
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  HELLENIC SOCIETY OF HAEMATOLOGY

ISSN: 1792-7110

Διευθυντής Σύνταξης: 
Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής

Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς
Aναπληρωτής Εκδότης: Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος

ΤΟΜΟΣ 3 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Α
ίμ

α
 3

 (2
)    Μ

υελοδυσπ
λαστικά σύνδρομα   - 2

Ο Μ
έρος              Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ - ΙΟ
Υ

Ν
ΙΟ

Σ 2012

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα - 2Ο Μέρος

Ν.-Α. Βύνιου, Α. Συμεωνίδης
Guest Editors



ix

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

The Journal
of the Hellenic Society of  

HEMATOLOGY

Περιοδική Έκδοση της  
Ελληνικής ΑιμΑτολογικης
Εταιρείας

  HELLENIC SOCIETY OF HAEMATOLOGY

BOARD OF THE HELLENIC
SOCIETY OF HAEMATOLOGY

 President: Nikolaos Charchalakis
 Vice Presidents: Dimitrios Karakassis 
  Ioanna Sakellari
 General Secretary: Elissavet Grouzi
 Executive Secretary: Ioannis Kakkas
 Treasurer: Panagiotis Panagiotidis
 Members: Georgios Vassilopoulos
  Konstantinos Tsatalas
  Panagiotis Tsaftaridis
  Panagiotis Tsirigotis

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Πρόεδρος: Νικόλαος Χαρχαλάκης
 Αντιπρόεδροι: Δημήτριος Καρακάσης 
  Ιωάννα Σακελλάρη
 Γεν. Γραμματέας: Ελισάβετ Γρουζή
 Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Κάκκας
 Ταμίας: Παναγιώτης Παναγιωτίδης
 Μέλη: Γεώργιος Βασιλόπουλος
  Κωνσταντίνος Τσαταλάς
  Παναγιώτης Τσαφταρίδης
  Παναγιώτης Τσιριγώτης

ΕΚΔΟΤΗΣ
Φώτης Ν. Μπερής

Καθηγητής Αιματολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Γενεύης

Κινητό: +41 79 957 5461
e-mail: photis.beris@unilabs.com

EDITOR
Photis N. Beris

Professor of Haematology
Medical School Geneva University, Switzerland 

Modile: +41 79 957 5461
e-mail: photis.beris@unilabs.com

ΣΥΝ-ΕΚΔOΤΕΣ

Κωνσταντίνος Τσαταλάς
Καθηγητής Αιματολογίας

Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

E-mail: ktsatala@med.duth.gr

CO-EDITORS

Konstantinos Tsatalas
Professor of Haematology

University Haematology Clinic
University General Hospital of Alexandroupolis

E-mail: ktsatala@med.duth.gr

Ελένη A. Παπαδάκη
Καθηγήτρια Αιματολογίας

Επικεφαλής Αιματολογικού Τμήματος
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Τηλ.: 2810 394629
Fax.: 2810 394632

e-mail: epapadak@med.uoc.gr

Helen A. Papadaki
Professor of Haematology

University of Crete School of Medicine
Head of Department of Haematology 
University Hospital of Heraklion, Crete

Τel.: +30 2810 394629
Fax.: +30 2810 394632

e-mail: epapadak@med.uoc.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα, Τηλ.: 210 7211806
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Vita Congress - Β. Βουραζέρης, Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 11528 Αθήνα, 
Τηλ.: 210.72.54.360, Fax: 210.72.54.363, E-mail: info@vitacongress.gr, http://www.vitacongress.gr
ΕΚΤΥπΩΣΗ: ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑmed, Λ. Μεσογείων 380, 153 41 Αγία Παρασκευή, Τηλ.: +30210.6000643, Fax: +30 210 6002295, E-mail: techn@hol.gr

ΑΝΑπΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ

πΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝ-ΕΚΔOΤΕΣ
Νικόλαος Κ. Ζούμπος

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αιματολογική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό

ASSOCIATE EDITOR

PAST C0-EDITORS
Nicolaos C. Zoumbos

Theodoros P. Vassilakopoulos
Assistant Professor

Haematology Clinic
National and Kapodistrian University of Athens



ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «ΑΙΜΑ»  
ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ:  

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Με το παρόν τεύχος συμπληρώνονται δυόμισυ χρόνια από την έκδοση του περιοδικού της 
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας «ΑΙΜΑ» στην καινούργια του μορφή ως καθαρά εκπαιδευ-
τικού περιοδικού που προσφέρει ανασκοπήσεις επιλεγμένων θεμάτων της Αιματολογίας.

Με το τεύχος του Ιουλίου εγκαινιάζουμε μιά καινούργια κατηγορία άρθρων που θα δημο-
σιεύονται στο περιοδικό μας. Πρόκειται για σχολιασμένα άρθρα της διεθνούς αιματολογικής 
βιβλιογραφίας. Σε κάθε τεύχος με αρχή τον Ιούλιο του 2012  εκλεκτοί Ελληνες συνάδελφοι κα-
λούνται να σχολιάσουν, εξηγήσουν, ένα άρθρο το οποίο αποτέλεσε ορόσημο στην διεθνή αιματο-
λογική βιβλιογραφία, είτε γιατί προσέφερε νέες γνώσεις στην παθογένεια μιάς νόσου είτε γιατί 
αποτελεί καινούργια πρόοδο στην θεραπευτική αιματολογικού νοσήματος είτε γιατί εμπλούτισε 
τις γνώσεις μας στις βασικές επιστήμες. Στο σημερινό τεύχος οι συνάδελφοι Α. Σπυριδωνίδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Γ. Βασιλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μί-
ου Θεσσαλίας, Ι. Αποστολίδης Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και Ι. Κοτσιανίδης Επίκουρος Κα-
θηγητής Παν/μίου Θράκης, με συντονιστή τον Καθηγητή κ. Ν. Ζούμπο, μας αναλύουν τέσσερα 
σημαντικότατα άρθρα του 2011 και του 2012 τα οποία αναφέρονται σε πρόσφατα επιτεύγμα-
τα της Αιματολογίας.

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρία και οι εκδότες του περιοδικού της, ευχαριστούν τους συ-
ναδέλφους που δέχτηκαν να συνεισφέρουν σ’ αυτήν την καινοτομία του «ΑΙΜΑ». Θέλουμε να 
ελπίζουμε ότι η προσφορά αυτή του «ΑΙΜΑ» στην Αιματολογία στην Ελλάδα θα  συνεισφέρει 
στην όσο το δυνατόν πιό ολοκληρωμένη και αντικειμενική συνεχή εκπαίδευση των Ελλήνων 
Αιματολόγων προς όφελος των ασθενών μας.

Αθήνα Ιούλιος 2012 Καθηγητής Φώτης Μπερής
 Εκδότης Περιοδικού ΑΙΜΑ

Haema 2012; 3(2): xi
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«Ρίξε κι’ άλλο λάδι στη φωτιά»: Μια παράδοξη 
μέθοδος για την αντιμετώπιση του χρόνιου GvHD.
ςχολιασμός: Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Αναπληρωτής 
καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Interleukin-2 and regulatory T cells in graft-versus-host 
disease. Koreth J, Matsuoka K, Kim HT, McDonough 
SM, Bindra B, Alyea EP 3rd, Armand P, Cutler C, Ho VT, 
Treister NS, Bienfang DC, Prasad S, Tzachanis D, Joyce 
RM, Avigan DE, Antin JH, Ritz J, Soiffer RJ. N Engl J 
Med. 2011 Dec 1; 365(22):2055-66

η ιντερλευκίνη-2 (IL-2), ο αυξητικός παράγοντας 
των τ-λεμφοκυττάρων που ανακαλύφθηκε πριν από 30 
χρόνια, αποτέλεσε την πρώτη κυτταροκίνη που χρησι-
μοποιήθηκε κλινικά ως «ανοσοδιεγερτικός» παράγοντας 
για την ανοσοθεραπεία του καρκίνου, όπως το μελάνωμα 
και τον καρκίνο του νεφρού. μια καινούρια μελέτη που 
δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine κα-
τέδειξε ότι η IL-2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το 
αντίθετο, δηλαδή ως «ανοσοκατασταλτικός» παράγοντας. 
οι Koreth και συνεργάτες από το Dana-Farber Cancer 
Institute χορήγησαν σε 29 ασθενείς που έπασχαν από αν-
θεκτική στα στεροειδή χρόνια αντίδραση μοσχεύματος 
εναντίον του ξενιστή (GvHD) χαμηλές δόσεις υποδόριας 
IL-2 για 8 εβδομάδες. Πού βασίστηκαν οι ερευνητές στο 
να χορηγήσουν στους ασθενείς τους έναν κλασικό ανο-
σοδιεγερτικό παράγοντα αντί μιας ανοσοκατασταλτικής 
αγωγής? καινούρια ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν 
την in vitro και in vivo ικανότητα της χαμηλής δόσης IL-
2 στην έκπτυξη των CD4+ CD25+ τ-ρυθμιστικών κυττά-
ρων (Treg), μια ανακάλυψη που και αυτή με τη σειρά της 
βασίστηκε στην παράδοξη παρατήρηση ότι τα IL-2-/- πο-
ντίκια παρουσιάζουν λεμφοειδική υπερπλασία και αυ-
τοανοσία αντί για λεμφοπενία. οι ερευνητές του Dana 
Farber προχώρησαν σε αυτήν την πρωτοποριακή κλινική 
μελέτη παρατήρησης καθότι δεν υπάρχει καμία standard 
θεραπεία για το ανθεκτικό GvHD και υποθέτοντας ότι 
μια έκπτυξη των Treg μέσω της χορήγησης χαμηλής δό-
σης ιL-2 θα μπορούσε να ωφελήσει τους ασθενείς με 
GvHD (όπως έχει καταδειχθεί σε μοντέλα ποντικιών). 

Από τους 23 αξιολογήσιμους ασθενείς που έλαβαν την 
καθημερινή δόση υποδόριας ιL-2 (0.3–3 x 106 IU/m2), 
οι 12 παρουσίασαν κλινική βελτίωση, ενώ σε κανέναν 
από τους ασθενείς δεν παρουσιάστηκαν σοβαρές παρε-
νέργειες. Παράλληλες ανοσολογικές μελέτες κατέδειξαν 
ότι η χορήγηση της IL-2 επέφερε γρήγορη και σημαντι-
κή (8-πλάσια) έκπτυξη των περιφερικών Treg. Επίσης, 
οι ερευνητές απομόνωσαν τα Treg από τους ασθενείς και 
μπόρεσαν να αποδείξουν σε in vitro μελέτες την ανοσο-
κατασταλτική τους δράση. μετά το τέλος της χορήγησης 
IL-2 οι τιμές των περιφερικών Treg στους ασθενείς μειώ-
θηκαν, παρόλα αυτά ο απόλυτος αριθμός τους παρέμεινε 
σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις τιμές που είχαν 
οι ασθενείς πριν τη χορήγηση της κυτταροκίνης. Αλλάζει 
αυτή η μελέτη την καθημερινή μας πρακτική? Παρά τα 
πολύ καλά αποτελέσματα απόκρισης των συμπτωμάτων 
του GvHD που παρουσιάζονται στην δημοσίευση, υπάρ-
χουν ακόμα πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν 
με καλά σχεδιασμένες μελέτες προτού αρχίσουμε να ρί-
χνουμε «λάδι» (IL-2) στην «φωτιά» (GvHD). Π.χ. η με-
λέτη αυτή δεν εξηγεί γιατί σε 11 από τους ασθενείς της 
μελέτης δεν υπήρξε καμία κλινική ανταπόκριση (πρέπει 
να σημειωθεί πάντως ότι ούτε και κλινική επιδείνωση) 
παρά την αύξηση των Treg τους. ο ακριβής τρόπος και 
η ακριβής διάρκεια χορήγησης της IL-2 πρέπει να ανα-
λυθούν σε προοπτικές μελέτες. Επίσης, χρειαζόμαστε 
δεδομένα μακράς επιβίωσης για να βγουν ασφαλή συ-
μπεράσματα. Δεδομένου όμως ότι το ανθεκτικό GvHD 
αποτελεί ένα νόσημα με πολύ υψηλή θνησιμότητα για 
το οποίο δεν υπάρχει καμία standard θεραπεία, η χορή-
γηση χαμηλής δόσης IL-2 αποτελεί μια θεραπευτική δυ-
νατότητα που μπορεί κανείς να σκεφτεί να εφαρμόσει 
σε επιλεγμένους ασθενείς. Υπάρχουν βέβαια και άλλες 
πρωτοποριακές θεραπείες για το χρόνιο GvHD που βρί-
σκονται υπό διερεύνηση, όπως πολύ ωραία ανασκοπήθη-
καν πρόσφατα στο Blood (Novel treatment concepts for 
graft-versus-host disease. Blood 2012;119:16-25). Περι-
μένουμε με αγωνία να δούμε ποια από όλες αυτές τις και-
νούριες θεραπευτικές προσεγγίσεις θα φανεί ότι μπορεί 
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να μειώσει την πο-
λύ υψηλή θνησιμότητα του ανθεκτικού χρόνιου GvHD.
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ώσουν την ποσότητα του ενεργού TGFβ στο μυελό. ςτη 
συνέχεια κατέγραψαν τη συμπεριφορά των ΑΑκ και 
παρατήρησαν μείωση του αριθμού τους και παράλληλα 
αύξηση του αριθμού των ΑΑκ που βρίσκονται σε φάση 
διαφοροποίησης. Παράλληλα, διαπίστωσαν ότι η μείω-
ση του TGFβ δεν προκάλεσε άλλες αλλαγές στο φαινό-
τυπο των ΑΑκ και συνεπέραναν ότι η μοναδική δράση 
του εστιάζεται στην επαγωγή GO και στην είσοδο των 
ΑΑκ σε χειμερία νάρκη. 

η δράση των κυττάρων Schwann της γλοίας του εγκε-
φάλου στην δραστηριότητα των ΑΑκ ήταν ένα απροσδό-
κητο εύρημα που συνέδεσε το αυτόνομο νευρικό σύστημα 
με τα ΑΑκ. Βέβαια δεν είναι το πρώτο παράδειγμα αλ-
ληλεπίδρασης ΑΑκ και νευρικού συστήματος. Ξέρουμε 
πως μεσεγχυματικά κύτταρα θετικά στη Nestin εκφρά-
ζουν γονίδια που επάγουν τη διατήρηση των ΑΑκ σε G0 
(3) ενώ η έκφρασή τους καταστέλεται με την ενεργοποί-
ηση των β3 αδρενεργικών υποδοχέων. Αντίστοιχα, η έξο-
δος των ΑΑκ απο το μυελό των οστών επηρεάζεται από 
αδρενεργικούς υποδοχείς που ελέγχουν τα επίπεδα του 
CXCL4 στο στρώμα (4). ςτη μελέτη των Yamazaki et al, 
είναι η σειρά της γλοίας να αναλάβει το σημαντικό ρόλο 
της επαγωγής του G0 μέσω του TGFβ. Φαίνεται πως τί-
ποτα δεν είναι τυχαίο στην αιμοποητική φωλιά και όλα 
τα κύτταρα έχουν το ρόλο τους. μένει να δούμε με ποιό 
μηχανισμό επηρεάζονται τα επίπεδα του ενεργού TGFβ 
στα Schwann κύτταρα με την ελπίδα ότι θα μπορέσου-
με να βγάλουμε από την G0 και τα αρχέγονα λευχαιμι-
κά κύτταρα για προφανείς λόγους.

1. TGF-beta as a candidate bone marrow niche signal to induce 
hematopoietic stem cell hibernation. Yamazaki S, Iwama 
A, Takayanagi S, Eto K, Ema H, Nakauchi H. Blood. 2009 
Feb 5;113(6):1250-6. Epub 2008 Oct 22.

2. Nonmyelinating Schwann cells maintain hematopoietic 
stem cell hibernation in the bone marrow niche. Yamazaki 
S, Ema H, Karlsson G, Yamaguchi T, Miyoshi H, Shioda 
S, Taketo MM, Karlsson S, Iwama A, Nakauchi H. Cell. 
2011 Nov 23;147(5):1146-58.

3. Mesenchymal and haematopoietic stem cells form a unique 
bone marrow niche. Simón Méndez-Ferrer, Tatyana V. Mi-
churina, Francesca Ferraro, Amin R. Mazloom, Ben D. Ma-
cArthur, Sergio A. Lira, David T. Scadden, Avi Maayan 
Grigori N. Enikolopov and Paul S. Frenette. Nature. 2010 
August 12; 466(7308): 829–834.

4. Haematopoietic stem cell release is regulated by circadian 
oscillations. Méndez-Ferrer S, Lucas D, Battista M, Fren-
ette PS. Nature. 2008 Mar 27;452(7186):442-7. Epub 2008 
Feb 6.

Πώς να βάλεις τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτ-
ταρα (ΑΑΚ) για ύπνο
ςχολιαστής: Γεώργιος Βασιλόπουλος, Επίκουρος κα-
θηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Nonmyelinating Schwann cells maintain hematopoietic 
stem cell hibernation in the bone marrow niche. Yamaza-
ki S, Ema H, Karlsson G, Yamaguchi T, Miyoshi H, Shi-
oda S, Taketo MM, Karlsson S, Iwama A, Nakauchi H. 
Cell. 2011 Nov 23;147(5):1146-58.

Αποτελεί αξίωμα πλέον ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ΑΑκ βρίσκονται σε φάση ηρεμίας (G0) του κυττα-
ρικού κύκλου και μπαίνουν σε φάση πολλαπλασιασμού 
(G1) και διαφοροποίησης είτε τυχαία είτε όταν οι ανά-
γκες σε αιμοποίηση το απαιτήσουν. Υπάρχει μία πλει-
άδα παραγόντων που ελέγχει την έξοδο των ΑΑκ από 
την G0 φάση αλλά μας διαφεύγει ακόμα πώς τα ΑΑκ 
επιστρέφουν ή μπαίνουν σε G0. το εργαστήριο του Dr 
Nakauchi είχε δείξει (1) ότι ο TGFβ που παράγεται από 
τα ΑΑκ και από τα κύτταρα της αιμοποιητικής φωλιάς, 
είναι αρνητικός ρυθμιστής της διαφοροποίησης των 
ΑΑκ και υπεύθυνος για την είσοδο των κυττάρων σε 
G0. O TGF-β συνδέεται με τους υποδοχείς TβRI και Iι, 
φωσφορυλιώνει τους παράγοντες SMAD και εισέρχε-
ται στον πυρήνα του κυττάρου όπου ελέγχει γονίδια του 
κυτταρικού κύκλου που επάγουν την είσοδο/διατήρηση 
σε G0. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιολογική δρά-
ση του TGFβ είναι η απομάκρυνση δύο πρωτεϊνών που 
το διατηρούν σε ανενεργό μορφή. το ερώτημα που είχε 
μείνει ανοικτό ήταν πιό είναι το είδος των κυττάρων που 
μπορεί να ενεργοποιήσει τον ανενεργό TGFβ που παρά-
γεται από τα ΑΑκ? 

ςτην πρόσφατη δημοσίευση της ίδιας ομάδας (2) φαί-
νεται πως την ενεργοποίηση του TGFβ στην αιμοποιητική 
φωλιά έχουν, περιέργως, αναλάβει τα μη-μυελινοπαραγωγά 
Schwann κύτταρα του νευρικού συστήματος. ο TGFβ πα-
ραμένει ανενεργός όσο βρίσκεται συνδεδεμένος με τους 
παράγοντες LTBP1 και LAP στη μορφή LLC (large latent 
complex). H ενεργοποίηση του TGFβ προϋποθέτει την 
απελευθέρωσή του από το LLC κάτι που είναι γνωστό 
πως μπορεί να επιτελέσει η ιντεγκρίνη β8. ςτην αιμοποι-
ητική φωλιά, ιντεγκρίνη β8 εκφράζεται από τα κύττα-
ρα Schwann και εύλογα φαίνεται πως αυτά είναι η πηγή 
του ενεργού TGFβ. Επειδή είναι γνωστό πως τα κύττα-
ρα Schwann στηρίζονται σε τροφικά σήματα από τα νευ-
ρικά κύτταρα που επενδύουν, οι ερευνητές προκάλεσαν 
συμπαθεκτομή στα πειραματόζωα προκειμένου να μει-



Το γονιδίωμα της οξεία μυελογενούς λευχαιμί-
ας σε υποτροπή είναι ένας διαρκώς μετακινού-
μενος στόχος 
ςχολιαστής: Ιωάννης Αποστολίδης, Νοσοκομείο Ευ-
αγγελισμός 

Clonal evolution in relapsed acute myeloid leukaemia 
revealed by whole-genome sequencing. Ding Ji, Ley TJ, 
Larson DE, et al. Nature. 2012 Jan 26; 48: 506-510.

