάδα Β
(M+MPAs+CNIs) περιλάμβανε 14
ασθενείς (11 άνδρες, 3 γυναίκες)
με μέση ηλικία (±SD): 48,5 ± 3,2
έτη που έλαβαν νεφρικό μό-
σχευμα: 4 από ζώντα δότη και 10
από πτωματικό δότη. 

Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν
μεταξύ τους στην CMV οροθετι-
κότητα (ανοσοδοκιμασία χημει-
οφωταύγειας – CLIA, LIAISON®
DiaSorin) μεταξύ δότη και λήπτη
(Πίνακας 1). Η νεφρική λειτουργία
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                                                                  Ομάδα Α                       Ομάδα Β
                                                         M+mTORs+CNIsβ         M+MPAs+CNIsγ

                                                                    (n=11)                            (n=14)
Άνδρες/ Γυναίκες                                          8/3                                 11/3
Μέση ηλικία έτη (±SD)                         43,2 (±4,2)                     48,5 (±3,2)
Είδος μεταμόσχευσης ΖΔ/ΠΔα                    4/7                                 4/10
CMV δότη και λήπτη                        IgM (-) / IgG (+)            IgM (-) / IgG (+)
αΖΔ, ζωντανός δότης, ΠΔ, πτωματικός δότης.
βM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης
των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
γM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλ-
σινευρίνης.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτηςΠίνακας 1



των ασθενών ήταν σταθερή και στις δύο ομάδες κατά
την διάρκεια της μελέτης (Πίνακας 2 και Γράφημα 1)
και εκτιμήθηκε με την μέτρηση των επιπέδων κρεατι-
νίνης ορού στην αρχή και στο τέλος της μελέτης μας. 

Στην διάρκεια ενός έτους με σταθερό το ανοσοκα-
τασταλτικό σχήμα (Πίνακας 3), καταγράφηκαν ανά
δύο μήνες και συγκρίθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων
ο συνολικός αριθμός των λευκών, ο αιματοκρίτης και
τα αιμοπετάλια (Beckman® Coulter LH 780), καθώς επί-
σης και τα επίπεδα του ινωδογόνου (BCS®XP, SIEMENS)
στο τέλος του έτους. Επίσης, μελετήθηκαν ο αριθμός
και το είδος των λοιμώξεων (ουρολοιμώξεις, λοιμώ-
ξεις αναπνευστικού, γαστρεντερικού συστήματος,
CMV λοιμώξεις /και ιαιμία, λοίμωξη από ιό του απλού
έρπητα 1/2 – HSV-1/2, λοιμώξεις τραύματος). Η μέθο-
δος που ακολουθήσαμε για τον έλεγχο της λοίμωξης
του ουροποιητικού, αναπνευστικού και του τραύμα-
τος ήταν η καλλιέργεια των αντιστοίχων βιολογικών
υλικών σε συμβατικά στερεά θρεπτικά υποστρώματα,

ενώ η τυποποίηση των παθογόνων μικροβιακών στε-
λεχών που απομονώθηκαν έγινε με το αυτοματοποι-
ημένο σύστημα Vitek 2® (Biomerieux). Επιπλέον, η
διάγνωση της λοιμώξεως αναπνευστικού βασίστηκε
σε κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με λοί-
μωξη κατώτερου αναπνευστικού. Η διάγνωση της λοί-
μωξης γαστρεντερικού τέθηκε με βάση την κλινική
εικόνα. Η διάγνωση της λοίμωξης ή και ιαιμίας από
κυτταρομεγαλοϊό έγινε με μοριακή μέθοδο η οποία
βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμερά-
σης πραγματικού χρόνου (LightMix® Kit CMV, TIB
MOLBIOL) σε θερμοκυκλοποιητή πραγματικού χρό-
νου (LightCycler 2.0® Roche). Η διάγνωση της HSV-1/2
λοίμωξης έγινε ορολογικά με την ανίχνευση στον ορό
του τίτλου των ειδικών IgG και IgM ανοσοσφαιρινών
(ανοσοδοκιμασία χημειοφωταύγειας – CLIA, LIAISON®
DiaSorin). Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο
του Student T-test και του χ2 (Chi-square) με το στατι-
στικό πρόγραμμα SPSS.20 για Windows.
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Γράφημα 1

Νεφρική λειτουργία ασθενών
ομάδας Α και Β. Σύγκριση τιμών
κρεατινίνης ορού στην αρχή
και στο τέλος της μελέτης.

