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Παρουσίαση περιστατικού
Άνδρας
Dob : 26/05/1992

08/2016: Λέμφωμα Hodgkin, NS,IIb unfavorable (τράχηλος, μεσοθωράκειο)
3#BV-AVD →intPET deauville 4

4# BEACOPP escalated + RT 40 Gy→ CR

7months: relapse →3# bv-BENDA + autoBMT+ BV-maintenance

Relapse

24 # Nivolumab
(εξελισσόμενη νόσος μετά 11ο #) allo –ASCT!



Όχι MUD στη δεξαμενή

Επιλογή haplosib
θήλυ 29 ετών
CMV+
Ο Rh(+) (ταυτόσημη ομάδα)

Σχήμα προετοιμασίας FLU – CY – TBI 200 - PTCY
d +11 gram (-) μικροβαιαιμία : klebsiella
pneumoniae
d+22 engrafement WBC

Αλλά αναιμία /θρομβοπενία που επιμένουν…
αύξηση αναγκών σε μεταγγίσεις

Μυελόγραμμα d+30: παρουσία 3 σειρών, 
χωρίς νόσο
Χιμαιρισμός: πλήρης δότη

▪ d +31 aGvHD gr II ανώτερου 
πεπτικού

▪ Υπέρταση…
▪ d +33 ΟΝΒ cr=1.7 

Clcr= 60ml/min
χωρίς πρωτεινουρία

και Pr/cr ούρων =0,25
-BK κυστίτιδα

LDH >225…
Ubil = 1,08

Απτοσφαιρίνες μη 
ανιχνεύσιμες
αCoombs (-)

Επίχρισμα αίματος:
5 σχστοκύτταρα κοπ…



MAHA

Επιδείνωση ευρημάτων μετά 
από 5-6 ημέρες

CH50 =110!
C3/C4/C5 μειωμένα

ADAMTS13 = 69%

Eculizumab (vs C5) 600 *mg/w

Διακοπή 
tacrolimus

MMF



PRES : posterior reversible encephalopathy syndrome
Υπέρταση + Κρίσεις ‘Ε’ – εστίες αυξημένης έντασης μαγνητικού σήματος 

κυρίως στον ινιακό λοβό

ΑντιΕ αγωγή
Κεντρικώς 

δρώντα 
αντιυπερτασικα

ΑΔ Ca
Iv labetalol



Μετά από 3 δόσεις eculizumab…

….επιδείνωση νεφρικής 
λειτουργίας:

Clcr <50 ml/min
Αύξησε TPU 210 mg/24h

TPE

3 καθημερινές συνεδρίες 
TPE

(d+ 55- 57)

Συνέχιση eculizumab ανά 
εβδομάδα 

( d+64, d+71)

Βελτίωση ευρημάτων

Σχιστοκύτταρα 3 κοπ
Πτώση LDH 
Καλύτερη απάντηση σε 
μεταγγίσεις

D+80 ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ!



Όμως μετά από 2 ημέρες …

Υπόταση, σύγχυση 
… αν και απύρετος

PMN =940
CRP 37, PcT=100
cr=3,5 clcr = 25 ml/min

d+ 80 μετά αλλοΜΑΚ

Υπό κορτικοειδή για 
θεραπεία gvhd

ΜΑΗΑ
(ενδοθηλιακή βλάβη)

Μετά από 6 
εβδομαδιαίες δόσεις 

eculizumab

Σηπτικό επεισόδιο

Ανάταξη με υγρά και αντιβιοτικά.
+

Διακοπή eculizumab



Αποκόλληση των ενδοθηλιακών κυττάρων από 
τη ΒΜ που οδηγούνται στον αυλό του αγγείου

Εξαγγείωση RBCs στους ιστούς

προφλεγμονώδης και προθρομβωτική
κλινικής κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από 
θρομβοπενία λόγω κατανάλωσης 
αιμοπεταλίων  και σχηματισμό 
θρόμβων στη μικροκυκλοφορία
Coombs (-)αιμολυτική αναιμία, 

και  
βλάβη τελικού οργάνου. 

Επίπτωση: 10% έως 20% alloBMT
σπανιότερα autoBMT

Microangiopathic hemolytic anemia (ΜΑΗΑ) 
Transplant-associated thrombotic microangiopathy(TA-TMA) 



Επίπτωση post-HSCT MAHA 



Months post HSCT

10.1038/s41409-018-0293-3

Η επίπτωση της post HSCT MAHA επηρεάζει τη θνητότητα 
που δε σχετίζεται με την υποτροπή 

Οι σοβαρές μορφές → 1 year OS 16%

https://doi.org/10.1038/s41409-018-0293-3


Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία



ΠΘΦ- ρόλος του συμπληρώματος

10.1053/j.seminhematol.2018.04.003

https://doi.org/10.1053/j.seminhematol.2018.04.003


https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020001515

https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020001515


Προδιάθεση
Γενετική/φυλετική
Προηγηθείσα ΕΒ

Σχήμα 
προετοιμασίας

CNI,Gvhd,λοιμώξεις,
Αυτο-abs

3 HIT hypothesis

MAHA



Ανεπάρκεια 
ADAMTS13

Ενδοθηλιακή 
βλάβη μετά 
από έκθεση 

σε shiga-toxin

Συνεχής ενεργοποίηση 
συμπληρώματος

TMAs – σύνδρομα που αλληλοεπικαλύπτονται



Ασθενείς με MAHA: Γενετικοί πολυμορφισμοί και ελλείψεις 
γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες του συμπληρώματος.

