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Η έγχυση βλαστοκυττάρων 
έπειτα από την µεταµό-
σχευση νεφρού µπορεί 

να εξουδετερώσει την ανάγκη 
για λήψη φαρµάκων, τα οποία 
λαµβάνονται για να αποτραπεί 
η απόρριψη του µοσχεύµατος, 
αναφέρουν αµερικανοί ερευνη-
τές. Οι πρώτες δοκιµές της τε-
χνικής σε νοσοκοµεία των ΗΠΑ 
ήταν επιτυχηµένες, γράφουν 
στην επιθεώρηση «Science 
Translational Medicine». Και 
εξηγούν, πως οι περισσότεροι 
ασθενείς δεν χρειάζονται πλέον 
ανοσοκατασταλτικά φάρµακα.

Τα ευρήµατα αυτά θα µπο-
ρούσαν να έχουν «σηµαντικό 
αντίκτυπο» στην επιστήµη των 
µεταµοσχεύσεων, σύµφωνα µε 
τους ερευνητές.

Ένα από τα µεγαλύτερα προ-
βλήµατα µε τις µεταµοσχεύσεις 
είναι ο κίνδυνος να εκλάβει ο 
οργανισµός ως «εισβολέα» το 
ξένο όργανο και να του επιτε-
θεί για να το «εξουδετερώσει» 
και να το αποβάλλει. Για να 

αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος, οι 
ασθενείς πρέπει εφ’ όρου ζωής 
να παίρνουν ισχυρά φάρµακα 
που καταστέλλουν το ανοσοποι-
ητικό σύστηµα. Έτσι, όµως, οι 
ασθενείς µένουν εκτεθειµένοι 
σε βαριές λοιµώξεις και στην 
ανάπτυξη προβληµάτων όπως 
η υπέρταση και ο διαβήτης. Στη 
νέα µελέτη, που διεξήχθη στο 
Πανεπιστήµιο της Λούισβιλ και 
το Νοσοκοµείο Northwestern 
Memorial του Σικάγου, συµµε-
τείχαν οκτώ ασθενείς.

Τα νεφρικά µοσχεύµατα ελή-
φθησαν από ζώντες δότες, από 
το αίµα των οποίων οι γιατροί 
πήραν και βλαστικά κύτταρα.

Ο οργανισµός των δεκτών 
των µοσχευµάτων προετοιµά-
σθηκε µε ακτινοθεραπεία και 
χηµειοθεραπεία για να καταστα-
λεί το ανοσοποιητικό σύστηµα. 
Στη συνέχεια, έγινε η µεταµό-
σχευση και δύο ηµέρες αργό-
τερα η έγχυση των βλαστικών 
κυττάρων. Η θεωρία πίσω απ’ 
όλη αυτή τη διαδικασία είναι 

ότι τα βλαστικά κύτταρα θα οδη-
γήσουν στην δηµιουργία ενός 
τροποποιηµένου ανοσοποιητι-
κού συστήµατος, το οποίο δεν 
θα επιτίθεται πλέον στο νέο όρ-
γανο ή στον νέο ιδιοκτήτη του.

Αν και οι ασθενείς στην αρχή 
έπαιρναν ανοσοκατασταλτικά 
φάρµακα, οι ερευνητές άρχι-
σαν σιγά-σιγά να µειώνουν τις 
δόσεις τους, ελπίζοντας πως σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα θα τα 
διακόψουν εντελώς. Αυτό επε-
τεύχθη τελικά µέσα σε έναν χρό-
νο από την µεταµόσχευση σε 
πέντε από τους οκτώ ασθενείς. 
Όπως δήλωσε ο επικεφαλής 
ερευνητής δρ Τζόζεφ Λέβενθαλ, 
αναπληρωτής καθηγητής Χει-
ρουργικής στην Ιατρική Σχολή 
Φάινµπεργκ του Πανεπιστηµίου 
Νορθγουέστερν, η τεχνική βρί-
σκεται ακόµα σε πειραµατικό 
στάδιο, αλλά εκτός από τους 
ασθενείς που κάνουν µεταµό-
σχευση νεφρού µπορεί να βελ-
τιώσει τη ζωή και εκείνων που 
δέχονται άλλα µοσχεύµατα.

Τα βλαστοκύτταρα αποτρέπουν 
την απόρριψη των µοσχευµάτων
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