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Metchinikoff (1967) 
phagocytic white cells 
or neutrophils

Strumia (1934) injected 
neutrophils
intramuscularly into 
neutropenic patients

Brecher et al (1953) 
undertook experiments 
in dogs

leucocyte transfusion in acute 
leukaemia (Freireich et al, 
1965; Levin et al, 1965; Bodey
et al, 1966)



τι είναι η μετάγγιση κοκκιοκυττάρων?

μετάγγιση κοκκιοκυττάρων (GTX) 

θεραπεία υποκατάστασης - λογική θεραπευτική προσέγγιση 
σε βακτηριακές, μυκητιασικές και ιογενείς λοιμώξεις σε 
ασθενείς με παρατεταμένη ουδετεροπενία που σχετίζεται με τη 
νόσο ή τη θεραπεία και είναι διαθέσιμη τα τελευταία 40 
χρόνια.



Πότε γίνεται

ελάχιστα κριτήρια πριν από την έναρξη της μετάγγισης 
κοκκιοκυττάρων (GTX), ανεξάρτητα από την αιτία της ουδετεροπενίας
του ασθενούς: 

• ANC <500 κύτταρα/ml

• Στοιχεία βακτηριακής ή μυκητιασικής λοίμωξης (δηλαδή, κλινικά 
συμπτώματα λοίμωξης, θετικές καλλιέργειες, παθολογική 
διάγνωση λοίμωξης από βιοψίες, ακτινογραφικά στοιχεία 
πνευμονίας). 

• μη ανταπόκριση σε αντιμικροβιακή θεραπεία για τουλάχιστον 
48 ώρες (εκτός από ακραίες περιπτώσεις με απειλητική για τη ζωή 
λοίμωξη)



Πότε γίνεται

• Χημειοθεραπεία ή μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών 
ουδετεροπενία

• Θεραπεία λοιμώξεων

• Προφύλαξη λοιμώξεων

• Απλαστική αναιμία

• Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος

• Νεογνική σήψη





a multicenter randomized controlled trial 

Το κύριο καταληκτικό σημείο 
•Επιβίωση και
• έλεγχος μικροβιακή νόσου, σε 42 
ημέρες μετά την τυχαιοποίηση.

•56 ασθενείς στο σκέλος των 
κοκκιοκυτταρων
•58 ασθενείς  στο σκέλος της 
αντιμικροβιακης θεραπείας

•Μεση δόση κοκκιοκυτάρων
54.9 *10 ^9  (>0.6 *10 ^9 
granulocytes per kilogram
καλύτερο αποτέλεσμα)
•30% έλαβαν χαμηλότερη δόση
0.09 *10 ^9 granulocytes per 
kilogram

•Περιορισμοί : λιγότεροι ασθενείς, 
δυσκολία συνεργασίας

2015 Oct 29;126(18):2153-61



Συμπερασματικά, δεν 
υπήρχε συνολική επίδραση 
της μετάγγισης 
κοκκιοκυττάρων στο κύριο 
αποτέλεσμα, αλλά επειδή η 
εγγραφή ήταν η μισή από 
την προγραμματισμένη, η 
δύναμη για τον εντοπισμό 
ενός πραγματικού 
ευεργετικού 
αποτελέσματος ήταν 
χαμηλή.

A. Forest plot of primary out-

come success stratified by infection. 

MITT; excluding subjects for whom a 
primary outcome could not be 
determined due to study withdrawal or 
inadequate information for adjudication 
of response
PP ; per protocoll analysis



B. Forest plot of day 42 survival status 
stratified  by infection.





ομάδα ελέγχου, ενδιάμεση μεταξύ αυτής 

της χαμηλής ομάδα δόσεων και αυτή της 

ομάδας υψηλών δόσεων,

διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές 

σε επίπεδο P, 0,05.



Μεταανάλυση από 9 μελέτες (από το 1978) , updated μεταανάλυση Απρίλιος 2015

Μέση  χαμηλή δόση κοκκιοκυττάρων  1*10 ^10  /ημέρα

Ενδιάμεση δόση κοκκιοκυττάρων 1-4 *10 ^10 / την ημέρα

Υψηλή δόση κοκκιοκυττάρων >4 x 10 ^ 10 / την ημέρα













Οι μεταγγίσεις θεραπευτικών κοκκιοκυττάρων έχουν αποδείξει όφελος?



Προβληματισμοί συλλογής και μετάγγισης κοκκιοκυττάρων



Οι ασθενείς με αλλοαντισώματα σε ειδικά για τα κοκκιοκύτταρα 

αντιγόνα μπορεί να μην επιτύχουν ικανοποιητική θεραπευτική 

ανταπόκριση σε μεταγγίσεις κοκκιοκυττάρων και διατρέχουν 

υψηλότερο κίνδυνο πνευμονικής τοξικότητας.

Τα αντισώματα που στρέφονται κατά των αντιγόνων του συστήματος

HNA μπορούν να προκαλέσουν TRALI, ουδετεροπενία μετά από HSCT,

εμπύρετες αντιδράσεις μετάγγισης και ποιοτική δυσλειτουργία

ουδετεροφίλων .

ashap7, 2019, ch 13

Η ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι αντιγόνων ειδικά για τα HLA ή τα 
κοκκιοκύτταρα μπορεί να μειώσει την επιβίωση των κοκκιοκυττάρων 
in vivo και να προκαλέσει μη φυσιολογική μετανάστευση 
κοκκιοκυττάρων 

Alloimmunization prevents the migration of transfused indium-111-labeled granulocytes to sites of infection. AU Dutcher JP, Schiffer CA, Johnston GS, 
Papenburg D, Daly PA, Aisner J, Wiernik PH SO Blood. 1983;62(2):354

Αλλοανοσοποίηση



Λοιμώξεις

Οι μεταγγισεξαρτώμενες-μεταδιδόμενες ασθένειες είναι εξίσου σημαντικό ζήτημα σε 

μετάγγισης αίματος και παραγώγων

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κοκκιοκύτταρα, τα οποία πρέπει να μεταγγιστούν το συντομότερο 

δυνατό μετά τη συλλογή, πριν από την ολοκλήρωση των δοκιμών μολυσματικών ασθενειών 

PubMed Granulocyte transfusion: current status. AU Price TH SO Semin Hematol. 2007;44(1):15.



Πίεση/
ΣυγγενείςΔικαίωμα απόρριψης

Συλλογή κοκκιοκυττάρων

Δότες κοκκιοκυττάρων

παρενέργειες των 
θεραπειών G-CSF

Δυσκολία συλλογής 
(εθελοντών) δοτών

Υψηλό κόστος 
συλλογής

Μικρός χρόνος ζωής 
των κοκκιοκυττάρων



• η κλινική εμπειρία φαίνεται να υποστηρίζει την ιδέα ότι οι 
μεταγγίσεις κοκκιοκυττάρων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
για βαριά άρρωστους ασθενείς

• Όμως οι κλινικές επιδράσεις αυτών των μεταγγίσεων δεν 
δύναται με τα έως τώρα δεδομένα να αποδειχθούν 
στατιστικά σημαντικές

Clinical Ethics 2020, Vol. 15(3) 156–161