για την πλειοψηφία των ασθενών η οξεία μυελογενής 
λευχαιμία (ομλ) παραμένει ένα ανίατο νόσημα, καθώς 
καταλήγουν είτε από εξελισσόμενη νόσο είτε από υπο-
τροπή, που συχνά συνοδεύεται από κλωνική εξέλιξη σε 
κυτταρογενετικό επίπεδο. ςε μια πρόσφατη δημοσίευση 
στο Nature, μια ερευνητική ομάδα μελέτησε το φάσμα 
των μεταλλάξεων που σχετίζεται με την υποτροπή της 
ομλ αναλύοντας σε 8 ασθενείς το πλήρες γονιδίωμά 
της τόσο στη διάγνωση όσο και στην υποτροπή. Ανακά-
λυψαν εκατοντάδες μεταλλάξεις, γεγονός που τους επέ-
τρεψε να ορίσουν με ακρίβεια την κλωνικότητα και τα 
πρότυπα της κλωνικής εξέλιξης της νόσου. το πιο ση-
μαντικό εύρημά τους ήταν ότι τεκμηρίωσαν δύο κύρια 
πρότυπα υποτροπής της ομλ: (1) ο αρχικός μητρικός 
κλώνος αποκτά μεταλλάξεις και εξελίσσεται σε κλώνο 
υποτροπής ή (2) ένας υποκλώνος του μητρικού κλώνου 
επιβιώνει της αρχικής θεραπείας, με τον χρόνο αποκτά 
πρόσθετες μεταλλάξεις και εκπτύσσεται στην υποτροπή. 
ςε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν, δεν επετεύχθη 
εκρίζωση του μητρικού κλώνου με τη χημειοθεραπεία. 
ςυγκρίνοντας το φάσμα των μεταλλάξεων στη διάγνω-
ση και την υποτροπή, διαπίστωσαν ότι υπήρχε σημαντι-
κός αριθμός ανάστροφων μεταλλάξεων (υποκατάσταση 
της πουρίνης με πυριμιδίνη ή το αντίστροφο), φαινόμενο 
που έχει συσχετιστεί με έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβο-
λία και χημειοθεραπεία. οι συγγραφείς πιθανολογούν ότι 
οι ανάστροφες μεταλλάξεις ήταν απότοκες βλαβών στο 
DNA από την έκθεση των ασθενών στη χημειοθεραπεία 
μετά τη διάγνωση. γιατί είναι σημαντικά τα ευρήματα 
της μελέτης αυτής; Δείχνουν ότι το γονιδίωμα της ομλ 
είναι ένας διαρκώς μετακινούμενος στόχος και τονίζουν 
τη σημασία της εκρίζωσης τόσο του μητρικού κλώνου 
όσο και των υποκλώνων του για την επίτευξη ίασης. Επί-
σης, αν και η χημειοθεραπεία είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη ύφεσης σε ασθενείς με ομλ, τα αποτελέσματα 
της μελέτης εγείρουν την πιθανότητα ότι η ίδια η χημει-
οθεραπεία συνεισφέρει στην υποτροπή, προάγοντας την 
εμφάνιση νέων κλώνων στον μητρικό κλώνο ή σε έναν 
από τους υποκλώνους του, που κατόπιν υποβάλλονται 
σε κλωνική επιλογή και κλωνική έκπτυξη. τα δεδομένα 
αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη αναγνώρισης των μεταλ-
λάξεων που σχετίζονται με την παθογένεση της ομλ, 
ώστε να αναπτυχθούν στοχευμένες θεραπείες που απο-
φεύγουν τη χρήση μεταλλαξιογόνων κυτταροτοξικών 
φαρμάκων στη θεραπεία της ομλ.

Λαθεμένο μάτισμα: Αρμολογώντας την παθογέ-
νεση των ΜΔΣ
ςχολιαστής: Ιωάννης Κοτσιανίδης, Επίκουρος καθη-
γητής, Πανεπιστήμιο Θράκης

Yoshida K, Sanada M, Shiraishi Y, al. Frequent pathway 
mutations of splicing machinery in myelodysplasia. Na-
ture. 2011 Sep 11;478(7367):64-9.

Παρά την εκρηκτική ανάδυση νέων πληροφοριών 
σχετικά με τις μοριακές διαταραχές των συνδρόμων 
επίκτητης κλωνικής μυελικής ανεπάρκειας, των επονο-
μαζόμενων μΔς, η αποκρυπτογράφηση της μοριακής 
παθογένεσης τους παραμένει δυσχερής. με την εξαίρε-
ση ίσως του συνδρόμου 5q-, οι εως σήμερα γνωστές γε-
νετικές βλάβες δεν έχουν συνδεθεί αιτιοπαθογενετικά με 
τις διαδικασίες της αναποτελεσματικής αιμοποίησης και 
της λευχαιμιογένεσης1. Πρόσφατα οι Yoshida και συν. 
χρησιμοποιώντας μεθόδους υψηλής απόδοσης αλληλού-
χισαν τα εξώνια όλου του γονιδιώματος σε 29 ασθενείς 
με μΔς και εντόπισαν επαναλαμβανόμενες μεταλλά-
ξεις σε οκτώ διαφορετικά εξαρτήματα του επανασυνδε-
οσώματος στο 45-85% των ασθενών. η επέκταση της 
παραπάνω ανάλυσης σε 582 ασθενείς με μυελικές νεο-
πλασίες κατέδειξε πως οι μεταλλάξεις αυτές είναι αλλη-
λοαποκλειόμενες (mutually exclusive), υποδεικνύοντας 
παρόμοιας βαρύτητας επίδρασή τους στη συναρμογή 
του RNA και την παθογένεση των μΔς. το πλέον ενδι-
αφέρον όμως εύρημα ήταν πως, σε αντίθεση με τα μΔς 
και την δευτεροπαθή ομλ, οι μεταλλάξεις του επανα-
συνδεοσώματος ήταν σπάνιες στην πρωτοπαθή ομλ 
(6,6%) και στα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα (9,4%), 
ενώ παρουσίαζαν εντυπωσιακή συσχέτιση με συγκεκρι-
μένους υπότυπους μΔς: το SF3B1 ήταν μεταλλαγμένο 
στο 75% ασθενών με RARS/RCMD-RS και το SRSF2 
στο 28,4% των ασθενών με Χμμλ. τα μεταλλαγμέ-
να γονίδια ενέχονται στα αρχικά στάδια της συναρμο-
γής του RNA, και, βάσει των χαρακτηριστικών τους, οι 
μεταλλάξεις στα U2AF35, SRSF2 και SF3B1 φαίνεται 
πως ενισχύουν τη ενεργότητα τους, ενώ αυτή στο ZRSR2 
μάλλον οδηγεί στην απώλεια της λειτουργικότητάς του. 
Προκειμένου να διαλευκάνουν τις βιοχημικές και βιολο-
γικές συνέπειες των διαταραχών του επανασυνδεοσώμα-
τος, οι ερευνητές υπερέκφρασαν το γονίδιο U2AF35 σε 
κύτταρα HeLa και TF-1 και παρατήρησαν υπερρύθμιση 
των γονιδίων της οδού εκλεκτικής αποδόμησης των μη 
νοηματικών κωδικoνίων (NMD), γεγονός που υποδεικνύ-
ει πως η μετάλλαξη του U2AF35 προκάλεσε ανωμαλίες 
στη συναρμογή του RNA και υπερσυσσώρευση έκτοπα 
ματισμένων μετάγραφων. Επιπρόσθετα, η διαμόλυνση 
με το μεταλλαγμένο U2AF35 εξασθένησε την ικανό-
τητα των CD34- βλαστοκυττάρων να αποκαταστήσουν 
την αιμοποίηση σε ακτινοβολημένο ποντικό, ενώ κατέ-
στειλε τον πολλαπλασιασμό και αύξησε την αυθόρμητη 



απόπτωση των κυττάρων HeLa, υποδεικνύοντας έτσι αι-
τιολογική συσχέτιση της συγκεκριμένης μετάλλαξης με 
την μυελική ανεπάρκεια των μΔς. 

τα ευρήματα της μελέτης της ομάδας του Seishi Ogawa 
επιβεβαιώθηκαν από σημαντικές μελέτες που δημοσι-
εύθηκαν σχεδόν παράλληλα2,3 και αποτελούν ορόσημο 
στην αναζήτηση της μοριακής παθογένειας των μΔς. 
καθώς τα 2/3 όλων των γονιδίων υφίστανται εναλλακτι-
κό μάτισμα, οι διαταραχές του μπορούν θεωρητικά να 
επηρεάσουν μεγάλο αριθμό κυτταρικών διεργασιών που 
ενέχονται στην ογκογένεση. Έτσι, το SF3B1 βρέθηκε με-
ταλλαγμένο και στο 15% των ασθενών με Χλλ, οδηγώ-
ντας στην υπόθεση ότι η μετάλλαξη πιθανώς επισυμβαίνει 
σε πολυδύναμο αιμοποιητικό κύτταρο και μετέπειτα με-
ταλλάξεις σε λεμφικές και μυελικές προβαθμίδες καθο-
ρίζουν τον τελικό φαινότυπο της κακοήθειας4. Ωστόσο, 
πολλά ζητήματα πρέπει να εξετασθούν πριν την αιτιο-
λογική σύνδεση των μεταλλάξεων του επανασυνδεο-
σώματος με την παθογένεση των μΔς. Αναπαράγεται η 
βιολογική επίδραση των μεταλλάξεων αυτών σε πρωτο-
γενή δείγματα από ασθενείς με μΔς; Πώς δημιουργού-
νται αυτές οι μεταλλάξεις και ποια γονίδια στοχεύουν; 
ςυμμετέχουν και πώς στη διεργασία της λευχαιμιογένε-
σης; Επίσης, τα γονίδια αυτά, πέραν της ρύθμισης της 
συναρμογής του RNA, ενέχονται και σε άλλες κυτταρι-

κές λειτουργίες, όπως η διατήρηση της γενωμικής στα-
θερότητας. Είναι άραγε αυτές οι λειτουργίες υπεύθυνες 
για τη συσχέτιση διακριτών μεταλλάξεων με συγκεκρι-
μένους υπότυπους μΔς και κατά πόσο συνδέονται με 
ασαφώς καθορισμένες οντότητες, όπως π.χ. τα μΔς με 
μεμονωμένο ισοχρωμόσωμα 17q, ο σχηματισμός του 
οποίου επηρεάζει τουλάχιστον 3 γονίδια του επανασυν-
δεοσώματος (hPrp8, SRSF1 και SRSF2); οι απαντήσεις 
στα παραπάνω ερωτήματα θα οδηγήσουν στην αποσα-
φήνιση σειράς παθοφυσιολογικών και κλινικών ζητημά-
των, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα νέους θεραπευτικούς 
στόχους στην ανίατη αυτή νόσο. 

1. Bejar R, Levine R, Ebert BL. Unraveling the molecular 
pathophysiology of myelodysplastic syndromes. J Clin On-
col. 2011 Feb 10;29(5):504-15.

2. Papaemmanuil E, Cazzola M, Boultwood J, et al. Somatic 
SF3B1 mutation in myelodysplasia with ring sideroblasts. 
N Engl J Med. 2011 Oct 13;365(15):1384-95.

3. Graubert TA, Shen D, Ding L, et al. Recurrent mutations in 
the U2AF1 splicing factor in myelodysplastic syndromes. 
Nat Genet. 2011 Dec 11;44(1):53-7.

4. Ebert B, Bernard OA. Mutations in RNA splicing machinery 
in human cancers. N Engl J Med. 2011 Dec 29;365(26):2534-
5.



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι κοινοτυπία να αναφέρουμε πως σε οποιοδήποτε νοσολογική περιοχή του χώρου της 
Αιματολογίας έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο ειδικά για την 
περιοχή των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων οι εξελίξεις είναι τεράστιες και αφορούν όλα τα 
πεδία των νοσημάτων αυτών, δηλαδή την ταξινόμηση, όλους τους τομείς της παθογένειας, τη 
μεθοδολογία διαγνωστικής προσέγγισης, την αναγνώριση προγνωστικών παραμέτρων και τη 
θεραπευτική στρατηγική. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε από την συντακτική επιτροπή του 
περιοδικού «HAEMA/ΑΙΜΑ» της ΕΑΕ, ότι αξίζει να αφιερωθεί ένα τεύχος στις εξελίξεις των 
μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων και μου ανατέθηκε ο συντονισμός της έκδοσής του, σε συνερ-
γασία με την συνάδελφο Νόρα Βύνιου. Στην προσπάθεια να συμπεριλάβουμε όλους τους τομείς 
που έχει σημειωθεί εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στα ΜΔΣ καταλήξαμε σε μια πλούσια θεμα-
τολογία, που περιλαμβάνει την πρόσφατη αναθεώρηση της ταξινόμησης, την αναγνώριση των 
νέων κλινικών οντοτήτων, τις νέες γνώσεις που έχουν προκύψει σχετικά με τον ρόλο της τρο-
ποποίησης του μικροπεριβάλλοντος του μυελού και τις επιγενετικές μεταβολές, τη συμβολή νε-
ότερων τεχνολογιών όπως η κυτταρομετρία ροής και η ανάλυση του γονιδιακού προφίλ, και 
τελικά τις θεραπευτικές εξελίξεις, με την διαμόρφωση κατά τεκμήριο στοχευμένων θεραπειών, 
όπως τα ανοσοτροποποιητικά παράγωγα της θαλιδομίδης, οι αναστολείς επιγενετικής τροπο-
ποίησης και οι τροποποιητές της απόπτωσης. Η ανταπόκριση των συναδέλφων-συγγραφέων, 
που επελέγησαν με βάση την καταξιωμένη τους αναγνώριση-ενασχόληση με τα αντικείμενα 
που τους ανατέθηκαν ήταν εντυπωσιακή. Εργάστηκαν με ενθουσιασμό και απέδωσαν εξαιρετι-
κές ανασκοπήσεις. Επειδή το τελικό προϊόν υπερκάλυπτε σχεδόν στο διπλάσιο τον αρχικά σχε-
διασμένο αριθμό σελίδων του τεύχους, αποφασίστηκε με πρόταση του επικεφαλής εκδότη του 
περιοδικού, καθηγητή κ. Φώτη Μπερή, να εκδοθούν τελικά δύο τεύχη ανασκοπήσεων για τα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Έτσι, το πρώτο τεύχος που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2011 περι-
ελάμβανε τις ανασκοπήσεις που αναφέρονται στις εξελίξεις της ταξινόμησης, της παθογένειας 
και των νεότερης εφαρμοσμένης διαγνωστικής μεθοδολογίας, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τις 
ανασκοπήσεις για τις νεότερα διαμορφωθείσες νοσολογικές οντότητες και τις τρέχουσες θερα-
πευτικές προσεγγίσεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εκδότη του περιοδικού καθηγητή κ. Φώτη Μπερή, 
που μου εμπιστεύτηκε την επιμέλεια της έκδοσης των δύο αυτών τευχών και τον Αρχισυντά-
κτη του περιοδικού καθηγητή Αιματολογίας κ. Κώστα Τσαταλά, που με την εμπειρία του και 
τις γνώσεις του με βοήθησε σημαντικά στην επιλογή της θεματολογίας και την τελική κριτική 
αξιολόγηση των υποβληθεισών ανασκοπήσεων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 
συναδέλφους-συγγραφείς των ανασκοπήσεων των δύο τευχών για την άρτια επιστημονική εργα-
σία τους, και τη συνεργασία που επέδειξαν για την παράδοση των εισηγήσεών τους στη μεγάλη 
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τους πλειοψηφία στον σωστό χρόνο, ώστε να γίνει δυνατή η έγκαιρη έκδοση του τεύχους, κα-
θώς και τη συνάδελφο Νόρα Βύνιου για την άριστη συνεργασία στην αξιολόγηση των εργασιών 
που υπεβλήθησαν. Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Γραμματέα του 
περιοδικού κ. Ειρήνη Ρισσάκη για την επαγγελματική της εμπειρία και την άψογη συνεργασία 
και υπομονή που επέδειξε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης των τευχών, καθώς και 
τις εκδόσεις «ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑ» για την αρτιότητα έκδοσης των δύο τευχών.

Αργύρης Συμεωνίδης 
Αναπλ. Καθηγητής Αιματολογίας 

Πανεπιστημίου Πατρών
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Cover page: Epigenetic changes in MDS. The heterochromatin (left) is characterized by methylated DNA and deacetylated histones 
that give to heterochromatin a tight structure and makes it  transcriptionally inactive.  On the contrary, the open structure of 
chromatin, known as euchromatin (right), is transcriptionally active. The change in the structure of chromatin (from heterochro-
matin to euchromatin), is a prerequisite for allowing transcription factors as well as RNA polymerase, to interact  with the pro-
moter of the gene and thus transcription to start. In euchromatin the DNA is not methylated while the histones are acetylated. by 
Eleftheria Hatzimichael, Leonidas Benetatos, Evangelos Briasoulis (See article in Haema 2012, Vol. 2, page 170, by E. Hadjimichael et al.)
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Εικόνα εξωφύλλου: Eπιγενετικές τροποποιήσεις στα ΜΔΣ. Η ετεροχρωματίνη (αριστερά) χαρακτηρίζεται απoμεθυλιωμένo DNA και 
αποακετυλιωμένες ιστόνες, που της προσδίδει μια σφικτή δομή και την καθιστά μεταγραφικά ανενεργή. Αντίθετα, η ανοικτή δομή 
της χρωματίνης, γνωστή ως ευχρωματίνη (δεξιά) είναι μεταγραφικά ενεργής. Η αλλαγή στη δομή της χρωματίνης (από ετεροχρω-
ματίνη σε ευχρωματίνη) αποτελεί προϋπόθεση για να επιτραπεί σε μεταγραφικούς παράγοντες, αλλά και στην RNA πολυμεράση 
να αλληλεπιδράσουν με τον υποκινητή του γονιδίου και να ξεκινήσει η μεταγραφή. Στην ευχρωματίνη το DNA δεν είναι μεθυλιω-
μένο ενώ οι ιστόνες είναι ακετυλιωμένες. Από Ελευθερία Χατζημιχαήλ, Λεωνίδας Μπενετάτος, Ευάγγελος Μπριασούλης (βλέπε, ΑΙΜΑ 2012, 
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Νόρα Βύνιου1, Παναγιώτης Διαμαντόπουλος2

ΠΕΡΊληΨη: η ταξινόμηση των μυελικών νεοπλασμάτων του 2008 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργα-
νισμό Υγείας (WHO) περιλαμβάνει και την κατηγορία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων/μυελοϋπερ-
πλαστικών νοσημάτων (μΔς/μΥΝ). Αυτή η κατηγορία σπανίων κλωνικών μυελικών νεοπλασμάτων 
περιλαμβάνει όσα εμφανίζουν αλληλοεπικαλυπτόμενα δυσπλαστικά και υπερπλαστικά γνωρίσματα κα-
τά τη διάγνωση. Υπάρχουν τέσσερις βασικές υποκατηγορίες μΔς/μΥΝ, η χρόνια μυελομονοκυτταρι-
κή λευχαιμία (Χμμλ), η άτυπη χρόνια μυελογενής λευχαιμία (αΧμλ), η BCR-ABL αρνητική Χμλ, 
η νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία, καθώς και τα μΔς/μΥΝ μη άλλως ταξινομούμενα. Επί του 
παρόντος, δεν υπάρχουν ειδικές για τα νεοπλάσματα αυτά κυτταρογενετικές ή μοριακές γενετικές ανω-
μαλίες. Εντούτοις, κλωνικές καρυοτυπικές ανωμαλίες μπορούν να παρατηρηθούν σε αυτά. η διάγνωση 
και ταξινόμηση των μΔς/μΥΝ στηρίζεται στην προσεκτική συνεκτίμηση των κλινικών, μορφολογικών 
και ανοσοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών τους, ενώ ο γενετικός έλεγχος παίζει περισσότερο ρόλο απο-
κλεισμού. η Χμμλ είναι ο συχνότερος υπότυπος μΔς/μΥΝ. ταξινομείται περαιτέρω σε Χμμλ-1 
και Χμμλ-2, διάκριση που βασίζεται στο ποσοστό των βλαστών και έχει προγνωστική σημασία. η δι-
αφορική διάγνωση της Χμμλ είναι ευρεία και περιλαμβάνει λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσους κα-
θώς και νοοπλασματικά νοσήματα που παρουσιάζονται με μονοκυττάρωση. η συντηρητική θεραπεία της 
Χμμλ είναι έντονα ετερογενής και κυμαίνεται από «προσεκτική παρακολούθηση» ή υποστηρικτική 
αγωγή ως θεραπεία με κυτταροστατικά (κυτταραβίνη, ετοποσίδη). Όλοι οι παράγοντες που έχουν δοκι-
μαστεί στη θεραπεία των μΔς έχουν επίσης δοκιμαστεί και στη Χμμλ. η αλλογενής μεταμόσχευσης 
αρχεγόνων αιμοποιητικών κυττάρων παραμένει η μόνη επιλογή με στόχο την ίαση.
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ϊκό, Αθήνα

2Παθολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Ά  Παθολογικής κλινικής, γΝΑ 
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Aνασκόπηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η κατηγορία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων/μυ-

ελοϋπερπλαστικών νοσημάτων (μΔς/μΥΝ) πρωτοεισή-
χθη το 20011 και παρέμεινε έτσι στην κατά WHO (World 
Health Organization) ταξινόμηση του 2008 των μυελικών 
νεοπλασιών.2 Περιλαμβάνει σπάνια κλωνικά μυελικά νο-
σήματα, τα οποία έχουν ταυτόχρονα χαρακτηριστικά μυ-
ελοϋπερπλαστικού και μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου 
με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η ταξινόμησή τους μό-
νο σαν μυελοϋπερπλαστικό ή μόνο σαν μυελοδυσπλαστι-

κό νεοπλασματικό νόσημα. Υπάρχουν τέσσερις κύριες 
υποκατηγορίες. η Χρόνια μυελομονοκυτταρική λευ-
χαιμία (Χμμλ), η άτυπη χρόνια μυελογενής λευχαιμία 
(αΧμλ), η bcr-abl αρνητική Χμλ, η νεανική Χμμλ, 
και το μη άλλως ταξινομούμενο μΔς/μΥΝ. το τελευ-
ταίο περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθεκτικής αναι-
μίας με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες που συνοδεύεται 
από θρομβοκυττάρωση (Refractory Anemia with Ring 
Sideroblasts associated with marked thrombocytosis, 
RARS-T). μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ειδικά κυτταρογε-
νετικά ή μοριακά ευρήματα χαρακτηριστικά των μΔς/
μΥΝ. Όμως στη Χμμλ ανιχνεύονται σε ποσοστό 36% 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες, στη bcr-abl αρνητική Χμλ 
σε ποσοστό 56-82% και στα άτυπα μΔς/μΥΝ σε πο-
σοστό 36-43%. Έχουν βρεθεί μοριακές βλάβες και μο-
νοπάτια διαβίβασης μηνυμάτων των RAS ογκογονιδίων 
(PTPN11, n-RAS, K-ras και μεταλλάξεις NF1) οι οποίες 
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εμπλέκονται στην παθογένεια των νοσημάτων και ειδι-
κά και ειδικά της Χμμλ. Πρόσφατα έχουν περιγραφεί 
μεταλλάξεις στα TET2, RUNX1, ASXL1 και CBL με 
άγνωστη σημασία.

