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Η πρώτη κλινική μελέτη που αφορούσε στην εφαρμογή της γονιδιακής μεταφοράς για την θεραπεία της 
θαλασσαιμίας ξεκίνησε το 2007 στο Παρίσι υπό την εποπτεία του Dr. Philippe Leboulch, κατόπιν σχετικής έγκρισης 
από τον Γαλλικό Φορέα Ασφάλειας Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (Agence Νationale de Sécurité du Médicament 
et des Produits de Santé, ANSM). Η όλη προσέγγιση περιλαμβάνει απομόνωση των CD34+ αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των θαλασσαιμικών ασθενών, την τροποποίηση τους στο εργαστήριο με 
τον θεραπευτικό φορέα LentiGlobin® ο οποίος φέρει το γονίδιο της β-αλύσου της αιμοσφαιρίνης και εν συνεχεία την 
επιστροφή των τροποποιημένων κυττάρων στους ίδιους ασθενείς. Πρωτογενής στόχος της μελέτης είναι να 
καθορισθεί η τοξικότητα και η ασφάλεια της εφαρμογής στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, ενώ ο δευτερογενής 
στόχος της περιλαμβάνει την ανίχνευση των γενετικά τροποποιημένων κυττάρων στο περιφερικό αίμα των ασθενών 
μετά την γονιδιακή μεταφορά, τον υπολογισμό των επιπέδων έκφρασης της θεραπευτικής αιμοσφαιρίνης και τελικά 
την εκτίμηση του συνολικού οφέλους της θεραπείας για τον ασθενή σε κλινικό επίπεδο. 

Μέχρι σήμερα έχουν συνολικά συμμετάσχει στην μελέτη 3 θαλασσαιμικοί ασθενείς. Ο αρχικός ασθενής 
(Patient 0), ένας νεαρός 28 ετών με μείζονα θαλασσαιμία, λόγω παρατεταμένης απλασίας που παρατηρήθηκε μετά 
την γονιδιακή μεταφορά, μεταμοσχεύθηκε με το δικό του (αυτόλογο) μη-γενετικά τροποποιημένο υλικό και επομένως 
από τον συγκεκριμένο ασθενή δεν κατέστη δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 

 Ο επόμενος ασθενής ο οποίος θεωρείται ως πρώτος ασθενής (Patient 1), ήταν ένας νεαρός 18 ετών, 
σύνθετος ετεροζυγώτης βΕ/βo μείζονος θαλασσαιμίας, ο οποίος υπεβάλλετο σε συνεχείς μεταγγίσεις αίματος από 
την ηλικία των τριών ετών. Ο συγκεκριμένος ασθενής μεταμοσχεύθηκε με τα γενετικά τροποποιημένα αυτόλογα 
αιμοποιητικά κύτταρα στις 7 Ιουνίου του 2007 (δηλαδή περίπου πριν 5.4 χρόνια). Μετά από 33 μήνες από την 
γονιδιακή μεταφορά, το ποσοστό των γενετικά τροποποιημένων κυττάρων στο περιφερικό αίμα ανήρχετο στο 11% 
γεγονός το οποίο οδήγησε σε βελτιωμένη ερυθροποίηση και συνακόλουθα σε καλύτερη ποιότητα ερυθρών 
αιμοσφαιρίων με αύξηση της επιβίωσης κατά 8.5 φορές και πλήρη διόρθωση της MCH δηλ. της μέσης 
περιεκτικότητας αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό αιμοσφαίριο. Ως αποτέλεσμα της γονιδιακής θεραπείας, το ποσό της 
ολικής αιμοσφαιρίνης στον συγκεκριμένο ασθενή έφτασε περίπου στα 8.5 g/dl σημειώνοντας σημαντική αύξηση, 
δεδομένου ότι ο ασθενής παρήγαγε συνολικά μόνο 4.5 g/dl πριν την γονιδιακή μεταφορά. Ο εν λόγω ασθενής 
υπεβλήθη για τελευταία φορά σε μετάγγιση αίματος στις 6 Ιουνίου του 2008 και επομένως παραμένει ελεύθερος 
μεταγγίσεων για περισσότερο από 4 χρόνια. 

Η δεύτερη ασθενής που συμμετέχει στην κλινική δοκιμή (Patient 2), μια νεαρή γυναίκα 23 ετών, επίσης 
σύνθετη ετεροζυγώτης βΕ/βο μείζονος θαλασσαιμίας, υπεβλήθη σε γονιδιακή μεταφορά και αυτόλογη μεταμόσχευση 
των γενετικά τροποποιημένων κυττάρων πριν από περίπου 11 μήνες (δηλαδή εντός του 2011) χωρίς να 
παρατηρηθούν επιπλοκές. Η ασθενής, η οποία έχει επιστρέψει στις δραστηριότητες της, εξακολουθεί να λαμβάνει 
υποστηρικτικές μεταγγίσεις αίματος οι οποίες ωστόσο πραγματοποιούνται με συνεχώς μικρότερη συχνότητα και οι 
οποίες θα συνεχιστούν για περίπου 12 μήνες μετά την γονιδιακή μεταφορά. Μέχρι στιγμής η κλινική της εικόνα είναι 
άριστη. 

Θα συζητηθούν διεξοδικά  τα σημαντικά προβλήματα της ενσωμάτωσης του φορέα σε συγκεκριμένες 
περιοχές του γονιδιώματος των ασθενών και τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχει το γεγονός αυτό, καθώς και οι 
προοπτικές βελτίωσης συγκεκριμένων παραμέτρων του φορέα και η εφαρμογή τους στους επόμενους ασθενείς. 

Η επιτυχία της πρώτης κλινικής μελέτης για την γονιδιακή θεραπεία της θαλασσαιμίας έρχεται ως 
επιβράβευση των προσπαθειών όλης της επιστημονικής κοινότητας που ασχολείται με την γονιδιακή θεραπεία και 
προφανώς αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την ριζική αντιμετώπιση της νόσου.  