Jodele S.,ASTCT 2021



10.1053/j.seminhematol.2018.04.003



Παράγοντες κινδύνου post-HSCT MAHA

• Μεγάλη ηλικία
• Μαύρη φυλή
• Γυναικείο φύλο
• ΤΒΙ
• MAC
• CNIs, mTORIs
• HLA mismatch
• pre Transplant TKIs
• Λοιμώξεις (CMV,adv,μυκητιάσεις)
• GvHD…



Διαγνωστικά κριτήρια post HSCT MAHA

BMT-CTN IWG-EBMT Overall TMA Refined TMA 



Standard
• LDH
• Σχιστοκύτταρα
• denovo

Θρομβοπενία/Αναιμία ή 
αύξηση αναγκών

• HT
High risk

• Πρωτεινουρία >30 mg/dl ή 
ratio pr/cr ούρων >2

ή
• Ενεργοποίηση τελικού 

σταδίου συμπληρώματος 
(αυξημένα επίπεδα C5b-C9)

• TMA- ιστολογική διάγνωση
• MODs

Ultra high risk 
• Αιμορραγία 

ΓΕΣ

Risk stratification 



https://doi.org/10.1182/blood.2019004218

Κακή πρόγνωση για τους ασθενείς με ΜΑΗΑ  πολύ υψηλού κινδύνου

https://doi.org/10.1182/blood.2019004218


Βλάβη τελικού οργάνου

Συνήθως ΟΝΒ 
(πρωτεινουρία, cr, GFR, ΗΤ)

..αλλά και

Αιμορραγία ΓΕΣ
ARDS/PHT/HF
PRES/αιμορραγία CNS
Αγγειίτιδα/πορφύρα



Ποια είναι η θέση της ΤΡΕ 
στην αντιμετώπιση της 

ΤΑ-ΤΜΑ?



10.1182/asheducation-2014.1.444.



Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in 
Clinical Practice – Evidence-Based Approach from the 
Writing Committee of the American Society for 
Apheresis: The Eighth Special Issue

DOI: 10.1002/jca.21705



:https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2005.06.001

Εφαρμογή TPE σε ΤΑ-ΤΜΑ

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2005.06.001


Η εφαρμογή της ΤΡΕ 
δε βελτίωσε την 

νεφρική λειτουργία 
σε ασθενείς με 

ΤΑ-ΤΜΑ

https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2018.08.016



Eculizumab: αποτελεσματική επιλογή στη λύση στην 
post-HSCT ΜΑΗΑ



Ανεπιθύμητες ενέργειες ΤΡΕ

❖ Επιπλοκές σχετιζόμενες με την τοποθέτηση κεντρικού 
καθετήρα
(λοιμώξεις,θρόμβωση,αιμορραγία)

❖ Αντιδράσεις στη μετάγγιση (life-threatening?)

❖ Αλλοανοσοποίηση





Η πρώιμη εφαρμογή ΤPE μπορεί να βοηθήσει στη λύση του 
μηχανισμού της ΤΜΑ?

10.1111/j.1537-2995.2012.03776.x

https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2012.03776.x


Eculizumab : ΑΕ



Γιατί να επιλέξω ΤΡΕ ως αντιμετώπιση της ΜΑΗΑ?

✓ Μέσω FFPs → παροχή διαλυτών πρωτεϊνών ρυθμιστικών του 
συμπληρώματος που μπορούν να οδηγήσουν στον βραχυπρόθεσμο 
έλεγχο του μηχανισμού

✓ Αντικατάσταση της ADAMTS13
(ιδιαίτερα στις σπάνιες περιπτώσεις που είναι χαμηλή, ως απότοκο της 
ενδοθηλιακή βλάβης)

✓ Αφαίρεση της ελέυθερης Hb του πλάσματος

✓ Αφαίρεση προφλεγμονωδών κυτοκινών

✓ Αφαίρεση αντι-Η και άλλων αυτοαντισωμάτων που θα μπορούσαν να 
πυροδοτούν το μηχανισμό της ΜΑΗΑ 



Σύγχρονη εφαρμογή ΤΡΕ και eculizumab

Οξεία φάση: 900 mg, χορήγηση σε 25 – 45 min (εβδομαδιαίως x 4 εβδομάδες)

Συντήρηση: 1,200 mg, χορήγηση σε 25 – 45 min από την 5η εβδομάδα και κάθε14 ± 2
ημέρες.

* Monitor CH50 < 10

Όταν συνδυάζεται με TPE 
Χορήγηση eculizumab μετά το τέλος της 
συνεδρίας ΤΡΕ



Τελικά τι ωφέλησε περισσότερο τον ασθενή μας?



Για το μέλλον: αναστολή συμπληρώματος σε 
διαφορετικά επίπεδα

Pegcetacoplan



https://doi.org/10.1080/17474086.2021.1960816

Ωστόσο η συνεχής ενδοθηλιακή βλάβη είναι ο μηχανισμός 
που οδηγεί στη βλάβη ιστών - τελικού οργάνου και στη 
αυξημένη θνητότητα.

Ενδοθηλιακή βλάβη, 
μειωμένη έκκριση 
ΝΟ:

Defibrotide
Rituximab
Eicosapentaenoic
acid
Statins
TNF-α inhibitors



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