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΧΜΜΛ)

ςύμφωνα με τα κριτήρια της WHO 2008, η διάγνωση 
της Χμμλ απαιτεί σταθερή αύξηση των μονοκυττάρων 
στο αίμα (>1x103/μL) και ύπαρξη μυελοδυσπλαστικών 
χαρακτηριστικών. ςυνηθέστερα, τα μονοκύτταρα υπερ-
βαίνουν το 10% των κυττάρων της λευκής σειράς. τα 
μονοκύτταρα και οι μονοβλάστες πρέπει να είναι θετικοί 
στη χρώση της μη ειδικής εστεράσης (NSE). Όταν δεν 
υπάρχει δυσπλασία ή στοιχεία κλωνικής κυτταρογενετι-
κής ανωμαλίας θα πρέπει να αποκλειστούν άλλα αίτια 
μονοκυττάρωσης και να παραμείνουν αυξημένα τα μο-
νοκύτταρα για τουλάχιστον 3 μήνες, ώστε να τεθεί η διά-
γνωση της Χμμλ. Υποκατηγορίες της είναι η Χμμλ-1 
με <5% βλάστες στο αίμα και <10% βλάστες στο μυελό 
και η Χμμλ-2 με 5-19% βλάστες στο αίμα και 10-19% 
βλάστες στο μυελό. η παρουσία ≥20% βλαστών θέτει τη 
διάγνωση της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ομλ).

η διαφορική διάγνωση της Χμμλ περιλαμβάνει 
μη νεοπλασματικές νόσους όπως οξείες και χρόνιες λοι-
μώξεις, χρόνιες φλεγμονές, καθώς και κακοήθειες, όπως 
το λέμφωμα Hodgkin και η Χμλ. ςε επίπεδο μοριακό, 

η αναδιάταξη του γονιδίου MLL/11q23 είναι ασυνήθης 
στη Χμμλ και οι αναδιατάξεις t(5;12)(q31-33;p12)/
ETV6-PDGFR-β ανήκουν κατά WHO στις περιπτώσεις 
των νεοπλασιών με ηωσινοφιλία και συνοδές γενετικές 
ανωμαλίες στα PDGFR-α, PDGFR-β, FGFR1 γονίδια, τα 
οποία δεν ταξινομούνται ως Χμμλ. η ταξινόμηση περι-
πτώσεων ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια διάγνωσης 
της Χμμλ και φέρουν το ισοχρωμόσωμα i(17q) είναι 
προς το παρόν ασαφής.

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΧΜΜΛ
το μοντέλο του Διεθνούς Προγνωστικού ςυστήματος 

(International Prognostic Scoring System, IPSS) δεν μπο-
ρεί να εφαρμοστεί στη Χμμλ. Προτάθηκαν συστήμα-
τα όπως το M.D. Anderson prognostic score (MDAPS)3 
στο οποίο συσχετίσθηκαν χαρακτηριστικά της νόσου και 
επιβίωση. τιμές όπως Hb<12,0 g/dL, απόλυτος αριθμός 
λεμφοκυττάρων >2,5x103/μL, κυκλοφορούντα άωρα κύτ-
ταρα της μυελικής σειράς και βλάστες ≥10% στο μυελό 
των οστών, ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες που σχετίζο-
νταν με μικρότερη συνολική επιβίωση (OS). το μοντέλο 
κατέδειξε 4 υποομάδες με διάμεση συνολική επιβίωση 
24, 15, 8 και 5 μήνες για χαμηλού, ενδιάμεσου 1 και 2 
και υψηλού κινδύνου ασθενείς. η συσχέτιση του υψη-
λού αριθμού λεμφοκυττάρων >2,5x103/μL επιβεβαιώ-
θηκε και από άλλους4,5 ως ανεξάρτητος προγνωστικός 
παράγοντας ειδικά για τη Χμμλ. Πρόσφατα ο ανώμα-

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά της ΧΜΜΛ σύμφωνα με την κατά WHO ταξινόμηση του 2008.2

Διαγνωστική Τεχνική Χαρακτηριστικά

Κυτταρολογία/
κυτταροχημεία

Σταθερή μονοκυττάρωση στο αίμα >1x103/μL
<20% βλάστες στο αίμα και στο μυελό
Μυελοδυσπλαστικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον σε μία αιμοποιητική σειρά
ΧΜΜΛ-1: βλάστες και προμονοκύτταρα <5% στο αίμα, <10% στο μυελό
ΧΜΜΛ-2: βλάστες και προμονοκύτταρα 5-19% στο αίμα, 10-19% στο 

μυελό, παρουσία ραβδίων Auer ανεξαρτήτως των ποσοστών βλαστών/ 
προμονοκυττάρων

Πολυπαραμετρική 
κυτταρομετρία ροής

Έκφραση των αντιγόνων μυελομονοκυτταρικής σειράς CD33 και CD13
Ποικίλλουσα έκφραση CD68 και CD64
Συχνά ελαττωμένη έκφραση CD14
υπερέκφραση CD56
Ελαττωμένη έκφραση HLA-DR, CD13, CD15, CD64 ή CD36
Αυξημένη έκφραση CD34+ κυττάρων μπορεί να συσχετίζεται με μεταμόρφωση σε 

οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Κυτταρογενετική/ φθορίζων 
in situ υβριδισμός (FISH)

Κλωνικές διαταραχές (20-40% των περιπτώσεων), οι πιο συχνές είναι: τρισωμία 8, 
-7/del(7q), δομικές ανωμαλίες του 12p.

Μοριακή γενετική Συχνές μεταλλάξεις στο RAS (40% των περιπτώσεων)
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λος καρυότυπος συσχετίστηκε με μικρότερη συνολική 
επιβίωση (p=0.001) και υψηλότερο κίνδυνο μετατροπής 
σε ομλ (p=0.01).6 Διαχωρίστηκαν 3 κυτταρογενετικές 
ομάδες. η χαμηλού κινδύνου με φυσιολογικό καρυότυ-
πο, ή έλλειψη Y σαν μόνη ανωμαλία, η υψηλού κινδύνου 
με τρισωμία 8, ανωμαλίες του χρωμοσώματος 7 ή σύν-
θετους καρυότυπους, ενώ όλες οι υπόλοιπες κυτταρογε-
νετικές ανωμαλίες συνιστούσαν την ομάδα ενδιαμέσου 
κινδύνου. η 5ετής επιβίωση για ασθενείς χαμηλού, εν-
διάμεσου και υψηλού κινδύνου ήταν 35%, 26% και 4% 
αντίστοιχα (p<0.001). ςτην πολυπαραγοντική ανάλυση η 
καινούρια διαστρωμάτωση κινδύνου για τη Χμμλ απο-
τέλεσε ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα συνολικής 
επιβίωσης (p=0.001).

Ανοσοφαινότυπος
ο μορφολογικός διαχωρισμός μεταξύ οξείας μονο-

κυτταρικής λευχαιμίας και Χμμλ μπορεί να είναι δύ-
σκολος. τα μονοκυτταροειδή κύτταρα μπορεί να έχουν 
άωρη μορφολογία αλλά δεν είναι τυπικοί βλάστες μορ-
φολογικά. Επίσης υπάρχει δυσκολία όταν οι βλάστες και 
τα προμονοκύτταρα είναι γύρω στο 20%. Ανοσοφαινοτυ-
πικά υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ οξείας μονοκυτ-
ταρικής λευχαιμίας και Χμμλ. Παραδείγματος χάριν, 
το CD56 εκφράζεται και στα δύο νοσήματα, έχει όμως 
αναφερθεί από δύο ανεξάρτητους ερευνητές έκφραση του 
CD2 σε 47% και 34% των περιπτώσεων Χμμλ, αλλά 
μόνο στο 14% στις οξείες μονοκυτταρικές λευχαιμίες. 
κατά τους Xu και συν.7 συνέκφραση του CD56 με μει-
ωμένη έκφραση μυελικών δεικτών όπως CD13, CD15, 
CD36 και HLA-DR ήταν χαρακτηριστική των μονοκυτ-
τάρων της Χμμλ.

Παθολογοανατομικά Ευρήματα
η διάγνωση βασίζεται στη συνεκτίμηση των αιματο-

λογικών ευρημάτων, της χρωμοσωμικής ανάλυσης, των 
μοριακών και των παθολογοανατομικών ευρημάτων.8 η 
κυριότερη βοήθεια της παθολογοανατομικής εξέτασης στη 
διάγνωση της Χμμλ είναι ο αποκλεισμός άλλων αιτίων 
μονοκυττάρωσης. η αυξημένη κυτταροβρίθεια είναι χα-
ρακτηριστικό της Χμμλ και συνοδεύεται από επικρά-
τηση της κοκκιώδους σειράς. Εκτός της λυσοζύμης που 
αναδεικνύει τα άωρα μυελομονοκυτταρικά στοιχεία και 
τα μονοκύτταρα, ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα αντισώματα 
CD14 και CD68. το τελευταίο δείχνει την αύξηση των 
μονοκυττάρων που εμφανίζονται στρογγύλα κατά ομάδες. 
Αντίθετα, τα φυσιολογικά ιστιοκύτταρα στο μυελό έχουν 
αστεροειδή κατανομή. η δυσκοκκιοποίηση διακρίνεται 
καλύτερα στα επιχρίσματα ενώ οι ανωμαλίες των άλλων 
σειρών είναι φανερές παθολογοανατομικά. ςυνήθως η 
ερυθροποίηση είναι ελαττωμένη με ή χωρίς μεγαλοβλα-

στοειδείς αλλοιώσεις και πυρηνική ατυπία. τα μεγακα-
ρυοκύτταρα είναι φυσιολογικά σε αριθμό ή ελαττωμένα, 
συνήθως μικρά σε μέγεθος και με λίγους λοβούς. ςε πε-
ρίπτωση αυξημένου αριθμού ηωσινοφίλων πρέπει να γί-
νει διαφορική διάγνωση από τη Χμλ και να μελετηθούν 
τα PDGFR-α και β και το FGFR1. Πρόσφατα δείχθηκε 
ότι η Χμμλ είναι η συχνότερη μυελική νόσος που συ-
νοδεύει τη συστηματική μαστοκυττάρωση.

η άτυπη εντόπιση άωρων προγονικών κυττάρων βο-
ηθά στη διάκριση της μονοκυττάρωσης που συνοδεύει 
νεοπλασίες. Όταν βρίσκονται στη Χμμλ καταδεικνύ-
ουν εξέλιξη σε οξεία λευχαιμία. η ανάδειξη των CD34+ 
κυττάρων βοηθά στην αναγνώριση των βλαστών, οι μο-
νοβλάστες όμως είναι συχνά CD34- και το συγκεκριμένο 
αντίσωμα δεν βοηθά στην καταμέτρησή τους. η παθο-
λογοανατομική εξέταση διακρίνει την ίνωση, που στην 
περίπτωση της Χμμλ είναι συνήθως εστιακή και ήπια. 
Εκτεταμένη ίνωση είναι σπάνια στη Χμμλ, αντίθετα 
από τη Ph+ Χμλ.

η πιο δύσκολη διαφορική διάγνωση παθολογοανα-
τομικά είναι μεταξύ Χμμλ και Ph- Χμλ. Πολλές φο-
ρές θα χρειαστεί συνεκτίμηση στοιχείων του αίματος.

Μοριακή ανάλυση μεταλλάξεων
η τεχνολογική εξέλιξη έχει συντελέσει στην ανίχνευ-

ση νέων γενετικών βλαβών. για την πραγματική συχνό-
τητά τους και την προγνωστική τους αξία στη Χμμλ 
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

τα RAS γονίδια συνθέτουν τις πρωτεΐνες RAS οι οποί-
ες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού, στη διαφοροποίηση και την επιβίωση. 
ςε μελέτη 318 ασθενών με μΔς και Χμμλ των Loh 
και συν.9 ανιχνεύθηκαν n-RAS ή k-RAS μεταλλάξεις στο 
26,2% από τις 86 περιπτώσεις Χμμλ. οι ασθενείς με 
Χμμλ υπερπλαστικού τύπου είχαν υψηλότερη συχνό-
τητα μεταλλάξεων συγκρινόμενοι με τις Χμμλ μυελο-
δυσπλαστικού τύπου (39,1% έναντι 10,3%, p=0,003). οι 
Ricci και συν.10 έλεγξαν 40 Χμμλ και ανίχνευσαν RAS 
μεταλλάξεις στο 22% των Χμμλ υπερπλαστικού τύπου, 
ενώ δεν βρέθηκε ασθενής με Χμμλ μυελοδυσπλαστι-
κού τύπου με μετάλλαξη (p=0,033). κατά την εξέλιξη 
της νόσου μεταλλάξεις RAS βρέθηκαν σε 2 από τους 5 
ασθενείς που μελετήθηκαν. οι ασθενείς με υπερπλαστι-
κό τύπο Χμμλ είχαν μικρότερη επιβίωση συγκρινόμε-
νοι με το μυελοδυσπλαστικό τύπο (p=0,003). Φαίνεται 
ότι οι μεταλλάξεις του RAS συνδέονται με εξέλιξη της 
νόσου και με χειρότερη πρόγνωση.

ο μεταγραφικός παράγοντας RUNX1 είναι βασικός 
για την ομαλή αιμοποίηση και διαφοροποίηση. το γονίδιο 
RUNX1 (AML1) ρυθμίζει την έκφραση πολλών γονιδί-
ων ειδικών για την αιμοποίηση (π.χ. IL-3). ςε πρόσφατη 
μελέτη11 βρέθηκαν μεταλλάξεις του RUNX1 σε 40 από 
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81 ασθενείς (37%) χε Χμμλ κατά τη διάγνωση. οι με-
ταλλάξεις ήταν διαφορετικού τύπου και εντόπισης (N- ή 
C-τελικό τμήμα). η ανίχνευση μετάλλαξης του RUNX1 
συσχετιζόταν με υψηλό κίνδυνο εξέλιξης της νόσου (53% 
έναντι 33%, p=0.102) και ειδικά όταν εντοπιζόταν στο 
C-τελικό τμήμα.

η ενεργοποιούσα μετάλλαξη JAK2(V617F) που εντο-
πίζεται στο εξόνιο 14, ανιχνεύθηκε σε 7,8% από 116 
ασθενείς με Χμμλ ή άτυπη Χμλ, από τους Levine 
και συν.12 ςε μελέτη των Pich και συν. ανιχνεύθηκε στο 
10,2% των 78 περιπτώσεων ίδιας κατηγορίας ασθενών.13 
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι φορείς μεταλλάξεων 
στην ομάδα της Χμμλ είχαν ένα μυελοϋπερπλαστι-
κό άτυπο σύνδρομο με εκσεσημασμένη σπληνομεγαλία, 
κάποιου βαθμού μυελοΐνωση και αυξημένη μεγακαρυο-
ποίηση. η ανεύρεση της μετάλλαξης JAK2(V617F) στη 
Χμμλ συνεισφέρει στην εξήγηση της κλινικής και φαι-
νοτυπικής ετερογένειας των ασθενών με αυτό το νόση-
μα και την ομοιότητα με τα άτυπα μυελοϋπερπλαστικά 
νοσήματα σε ορισμένες περιπτώσεις.

μεταλλάξεις στο ογκογονίδιο TET2 που ανήκει στην 
οικογένεια των TET μέλος 2 και βρίσκεται στο χρωμό-
σωμα 4q24 έχουν ανιχνευθεί σε αρκετές μυελικές νεο-
πλασίες.14 και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη,15 η ύπαρξη 
μεταλλάξεων του TET2 θα μπορούσε να έχει ως αποτέ-
λεσμα βλάβη κυτταρικών ενζυμικών λειτουργιών.

το 2009 οι Kosmider και συν.16 περιέγραψαν αρνη-
τική επίδραση των μεταλλάξεων στο τΕτ2 στην πρό-
γνωση της Χμμλ. Αντίθετα η ίδια ομάδα αναφέρει ότι 
οι μεταλλάξεις του TET2 έχουν ευνοϊκότερη πρόγνωση 
στους άλλους υποτύπους μΔς. Πρόσφατα άλλη ερευνη-
τική ομάδα17 δημοσίευσε αποτελέσματα ανίχνευσης με-
ταλλάξεων του τΕτ2 με προηγμένη τεχνολογία ανάλυσης 
ακολουθιών, σε 320 ασθενείς με μΔς και 35 ασθενείς 
με Χμμλ. το αποτέλεσμα ήταν 46% σε Χμμλ έναντι 
12% σε μΔς (p<0,001). ςτη μελέτη αυτή, οι μεταλλάξεις 
του TET2 δεν έχουν προγνωστική σημασία.

μια άλλη ενδιαφέρουσα γενετική βλάβη αφορά το 
γονίδιο CBL (Casitas B-cell Lymphoma) που βρίσκεται 
στο χρωμόσωμα 11q22.3. το τμήμα που βρίσκεται στο 
C-τελικό άκρο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση της πρω-
τεΐνης CBL η οποία συντελεί στην αποδόμηση διαφό-
ρων τυροσινικών κινασών. Έχει περιγραφεί ανίχνευση 
μεταλλάξεων με προηγμένη τεχνολογία ανάγνωσης ακο-
λουθιών σε ποσοστό 18,5% σε ασθενείς με Χμμλ.18 η 
προγνωστική τους αξία παραμένει άγνωστη.

οι Kosmider και συν. περιέγραψαν μετάλλαξη του 
γονιδίου IDH2 σε ποσοστό 7,9% σε μελέτη 88 ασθενών 
με Χμμλ, εκ των οποίων 2 είχαν και μετάλλαξη του 
τΕτ2.19 Εντοπίζονται στο 4ο εξόνιο των γονιδίων και 
συνδέονται με την παραγωγή πρωτεΐνης που πιθανότα-
τα έχει ρυθμιστικό ρόλο ογκοπρωτεΐνης.20

τέλος θα αναφερθούμε στο γονίδιο ASXL1 που εντο-
πίζεται στην χρωμοσωμική περιοχή 20q11. Παράγει 

πρωτεΐνες με ρυθμιστικό ρόλο στη χρωματίνη. Δύο με-
λέτες21,22 έχουν προτείνει έναν ογκοκατασταλτικό ρόλο 
για το ASXL1 και έχουν ανιχνεύσει μεταλλάξεις σε μΔς, 
μΔς/μΥΝ και ομλ. Είναι πιθανό οι μεταλλάξεις να 
επηρεάζουν τη ρύθμιση της μεταγραφής και διαβίβασης 
μηνυμάτων στα ογκογονίδια RAS κατά τον Tefferi23. οι 
Gelsi-Boyer και συν.22 αναφέρουν συχνότητα μεταλλάξε-
ων του ASXL1 43,6% σε 39 ασθενείς με Χμμλ. Ήταν 
πιο συχνές σε Χμμλ μυελοϋπερπλαστικού τύπου συ-
γκρινόμενες με Χμμλ μυελοδυσπλαστικού τύπου ή 
Χμμλ σε μετατροπή (62% έναντι 22% και 28% αντί-
στοιχα, p=0,0022).

Συνύπαρξη μοριακών βλαβών στη ΧΜΜΛ
μεταλλάξεις στα γονίδια RAS και RUNX1 φαίνεται 

να συνυπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις.22 ςε μελέτη 
30 ασθενών με Χμμλ,11 16,7% είχαν μεταλλάξεις στο 
RUNX1 και επιπλέον μεταλλάξεις στα γονίδια FLT3, 
n-RAS και k-RAS. τα παραπάνω κάνουν πιθανή μια αλ-
ληλεπίδραση των μεταλλάξεων των γονιδίων RUNX1 
και RAS.

Κλινικές Οντότητες που Συνυπάρχουν
η Χμμλ μπορεί να συνυπάρχει με την συστηματική 

μαστοκυττάρωση ως κλωνική αιματολογική νόσος που 
δεν σχετίζεται με τη σειρά των μαστοκυττάρων. μεταλ-
λάξεις του KIT (D816V) στα λευχαιμικά κύτταρα των 
ασθενών με συνύπαρξη Χμμλ και συστηματικής μα-
στοκυττάρωσης έχουν βρεθεί σε ποσοστό 89% σύμφωνα 
με τους Sotlar και συν.24 το εύρημα της υψηλής συχνό-
τητας μεταλλάξεων KIT σε αυτή την οντότητα Χμμλ 
είναι πιθανό να υποδεικνύει ένα κοινό προγονικό κύττα-
ρο σε αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι πιθανώς μπορούν 
να επιλεγούν για στοχευμένη θεραπεία.

ορισμένοι ασθενείς με αιματολογική εικόνα Χμμλ 
έχουν αμοιβαίες μεταθέσεις με αποτέλεσμα σχηματισμό 
ογκογόνων πρωτεϊνών του γονιδίου PDGFR-β. οι πρω-
τεΐνες αυτές ενεργοποιούν την τυροσινική κινάση του 
PDGFR-β γονιδίου και αναγνωρίζονται ως διαφορετική 
οντότητα στην ταξινόμηση της WHO. Περιγράφονται 
ως κακοήθειες με ηωσινοφιλία και ανωμαλίες στα γονί-
δια PDGFR-α, PDGFR-β και FGFR1. καλύτερο παρά-
δειγμα αποτελεί η μετάθεση t(5;12)(q33;p13) που έχει ως 
αποτέλεσμα την υβριδική συνένωση των PDGFR-β και 
ETV6 (TEL) γονιδίων. το 2003, σε μελέτη 27 ασθενών 
με Χμμλ, ανιχνεύθηκε το αντίστοιχο υβριδικό μετάγρα-
φο σε ποσοστό 4%.25 Επίσης στην ίδια μελέτη βρέθηκε 
και το υβριδικό μετάγραφο HIP1-PDGFR-β σε ποσοστό 
4%. Χορηγήθηκε με επιτυχία ο αναστολέας τυροσινικής 
κινάσης imatinib.26 Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι πλέ-
ον οι περιπτώσεις αυτές ταξινομούνται από την WHO σε 
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χωριστή κατηγορία και δεν περιλαμβάνονται στην οντό-
τητα της Χμμλ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΣΗ
η συντηρητική θεραπεία της Χμμλ είναι πολύ ετε-

ρογενής. Ποικίλει από απλή παρακολούθηση και υποστή-
ριξη ως χημειοθεραπεία π.χ. χαμηλή δόση αρασυτίνης, 
υδροξυουρίας ή ετοποσίδης. ςε περίπτωση μετατροπής 
σε δευτεροπαθή ομλ, η χημειοθεραπεία υψηλών δόσε-
ων αποτελεί έναν τύπο αντιμετώπισης. Ό,τι χορηγήθηκε 
στα μΔς δοκιμάστηκε και στη Χμμλ, συμπεριλαμβα-
νομένων υπομεθυλιωτικών παραγόντων, αναστολέων της 
τοποϊσομεράσης και αναστολέων της φαρνεσυλ-τραν-
σφεράσης.