M+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και
αναστολείς του συμπλέγματος στόχου
της ραπαμυκίνης των θηλαστικών
και αναστολείς καλσινευρίνης.
M+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και
παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος
και αναστολείς καλσινευρίνης.

                                                ΑΡΧΙΚΗ                               ΤΕΛΙΚΗ
                                     Κρεατινίνη ορού (mg/dl)     Κρεατινίνη ορού (mg/dl)      p
Ομάδα Α
M+mTORs+CNIsα                1,22 ±0,24                            1,23 ±0,30                NS
Ομάδα Β
M+MPAs+CNIsβ                   1,37 ±0,38                            1,36 ±0,39                NS
αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των
θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσι-
νευρίνης.

Νεφρική λειτουργία ασθενών ομάδας Α και Β. Τιμή κρεατινίνης ορού στην
αρχή και στο τέλος της μελέτης μας και στις δύο ομάδες ασθενών.Πίνακας 2



Αποτελέσματα

Μεταξύ των δύο ομάδων δεν παρατηρήθηκαν στατι-
στικά σημαντικές διαφορές στο συνολικό αριθμό των
λευκών, του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και του
ινωδογόνου στα μεσοδιαστήματα της μελέτης (Πίνα-
κας 4, 5, 6 και 7). Στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο

ποσοστό ασθενών της ομάδας Β εμφάνισαν CMV λοί-
μωξη /και ιαιμία και λοιμώξεις αναπνευστικού (Πίνα-
κας 8, Γράφημα 2 και 3). Δεν παρατηρήθηκε στατι-
στικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων
όσον αφορά τις καταγραφείσες λοιμώξεις ουροποι-
ητικού,  γαστρεντερικού, τραύματος και την λοίμωξη
από την ομάδα των HSV ιών (Πίνακας 9).
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                                          ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ                 ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΣΗ
                                                (mg/24h)                             (mg/24h)                   p
mTORsα                                 1,56 ±0,65                            1,25 ±0,43                NS
MPAsβ                                   1100 ±297,5                         1092 ±283,8               NS
αmTORs: αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών
βMPAs: παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.

Δοσολογία ανοσοκατασταλτικού σχήματος στις δύο ομάδες ασθενών κατά
την διάρκεια της μελέτης μας (mTOR και MPAs).Πίνακας 3

WBC (κκχ) ανά δίμηνο
(mean± SD)                            1ο                2ο               3ο            4ο            5ο           6ο
Ομάδα Α                               7313            8028           7910       8015        7561       7871
M+mTORs+CNIsα             ±1600          ±2260         ±1686     ±1476      ±1805     ±2014
Ομάδα Β                               9306            8387           7365       8359        7998       7768
M+MPAs+CNIsβ                 ±2760          ±2620         ±2020     ±2380      ±2150     ±2090
p                                                                                           NSγ

αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλα-
στικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Σύγκριση απόλυτου αριθμού λευκών – WBC (κκχ) μεταξύ των δύο ομάδων ασθε-
νών, Α και Β.Πίνακας 4

Hct (%) ανά δίμηνο
(mean± SD)                            1ο                2ο               3ο            4ο            5ο           6ο
Ομάδα Α                               39,9             41,1            40,9         40,3         40,5        41,8
M+mTORs+CNIsα               ±6,1             ±5,6            ±3,7        ±3,8         ±4,1        ±4,5
Ομάδα Β                               42,8             42,1            43,2         41,5         41,7        43,6
M+MPAs+CNIsβ                  ±5,5             ±4,7            ±5,2        ±3,9         ±5,2        ±5,8
p                                                                                           NSγ

αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλα-
στικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Σύγκριση αιματοκρίτη – Hct (%)μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών, Α και Β.Πίνακας 5
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PLTs(x103/μL) ανά 
δίμηνο (mean± SD)                1ο               2ο              3ο             4ο             5ο            6ο
Ομάδα Α                             212,454       212,363     223,363    217,454    207,545    215,727
M+mTORs+CNIsα            ±68,253       ±80,246     ±74,964    ±53,258    ±60,637    ±57,884
Ομάδα Β                             234,357       227,714     206,714    201,000    198,571    205,000
M+MPAs+CNIsβ               ±61,846       ±58,440     ±53,341    ±40,409    ±40,431    ±40,561
p                                                                                           NSγ

αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλα-
στικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Σύγκριση αριθμού αιμοπεταλίων PLTs (x103/μL) μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών,
Α και Β.Πίνακας 6

                                              Ινωδογόνο (mg/dL)
                                                       (mean± SD)
Ομάδα Α                                      370,1 ± 115,8
M+mTORs+CNIsα                                
Ομάδα Β                                     

331,9 ± 78,3
M+MPAs+CNIsβ

P                                                                                               NSγ

αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμ-
πλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών και
αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαι-
νολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Σύγκριση τιμών ινωδογόνου (mg/dL) με-
ταξύ των δύο ομάδων ασθενών Α και Β.Πίνακας 7

                                      CMV ΛΟΙΜΩΞΗ                  ΛΟΙΜΩΞΗ
                                         / ΚΑΙ ΙΑΙΜΙΑ            ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Ομάδα Α
M+mTORs+CNIsα                  1/11                                    4/11
(ασθενείς/σύνολο)                        
Ομάδα Β
M+MPAs+CNIsβ                    10/14                                  12/14
(ασθενείς/σύνολο)                        
p                                               0.001                                  <0.05
αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ρα-
παμυκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και ανα-
στολείς καλσινευρίνης.

Σύγκριση λοιμώξεων αναπνευστικού συστήματος και CMV ιαι-
μίας ή και λοίμωξης μεταξύ των ασθενών της ομάδας Α και Β.Πίνακας 8

Κατηγορία Λοίμωξης      Ουροπ/κού        Γαστρεν/κού         Τραύμα              HSV
Ομάδα Α
M+mTORs+CNIsα                            6/11                      1/11                   1/11                  1/11
(ασθενείς/σύνολο)                      
Ομάδα Β
M+MPAs+CNIsβ                    8/14                     5/14                   3/14                  3/14
(ασθενείς/σύνολο)                      
p                                               NSγ                       NS                     NS                    NS
αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλα-
στικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Σύγκριση λοιμώξεων ουροποιητικού συστήματος, γαστρεντερικού συστήματος,
τραύματος και HSV λοίμωξη ασθενών ομάδας Α και Β.Πίνακας 9



Συζήτηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας το
τριπλό ανοσοκατασταλτικό σχήμα το οποίο περιλαμ-
βάνει αναστολείς της καλσινευρίνης, κορτικοστεροειδή
και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος ή mTOR ανα-
στολείς δεν φαίνεται να επηρεάζει την αιματολογική
εικόνα των ασθενών, καθώς οι τιμές του αιματοκρίτη,
των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων κυ-
μάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν παρουσίασαν
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο διαφορετικών
ανοσοκατασταλτικών σχημάτων της μελέτης μας. Η
τακτική (ανά δίμηνο) παρακολούθηση των ασθενών
μετά την νεφρική μεταμόσχευση καθώς και η κατάλληλη
ρύθμιση της δόσης των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων
με βάση τα επίπεδα τους στο αίμα, συμβάλλει στην