Θεραπεία με κυτταροστατικά
η χαμηλή δόση αρασυτίνης έχει χρησιμοποιηθεί ευ-

ρέως στη Χμμλ,27 αλλά συνήθως οι μελέτες περιλάμ-
βαναν και άλλα μΔς. Δεν υπάρχουν μελέτες μόνο σε 
ασθενείς με Χμμλ.

οι αναστολείς της τοποϊσομεράσης έχουν πιο σα-
φή αποτελέσματα δοκιμών σε περισσότερους ασθενείς 
με Χμμλ. οι Beran και συν.28 συνδύασαν 1-2 κύ-
κλους εφόδου 5 ημερών με τοποτεκάνη και υψηλή δόση 
αρασυτίνης σε 59 ασθενείς με μΔς και 27 με Χμμλ. 
ςτη Χμμλ παρατηρήθηκαν πλήρεις ανταποκρίσεις σε 
44% των ασθενών με διάμεση επιβίωση 44 εβδομάδων. 
οι Quintas-Cardoma και συν.29 χορήγησαν 9-νιτρο-κα-
μπτοθεκίνη σε 12 ασθενείς με μΔς και 32 με Χμμλ. 
οι πλήρεις ανταποκρίσεις ήταν 11%, οι μερικές 16% και 
οι αιματολογικές 14%. η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή.

Νωρίτερα, οι Wattel και συν.30 ανέφεραν αποτελέσμα-
τα από τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη υδροξυουρίας 
έναντι ετοποσίδης σε 105 ασθενείς προχωρημένου σταδίου 
Χμμλ. η ανάλυση έδειξε σαφή υπεροχή της υδροξυου-
ρίας και η μελέτη διεκόπη. μετά από παρακολούθηση 11 
μηνών, η ανταπόκριση ήταν 60% στο σκέλος της υδρο-
ξυουρίας και 36% στο σκέλος της ετοποσίδης (p=0,002). 
η διάμεση επιβίωση ήταν 30 μήνες στο σκέλος της υδρο-
ξυουρίας και 9 σε αυτό της ετοποσίδης.

Υπομεθυλιωτικοί Παράγοντες
οι Kantarjian και συν.31 έδειξαν ότι η αζακυτιδίνη και η 

ντεσιταμπίνη ήταν αποτελεσματικές σε ασθενείς με μΔς 
και Χμμλ. ςτην Ευρωπαϊκή ένωση δόθηκε άδεια χο-
ρήγησης της αζακυτιδίνης για Χμμλ σε ενήλικες που 
δεν μπορούν να υποβληθούν σε μεταμόσχευση, όταν ο 
μυελός είχε διήθηση 10-29% από βλάστες, χωρίς τύπο 
Χμμλ-Υ. οι Costa και συν.32 χορήγησαν αζακυτιδίνη 

σε 98 ασθενείς με Χμμλ και διάμεση ηλικία 70,5 έτη. 
η ολική ανταπόκριση ήταν 42% για όλους τους ασθενείς 
με 11% πλήρη ανταπόκριση, 3% μερική και 28% αιμα-
τολογική βελτίωση σύμφωνα με τα IWG (International 
Working Group) κριτήρια. η διάμεση επιβίωση ήταν 12 
μήνες με στατιστικά σημαντική διαφορά σε αυτούς που 
ανταποκρίθηκαν έναντι αυτών που δεν ανταποκρίθηκαν 
(13 μήνες έναντι 9 μηνών, p=0,02). ο Χμμλ-Δ είχε κα-
λύτερη επιβίωση συγκριτικά με τον μυελοϋπερπλαστικό 
(23 μήνες έναντι 12 μηνών). οι Wijermans και συν.33 χο-
ρήγησαν ντεσιταμπίνη σε 31 ασθενείς με Χμμλ από 4 
πολυκεντρικές φάσης ιι/ιιι μελέτες. Πλήρης ανταπόκρι-
ση σημειώθηκε στο 10% των ασθενών, μερική στο 16% 
και αιματολογική βελτίωση στο 11%.

Αναστολείς της φαρνεσυλ-τρανσφεράσης
το lonafarnib είναι ένα παράγοντας της ομάδας αυτής 

που λαμβάνεται από το στόμα και εμποδίζει την φαρνε-
συλίωση πρωτεϊνών-στόχων, συμπεριλαμβανομένων και 
των RAS. οι Feldman και συν.34 αξιολόγησαν 67 ασθενείς 
με προχωρημένου σταδίου μΔς (32) και Χμμλ (35). 
Ελάμβαναν από του στόματος 200-300 mg lonafarnib σε 
πολυκεντρική μελέτη με ασθενείς διάμεσης ηλικίας 70 έτη 
(44-86 έτη). οι ανταποκρίσεις στην ομάδα της Χμμλ 
ήταν 29%. Διακοπή των μεταγγίσεων διάμεσης διάρκει-
ας 6 μηνών επετεύχθη στο 26% των ασθενών που μεταγ-
γίζονταν με αιμοπετάλια. ςτην πλειοψηφία των ασθενών 
παρατηρήθηκε ελάττωση της φαρνεσυλίωσης της HDJ-2 
πρωτεΐνης. ςε ποσοστό 19% οι ασθενείς εμφάνισαν το-
ξικότητα από το γαστρεντερικό σύστημα και διέκοψαν 
τη θεραπεία. ςυμπερασματικά, το lonafarnib έχει υψηλές 
θεραπευτικές δυνατότητες αλλά αυξημένη τοξικότητα.

Αναστολείς της αποακετυλάσης των ιστονών
το βαλπροϊκό οξύ, ένας αναστολέας αποακετυλάσης 

των ιστονών με αντιπολλαπλασιαστική δράση μπορεί να 
ξεπεράσει την αναστολή της διαφοροποίησης στα λευ-
χαιμικά κύτταρα της Χμμλ. οι κλινικές μελέτες έδει-
ξαν πτωχή ανταπόκριση.35

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣπΛΑΣΤΙΚΑ/
ΜΥΕΛΟϋπΕΡπΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

τα άτυπα μΔς/μΥΝ χαρακτηρίζονται από συνδυα-
σμό κυτταροπενίας και υπερπλασίας μίας ή περισσοτέρων 
σειρών (WHO, 2008)2. ο μυελός συνήθως είναι υπερ-
πλαστικός αφενός εξαιτίας της τύπου μΔς, μη αποδοτι-
κής αιμοποίησης, αφετέρου εξαιτίας της συνυπάρχουσας 
υπερπλασίας. ςτοιχεία δυσπλασίας ανευρίσκονται σε μία 
ή περισσότερες αιμοποιητικές σειρές στο αίμα ή και στο 
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μυελό. ο αριθμός των βλαστών τόσο στο αίμα όσο και 
στο μυελό πρέπει να είναι <20%. η κλινική εικόνα μπο-
ρεί να είναι πλησιέστερη σ’ αυτή του μΔς, του μΥΝ, ή 
και ενδιάμεση. η διαφορική διάγνωσης μΔς/μΥΝ από 
άλλες κακοήθειες της μυελικής σειράς ή από μη νεοπλα-
σματικές οντότητες χρειάζεται εκτεταμένη εργαστηριακή, 
μορφολογική και κλινική μελέτη γιατί έχουν διαφορετι-
κή πρόγνωση και θεραπεία.

Άτυπη Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία,  
bcr-abl1 (-)

Είναι σπάνια (1-2/100 Ph+ Χμλ), συνηθέστερη σε 
ηλικίες 62-68 ετών, συχνά συνοδευόμενη από ηπατο-
σπληνομεγαλία.36 τυπικά, υπάρχει λευκοκυτττάρωση με 
αριστερή στροφή και δυσκοκκιοποίηση. ςυχνά συνυπάρ-
χει αναιμία και δυσερυθροποίηση. ςυχνά υπάρχει ήπια 
μονοκυττάρωση, αλλά με μονοκύτταρα στο περιφερικό 
αίμα <10%. οι βλάστες πρέπει να είναι <20%. τα μεγα-
καρυοκύτταρα μπορεί να είναι φυσιολογικά, αυξημένα 
ή μειωμένα σε αριθμό. ςυνήθως υπάρχει δυσμεγακαρυ-
οποίηση. μη ειδικές κυτταρογενετικές ανωμαλίες ανι-
χνεύονται στο 56-82% των αΧμλ με συνηθέστερες την 
τρισωμία 8 και την del(20q). μεταλλάξεις JAK2(V617F) 
είναι σπάνιες.28 η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την 
Ph+ Χμλ, νεοπλασίες με ηωσινοφιλία και αναδιατάξεις 

του PDGFR-β ή του PDGFR-α, inv16, t(8;21). Επίσης 
πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τη χρόνια ουδετερο-
φιλική λευχαιμία η οποία δεν έχει τη δυσκοκκιοποίηση 
της αΧμλ και της Χμμλ.37

Αταξινόμητα ΜΔΣ/ΜΥΝ
η ομάδα αυτή περιλαμβάνει de novo μΔς/μΥΝ που 

δεν πληρούν τα κριτήρια της Χμμλ, αΧμλ, ή μΔς, 
μΥΝ άλλου τύπου. Εδώ ανήκει και η σπάνια (0.7% των 
κατά FAB ταξινόμηση μΔς) κατηγορία ης RARS-T.38,39 
Παραμένει υπό αμφισβήτηση αν αποτελεί ξεχωριστή κλι-
νικοπαθολογοανατομική κατηγορία ή υπάγεται στις ενδι-
άμεσες μορφές μεταξύ μΔς και μΥΝ. ςυνοδεύεται από 
θρομβοκυττάρωση >450.000/μL σύμφωνα με την ταξινό-
μηση της WHO 2008.39 η διάμεση ηλικία εμφάνισής της 
είναι η δεκαετία των 70, χωρίς διαφορά μεταξύ των δύο 
φύλων. Χαρακτηριστική είναι η ατυπία και η υπερπλασία 
της μεγακαρυοκυτταρικής σειράς. Είναι ενδιαφέρον ότι 
60% των RARS-T έχουν τη μετάλλαξη JAK2(V617F) η 
οποία θεωρείται και καλός προγνωστικός παράγοντας ως 
προς την πορεία της νόσου.38-42 η διαφορική διάγνωση 
περιλαμβάνει το del(5q) ή την inv(3)/t(3;3). Να σημειω-
θεί ότι η παρουσία των δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών 
μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής μετά από την 
επίδραση φαρμάκων, τοξινών ή διατροφικών ελλείψεων.

Chronic Myelomonocytic Leukemia and other hybrid Myelodysplastic/
myeloproliferative syndromes

by Νora Viniou, Panagiotis Diamantopoulos
1st Dept of Internal Medicine, University Medical School of Athens, “Laiko” General Hospital

ABSTRACT: The 2008 World Health Organization classification of myeloid neoplasms includes the 
category of myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms (MDS/MPN). This category of rare clonal 
myeloid neoplasms encompasses those that show overlapping myeloproliferative and myelodysplastic 
features at initial presentation. There are four main subcategories of MDS/MPN, chronic myelomonocyt-
ic leukemia (CMML), atypical chronic myeloid leukemia (aCML), BCR-ABL-negative CML, juvenile 
myelomonocytic leukemia, as well as unclassifiable MDS/MPN. At present, no cytogenetic or molecu-
lar genetic abnormalities are specific to an MDS/MPN subtype. However clonal karyotypic abnormali-
ties can be encountered in these neoplasms. The diagnosis and classification of MDS/MPN relies on the 
careful integration of clinical, morphologic, and immunophenotypic features, while genetic testing plays 
more of an exclusionary role. CMML is the most common of the MDS/MPN subtypes. It is subclassi-
fied into CMML-1 and CMML-2, a distinction that is based on the blast percentage and is prognostically 
significant. The differential diagnosis of CMML is vast and includes infectious and inflammatory dis-
eases as well as neoplastic diseases presenting with monocytosis. Conservative treatment of CMML is 
highly heterogenous ranging from a “watch and wait strategy” or supportive care to cytoreductive treat-
ment (cytarabine, etoposide). All agents that have been used in the treatment of MDS have also been 
used to treat CMML. Allogenic hematopoietic stem cell transplantation remains the only curative option.
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Υποπλαστικά και ινωτικά μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 
(ΜΔΣ)

Νικόλαος Κ. Γιαννακούλας, Παναγιώτα Ματσουκά

ΠΕΡΊληΨη: Δύο σπάνιοι σχετικά τύποι μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (μΔς) είναι τα υποπλαστικά 
(Υ-μΔς) και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα με ίνωση μυελού (ι-μΔς). η παθογένεια και στους δύο 
υποτύπους αποδίδεται κυρίως σε διαταραχές των κυττάρων του μικροπεριβάλλοντος και σε εκκρινό-
μενες κυτταροκίνες. τα υποπλαστικά μΔς συχνά διακρίνονται δύσκολα από περιπτώσεις απλαστικής 
αναιμίας (ΑΑ). η μεγαλύτερη ηλικία, η γονιδιωματική αστάθεια, ο υψηλότερος αριθμός CD34+ κυτ-
τάρων μυελού, οι συχνότερες κυτταρογενετικές ανωμαλίες και η χειρότερη πρόγνωση είναι μερικά από 
τα χαρακτηριστικά των υποπλαστικών μΔς που βοηθούν στη διαφορική τους διάκριση από ΑΑ. Από 
παθογενετική άποψη, τα υποπλαστικά μΔς συχνά θεωρούνται ως αποτέλεσμα ανοσολογικής απορύθ-
μισης κατά την οποία κυτταροτοξικά τ-λεμφοκύτταρα σε συνδυασμό με αυξημένες προαποπτωτικές 
κυτταροκίνες οδηγούν σε καταστολή μυελού. το αντιγόνο στόχος μπορεί να είναι η πρωτείνη WT1 ή 
άλλες πρωτεϊνάσες που υπερεκφράζονται στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. η κυτταροβρίθεια φαί-
νεται να μην επηρεάζει την πρόγνωση ή την ανταπόκριση στη θεραπεία. Ασθενείς με χαμηλού κινδύνου 
μΔς και με HLA DR15 φαίνεται να ανταποκρίνονται σε σημαντικό ποσοστό στην ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία (αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη, κυκλοσπορίνη), ενώ νεότεροι ασθενείς με συμβατό δότη μπορεί 
να ωφεληθούν από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. τα μΔς με ίνωση του μυελού 
χαρακτηρίζονται από μέτριες ή σοβαρές κυτταροπενίες. η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην οστεομυε-
λική βιοψία και η διαφορική διάγνωση γίνεται από την πρωτοπαθή μυελοΐνωση και άλλες καταστάσεις 
με ίνωση μυελού. τα κύρια ιστολογικά ευρήματα στα ινωτικά μΔς είναι η τριγραμμική δυσπλασία με 
προεξάρχουσα δυσμεγακαρυοποίηση, οι ίνες ρετικουλίνης ή σπάνια κολλαγόνου και οι ομάδες CD34+ 
βλαστικών κυττάρων. η πρόγνωση είναι κακή και η λευχαιμική εκτροπή είναι η συνήθης αιτία θανάτου. 
Θεραπευτικές επιλογές αποτελούν τα κορτικοστεροειδή, τα αναβολικά καθώς και άλλα υποστηρικτικά 
μέτρα. η αλλογενής μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική επιλογή ίασης σε νεότερους ασθενείς.
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Aνασκόπηση

ΥπΟπΛΑΣΤΙΚΑ ΜΔΣ
Εισαγωγή

τα υποπλαστικά ή υποκυτταρικά μΔς (Υ-μΔς) είναι 
σχετικά σπάνιος υπότυπος (περίπου 10%)1,2 που συχνά 
αλληλοεπικαλύπτεται με περιπτώσεις επίκτητης απλαστι-
κής αναιμίας (ΑΑ) και θεωρείται αποτέλεσμα σημαντικής 

ανοσολογικής δυσλειτουργίας.3 Υποκυτταρικός θεωρεί-
ται ο μυελός με κυτταροβρίθεια <30% σε ασθενείς ηλι-
κίας <60 ετών ή <20% σε ασθενείς >60 ετών.2 Πρέπει να 
αποκλείονται περιπτώσεις προηγούμενης έκθεσης σε το-
ξικούς παράγοντες επειδή υποκυτταρικός μυελός μπορεί 
να εμφανιστεί και σε περιπτώσεις μΔς μετά μυελοτοξική 
θεραπεία (therapy-related MDS).4 ςτην WHO ταξινόμηση 
τα υποπλαστικά μΔς, ανήκουν στην ομάδα των «αταξι-
νόμητων» και η αιτιολογία τους παραμένει αδιευκρίνι-
στη αν και η ανταπόκρισή τους στην ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία, υποδεικνύει τον ρόλο των τ-λεμφοκυττάρων 
ή άλλων ανοσοδραστικών κυττάρων του στρώματος του 
μυελού στην παθογένειά τους.5
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Παθογένεια

Κυτταρογενετική- μοριακές τεχνικές
η κυτταρογενετική μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντι-

κή τόσο για τη διάγνωση όσο και για την πρόγνωση των 
μΔς. καρυοτυπικές ανωμαλίες ανευρίσκονται μόλις στο 
12.5% των Υ-μΔς έναντι 44.6% των υπολοίπων μΔς.6 
οι διαφορές αυτές βέβαια μπορεί να αποδοθούν και στην 
επάρκεια του δείγματος για κυταρογενετική ανάλυση. το 
συχνότερο καρυοτυπικό εύρημα στα Υ-μΔς είναι ελ-
λείψεις/ μονοσωμίες των χρωματοσωμάτων 5, 7, 1q και 
20q, ενώ τρισωμία 8 παρατηρείται συχνά και σε περιπτώ-
σεις ΑΑ.1,6 Περισσότερες διαταραχές αποκαλύπτονται με 
FISH, ιδιαίτερα σε ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο.

υπόθεση για την παθογένεια των υ-ΜΔΣ
Από παθογενετική άποψη είναι σημαντικό να τονιστεί 

ότι ή ΑΑ και τα μΔς έχουν αρκετά αλληλοεπικαλυπτό-
μενα χαρακτηριστικά, όπως η εμφάνιση κλώνου PNH7 
και η ανάπτυξη τ-λεμφοκυτταρο-επαγόμενης μυελοκατα-
στολής, δείχνοντας ότι τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώ-
σεις υπάρχει κοινός παθογενετικός μηχανισμός.4,8 κλινικά 
και εργαστηριακά δεδομένα υποστηρίζουν την ιδιαίτερα 
σημαντική δράση του ανοσοποιητικού συστήματος στην 
παθογένεια τουλάχιστον ορισμένων περιπτώσεων μΔς.

η παρουσία απόπτωσης, προκαλούμενης μέσω κυτ-
ταροκινών όπως ο tumor necrosis factor-α (TNFα) και 
η ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) είναι υψηλή τόσο στα Υ-μΔς, 
όσο και στα ορθο-υπερκυτταρικά μΔς.9 In vitro μελέ-
τες έχουν δείξει την παρουσία αυτόλογων κυτταροτοξι-
κών τ-λεμφοκυττάρων που αναστέλλουν την αιμοποίηση 
σε σημαντικό ποσοστό ασθενών όλων των κατηγοριών 
μΔς.10 Αν και τα τ-λεμφοκύτταρα δεν ανήκουν στον δυ-
σπλαστικό κλώνο εμφανίζουν υψηλή συχνότητα ανασυν-
δυασμών της Vβ περιοχής του τ- κυτταρικού υποδοχέα, 
γεγονός που υποστηρίζει την παρουσία τ-κλωνικών πλη-
θυσμών σ΄αυτόν τον υπότυπο των μΔς.

ςε διαδοχικές μελέτες η Sloand και συν.11 διαπίστω-
σαν ότι ο μηχανισμός της ανοσολογικά προκαλούμε-
νης βλάβης του μυελού έχει σαφέστερα προσδιοριστεί 
σε ασθενείς που φέρουν τρισωμία 8 σαν μοναδική κα-
ρυοτυπική ανωμαλία. τα τρισωμικά κύτταρα παρουσιά-
ζουν δείκτες πρώιμης απόπτωσης (FAS+, Annexin+) και 
αποτελούν ανοσολογικό στόχο των Vβ κυτταροτοξικών 
τ-λεμφοκυττάρων. ςτις καλλιέργειες η απομάκρυνση των 
τ-λεμφοκυττάρων ευνόησε την ανάπτυξη των αποικιών 
με τρισωμία 8. Αυτός ο δυσπλαστικός κλώνος υπερεκ-
φράζει c-myc, cyclin D1 και survivin (αντιαποπτωτική 
πρωτεΐνη) και σε σχέση με τα διπλοειδικά κύτταρα επι-
βιώνει παρά την ανοσολογική επίθεση.12

Νεώτερες τεχνικές όπως η μελέτη του πολυμορφι-
σμού απλών νουκλεοτιδίων (SNPs) με μικροσυστοιχίες 
(Affymetrix arrays) αποκαλύπτουν κρυφές γονιδιωμα-

τικές βλάβες, όπως μεταλλάξεις και υπερέκφραση γονι-
δίων, που λειτουργώντας σαν αντιγόνα, προκαλούν την 
δημιουργία αυτοαντιδρώντων τ- λεμφοκυτταροτοξικών 
κλώνων. οι μοριακές μελέτες με τις ανωτέρω τεχνικές 
έδειξαν ότι ο μεταγραφικός παράγων WT1 υπερεκφρά-
ζεται στα μΔς και ιδιαίτερα στα κύτταρα με τρισωμία 
8. ο WT1 προκαλεί απαντήσεις μέσω TNF-α και IL2, 
CD8+ κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων, που αναγνωρί-
ζουν σαν στόχο το WT1 αντιγόνο.13 Υπάρχουν και άλλες 
πρωτεΐνες, που αναγνωρίζονται σαν αντιγόνα και προκα-
λούν ανοσολογική απάντηση όπως η PR1 ή η πρωτεϊνά-
ση-3 που υπερεκφράζεται στην ομλ και τα μΔς, και 
αποτελούν ανοσολογικούς στόχους των κυτταροτοξικών 
τ-λεμφοκυττάρων, που επιλεκτικά λύουν κύτταρα ομλ.14

τέλος αναφέρεται και η αυτοφαγία στον μηχανισμό 
ανάπτυξης μυελοδυσπλασίας μέσω της βλάβης των μι-
τοχονδρίων15, αλλά δεν υπάρχουν μελέτες για τα υπο-
πλαστικά μΔς.

Κλινική εικόνα – Διάγνωση - Διαφορική 
διάγνωση

Υ-μΔς παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες. Δεν 
έχει σημαντικές διαφορές με τα ορθο-υπερκυτταρικά ως 
προς την ηλικία εμφάνισης, αν και υπάρχει τάση εμφά-
νισης σε νεότερες ηλικίες.1,2 τα Υ-μΔς εκδηλώνονται με 
σημαντικές κυτταροπενίες, εύρημα που μπορεί να θέσει 
ισχυρά την πιθανότητα επίκτητης ΑΑ. η πτωχή σε κυτ-
ταρικά στοιχεία μυελική αναρρόφηση λόγω της ύπαρξης 
λίπους στο μυελό δημιουργεί συχνά διαφοροδιαγνωστι-
κά προβλήματα με την επίκτητη ΑΑ. Δυσπλαστικά χαρα-
κτηριστικά εκτός από δυσερυθροποίηση παρατηρούνται 
λιγότερο συχνά στα υποπλαστικά, σε σύγκριση με τα υπό-
λοιπα μΔς. μεγαλοβλαστοειδή χαρακτηριστικά έχουν 
περιορισμένη διαγνωστική ειδικότητα για τη διάγνωση 
μΔς είναι συχνά ευρήματα και στην ΑΑ. ςύμφωνα με 
τα κριτήρια FAB, οι περισσότερες περιπτώσεις Υ-μΔς 
ταξινομούνται ως ανθεκτική αναιμία (66.7% σε μια σει-
ρά)1 και συνήθως ανήκουν στην κατηγορία των χαμηλού 
ή ενδιαμέσου-1 κινδύνου κατά IPSS και WPSS. η απου-
σία αυξημένου αριθμού βλαστών καθώς και η συχνά πα-
ρατηρούμενη μεσεγχυματική αντίδραση με αύξηση του 
αριθμού των μαστοκυττάρων, πλασματοκυττάρων και 
αντιδραστικών λεμφοζιδίων κάνουν συχνά τη διάκριση 
από την ΑΑ με μορφολογικά μόνο κριτήρια προβληματι-
κή. ςε έναν σημαντικά υποκυτταρικό μυελό, η ανίχνευση 
υπολειμματικής μεγακαρυοποίησης, ειδικά σε συνδυασμό 
με δυσμεγακαρυοποίηση και η ανεύρεση ινών ρετικουλί-
νης σαφώς υποστηρίζουν τη διάγνωση Υ-μΔς.

τα Υ-μΔς έχουν μεγαλύτερο αριθμό CD34+ κυττάρων, 
αυξημένο proliferating cell nuclear antigen (PCNA)16, με-
γαλύτερη συχνότητα καρυοτυπικών ανωμαλιών των χρω-
μοσωμάτων 5 και 7 και μικρότερη έκφραση TNFR1,2 στα 
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CD34+ κύτταρα του μυελού,17 ευρήματα που μπορεί να 
βοηθήσουν σημαντικά τη διαφορική διάγνωση από ΑΑ. 
η διάκριση από την ΑΑ είναι σημαντική, επειδή η εξέ-
λιξη προς ομλ παρατηρείται συχνότερα στα Υ-μΔς σε 
σχέση με τη ΑΑ.18 Διαφορική διάγνωση των Υ-μΔς πρέ-
πει επίσης να γίνεται από τριχωτή λευχαιμία και από αυ-
τοάνοσα και λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα (π.χ. LGL).

Πρόγνωση
τα τρέχοντα προγνωστικά συστήματα IPSS (Inter-

national Prognostic Scoring System) και WPSS (WHO 
classification-based Prognostic Scoring System) δεν εκτι-
μούν την πιθανή προγνωστική αξία της κυτταροβρίθειας 
του μυελού. Επόμενες μελέτες προσπάθησαν να απαντή-
σουν στο ερώτημα αυτό. Φαίνεται πως από τους ασθενείς 
με μΔς χαμηλού κινδύνου, όσοι έχουν υποκυτταρικό μυ-
ελό έχουν καλύτερη πρόγνωση και μικρότερη πιθανότητα 
εξέλιξης σε ομλ, σε σχέση με τους ασθενείς με ορθο-
υπερκυτταρικό μυελό.2,18,19

Αναδρομική ανάλυση μεγάλου αριθμού ασθενών με 
μΔς έδειξε ότι οι ασθενείς με Υ-μΔς ήταν νεότερης 
ηλικίας, είχαν ηπιότερη αναιμία αλλά σημαντικότερη ου-
δετεροπενία και θρομβοπενία ενώ η κατανομή τους με 
βάση την ομάδα κινδύνου και τα κυτταρογενετικά χα-
ρακτηριστικά ήταν παρόμοια με τους ασθενείς των υπο-
λοίπων μΔς. Παρ’ όλο που ο θεραπευτικός αλγόριθμος 
που ακολουθήθηκε δεν καθορίστηκε με βάση την κυττα-
ροβρίθεια, οι ασθενείς με Υ-μΔς είχαν καλύτερη συνο-
λική επιβίωση σε όλα τα IPSS και τις κυτταρογενετικές 
ομάδες.18 μια άλλη πρόσφατη μελέτη αναφέρει επίσης 
καλύτερη πρόγνωση για ασθενείς χαμηλού κινδύνου με 
υποπλαστικό μυελό σε σύγκριση με ορθοκυτταρικό ή 
υπερκυτταρικό μυελό.19

Αντίθετα σε πρόσφατη μελέτη20 δεν βρέθηκαν διαφο-
ρές στην επιβίωση ανάμεσα στους ασθενείς με μΔς και 
υποπλαστικό ή ορθο-υπερκυτταρικό μυελό. Πολυπαρα-
γοντική ανάλυση στο σύνολο των ασθενών προσδιόρισε 
ως ανεξάρτητους δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες 
την κακή κατάσταση ικανότητας, τα δυσμενή κυτταρο-
γενετικά χαρακτηριστικά (ανωμαλίες χρωμοσώματος 7 
ή σύνθετες), την αναιμία (Hb<10gr/dl), το αυξημένο πο-
σοστό βλαστών μυελού (>5%) και την αυξημένη LDH 
(>600 IU/L). με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά, ένα νέο 
προγνωστικό μοντέλο διέκρινε 3 ομάδες ασθενών ανε-
ξάρτητα από το IPSS, με σημαντικές διαφορές στην επι-
βίωσή τους. οι ασθενείς που έλαβαν ανοσοτροποποιητική 
θεραπεία (αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη/κυκλοσπορίνη) 
είχαν καλύτερη διάμεση επιβίωση και ολική επιβίωση σε 
σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν υποστηρικτική 
θεραπεία, απομεθυλιωτικούς παράγοντες ή χημειοθερα-
πεία.20 ςε σύγκριση με την ΑΑ, η πρόγνωση των υποπλα-
στικών μΔς είναι ανάμεσα στην πρόγνωση της σοβαρής 
ΑΑ και της πολύ σοβαρής ΑΑ.21

Θεραπεία

Αρχές θεραπείας
οι κυτταροπενίες και η εξέλιξη σε ομλ αποτελούν 

τα αίτια θανάτου στους ασθενείς με μΔς. ςε αρκετά κέ-
ντρα η θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με Υ-μΔς εί-
ναι παρόμοια με αυτή των ασθενών με ΑΑ. Εντούτοις, η 
επιλογή της θεραπείας πρέπει να βασίζεται στην ηλικία, 
την ύπαρξη συμβατού δότη, τα κυτταρογενετικά χαρα-
κτηριστικά και την παρουσία βλαστών στο μυελό. Νε-
ώτεροι ασθενείς με συμβατό συγγενή δότη και δυσμενή 
κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά ή υψηλό IPSS πρέπει να 
θεωρούνται υποψήφιοι για αλλογενή μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων, ενώ υποστηρικτική θεραπεία (αυ-
ξητικοί παράγοντες) ανοσοκατασταλτική θεραπεία (ATG, 
κυκλοσπορίνη), ανοσοτροποποιητική (λεναλιδομίδη, θα-
λιδομίδη) και υπομεθυλιωτικοί παράγοντες (αζακυτιδίνη, 
δεσιταμπίνη) μπορεί να ωφελήσουν μεγαλύτερους ασθε-
νείς με συνοδά προβλήματα, καθώς και όσους δεν έχουν 
συμβατό δότη. Εκτός κλινικών πρωτοκόλλων η επιλογή 
της θεραπείας πρέπει να εξατομικεύεται.

Ανοσοκατασταλτική θεραπεία
η υπόθεση της εμπλοκής ανοσολογικών μηχανισμών 

στην μη αποδοτική αιμοποίηση απετέλεσε τη θεωρητική 
βάση για τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών θεραπειών 
για την αντιμετώπιση της πανκυτταροπενίας στα μΔς. 
μετά την επιτυχή χορήγηση της αντιθυμοκυτταρικής 
σφαιρίνης (ATG) σε ασθενείς με ΑΑ, πολλοί ερευνητές 
στη δεκαετία του 1980 χορήγησαν την ίδια θεραπεία σε 
ασθενείς με Υ-μΔς, με σημαντική βελτίωση της αιμα-
τολογικής εικόνας σε αρκετούς από αυτούς22,23 καθώς 
και σε ασθενείς με ορθο-υπερπλαστικά μΔς.24 ςήμερα 
υπάρχουν δεδομένα από περισσότερα από 10 κέντρα με 
μεγάλο αριθμό ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με ανο-
σοκατασταλτική θεραπεία στα πλαίσια κλινικών πρω-
τοκόλλων.25-28

η κυκλοσπορίνη χρησιμοποιήθηκε τόσο για την κυτ-
ταροτοξική της δράση εναντίον των τ-λεμφοκυττάρων 
αλλά και λόγω των ανοσοτροποποιητικών της ιδιοτήτων, 
κυρίως μέσω της αναστολής παραγωγής IL-2. Παράμε-
τροι που προδικάζουν καλή ανταπόκριση είναι η παρου-
σία ευνοϊκών καρυοτυπικών διαταραχών, το χαμηλό IPSS 
και η παρουσία HLA-DR B1-1501.29,30 η αποτελεσμα-
τικότητα της θεραπείας με κυκλοσπορίνη ποικίλει και 
φτάνει το 60% σε μερικούς ασθενείς χαμηλού κινδύνου, 
ανεξάρτητα από κυτταροβρίθειας29,30 ενώ υπάρχουν και 
μελέτες που έδειξαν απουσία ανταπόκρισης και μη απο-
δεκτή τοξικότητα όταν η κυκλοσπορίνη χορηγήθηκε σε 
ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.31

H χορήγηση ATG αλόγου (horse), και πιο πρόσφατα 
κουνελιού (rabbit), έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με ΑΑ και μΔς. 
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Πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η ATG αλληλεπιδρά 
με τα δενδριτικά κύτταρα και αναστέλλει την επικοινωνία 
ανάμεσα στα τ-λεμφοκύτταρα και τα αντιγονοπαρουσι-
αστικά κύτταρα.32 Άλλα in vitro δεδομένα υποστηρίζουν 
το ρόλο της ATG στην έκπτυξη ρυθμιστικών κυττάρων.33 
Αιματολογική ανταπόκριση, δηλαδή ανεξαρτητοποίηση 
από μεταγγίσεις ερυθρών και αύξηση ουδετεροφίλων 
και αιμοπεταλίων εμφανίζεται στο 30-50% των ασθε-
νών. Ευνοϊκοί παράγοντες ανταπόκρισης στη θεραπεία 
με ATG με ή χωρίς κυκλοσπορίνη αποτελούν η ύπαρξη 
Υ-μΔς ή μΔς τύπου RA κατά FAB, η νεαρή ηλικία του 
ασθενούς, ο φυσιολογικός καρυότυπος, το πρώιμο στά-
διο νόσου, η μικρή διάρκεια εξάρτησης από μεταγγίσεις, 
η παρουσία PNH κλώνου και το HLA-DR15. Ασθενείς 
με Υ-μΔς φαίνεται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψη-
λά ποσοστά ανταπόκρισης που αγγίζουν το 52%, αν και 
ανταποκρίσεις αναφέρονται και σε ορθο-υπερκυτταρικά 
μΔς.23,34,35 η έκβαση των ασθενών με χαμηλού κινδύ-
νου μΔς που έλαβαν ATG, με ή χωρίς κυκλοσπορίνη σε 
διάφορα πρωτόκολλα στο NIH δημοσιεύτηκε πρόσφα-
τα. Από 129 ασθενείς που έλαβαν ATG, ανταποκρίθηκαν 
30% (9% CR), ενώ ανταποκρίθηκαν περισσότερο (48%) 
οι ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό ATG και κυκλοσπορί-
νης. Παράγοντες που επηρέασαν την ανταπόκριση ήταν 
η μικρότερη ηλικία (<60 έτη), το χαμηλό IPSS, η θετι-
κότητα HLA-DR15 και η χρήση συνδυασμού ATG και 
κυκλοσπορίνης. Παρ’όλο που οι ανταποκρίσεις ήταν ανε-
ξάρτητες της κυτταροβρίθειας, οι πλήρεις ανταποκρίσεις 
ήταν πιο συχνές στους ασθενείς με Υ-μΔς. Από την ίδια 
μελέτη προκύπτει πώς η επιβίωση των ασθενών ηλικίας 
<60 ετών με χαμηλό/ενδιάμεσο-1 IPSS που αντιμετωπί-
σθηκαν με ανοσοκατασταλτική θεραπεία ήταν καλύτε-
ρη από αυτή ιστορικών controls που αντιμετωπίσθηκαν 
με υποστηρικτική αγωγή, ενώ πολυπαραγοντική ανάλυ-
ση έδειξε ότι η κυτταροβρίθεια δεν επηρέαζε την επιβί-
ωση.36 Αντίθετα, μελέτες από τη Mayo Clinic28 και το 
MDACC24 δεν έδειξαν ανταπόκριση στη χορήγηση ATG 
με ή χωρίς κυκλοσπορίνη, ίσως λόγω συμμετοχής ηλικι-
ωμένων ασθενών με περίσσεια βλαστών.

ςύγκριση της ATG από άλογο (15 mg/kg/d) με την 
ATG από κουνέλι (3.75 mg/kg/d) σε 35 ασθενείς δεν έδει-
ξε σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο σκευάσματα ως 
προς την αποτελεσματικότητα (ανταπόκριση 35-40%) και 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες.37 Πρόσφατα δημοσιευμένη 
προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε ότι η χορήγη-
ση ATG και κυκλοσπορίνης σε ασθενείς με μΔς συ-
γκρινόμενη με την καλύτερη υποστηρικτική αγωγή (best 
supportive care) οδηγεί σε καλύτερη αιματολογική αντα-
πόκριση αλλά δεν μεταβάλλει την συνολική επιβίωση.38

Παρόλη την ανησυχία για διαφυγή ενός κακοήθους 
κλώνου, η ανοσοκατασταλτική θεραπεία δεν συνδυάστηκε 
ποτέ με αύξηση της εμφάνισης λευχαιμίας.36 μελέτη με 
κλασσική κυτταρογενετική και FISH σε ασθενείς με μΔς 
πριν και μετά ανοσοκατασταλτική θεραπεία δεν έδειξε 

κλωνική επέκταση παρά μόνο σε ασθενείς με τρισωμία 8. 
τα κύτταρα με τρισωμία 8 αυξάνουν σε ασθενείς με εν-
διάμεσο-1 IPSS μετά ATG όταν τα ειδικά για τον κλώνο 
κυτταροτοξικά τ-λεμφοκύτταρα περιορίζονται. ο κλώ-
νος της τρισωμίας 8 αυξάνεται αλλά καταφέρνει να δια-
τηρεί φυσιολογική αιμοποίηση για μεγάλες περιόδους.11

Αν και ο ρόλος της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας στα 
μΔς έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός, η σοβαρή το-
ξικότητα που μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη χορήγησή 
της και οι μακροχρόνιες ανοσοκατασταλτικές επιδράσεις 
οδηγούν ενίοτε σε δισταγμό για τη χρήση της. η κατάλ-
ληλη επιλογή ασθενών για χορήγηση ανοσοκατασταλ-
τικής θεραπείας επιτρέπει την επίτευξη μακροχρόνιων 
ανταποκρίσεων χωρίς την ανάγκη επαναλαμβανόμενων 
συνεδριών συντήρησης. η ανοσοκατασταλτική θεραπεία 
θα μπορούσε να επιλεγεί αντί για απομεθυλιωτικούς πα-
ράγοντες σε νεαρής ηλικίας ασθενείς με μΔς που δεν 
έχουν λάβει άλλη θεραπεία, με χαμηλού ή ενδιαμέσου-1 
κινδύνου μΔς και με HLA-DR15.

Νεώτερες θεραπείες
ςε μελέτη φάσης I/II η χορήγηση alemtuzumab (αντι-

CD52) 10 mg/d για 10 μέρες έδωσε ποσοστό ανταπό-
κρισης 77% σε ενδιαμέσου-1 και 57% σε ενδιαμέσου-2 
κινδύνου μΔς.39 η λεναλιδομίδη μπορεί να ωφελήσει 
ασθενείς με μΔς ανεξάρτητα κυτταρογενετικής ανωμα-
λίας, αλλά φαίνεται πως καλύτερες ανταποκρίσεις επιτυγ-
χάνονται από ασθενείς με Del-5q (76% έναντι 43% των 
ασθενών χωρίς Del-5q).40 Ωστόσο δεν έχει μελετηθεί η 
δράση της λεναλιδομίδης ειδικά στα Y-μΔς.

η πρόγνωση μετά αλλογενή μεταμόσχευση φαίνεται 
να επηρεάζεται μάλλον από τη βαρύτητα του μΔς, την 
ηλικία και την κατάσταση ικανότητας παρά από την κυτ-
ταροβρίθεια του μυελού. η παρουσία αυξημένου αριθμού 
βλαστών μυελού επηρεάζει επίσης αρνητικά την έκβαση 
των ασθενών.41,42 Ασθενείς με Υ-μΔς που έχουν λάβει 
πάνω από 20-25 μεταγγίσεις ερυθροκυττάρων ή έχουν 
φερριτίνη >1000 μg/L πρέπει να υποβάλλονται σε απο-
σιδήρωση, με βάση δημοσιευμένες οδηγίες.

ΜΔΣ ΜΕ ΙΝΩΣΗ
Ορισμός

Ένας άλλος υπότυπος των μΔς που δεν αναγνωρί-
ζονται σαν ξεχωριστή οντότητα από την αναθεωρημένη 
WHO ταξινόμηση αλλά ανήκει στην ομάδα των «αταξι-
νόμητων» είναι το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με ίνω-
ση (ι-μΔς).1 Περίπου 5-10% των μΔς έχουν σημαντική 
ίνωση στο μυελό (ίνες ρετικουλίνης ή σπανιότερα ίνες 
κολλαγόνου) κατά τη διάγνωση,43-44 ενώ ίνωση βαθμού-1 
βρέθηκε σε 43% των ασθενών με πρωτοπαθές μΔς.45 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι >50% των μΔς μετά μυελοτο-
ξική θεραπεία έχουν ίνωση.46 για το χαρακτηρισμό του 
βαθμού της ίνωσης μυελού χρησιμοποιείται το σύστη-
μα που έχει προταθεί από τους Manoharan et al.47 ενώ 
πρόσφατα μια ομάδα ειδικών (European Myelofibrosis 
network, EUMNET) δημιούργησε μια πρόταση για την 
ημιποσοτική εκτίμηση της ίνωσης μυελού.48

Παθογένεια - Διάγνωση
η παθογένεια της ίνωσης στα μΔς δεν είναι σαφής. 

η αυξημένη έκκριση του παράγοντα TGFβ από τους ινο-
βλάστες του στρώματος ευοδώνει την σύνθεση ινών ρε-
τικουλίνης και κολλαγόνου. η αύξηση των ινοβλαστών 
πιστεύεται πως είναι αποτέλεσμα απελευθέρωσης κυτ-
ταροκινών όπως TGFβ, και PDGF από τα δυσπλαστικά 
μκκ. τα ι-μΔς χαρακτηρίζονται από μυελική ανεπάρ-
κεια και σοβαρού βαθμού κυτταροπενίες.49 η οργανομε-
γαλία είναι ήπια ή απουσιάζει. η μυελική αναρρόφηση 
είναι συχνά αδύνατη (dry tap) και έτσι η διάγνωση στη-
ρίζεται στην οστεομυελική βιοψία. ο μυελός εμφανίζει 
συχνά πολυγραμμική δυσπλασία με έκδηλη δυσμεγακα-
ρυοποίηση, η οποία χαρακτηρίζεται από μικρομεγακαρυ-
οκύτταρα με υπολοβιώδη πυρήνα μέχρι σπάνια γιγάντιες 
μορφές, που αντίθετα αποτελούν χαρακτηριστικό της μυ-
ελοΐνωσης. ςτις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται 
αυξημένος αριθμός βλαστών (CD34+) και κυτταρογενε-
τικές διαταραχές των χρωμοσωμάτων 5 και 7.43,44,,49 Έτσι 
οι περισσότερες περιπτώσεις θεωρούνται RAEB. ςπάνια 
περιπτώσεις ανθεκτικής αναιμίας (RA) εμφανίζουν ίνω-
ση και έχουν την ίδια κακή πρόγνωση με τους ασθενείς 
με ινωτικά RAEB.