αποφυγή της πρώιμης εκδήλωσης των ανεπιθύμητων
ενεργειών τους από το περιφερικό αίμα Τα αποτελέσματά
μας για τον αιματοκρίτη έρχονται σε συμφωνία και με
την μετα-ανάλυση των Xie X. και συν.11 Ωστόσο, σε αν-
τίθεση με τα αποτελέσματά μας για τον αριθμό των αι-
μοπεταλίων, η παραπάνω ανάλυση έδειξε στατιστικά
μεγαλύτερο κίνδυνο για θρομβοκυτταροπενία στους
ασθενείς που ελάμβαναν mTOR αναστολείς.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς μας το ανο-
σοκατασταλτικό σχήμα το οποίο περιλαμβάνει mTOR
αναστολείς συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικά χα-
μηλότερη συχνότητα CMV λοίμωξης ή CMV ιαιμίας και
ουσιαστικά φαίνεται ότι προσφέρει προστασία έναντι
της λοίμωξης από τον κυτταρομεγαλοϊό. Τα αποτελέ-
σματά μας έρχονται σε συμφωνία με μια πρόσφατη
έρευνα των Ratke J και συν.,12 οι οποίοι έδειξαν ότι λή-
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Γράφημα 2

CMV λοίμωξη ή και ιαιμία ομά-
δας Α και Β.

M+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και
αναστολείς του συμπλέγματος στόχου
της ραπαμυκίνης των θηλαστικών
και αναστολείς καλσινευρίνης.
M+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και
παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος
και αναστολείς καλσινευρίνης.

Γράφημα 3

Λοιμώξεις αναπνευστικού ομά-
δας Α και Β

M+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και
αναστολείς του συμπλέγματος στόχου
της ραπαμυκίνης των θηλαστικών
και αναστολείς καλσινευρίνης.
M+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και
παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος
και αναστολείς καλσινευρίνης.



πτες νεφρικού μοσχεύματος των οποίων το ανοσοκα-
τασταλτικό σχήμα περιελάμβανε mTOR αναστολείς
εμφάνισαν λιγότερες επιπλοκές από CMV λοίμωξη σε
αντίθεση με αυτούς των οποίων το ανοσοκατασταλ-
τικό σχήμα περιελάμβανε παράγωγα του μυκοφαινο-
λικού οξέος. Επιπλέον, οι Tedesco και συν.13 σε μια
μελέτη τους η οποία περιελάμβανε 288 de novo λή-
πτες νεφρικού μοσχεύματος μελέτησαν την επίπτωση
της χρήσης ή μη των mTOR αναστολέων στην συχνό-
τητα της λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό και έδειξαν
στατιστικά σημαντική ελάττωση της τελευταίας σε
ασθενείς που ελάμβαναν μειωμένη δόση αναστολέων
της καλσινευρίνης σε συνδυασμό με mTOR αναστο-
λείς χωρίς μάλιστα ταυτόχρονη χορήγηση CMV προ-
φύλαξης. Η λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό αποτελεί
μια συχνή επιπλοκή της ανοσοκαταστολής στις μετα-
μοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, ειδικά στους οροαρ-
νητικούς ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν μόσχευμα
από οροθετικό δότη.14-15

H κλινικά έκδηλη CMV λοίμωξη μπορεί να συνο-
δεύεται από επιπλοκές, όπως η πνευμονία. Το γεγονός
αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και την στατιστικά σημαν-
τικά μικρότερη συχνότητα λοιμώξεων αναπνευστικού
στους ασθενείς της μελέτης μας που ελάμβαναν ανα-
στολείς των mTOR. Όμως ακόμα και στην περίπτωση
που παραμένει ασυμπτωματική, η λοίμωξη από τον
κυτταρομεγαλοϊό συσχετίζεται με αυξημένη επίπτωση
ευκαριακών λοιμώξεων σε αυτούς τους ασθενείς.16

Επιπλέον, η CMV λοίμωξη ή και ιαιμία συσχετίζεται
με αυξημένη συχνότητα οξείας ή και χρόνιας απόρρι-
ψης μοσχεύματος λόγω της αύξησης της έκκρισης των
κυτοκινών, και αυξητικών παραγόντων που αυτή επι-
φέρει.17-19 Για τους παραπάνω λόγους ένα ανοσοκατα-
σταλτικό σχήμα το οποίο παρουσιάζει διπλό ρόλο,
ούτως ώστε εκτός από τον έλεγχο της απόρριψης να
μπορεί ταυτόχρονα να παρέχει και προστασία από την
CMV λοίμωξη φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό. 