η διαφορική διάγνωση των ι-μΔς περιλαμβάνει άλ-
λες αιματολογικές δυσκρασίες με ίνωση, όπως η οξεία 
παμμυέλωση με μυελοΐνωση (APMF)50 η οξεία μεγακα-
ρυοβλαστική λευχαιμία και άλλοι τύποι ομλ που συνο-
δεύονται με ίνωση μυελού. κλασσικά μυελοϋπερπλαστικά 
νεοπλάσματα όπως η πρωτοπαθής μυελοΐνωση μπορούν 
εύκολα να διακριθούν με βάση μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά όπως τα μεγάλα ως γιγάντια μεγακαρυοκύτταρα, 
την παρουσία σπληνομεγαλίας και την απουσία οξείας εμ-
φάνισης συμπτωμάτων, την απουσία καρυοτυπικών ανω-
μαλιών και την συχνά θετική μετάλλαξη JAK2V617F.51,52

Πρόγνωση
Ασθενείς με ι-μΔς έχουν μικρότερη επιβίωση, που 

οφείλεται κυρίως στις κυτταροπενίες και τις αυξημένες 
ανάγκες για μεταγγίσεις και τη γρηγορότερη λευχαιμι-
κή εκτροπή σε σύγκριση με τα μΔς χωρίς ίνωση. η δυ-
σμενής προγνωστική σημασία της ίνωσης του μυελού 
στην επιβίωση των ασθενών με μΔς έχει επιβεβαιωθεί 
σε διάφορες μελέτες.43,45,49,53 Παρ’ όλο που η ίνωση του 

μυελού δεν συμπεριλαμβάνεται στα προγνωστικά συστή-
ματα IPSS και WPSS, μερικοί ερευνητές προτείνουν ότι 
τα ι-μΔς θα έπρεπε να αποτελέσουν ξεχωριστή οντότη-
τα44,53 και οι ασθενείς αυτοί να αντιμετωπίζονται με πιο 
επιθετική θεραπεία σε σχέση με ότι το IPSS και WPSS 
θα προέβλεπε.

ςε μια πρόσφατη μελέτη45 βρέθηκε ότι η ίνωση βαθ-
μού-2 και -3 με βάση σύγχρονες ευρωπαϊκές οδηγίες54 και 
η παρουσία αθροίσεων CD34+ κυττάρων ήταν ανεξάρ-
τητοι αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες, ανεξάρτητοι 
του IPSS και του WPSS. η παρουσία ίνωσης συνδυάζο-
νταν με πολυγραμμική δυσπλασία, αυξημένη κυτταρο-
βρίθεια, περιφερικές κυτταροπενίες, δυσμενή καρυότυπο 
και αυξημένες ανάγκες σε μεταγγίσεις. οι ασθενείς με 
ίνωση βαθμού-2 και -3 έχουν μικρότερη συνολική επι-
βίωση και επιβίωση χωρίς νόσο. η μικρότερη επιβίωση 
οφείλεται στη μυελική ανεπάρκεια και στην αυξημένη 
συχνότητα εκτροπής προς ομλ.

η προγνωστική σημασία της ίνωσης σε ασθενείς με 
μΔς, που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση αι-
μοποιητικών κυττάρων δεν έχει πλήρως μελετηθεί. ςε μια 
μελέτη δεν βρέθηκε διαφορά στην ολική επιβίωση, την 
επιβίωση χωρίς υποτροπή και την μη σχετιζόμενη με υπο-
τροπή θνησιμότητα αναλόγως της ύπαρξη ίνωσης. Ωστό-
σο, όταν ασθενείς με ενδιάμεσου-2 και υψηλού κινδύνου 
μΔς μελετήθηκαν χωριστά, η ύπαρξη ίνωσης μυελού εί-
χε αρνητική επίδραση στην έκβαση τους.55

Πρόσφατη αναδρομική μελέτη των Kröger και συν.56 
σε μεγάλο πληθυσμό ασθενών έδειξε ότι η ίνωση μυελού 
σε ασθενείς με μΔς καθυστερεί την εγκατάσταση του 
μοσχεύματος μετά αλλογενή SCT αλλά μόνο η σοβαρή 
ίνωση επηρεάζει δυσμενώς την επιβίωση.

Θεραπεία
η μυελική ίνωση αποτελεί ανεξάρτητο δυσμενή προ-

γνωστικό παράγοντα, ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’όψιν για χορήγηση εντατικότερης θεραπείας σε πρω-
ϊμότερο χρόνο. η μόνη θεραπεία ίασης είναι η αλλογε-
νής μεταμόσχευση, αν και η έκβασή της σε ασθενείς με 
σοβαρού βαθμού ίνωση δεν είναι ικανοποιητική.56 ςε 
ασθενείς με ινωτικά μΔς χορηγούνται διάφορες θερα-
πείες αλλά καμία μελέτη δεν αναφέρεται αποκλειστικά 
στον πληθυσμό αυτό, ούτε έχει ελεγχθεί η προγνωστική 
σημασία της ίνωσης στην έκβαση των θεραπειών. ςυνε-
πώς δεν είναι εύκολο να προταθεί θεραπευτικός αλγόριθ-
μος για τους ασθενείς αυτούς.

η δράση της ερυθροποιητίνης δεν έχει μελετηθεί ει-
δικά στα ινωτικά μΔς. γενικά όμως είναι αποτελεσμα-
τική σε ποσοστό 30% σε μΔς χαμηλού κινδύνου με 
μειωμένες ανάγκες σε μεταγγίσεις και χαμηλά επίπεδα 
ερυθροποιητίνης ορού,57,58 προϋποθέσεις που συχνά δεν 
πληρούν τα ι-μΔς.
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τα κορτικοστεροειδή ενδείκνυνται επί ι-μΔς σε μι-
κρές δόσεις 0.3-0.5 mg/kg για αρκετές βδομάδες ανάλο-
γα με την ανταπόκριση και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. 
ςε ορισμένες περιπτώσεις έχουν συνεργική δράση με την 
ερυθροποιητίνη. Βραχυχρόνιες ανταποκρίσεις έχουν πα-
ρατηρηθεί και σε Υ-μΔς.

Από τα αναβολικά, χρησιμοποιείται η νανδρολόνη 50-
100mg ανά 1-2 εβδομάδες ή η δαναζόλη σε δόση 100-200 
mg 1-3 φορές ημερησίως από το στόμα. Έχουν αναφερ-
θεί ευνοϊκές ανταποκρίσεις σ’ ένα ποσοστό ασθενών με 
χαρακτηριστικά που δεν προδικάζουν ευνοϊκή ανταπό-
κριση στη θεραπεία με ερυθροποιητίνη ± GCSF, όπως 
RCMD, RCMD-RS, ίνωση μυελού κ.λπ.

ςε παλιότερες μελέτες και πριν την χρησιμοποίη-
ση της λεναλιδομίδης, η θαλιδομίδη έχει χρησιμοποιη-
θεί μόνη ή σε συνδυασμό με ερυθροποιητίνη, τριοξείδιο 
αρσενικού κ.λπ., με ποικίλη ανταπόκριση (κυρίως παρο-

δική αιματολογική βελτίωση) που ποικίλει από 20-50% 
με ευνοϊκότερα αποτελέσματα σε ασθενείς χωρίς περίσ-
σεια βλαστών.59,60

η λεναλιδομίδη μπορεί να ωφελήσει ασθενείς με μΔς 
ανεξάρτητα κυτταρογενετικής ανωμαλίας αλλά φαίνε-
ται πως οι καλύτερες ανταποκρίσεις επιτυγχάνονται σε 
ασθενείς με del 5q.40 Δεν έχει μελετηθεί η δράση της λε-
ναλινομίδης ειδικά στα ι-μΔς. Δεν έχει αναλυθεί μέχρι 
τώρα η δράση της αζακυτιδίνης σε ι-μΔς. Εντούτοις, 
φαίνεται να αποτελεί τη θεραπεία εκλογής σε ασθενείς 
μη επιλέξιμους για αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιη-
τικών κυττάρων. η μεταμόσχευση μυελού αποτελεί τη 
μόνη δυνητικά θεραπεία ίασης και πολλοί θεωρούν ότι 
πρέπει νεώτεροι ασθενείς με ι-μΔς να κατευθύνονται 
προς αυτή αν και φαίνεται πως η σοβαρή ίνωση επηρεά-
ζει αρνητικά την έκβασή της.55,56

Hypoplastic and fibrotic myelodysplastic syndromes (MDS)
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ABSTRACT: Two distinct and relatively rare subtypes of myelodysplastic syndromes (MDS) are the 
hypoplastic myelodysplastic syndrome (H-MDS) and the MDS with bone marrow fibrosis (MDS-F). 
Pathogenesis in both subtypes is attributed mostly to the dysregulation of microenviromental cells and 
the secreted cytokines. H-MDS can often hardly be differentiated from AA cases. Older age, genomic 
instability, higher numbers of CD34 cells, cytogenetic abnormalities and worse survival are some of the 
characteristics that help in distinguishing between h-MDS and AA. From the pathogenetic point of view, 
h-MDS seem to be caused by increased apoptosis and an immune attack of myeloid progenitor cells 
by cytotoxic T-lymphocytes. The target-antigen might be WT1 protein or other proteinases hyper-ex-
pressed on clonal hematopoietic cells. Cellularity may not substantially affect either response to therapy 
or prognosis. Efficient therapy in older age is combination of antithymocyte globulin and cyclosporine 
although younger patients seem to benefit from stem cell transplantation. MDS-F are characterized by 
intermediate or severe cytopenias. The diagnosis is mainly based on bone marrow biopsy and is differ-
entiated by primary myelofibrosis and other contitions with marrow fibrosis. The main pathology find-
ings in MDS-F are trilineage dysplasia, dysmegacaryopoesis, bands of reticulin or collagen and clusters 
of CD34+ blast cells. Prognosis is poor and leukemic transformation is the usual cause of death. Ther-
apeutic approaches are corticosteroids, anabolic compounds and supportive measures. Allogeneic stem 
cell transplantation is the only curative therapeutic option in younger patients.
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Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα στα παιδιά

Αλέξανδρος Μάκης1, Γεωργία Αυγερινού2, Σοφία Πολυχρονοπούλου2

ΠΕΡΊληΨη: τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (μΔς) αποτελούν ετερογενή ομάδα κλωνικών διατα-
ραχών του αρχέγονου αιμοποιητικού κυττάρου που χαρακτηρίζονται από μη αποδοτική αιμοποίηση, 
ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές της ερυθράς, μυελικής και μεγακαρυοκυτταρικής σειράς και αυξη-
μένη πιθανότητα μετάπτωσης σε οξεία λευχαιμία. τα μΔς στα παιδιά είναι σπάνιες οντότητες με ετή-
σια επίπτωση 1,8 ανά εκατομμύριο παιδιά ανά έτος. Παρουσιάζουν ετερογένεια όσο αφορά την κλινική 
τους έκφραση και τα εργαστηριακά ευρήματα. η διάγνωση των μΔς της παιδικής ηλικίας γίνεται ευ-
κολότερα βάσει της νέας ταξινόμησης του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας (Π.ο.Υ.) που βασίζεται σε 
μορφολογικά δεδομένα. Αναγνωρίζονται τρεις διαγνωστικές ομάδες: ανθεκτική κυτταροπενία (RC, βλά-
στες μυελού <5%), ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών (RAEB, βλάστες μυελού 5-20%), και αν-
θεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών σε μετατροπή (RAEBT, βλάστες μυελού 20-30%). ςτα παιδιά 
με μΔς προβάλλει συχνότερα η θρομβοπενία και η ουδετεροπενία σε αντίθεση με τους ενήλικες που 
κύριο σύμπτωμα είναι η αναιμία. De novo MΔς εμφανίζονται σε φαινοτυπικά - προηγούμενα φυσιο-
λογικά - παιδιά, ωστόσο συχνά συνδυάζονται με συγγενείς ανωμαλίες. το γεγονός αυτό ενισχύει την 
υπόθεση ότι γενετικές αλλοιώσεις μπορεί να συνεισφέρουν σε διαταραχή της αιμοποίησης. Ωστόσο δεν 
έχει πλήρως αποσαφηνισθεί η οδός που οδηγεί σε μη φυσιολογική ή νεοπλασματική αιμοποίηση και η 
σχέση της με το γενετικό υπόστρωμα. η θεραπευτική αντιμετώπιση ποικίλει από απλή παρακολούθη-
ση έως μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία. ςε αυτό 
το άρθρο γίνεται ανασκόπηση της ταξινόμησης, της διάγνωσης, της παθοφυσιολογίας και της θεραπεί-
ας των μΔς της παιδικής ηλικίας.
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Aνασκόπηση

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (μΔς) αποτελούν 

ετερογενή ομάδα κλωνικών διαταραχών του αρχέγονου 
μητρικού αιμοποιητικού κυττάρου, που χαρακτηρίζο-
νται από μη αποδοτική αιμοποίηση και ποικίλο βαθμό 
μετάπτωσης σε οξεία λευχαιμία. τα μΔς παρατηρού-
νται σπανιότερα στα παιδιά και τους εφήβους σε σχέση 
με τους ενήλικες, ήδη όμως από την προηγούμενη δεκα-
ετία έχουν προκύψει αρκετές αξιόλογες επιδημιολογικές 
μελέτες που έχουν καθορίσει τη συχνότητα των μΔς στα 
παιδιά σε 1,8 ανά εκατομμύριο ανά έτος1,2.

Β. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ
η ετερογένεια της κλινικής και αιματολογικής εικό-

νας στη διάγνωση, αλλά και κατά τη διαδρομή της νό-
σου παράλληλα με τη σχετική σπανιότητα της νόσου στα 
παιδιά, οδήγησε επί μακρόν σε μία εμπειρική και εν πολ-
λοίς αυτοσχέδια και επισφαλή διαγνωστική και κλινική 
αντιμετώπιση των παιδιών με μΔς.

το μεγάλο φάσμα των αιματολογικών ανωμαλιών 
επί μΔς και η αρχική έλλειψη σταθερού συστήματος 
ταξινομήσεως, οδήγησαν στην πρόταση της ταξινόμη-
σης (French-American-British - FAB) που στηρίζεται 
στις μορφολογικές διαταραχές των αιμοποιητικών σει-
ρών, όπως αυτές εμφανίζονται στις χρώσεις του περιφε-
ρικού αίματος και των μυελικών επιχρισμάτων3. Αν και 
η ταξινόμηση FAB αρχικά χρησιμοποιήθηκε από διάφο-
ρα παιδιατρικά κέντρα, σύντομα φάνηκε ότι περίπου το 
ένα τρίτο των παιδιατρικών περιπτώσεων με μΔς πα-
ρέμενε αταξινόμητο4,5. η ταξινόμηση του Παγκοσμίου 
οργανισμού Υγείας (Π.ο.Υ) το 2001, βασισμένη σε δε-
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δομένα από μεγάλες σειρές ενηλίκων ασθενών, βελτίωσε 
την ορολογία και επέτρεψε να συμπεριληφθούν περισ-
σότερες παιδιατρικές περιπτώσεις. Παρέμειναν οι υπό-
τυποι RA (refractory anemia, ανθεκτική αναιμία), RARS 
(refractory anemia with ring sideroblasts, ανθεκτική αναι-
μία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες), RAEB (refractory 
anemia with excess of blasts, ανθεκτική αναιμία με πε-
ρίσσεια βλαστών) και προστέθηκε ο υπότυπος ανθεκτι-
κή κυτταροπενία με πολυγραμμική δυσπλασία (RCMD, 
refractory anemia with multilineage dysplasia) για να 
συμπεριλάβει περισσότερες αταξινόμητες περιπτώσεις. 
Αφαιρέθηκε ο υπότυπος RAEBT (refractory anemia with 
excess of blasts in transformation, ανθεκτική αναιμία με 
περίσσεια βλαστών σε μετατροπή) και ελαττώθηκε σε 
20% το ποσοστό των βλαστών στο περιφερικό αίμα ή 
στο μυελόγραμμα ως διαχωριστικό επίπεδο διάγνωσης 
της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ομλ). Επίσης ο 
υπότυπος CMML (Chronic Myelomonocytic Leukemia) 
και JMML (Juvenile Myelomonocytic Leukemia) εντά-
χθηκαν στη νέα κατηγορία των μυελοϋπερπλαστικών/
μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων6.

η πρώτη σοβαρή προσπάθεια ταξινόμησης των μυ-
ελοδυσπλαστικών και των μυελοϋπερπλαστικών συν-
δρόμων της παιδικής ηλικίας έγινε από το EWOG-MDS 
(European Working Group on Myelodysplastic syndromes 
in Childhood) και συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση 
των οντοτήτων αυτών και στη συνεπακόλουθη ακριβέ-
στερη διάγνωση και άρτια τεκμηριωμένη θεραπευτική 
αντιμετώπιση7. η αναιμία αποτελεί το συνηθέστερα προ-
έχον σύμπτωμα της εμφάνισης της νόσου στους ενήλικες 
ενώ στα παιδιά αντίθετα προβάλλει συχνότερα η θρομ-
βοπενία και η ουδετεροπενία8. ςυνεπώς, ιδιαίτερα για τα 
παιδιά, προκρίθηκε από τον Π.ο.Υ. ως προσφορότερος 
ο όρος ανθεκτική κυτταροπενία (refractory cytopenia, 
RC) προκειμένου να εκφράσει τα μΔς που δε συνοδεύ-
ονται από βλαστικό στοιχείο9. η ανθεκτική αναιμία με 
παρουσία δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών (RA with ringed 
sideroblasts) και ο υπότυπος μΔς με παρουσία ελλείμ-
ματος (5q) [MDS associated with del(5q) chromosome], 
επισημαίνεται από τον Π.ο.Υ. ότι στα παιδιά είναι εξαι-
ρετικά σπάνιες οντότητες έως ανύπαρκτες, τουλάχιστον 
με την έννοια που απαντώνται στους ενήλικες, ενώ η 
σοβαρότητα της παρουσίας δυσπλασίας περισσοτέρων 
της μίας αιματολογικών σειρών στην ανθεκτική αναιμία 
(refractory anemia, RA), είναι αγνώστου σημασίας στα 
παιδιά10. Επιπρόσθετα για τα παιδιά υποστηρίχθηκε και 
έγινε αποδεκτό στην ταξινόμηση αυτή, ότι δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι 20% παρου-
σία βλαστών έναντι του παραδοσιακού ορίου του 30%, 
διαχωρίζουν επαρκέστερα μία RAEBT από μία de novo 
ομλ. Αποτέλεσμα των προηγουμένων ήταν να διατη-
ρηθούν για την παιδική ηλικία οι οντότητες των RAEB 
και RAEBτ, ενώ εκτροπή προς ομλ δηλώνει η παρου-
σία βλαστών άνω του παραδοσιακού ορίου 30%. Φυσικά 

πάντα συνυπολογίζεται η κλινική εικόνα του ασθενούς 
και η ταχύτητα αύξησης των βλαστών για την εκτίμη-
ση των ανωτέρω. τελικά, όπως και στους ενήλικες, η 
πρόγνωση των παιδιών με μΔς πρωταρχικά καθορίζε-
ται από το ποσοστό των βλαστών του μυελού, τη φύση 
των κυτταρογενετικών ανωμαλιών και των αλλαγών που 
επισυμβαίνουν στα αιμοποιητικά κύτταρα και βεβαίως - 
και τούτο έχει μεγαλύτερη σημασία για τα παιδιατρικά 
μΔς - την ενδεχόμενη παρουσία άλλης υποκείμενης δι-
αταραχής. Προσπαθώντας να περιλάβει όλα αυτά τα χα-
ρακτηριστικά των παιδιατρικών μΔς, δημιουργήθηκε το 
προαναφερθέν, απλό σχήμα ταξινόμησης, βασισμένο κυ-
ρίως σε μορφολογικά χαρακτηριστικά7,10 και ακολούθη-
σε το 2008 το πιό πρόσφατο, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του Π.ο.Υ.11. κατά τούτο διακρίνονται 3 κύριες ομάδες: 
RC (<5% βλάστες στον μυελό), RAEB (5–20% βλάστες) 
και RAEB-T (20–30% βλάστες) (Πίνακας 1). ςε περι-
πτώσεις που διαπιστώνονται οι παρακάτω καρυοτυπι-
κές ανωμαλίες: t(8;21)(q22;q22), inv (16)(p13.1;q22) ή 
t(16;16)(p13.1;q22) ή t(15;17)(q22;q12), η πάθηση θεω-
ρείται ομλ ανεξάρτητα από το ποσοστό των βλαστών. η 
ομλ που αναπτύσσεται επί προηγηθέντος μΔς, αναφέ-
ρεται ως myelodysplasia-related AML (MDR-AML, BM 
blasts >30%) ενώ η εικόνα μυελοδυσπλασίας/ομλ στα 
πλαίσια του συνδρόμου Down ταξινομείται ως διακριτή 
οντότητα, αυτήν της ομλ επί υποστρώματος συνδρό-
μου Down και εξαιρείται από τις πληθυσμιακές μελέτες 
των μΔς7,11,12.

με βάση την παθογένεια, τα παιδιατρικά μΔς δια-
κρίνονται σε πρωτοπαθή ή de novo και σε δευτεροπαθή 
(Πίνακας 2). Εξ’ ορισμού ως δευτεροπαθή μΔς, ορίσθη-
καν τα ακολουθούντα χημειοθεραπεία ή/και ακτινοβολία 
και τα αναπτυσσόμενα επί υποστρώματος γνωστών συγ-
γενών κληρονομούμενων συνδρόμων μυελικής ανεπάρ-
κειας ή επίκτητης απλαστικής αναιμίας7,12. τα οικογενή 
μΔς πρόσφατα υπάρχει η άποψη να αξιολογούνται ως 
ιδιαίτερη οντότητα και να μην εντάσσονται πλέον στα 
δευτεροπαθή (C.M. Niemeyer, προσωπική επικοινωνία). 
Όλες οι εναπομένουσες μορφές μΔς στα παιδιά αναφέ-
ρονται ως πρωτοπαθή, μολονότι προδιαθεσικές γενετι-
κές βλάβες δυνατόν να υπόκεινται σε πολλά από αυτά. 
Αυτές οι υποκείμενες διαταραχές ή μηχανισμοί, πιθανά 
να συνδέονται και με ήπιες φαινοτυπικές μορφολογικές 
ανωμαλίες οι οποίες όλο και περισσότερο αναγνωρίζο-
νται και αξιολογούνται στα πλαίσια της παθογένειας των 
παιδιατρικών μΔς12,13.

Γ. πΡΩΤΟπΑΘΗ ΜΔΣ
1. Ανθεκτική κυτταροπενία (RC)

η RC χαρακτηρίζεται από εμμένουσα κυτταροπενία 
με <5% βλάστες στο μυελό, <2% βλάστες στο περιφερι-
κό αίμα και δυσπλαστικές αλλοιώσεις στο μυελόγραμμα 
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και στην οστεομυελική βιοψία. Αποτελεί την πιο κοινή 
κατηγορία παιδιατρικών μΔς και αντιπροσωπεύει >50% 
των περιπτώσεων14. ςτα περισσότερα παιδιά με RC τα 
συμπτώματα σχετίζονται με την πανκυτταροπενία, αλλά 
σε 20% των ασθενών δεν αναφέρονται κλινικά σημεία ή 
συμπτώματα. ο μέσος όγκος ερυθρών (MCV) και τα επί-
πεδα της εμβρυικής αιμοσφαιρίνης (HbF) στους ασθενείς 
αυτούς είναι συχνά αυξημένα. οι δείκτες όμως αυτοί εί-
ναι συνήθως υψηλοί και στην πλειονότητα των ασθενών 
με κληρονομικές μυελικές ανεπάρκειες, σε ορισμένους 
ασθενείς με σοβαρή απλαστική αναιμία στη διάγνωση 
και στους περισσότερους κατά την πορεία αυτής της νό-
σου. Επίσης στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος τα 
ερυθροκύτταρα παρουσιάζουν συνήθως μακροκυττά-
ρωση και ανισοποικιλοκυττάρωση. μπορεί επιπρόσθε-
τα να υπάρχουν γιγάντια αιμοπετάλια και ουδετερόφιλα 
με πυρήνες Pelger-Huet ή/και με μειωμένη κοκκίωση15.

ςτα παιδιά, όπως και στους ενήλικες, ένα μΔς χω-

Πίνακας 1. Ταξινόμηση ΜΔΣ στην παιδική ηλικία (Π.Ο.Υ 2008)11

Υποομάδα Περιφερικό αίμα Μυελός οστών
Ανθεκτική κυτταροπενία  

με δυσαιμοποιία μιας σειράς(RC):
ανθεκτική αναιμία
ανθεκτική ουδετεροπενία
ανθεκτική θρομβοπενία 

Κυτταροπενία μίας ή δύο σειρών
<2% βλάστες

Δυσαιμοποιία μιας σειράς: ≥10%  
των κυττάρων μίας μυελικής σειράς

<5% βλάστες

Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια  
βλαστών (RAEB)

Κυτταροπενία (-ες)
2-19% βλάστες

Δυσπλασία μίας ή πολλών σειρών 
5-19% βλάστες

Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια  
βλαστών σε μετατροπή (RAEBT)

Κυτταροπενία (-ες)
20-29 % βλάστες
ή ραβδία Auer

Δυσπλασία μίας ή πολλών σειρών
20-29% βλάστες
ή ραβδία Auer

*Σε περιπτώσεις με κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες: t(8;21)(q22;q22), inv(16)
(p13.1;q22) , t(16;16)(p13.1;q22) , 
t(15;17)(q22;q12), θεωρείται ως ΟΜΛ 
ανεξάρτητα ποσοστού βλαστών

Πίνακας 2. Ταξινόμηση ΜΔΣ στην παιδική ηλικά με 
βάση την παθογένεση (Π.Ο.Υ. 2008)11

•	De novo ή πρωτοπαθή ΜΔΣ
•	Δευτεροπαθή ΜΔΣ στα πλαίσια συνδρόμου κλη-

ρονομικής μυελικής ανεπάρκειας ή μετά από 
κυτταροτοξική θεραπεία νεοπλασματικών ή μη-
νεοπλασματικών ασθενειών

•	Οικογενή ΜΔΣ
*Τα ΜΔΣ στα παιδιά με σύνδρομο Down κατατάσσονται πλέον 
σε άλλη κατηγορία ως και η ΟΜΛ που σχετίζεται με το σύνδρομο 
Down

ρίς αύξηση βλαστών μπορεί να εμφανισθεί με κυτταρο-
πενία και υπερπλαστικό μυελό των οστών. ςε σημαντικό 
όμως ποσοστό των παιδιατρικών μΔς (75%) ο μυελός 
είναι υποπλαστικός. η μορφολογική εικόνα της RC με 
υποκυτταρικό μυελό είναι παρόμοια με αυτή που παρα-
τηρείται σε περιπτώσεις με νορμο- ή υπερκυτταρικό μυ-
ελό. Υπάρχουν περιοχές ερυθροποίησης με ανώριμες 
πρόδρομες μορφές, που συνοδεύουν κατά τόπους περιο-
χές κοκκιοποίησης και εμφανίζουν σημαντική ελάττωση 
ή πλήρη απουσία των μεγακαρυοκυττάρων. Απαιτούνται 
τουλάχιστον δύο οστεομυελικές βιοψίες για να εντοπι-
σθεί το χαρακτηριστικό ιστολογικό μοτίβο9,11.

κληρονομικές ανεπάρκειες του μυελού των οστών 
όπως η αναιμία Fanconi, η συγγενής δυσκεράτωση, το 
σύνδρoμο Shwachman-Diamond, η αμεγακαρυοκυτταρι-
κή θρομβοπενία και η πανκυτταροπενία με συνοστέωση 
κερκίδας-ωλένης δεν είναι δυνατόν να διαφοροδιαγνω-
σθούν από την RC μόνο με την ιστολογική εικόνα ή τη 
μορφολογία επιχρίσματος αίματος ή μυελού. Αυτό μπο-
ρεί να γίνει με τη φυσική εξέταση, όπου πρέπει να απο-
κλεισθούν σκελετικές ανωμαλίες και ανωμαλίες σε άλλα 
όργανα και επιπλέον πρέπει να γίνει προσεκτική λήψη 
ατομικού και οικογενειακού ιστορικού και εργαστηρι-
ακός έλεγχος προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διάκριση της RC από τη σοβα-
ρή απλαστική αναιμία. ςε αντίθεση με τη RC ο μυελός 
μπορεί να παρουσιάζει περιοχές με λιποκύτταρα και λίγα 
μυελικά κύτταρα, απώλεια των ερυθροβλαστικών νησι-
δίων και σχετικά αυξημένο αριθμό άωρων ερυθροβλα-
στών, χωρίς παρουσία μικρομεγακαρυοκυττάρων, ενώ 
μετά από ανοσοκατασταλτική θεραπεία η παρατηρούμε-
νη ιστολογική εικόνα δεν μπορεί να διακριθεί από αυτή 
που παρατηρείται στη RC15. ςημαντικό επίσης είναι να 
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γίνεται διαφορική διάγνωση από μη αιματολογικά παιδι-
ατρικά νοσήματα που προκαλούν δυσπλαστικές αλλοιώ-
σεις στο μυελό, όπως είναι ορισμένες ιογενείς λοιμώξεις, 
διατροφικές ανεπάρκειες, νοσήματα του μεταβολισμού ή 
του κολλαγόνου. η διαφορική διάγνωση των παιδιατρι-
κών μΔς φαίνεται στον Πίνακα 3.

Όσον αφορά στις γενετικές ανωμαλίες που εμφανίζο-
νται στα παιδιά με RC, μελέτες του EWOG-MDS έχουν 
δείξει ότι σε μεγάλο ποσοστό (68%) δεν ανευρίσκεται 
κάποια γνωστή καρυοτυπική ανωμαλία. η συχνότερη 
χρωμοσωμιακή ανωμαλία ήταν η μονοσωμία 7 (16%), η 
τρισωμία 8 (3%) και οι σύμπλοκες ανωμαλίες (3%). ςτις 
περιπτώσεις με μονοσωμία 7 ο μέσος χρόνος εξέλιξης 
και εκτροπής της νόσου είναι δύο έτη. Αντιθέτως, ασθε-
νείς με τρισωμία 8 ή/και άλλους καρυοτύπους, μπορεί 
να παρουσιάσουν μακρά και σταθερή πορεία της νόσου9.

Παιδιά με φυσιολογικό καρυότυπο ή χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες άλλες εκτός από μονοσωμία 7/7q - ή σύμπλοκο 
καρυότυπο, καθώς και παιδιά που δεν χρειάζονται μεταγγί-
σεις ή δεν παρουσιάζουν ουδετεροπενία, μπορεί να παρα-
μένουν υπό παρακολούθηση (“watch and wait strategy”). 
Αν στους παραπάνω ασθενείς παρουσιασθεί κυτταροπε-
νία που χρήζει θεραπείας, τότε οι θεραπευτικές επιλογές 
περιλαμβάνουν είτε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποι-
ητικών κυττάρων ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Έχει 

υποστηριχθεί ότι υποκείμενοι μηχανισμοί αυτοανοσίας 
συμβάλλουν στη δημιουργία κυτταροπενίας στα μΔς και 
σε 35-50% των ενηλίκων με μΔς έχει υπάρξει ανταπό-
κριση στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία16. τα δεδομένα 
του EWOG-MDS αναφέρουν ότι σε παιδιά με υποπλα-
στική RC με φυσιολογικό καρυότυπο που έλαβαν ανο-
σοκατασταλτική θεραπεία η συνολική επιβίωση και η 
ελεύθερη υποτροπής επιβίωση στα 3 έτη ήταν 90% και 
55% αντίστοιχα8. Ωστόσο δεν υπάρχουν αποτελέσματα 
για τη μακροχρόνια έκβαση των ασθενών αυτών. Όσον 
αφορά ασθενείς με RC και μονοσωμία 7/7q - ή σύμπλο-
κους καρυότυπους, προτείνεται νωρίς στην πορεία της 
νόσου να γίνεται μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητι-
κών κυττάρων από HLA συμβατό δότη. η 5ετής ελεύθερη 
νόσου επιβίωση με διαφορετικής έντασης προπαρασκευ-
αστικά σχήματα εκτιμάται σε 75-80%. ςπάνια παρατη-
ρείται υποτροπή της πρωτοπαθούς νόσου ενώ η κύρια 
αιτία της αποτυχίας είναι η θνητότητα που σχετίζεται με 
τη μεταμοσχευτική διαδικασία. Ίσως μεταμόσχευση με 
χαμηλής έντασης προπαρασκευαστική θεραπεία (Reduced 
intensity conditioning) θα μπορούσε να μειώσει την πρώ-
ιμη και όψιμη τοξικότητα. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή 
ελλοχεύει ο κίνδυνος απόρριψης του μοσχεύματος, ανά-
πτυξης μεικτής χίμαιρας ή και αναζωπύρωσης της νόσου. 
ςε μια πιλοτική μελέτη από τo EWOG-MDS, 19 παιδιά 
με RC που μεταμοσχεύθηκαν με χαμηλής έντασης προ-
παρασκευαστικό σχήμα με βάση τη φλουνταραμπίνη, η 
συνολική και η ελεύθερη νόσου επιβίωση στην 3ετία ήταν 
84% και 74% αντίστοιχα. οι λοιμώξεις αποτελούσαν τις 
συχνότερες επιπλοκές. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν συ-
γκρίσιμα με εκείνα ασθενών που έλαβαν ισχυρής έντα-
σης προπαρασκευαστική θεραπεία17,18.

οι παραπάνω διαπιστώσεις συμφωνούν και με τα 
ευρήματα από μία μακρά μελέτη στο τμήμα Παιδιατρι-
κής Αιματολογίας-ογκολογίας (τΑο) του Νοσοκομείου 
Παίδων «η Αγία ςοφία», που αφορούσε την κλινική ει-
κόνα, πορεία και έκβαση των μΔς που διαγνώσθηκαν 
και αντιμετωπίσθηκαν στο τμήμα μας κατά την περίο-
δο 1988-201013,19,20.

μελετήθηκαν 34 ασθενείς με πρωτοπαθές μΔς (17 
αγόρια, 17 κορίτσια, ηλικία 0.2-15.3 ετών, διάμεση ηλι-
κία 8 έτη). η διάγνωση βασίσθηκε στην κλινική εικό-
να, τη μορφολογία του αίματος, στο μυελόγραμμα, στην 
οστεομυελική βιοψία και στην κλασσική και μοριακή 
κυτταρογενετική ανάλυση. Είκοσιέξι παιδιά είχαν αν-
θεκτική κυτταροπενία (RC), ένα είχε ανθεκτική αναιμία 
με περίσσεια βλαστών (RAEB) και επτά RAEB σε με-
τατροπή (RAEBT).

οι συχνότερες αιματολογικές διαταραχές στα 26 παιδιά 
με RC ήταν: λευκοπενία 75%, θρομβοπενία 71%, αναιμία 
50%, ουδετεροπενία 38%, αυξημένο MCV 34% και αυ-
ξημένη HbF 18%. Δυσπλαστικές αλλοιώσεις των τριών 
σειρών διαπιστώθηκαν στο μυελόγραμμα στο 83%, 43% 
και 87% των ασθενών αντίστοιχα ενώ μειωμένη κυτταρι-

Πίνακας 3. Νοσήματα που μπορεί να προκαλέσουν 
μορφολογικές διαταραχές παρόμοιες με την ανθεκτι-
κή κυτταροπενία της παιδικής ηλικίας
•	Λοιμώξεις (π.χ. κυτταρομεγαλοϊός, ερπητοϊός, παρβο-

ϊός Β19, σπλαχνική λεϊσμανίαση)
•	Ανεπάρκεια βιταμινών (π.χ. ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, 

φυλλικού, βιταμίνης Ε)
•	Μεταβολικές διαταραχές (π.χ. ανεπάρκεια μεβαλονι-

κής κινάσης)
•	Νόσοι κολλαγόνου
•	Αυτοάνοσες λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές (π.χ. 

ανεπάρκεια FAS, FAS ligand)
•	Νοσήματα έλλειψης μιτοχονδριακού DNA (σύνδρομο 

Pearson, σύνδρομο Kearns-Sayre)
•	Kληρονομούμενα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκει-

ας (αναιμία Fanconi, σ. Kostmann, σ. Shwachmann-
Diamond, αναιμία Diamond-Blackfan, συγγενής δυ-
σκεράτωση, αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία, 
θρομβοπενία με έλλειψη κερκίδας, πανκυτταροπε-
νία με συνοστέωση της κερκίδας με την ωλένη, σύν-
δρομο Seckel)

•	Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH)
•	 Ιδιοπαθής επίκτητη απλαστική αναιμία στη φάση της 

αιματολογικής ανάκαμψης



Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα στα παιδιά 129

κότητα στην οστεομυελική βιοψία σε 74% των ασθενών. 
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες διαπιστώθηκαν σε 8/26 παιδιά 
(30,7%), μονοσωμία 7 σε 2 ασθενείς (7,5%), τρισωμία 8 
σε 1 (4%) και άλλες ανωμαλίες σε 5 (19,2%). Φαινοτυ-
πικές ανωμαλίες στην κλινική εξέταση ανευρέθηκαν σε 
11/26 παιδιά (42%). μεταμόσχευση αρχέγονων αιμο-
ποιητικών κυττάρων έγινε σε 7 παιδιά (2 με μονοσωμία 
7 και 5 με σοβαρή κυτταροπενία), ανοσοκατασταλτική 
αγωγή σε 2 παιδιά και τακτική, προσεκτική παρακολού-
θηση στα υπόλοιπα 17 παιδιά. ςυνολικά η 5ετής επιβίω-
ση στους ασθενείς με RC ήταν 90%.

2. Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών 
(RAEB) - Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια  
των βλαστών σε μεταμόρφωση (RAEBT)

οι υπότυποι αυτοί εμφανίζονται σπανιότερα αλλά 
έχουν αυξημένη πιθανότητα εκτροπής σε ομλ. η RAEB 
χαρακτηρίζεται από κυτταροπενία, 2-19% βλάστες στο 
περιφερικό αίμα, δυσπλασία μίας ή πολλών σειρών και 
5-19% βλάστες στο μυελό. ςτη RAEBT διαπιστώνεται 
κυτταροπενία, με 20-29% βλάστες ή ραβδία Auer στο 
περιφερικό αίμα και δυσπλασία μίας ή πολλών σειρών, 
20-29% βλάστες ή ραβδία Auer στο μυελό. Όσον αφο-
ρά στη θεραπεία, στα περισσότερα παιδιατρικά κέντρα 
η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
εφαρμόζεται με επιτυχή αύξηση της επιβίωσης21,22 αλλά 
η σημασία της χημειοθεραπείας πριν τη μεταμόσχευση 
δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί21.

ςτη δική μας μελέτη, ένα παιδί είχε RAEB και 7 
RAEBT. Δυσπλαστικές αλλοιώσεις της ερυθράς, μυελι-
κής και μεγακαρυοκυτταρικής σειράς διαπιστώθηκαν στο 
μυελόγραμμα στο 86%, 71% και 87% των ασθενών αντί-
στοιχα ενώ μειωμένη κυτταρικότητα στην οστεομυελική 
βιοψία σε 43% των ασθενών. Όλα τα παιδιά είχαν καρυ-
οτυπικές ανωμαλίες, όπως μονοσωμία 7 (4), υποδιπλο-
ειδία (1), τρισωμία 8 (1) και σύμπλοκες ανωμαλίες (2). 
Φαινοτυπικές ανωμαλίες στην κλινική εξέταση ανευρέ-
θηκαν σε 2 παιδιά. μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποι-
ητικών κυττάρων έγινε σε 5 παιδιά, χημειοθεραπεία σε 
3 λόγω έλλειψης δότη. ςυνολικά η 5ετής επιβίωση των 
ασθενών της ανωτέρω ομάδας ήταν 15%19.

Δ. ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΔΣ
οι περιπτώσεις εμφάνισης μΔς σε μέλη της ίδιας της 

οικογένειας, που δε σχετίζονται με κάποια γνωστό κλη-
ρονομικό σύνδρομο μυελικής ανεπάρκειας, είναι σπάνιες 
στη διεθνή βιβλιογραφία και επομένως δύσκολο να μελε-
τηθούν συστηματικά. το μοριακό τους, όμως, υπόβαθρο 
αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας που βοηθά γενικότε-
ρα τη διαλεύκανση της παθογένεσης των μΔς. Πρόσφα-
τα, η μελέτη οικογενειών με μΔς ανέδειξε τη σημασία 

των γονιδίων RUNX1 and CEBPA στους μηχανισμούς 
που οδηγούν σε μυελοδυσπλασία και εκτροπή σε ομλ. 
η μονοσωμία 7 σε συνδυασμό με οικογενές μΔς έχει 
διαπιστωθεί σε αρκετές οικογένειες αλλά δεν έχει απο-
σαφηνιστεί εάν πρόκειται για την αρχική ανωμαλία που 
οδήγησε σε μυελοδυσπλασία ή εάν εμφανίστηκε δευτε-
ροπαθώς κατά τη διάρκεια εξέλιξης ή εκτροπής του μΔς. 
Δυστυχώς, στην πλειοψηφία των υπόλοιπων περιπτώσε-
ων οικογενών μΔς που έχουν δημοσιευτεί οι μοριακές 
ανωμαλίες παραμένουν αδιευκρίνιστες23,24.

κατά την περίοδο 1988-2010 στο τμήμα Παιδιατρικής 
Αιματολογίας –ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων «η 
Αγία ςοφία», διαγνώσθηκαν 10 περιπτώσεις οικογενούς 
μΔς. Φαινοτυπικές ανωμαλίες στην κλινική εξέταση 
ανευρέθηκαν στα μισά παιδιά. Δύο αδέρφια διαπιστώθηκε 
ότι είχαν τη νόσο της Νάξου, οικογενούς συνδρόμου κλη-
ρονομικά μεταβιβαζόμενου με αυτοσωματικό υπολειπό-
μενο χαρακτήρα, που συνδυάζει έντονα σγουρά μαλλιά, 
υπερκεράτωση παλαμών και πελμάτων και αρρυθμιογό-
νο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας, η οποία μπορεί 
να οδηγήσει σε αιφνίδιο θάνατο. Ως υπεύθυνα θεωρού-
νται τα γονίδια της plakoglobin και desmoplakin, πρω-
τεϊνών που λειτουργούν ως μόρια προσκόλλησης μεταξύ 
των κυττάρων, η μετάλλαξη των οποίων εκτός από δερ-
ματολογικές και καρδιολογικές διαταραχές, θεωρητικά θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε διαταραχή του μικροπεριβάλ-
λοντος του μυελού και επακόλουθη διαταραχή της αιμο-
ποίησης του τύπου της μυελοδυσπλασίας 25.

Ε. ΔΕΥΤΕΡΟπΑΘΗ ΜΔΣ
Ως δευτεροπαθή ορίζονται τα μΔς που προκύπτουν 

μετά από χημειοθεραπεία ή/και ακτινοβολία και τα ανα-
πτυσσόμενα επί υποστρώματος γνωστών κληρονομού-
μενων συνδρόμων μυελικής ανεπάρκειας ή επίκτητης 
απλαστικής αναιμίας.

οι ασθενείς με σύνδρομο Shwachman-Diamond έχουν 
πιθανότητα να αναπτύξουν μΔς σε ποσοστό 10-25%26 
ενώ 48% των ασθενών με αναιμία Fanconi μπορεί να ανα-
πτύξει λευχαιμία ή μΔς μέχρι την ηλικία των 40 ετών 
και σχετίζεται συχνά με μονοσωμία 7 ή διπλασιασμό 
1q. η διαφορική διάγνωση της ανθεκτικής κυτταροπενί-
ας με την αναιμία Fanconi μπορεί να είναι δύσκολη27-29. 
ςτα παιδιά με σύνδρομο Kostmann το ποσοστό εκτροπής 
σε μΔς/ομλ είναι περίπου 10%. ςτις μισές περιπτώ-
σεις παρατηρείται μερική ή πλήρης απώλεια του χρω-
μοσώματος 7, σχεδόν πάντα προηγούνται μεταλλάξεις 
στον υποδοχέα του G-CSF30. μΔς σε παιδιά με αναιμία 
Diamond-Blackfan ή συγγενή δυσκεράτωση έχει σπάνια 
περιγραφεί31,32. μΔς έχει αναφερθεί σε ποσοστό 10-15% 
σε ασθενείς με απλαστική αναιμία που δε θεραπεύο-
νται με μεταμόσχευση33. οι περιπτώσεις δευτεροπαθούς 
μΔς μετά από χημειοθεραπεία (αλκυλιούντες παράγο-
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ντες, αναστολείς τοποϊσομεράσης) ή ακτινοβολία έχουν 
πτωχή πρόγνωση34,35.