Όταν ο κυτταρομεγαλοϊός εισέρχεται στα κύτταρα
στόχους του ξενιστή συνδέεται με τον υποδοχέα του
αυξητικού επιδερμικού παράγοντα (epidermal gro-
wth factor receptor) - EGRFR και ενεργοποιεί ενδοκυτ-
τάρια μονοπάτια που έχουν ως στόχο τον κυτταρικό
πολλαπλασιασμό και την παράκαμψη του κυτταρικού
στρες, το οποίο μπορεί να προκληθεί κατά τον πολλα-
πλασιασμό του. Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση της
ενδοκυττάριας οδού που διαμεσολαβείται από την
PI3k/Akt κινάση οδηγεί σε αύξηση της μεταγραφής
και της μετάφρασης, ενώ παράλληλα ευνοεί την μετα-
νάστευση των μονοκυττάρων διαμέσου του ενδοθη-
λίου συμβάλλοντας στον πολλαπλασιασμό και την
διασπορά του ιού μέσα στον ξενιστή. Κατά την διαδι-
κασία αυτή ενεργοποιείται τόσο το mTORc1 (mamma-
lian target of rapamycin complex -1) όσο και το
mTORc2 (mammalian target of rapamycin complex -

2) σύμπλεγμα.20-21 Έχει δειχθεί ότι η διατήρηση της λει-
τουργικότητας και των δύο αυτών συμπλεγμάτων
είναι αποφασιστικής σημασίας για την αναπαραγωγή
του ιού μέσα στα κύτταρα.22-23 Παράλληλα, η ενεργο-
ποημένη Akt κινάση φωσφορυλιώνει και απενεργο-
ποιεί το σύμπλεγμα οζώδους σκλήρυνσης (tuberous
sclerosis complex, TSC) και με αυτόν τον τρόπο απο-
τρέπει την απενεργοποίηση του mTORc1, την οποία
εξυπηρετεί ο τελευταίος κάτω από συνθήκες κυτταρι-
κού στρες.24 Οι αναστολείς mTOR αναστέλλουν κυ-
ρίως το mTORc1, και σε μικρότερο βαθμό το mTORc2
συμβάλλοντας έτσι στην αναστολή του πολλαπλασια-
σμού του ιού μέσα στα κύτταρα του ξενιστή. 

Σε μια έρευνα που έγινε από τους Srivastava A. και
συν.25 φάνηκε ότι η χορήγηση των mTOR αναστολέων
συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη συ-
χνότητα λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος. Σε
αντίθεση με το παραπάνω συμπέρασμα, η δική μας
έρευνα δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά
αναφορικά με την λοίμωξη του χειρουργικού τραύμα-
τος ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών. Αυτό πιθανόν
να οφείλεται στην διαφορά της δόσης του mTOR ανα-
στολέα ανάμεσα στις δύο μελέτες. Στο ίδιο συμπέρα-
σμα οδηγηθήκαμε και για την συχνότητα των
ουρολοιμώξεων, των λοιμώξεων γαστρεντερικού και
των λοιμώξεων από ιούς του απλού έρπητα 1/2 (Her-
pes simplex virus 1/2, HSV 1/2). Αναφορικά με τις ου-
ρολοιμώξεις το αποτέλεσμα της έρευνάς έρχεται σε
συμφωνία και τα συμπεράσματα της μετα-ανάλυσης
των Xie X. και συν.11

Συμπερασματικά, η μελέτη μας έδειξε ότι οι ασθε-
νείς με νεφρική μεταμόσχευση οι οποίοι λαμβάνουν
ανοσοκαταστολή με mTOR αναστολείς, δεν παρου-
σιάζουν επηρεασμένη αιματολογική εικόνα και εμφα-
νίζουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα
CMV λοίμωξης ή και CMV ιαιμίας καθώς επίσης και λοι-
μώξεων αναπνευστικού, σε σύγκριση με ασθενείς των
οποίων η ανοσοκατασταλτική αγωγή περιλαμβάνει
παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος. Τα παραπάνω
συμπεράσματα καταδεικνύουν την ανάγκη σχεδια-
σμού προοπτικής έρευνας μας σε μεγαλύτερο δείγμα
ασθενών με ταυτόχρονη καταγραφή του αιματολογι-
κού τους προφίλ και των λοιμώξεων για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. 

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων
Με την παρούσα επιστολή-δήλωση θα ήθελα να

σας βεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμ-
φερόντων από τους συγγραφείς Ευαγγελία Μυσερλή,
Μαγδαληνή Παγάνα, Ευαγγελία Δάφα, Γρηγόριο Μυ-
σερλή, Αγγελική Καρυώτη, Άννα Διαμαντοπούλου, Αι-
κατερίνη Καραντάνη, Ελένη Βαγδατλή, Βασίλειο
Παπανικολάου, Σοφία Διονυσοπούλου και Ελένη Σι-
δηροπούλου.
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Summary

A comparative study of the impact of the immunosupression with or
without mammalian target of rapamycin inhibitors on the hematology
parameters, infections’ profile and cytomegalovirus viremia in kidney
allograft recipients

Evangelia Myserli1, Magdalini Pagana1, Evangelia Dafa1, Gregorios Myserlis2, Angeliki Karyoti1,
Anna Diamantopoulou1, Aikaterini Karantani1, Eleni Vagdatli1, Vasileios Papanikolaou2,
Dionysopoulou Sofia3, Eleni Sidiropoulou3

1Biopathology Laboratory, Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2Organ Transplantation Unit, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration General Hospital
of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
3Biopathology Laboratory, University General Hospital of Thessaloniki AHEPA, Thessaloniki, Greece

In solid organ transplantation immunosuppression is associated with hematology parameters
disorders, increased incidence of infections and malignasies. The purpose of this study was to
record and compare hematological parameters and infections’ profile among kidney allograft
recipients receiving either mammalian target of rapamycin inhibitors (mTOR inhibitors) or deriv-
atives of mycophenolic acid (MPAs) in combination with calcineurin inhibitors (CNIs) and corti-
costeroids (M). We studied 25 kidney transplant recipients (19 men, 6 women) during one year.
The patients were divided into 2 groups depending on whether they were receiving mTOR in-
hibitors or not. The two groups did not differ in CMV seropositivity between donor and recipient.
We recorded and compared during the course of a year and every two months White Blood Cell
count (WBC), hematocrit, number of platelets and fibrinogen levels between the two groups.
During the same period of time we recorded and compared the number and the type of infec-
tions [urinary tract infections, respiratory infections, gastrointestinal, CMV infections and / or
viremia (CMV Real Time PCR), HSV infections, wound infections] during one year with stable im-
munosuppressive regimen. Statistical analysis was performed by the method of Student T-test
and the X2 (Chi-square) with the statistical program SPSS.20 for Windows. There was not any sta-
tistically significant difference of WBC count, hematocrit, number of platelets and fibrinogen lev-
els between the two groups. A statistically significant lower proportion of patients who were
receiving mTOR inhibitors showed CMV infection and / or viremia and respiratory infections.
There was not any statistically significant difference of the incidence of other types of infections
between the two groups.
In conclusion, Immunosuppression with mTOR inhibitors in patients with renal transplantation
is associated with reduced incidence of CMV infection or viremia and respiratory infections com-
pared with immunosuppression including mycophenolic acid derivatives.

Key words
mTOR inhibitors, immunosuppression, CMV infec-
tion, renal transplantation
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