ΣΤ. πΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΜΔΣ ΣΤΑ πΑΙΔΙΑ

οι παθογενετικοί μηχανισμοί και τα γεγονότα που ση-
ματοδοτούν την έναρξη της μυελοδυσπλασίας είναι ευρύ-
τερα άγνωστα. Ωστόσο αρκετά δεδομένα υποστηρίζουν 
την ουσιαστική συμμετοχή συγκεκριμένων μηχανισμών 
στην έναρξη και συντήρηση της μυελοδυσπλασίας με κύ-
ριο την αυξημένη απόπτωση των αιμοποιητικών σειρών36. 
η απόπτωση των αιμοποιητικών κυττάρων αυξάνεται με 
την ηλικία υποδηλώνοντας ότι απαιτείται μία σειρά γε-
γονότων να επισυμβούν έως ότου εκφρασθεί πλήρως ένα 
μΔς. τέτοια γεγονότα μπορεί να αποτελούν: α) η αδυ-
ναμία, εγγενής ή σταδιακά αποκτώμενη, επιδιόρθωσης 
βλαβών του DNA, β) η έκθεση σε εξωγενείς τοξικούς 
παράγοντες και η ανεπάρκεια του οργανισμού –λόγω 
ύπαρξης συγκεκριμένων germline πολυμορφισμών-να 
τους εξουδετερώσει και γ) η παρουσία μεταλλάξεων που 
τροποποιούν οδούς μεταγωγής μηνύματος με επακόλου-
θο την εμφάνιση μίας μυελικής κακοήθειας.

η ερευνητική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια έχει 
στραφεί στο να επισημάνει και να διερευνήσει άλλα 
πρότυπα νοσήματα με κοινά χαρακτηριστικά, όπως κοι-
νές κυτταρογενετικές βλάβες (π.χ. μονοσωμία 7), μυε-
λική ανεπάρκεια με συνοδό εικόνα μυελοδυσπλασίας 
ή/και αυξημένη μετάπτωση σε μυελική κακοήθεια. τέ-
τοια νοσήματα είναι τα κληρονομούμενα σύνδρομα μυ-
ελικής ανεπάρκειας: αναιμία Fanconi, τα σύνδρομα της 
βαρειάς κληρονομικής ουδετεροπενίας, το σύνδρομο 
Shwachmann-Diamond, η αναιμία Diamond-Blackfan, 
η συγγενής δυσκεράτωση και άλλα οικογενή σύνδρομα 
μυελικής ανεπάρκειας καθώς και η ομλ με μονοσωμία 
7, που προκύπτει επί τέτοιου υποστρώματος37-44.

Ζ. πΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΔΣ ΣΤΑ πΑΙΔΙΑ

Όπως και στους ενήλικες έτσι και στα παιδιά ο κίν-
δυνος εξέλιξης ενός μΔς προς άλλο επιθετικότερο ή 
εκτροπής του σε ομλ, ποικίλλει σημαντικά, αναλόγως 
των υποκείμενων γενετικών βλαβών, αποδεικνύοντας τη 
μεγάλη ετερογένεια του νοσήματος. Ειδικότερα στα παι-
διά, η ποικιλομορφία των υποκειμένων γενετικών βλα-
βών φαίνεται να είναι εξαιρετικά μεγάλη, δεδομένου ότι 
και σε κλινικό και μορφολογικό επίπεδο, συχνά είναι αδύ-
νατη η διάκριση μεταξύ ενός υποκυτταρικού μΔς (που 
είναι και η πλειοψηφία των μΔς στα παιδιά) και ενός 
κληρονομούμενου απλαστικού συνδρόμου ή επίκτητης 
απλαστικής αναιμίας. Επιπρόσθετα, κυτταρογενετικές 

ανωμαλίες που στους ενήλικες συνδυάζονται με εξέλι-
ξη και τελική εκτροπή προς ομλ, όπως η μονοσωμία 
7, στα παιδιά μπορεί να συνοδεύουν εκτός από ένα πρω-
τοπαθές μΔς και ένα κληρονομούμενο σύνδρομο μυε-
λικής ανεπάρκειας ή ένα δευτεροπαθές μΔς π.χ. μετά 
από θεραπεία για προηγηθέν κακόηθες νεόπλασμα, με 
διαφορετική εκάστοτε βιολογική σημασία και κλινική 
συμπεριφορά12,45. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εξέλι-
ξης ενός μΔς στα παιδιά όπως και στους ενήλικες, απο-
τελούν η μείωση του ρυθμού απόπτωσης και η αύξηση 
του πολλαπλασιασμού των παθολογικών αιμοποιητικών 
κυττάρων. ςυνεπώς, κάθε γενετική βλάβη ή συνδυασμός 
βλαβών που συνεισφέρουν στην απορύθμιση της ισορ-
ροπίας αυτής υπέρ του πολλαπλασιασμού, οδηγεί στην 
εκτροπή του μΔς προς ομλ.

ςτα παιδιά απώλεια του χρωμοσώματος 7 πλήρης ή 
μερική [-7 ή del(7q)] απαντάται στο 30% των πρωτοπα-
θών μΔς και περίπου στο 50% των δευτεροπαθών μετά 
κυρίως προηγηθείσα χημειοθεραπεία ή/και ακτινοβολία. 
μεμονωμένη απώλεια μέρους ή όλου του χρωμοσώμα-
τος 5 σπάνια ανευρίσκεται στα παιδιά και το σύνδρομο 
del(5) απουσιάζει στην παιδική ηλικία ενώ απώλεια του 
χρωμοσώματος 5 απαντάται μόνο στα πλαίσια σύνθε-
των κυτταρογενετικών ανωμαλιών46,47. Όπως προανα-
φέρθηκε, το ενδιαφέρον στα παιδιά είναι ότι μονοσωμία 
7 ανευρίσκεται και στην JMML αλλά και σε μΔς που 
προκύπτουν επί υποκειμένου συνδρόμου κληρονομούμε-
νης μυελικής ανεπάρκειας, συνυπάρχει με μεταλλάξεις 
του RAS και σπανίως έχει περιγραφεί και ως οικογενής 
νόσος σε βρέφη (familial monosomy 7)47. Είναι λοιπόν 
άκρως ενδιαφέρουσα η διερεύνηση των εμπλεκόμενων 
γονιδίων που ελλείπουν από το χρωμόσωμα 7 στην πα-
θογένεια της μυελοδυσπλασίας48.

Άλλες σπάνιες χρωμοσωματικές ανωμαλίες της παιδι-
κής ηλικίας είναι η τρισωμία 8, ο πολλαπλασιασμός του 
MLL και διάφορες χρωμοσωματικές μεταθέσεις όπως 
NUP98-TOP1, MLL–CREBBP, AML1-FOG2, που πα-
ράγουν υβριδικές πρωτεΐνες με ικανότητα δημιουργίας 
λευχαιμικού φαινοτύπου49-52.

ςτο επίπεδο των γονιδιακών μεταλλάξεων, οδοί που 
φαίνεται να επηρεάζονται και στα παιδιά αλλά λιγότε-
ρο συχνά, είναι οι οδοί των RAS γονιδίων, μεταλλάξεις 
των οποίων προάγουν τη μη αποδοτική αιμοποίηση και 
τη λευχαιμική εκτροπή, παρακωλύοντας τη διαφοροποί-
ηση των αιμοποιητικών κυττάρων και οδηγώντας σε πλε-
ονέκτημα πολλαπλασιασμού53. Άλλες μεταλλάξεις που 
έχουν περιγραφεί σε RAEB, RAEBT και ομλ μετά μΔς, 
αφορούν τον μεταγραφικό παράγοντα RUNX1, απώλεια 
της λειτουργίας του οποίου οδηγεί σε λευχαιμική εκτρο-
πή. μεταλλάξεις του RUNX1, συχνά συνυπάρχουν και 
με σωματικές μεταλλάξεις της οδού μεταγωγής μηνύμα-
τος του RAS. Άλλες μεταλλάξεις στα μΔς αφορούν το 
TP53 ενώ απενεργοποιείται δια υπερμεθυλίωσης το γο-
νίδιο CDKN2B (cyclin-dependent kinase inhibitor 2B)54.
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ABSTRACT: Myelodysplastic syndromes (MDS) comprise a group of clonal hematopoietic stem cell 
disorders, characterized by ineffective hematopoiesis, quantitative and qualitative abnormalities of the 
erythroid, myeloid and megakaryocytic cell lineages, and an increased propensity to evolve into acute 
leukemia. Myelodysplastic syndromes in childhood are rare hematological malignancies with an annual 
incidence of 1.8 per million. They appear with distinct clinical and laboratory features. To accommodate 
the characteristics of pediatric MDS, a new, widely accepted classification of myelodysplastic diseases 
in childhood has greatly facilitated diagnosis. A simple classification scheme based on morphological 
features and conforming to the WHO (World Health Organisation) suggestions was proposed. It rec-
ognizes three diagnostic groups: refractory cytopenia [RC, bone marrow (BM) blasts <5%], refractory 
anemia with excess of blasts (RAEB, BM blasts 5–20%) and refractory anemia with excess of blasts in 
transformation (RAEBT, BM blasts 20–30%). In children with MDS, the main symptom is thrombocy-
topenia and neutropenia, in contrast to adults, in whom the main symptom is anemia. De novo myelo-
dysplastic syndromes arise in previously healthy children, however congenital physical abnormalities 
often accompanying the disease, strengthen the assumption that predisposing genetic lesions may con-
tribute to the disturbance of hematopoiesis. The pathways leading to the promotion of abnormal and/or 
malignant hematopoiesis in connection with the prevalent underlying genetic background have not yet 
been elucidated. Therapeutic interventions include: watch and wait strategy, stem cell transplantation or 
immunosuppressive therapy. This article reviews classification, diagnosis procedures, pathophysiology, 
and treatment strategies in MDS in childhood.

τέλος μία οδός της οποίας ενδεχόμενος παθογενετι-
κός ρόλος για τα μΔς ευρίσκεται υπό διερεύνηση είναι η 
οδός Wnt/β-catenin. η οδός αυτή παίζει σημαντικό ρόλο 
σε επί μέρους στοιχεία της κυτταρικής βιολογίας, περιλαμ-
βάνοντας τη διέγερση της έκφρασης ορισμένων γονιδίων, 
την ανάπτυξη και την κίνηση του κυττάρου. οι κατενί-
νες, δεν είναι μόνο εξαιρετικά σημαντικές για την επιτέ-
λεση πολλών ενδοκυτταρικών επικοινωνιών σε επίπεδο 
μεταγωγής μηνύματος – περιλαμβάνοντας την οδό Wnt 
- αλλά λαμβάνουν μέρος στη δημιουργία διακυτταρικών 
δεσμών (intercellular adhesive junctions). Όταν υπερεκ-
φράζονται ή μεταλλάσσονται λειτουργούν ως ογκογόνες. 
η οδός μεταβίβασης σήματος Wnt/β-catenin, παίζει ση-
μαντικό ρόλο στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού, της 
επιβίωσης και της διαφοροποίησης των αιμοποιητικών 
κυττάρων και δικαίως η μελλοντική έρευνα φαίνεται να 
στρέφεται προς τη διερεύνηση του ρόλου της στη φυσι-
ολογία και στην παθολογία της αιμοποίησης55.

Η. ΣΥΜπΕΡΑΣΜΑΤΑ
το μΔς είναι σπάνιο νόσημα στην παιδική ηλικία και 

οι παθογετικοί του μηχανισμοί παραμένουν υπό διερεύνη-
ση. ο συχνότερος υπότυπος των μΔς είναι η ανθεκτική 
κυτταροπενία, με εξαιρετική πρόγνωση, και ο παιδίατρος 
πρέπει να το υποπτεύεται σε παιδί που παρουσιάζει εμ-

μένουσα κυτταροπενία σε μία ή περισσότερες σειρές με 
συνοδά δυσπλαστικά μορφολογικά ευρήματα στο περι-
φερικό αίμα. τα παιδιά με ανθεκτική κυτταροπενία συ-
χνά έχουν ήπιες φαινοτυπικές, συγγενείς ανωμαλίες στην 
κλινική εξέταση, με συχνότερες τη δυσμορφία προσώπου, 
τη νοητική υστέρηση και το κοντό ανάστημα, η εύρεση 
των οποίων πρέπει να θέτει την υποψία για υποκείμενο 
μΔς. Βέβαια αυτές οι ανωμαλίες ανευρίσκονται και στα 
κληρονομούμενα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας το εν-
δεχόμενο ύπαρξης των οποίων πρέπει να διερευνάται και 
να αποκλείονται κατά τη διαφορική διάγνωση των παι-
διατρικών μΔς. Επίσης πρέπει να είναι γνωστό ότι και 
μη-αιματολογικά νοσήματα της καθημερινής κλινικής 
πράξης, όπως οι ιογενείς λοιμώξεις, οι διατροφικές ανε-
πάρκειες κ.α, μπορούν να προκαλέσουν δυσπλαστικές 
αλλοιώσεις στο μυελό των οστών.

Όπως ανέδειξε η μελέτη μας, οι φαινοτυπικές ανωμα-
λίες ορισμένων παιδιών με πρωτοπαθές ή οικογενές μΔς 
μπορεί να υποκρύπτουν συγκεκριμένο γενετικό σύνδρο-
μο. τα γονίδια αυτών των συνδρόμων ή γειτονικά γονίδια 
συμμετέχουν στη ρύθμιση της αιμοποίησης ή εμπλέκονται 
σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες που συχνά ανευρίσκονται 
σε αιματολογικές κακοήθειες. Περαιτέρω ανάλυση των 
μοριακών μηχανισμών αυτών των συνδρόμων, με έμφα-
ση στην εμπλοκή τους στην αιμοποίηση, θα συνεισφέρει 
μελλοντικά στη διαλεύκανση της παθογένειας των μΔς.
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Ο ρόλος του σιδήρου στην παθογένεια  
και αποτελέσματα θεραπείας αποσιδήρωσης σε ασθενείς  

με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

Αλεξάνδρα Κουράκλη–Συμεωνίδου, Αργύρης Συμεωνίδης

ΠΕΡΊληΨη: ο σίδηρος, παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει σε πλήθος βιολογικών λειτουρ-
γιών, μπορεί να αποβεί βλαπτικός μέσω επαγωγής οξειδωτικού stress. ςτην περίπτωση των μυελοδυ-
σπλαστικών ςυνδρόμων διαφαίνεται ο ρόλος του σιδήρου, όχι μόνον στη μη αποδοτική αιμοποίηση που 
χαρακτηρίζει τη νόσο, αλλά και στην επαγωγή/ανάπτυξη γονιδιωματικής αστάθειας και στη λευχαιμι-
κή εκτροπή. η δημιουργία ελευθέρων-δραστικών ριζών ο2 σε περιπτώσεις περίσσειας σιδήρου, αποτε-
λεί σημαντικό παράγοντα κυτταροτοξικότητας, λευχαιμογόνου και μεταλλαξιογόνου δράσης, όπως έχει 
ήδη διαπιστωθεί σε διάφορα προκλινικά μoντέλα μΔς και σε κυτταροκαλλιέργειες. ο υπολογισμός της 
υπερφόρτωσης του οργανισμού σε σίδηρο, βασίζεται στη μέτρηση της τιμής της φερριτίνης, στον κο-
ρεσμό της τρανσφερρίνης, στη βιοψία ήπατος και στη μαγνητική τομογραφία ήπατος και καρδιάς. Δεν 
είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση βιοψίας ήπατος στους ασθενείς με μΔς. η χρήση των χηλικών 
παραγόντων σε αιμοσιδηρωμένους μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς αποτρέπει την πρόκληση κυττα-
ρικής βλάβης από τον σίδηρο, ενώ υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης της αιμοποίησης με περιορισμό του 
ρυθμού μετάγγισης ή και πλήρη απεξαρτητοποίηση από μεταγγίσεις σε ορισμένους ασθενείς, και ανα-
στολής της εκτροπής προς οξεία λευχαιμία. κατευθυντήριες οδηγίες υπαγορεύουν την ανάγκη θεραπεί-
ας αποσιδήρωσης σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με μΔς, με στόχο τη βελτίωση του προσδόκιμου 
επιβίωσης, τη μείωση του κινδύνου λευχαιμικής εκτροπής, την αποτροπή της βλάβης που προκαλεί η 
υπερφόρτωση με σίδηρο σε ζωτικά όργανα, καθώς και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της μεταμόσχευ-
σης αιμοποιητικών κυττάρων, εφαρμόζοντας θεραπεία αποσιδήρωσης προ- και μετα-μεταμοσχευτικά.
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Aνασκόπηση

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ  
ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΕπΙπΕΔΟ

ο σίδηρος (Fe) αποτελεί σημαντικό βιοκαταλυτικό 
στοιχείο του οργανισμού λόγω της αναστρέψιμης μετατρο-
πής του από δισθενή σε τρισθενή μορφή και ευρίσκεται σε 
κάθε ανθρώπινο κύτταρο. οι βιολογικές του λειτουργίες 
συνοψίζονται στη μεταφορά οξυγόνου δια της αιμοσφαι-
ρίνης και της μυοσφαιρίνης, τη μεταφορά ηλεκτρονίων 

δια των κυτοχρωμάτων, ενώ αποτελεί συνένζυμο ενζύμων 
που οξειδώνουν και υδροξυλιώνουν υποστρώματα (με-
ταλλοπρωτεϊνάσες, υπεροξειδάσες, καταλάσες, NADPH 
οξειδάση, ξανθινοξειδάση) και της ριβονουκλεοτιδικής 
ρεδουκτάσης. Παρά τον σημαντικό του ρόλο, ο σίδηρος 
μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα βλαπτικός, διότι επάγει κυτ-
ταρικό οξειδωτικό stress, δημιουργώντας ελεύθερες ρί-
ζες OH- από H2O2 και O2

-. ςυγκεκριμένα, αρχικά ο Fe+++ 
ανάγεται σε Fe++ (Fe3+ + •O2

− → Fe2+ + O2). Ακολουθεί 
η αντίδραση Haber-Weiss σε 2 στάδια που απαιτούν την 
παρουσία Fe2+: H2O2 + •OH → H2O + O2

− + H+ και •O2
- + 

H2O2 → •OH + HO- + O2. Ένα τρίτο στάδιο είναι η αντί-
δραση Fenton: Fe2+  + H2O2 → Fe3+ + OH− + •OH.1,2 το 
κύτταρο προστατεύεται από την τοξικότητα του ελεύθε-
ρου σιδήρου, αναπτύσσοντας μηχανισμούς προστασίας, 
που συνίστανται στην εξασφάλιση ασφαλών συστημάτων 
μεταφοράς σε μεγαλομοριακές πρωτεΐνες, τη διατήρησή 
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του στη λιγότερο δραστική τρισθενή μορφή, τη σταθε-
ρή εξαμερή συγκράτησή του σε δακτυλίους χρωστικών, 
τον περιορισμό των αντιδράσεων που εμπλέκεται σε συ-
γκεκριμένα διαμερίσματα, τα μιτοχόνδρια, και τη δημι-
ουργία αντιοξειδωτικών αποτοξινωτικών μηχανισμών.

ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ  
ΣΤΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣπΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Ο ρόλος του σιδήρου στη μη αποδοτική 
αιμοποίηση

Ενώ πολλές πτυχές της παθογένειας των μΔς έχουν 
αποσαφηνιστεί και επαρκώς μελετηθεί, η αναγνώριση του 
ρόλου του σιδήρου στην παθογένεια και την κλινική πο-
ρεία των νοσημάτων αυτών καθυστέρησε σημαντικά. O 
σίδηρος συμμετέχει στη μη αποδοτική αιμοποίηση, ενι-
σχύοντας την απόπτωση των αιμοποιητικών κυττάρων, 
επιβαρύνει τη λειτουργία οργάνων και ιστών, λόγω της 
εναπόθεσής του σε αυτά, και ενοχοποιείται για επιδείνω-
ση προϋπαρχουσών ή και πρόκληση νέων κυτταρογενε-
τικών ανωμαλιών, υποδηλώνοντας πιθανό παθογενετικό 
του ρόλο στη λευχαιμική εκτροπή. ςε κυτταρικό επί-
πεδο οι τοξικές επιδράσεις της υπερφόρτωσης σιδήρου 
δεν έχουν πλήρως αναγνωστεί. Έχει προταθεί ότι για τη 
συσσώρευση του σιδήρου στα μιτοχόνδρια των ασθενών 
με συγγενή και επίκτητη σιδηροβλαστική αναιμία υπεύ-
θυνη είναι η δυσλειτουργία του γονιδίου ABCB7, στο 
οποίο δεν έχουν διαπιστωθεί μεταλλάξεις, αλλά σοβαρή 
υποέκφραση, στα CD34+ κύτταρα ειδικά των ασθενών 
με RARS και τα επίπεδα έκφρασης έχουν συσχετιστεί 
αντίστροφα με το ποσοστό των δακτυλιοειδών σιδηρο-
βλαστών.3 η αύξηση πάντως των επιπέδων του ενδομι-
τοχονδριακού σιδήρου διαταράσσει τη λειτουργία της 
αναπνευστικής αλυσίδας, προκαλεί βλάβη στην εσωτερι-
κή επιφάνεια της μιτοχονδριακής μεμβράνης, αναστέλλει 
τη δράση της οξειδάσης του κυτοχρώματος c και οδηγεί 
σε έξοδο κυτοχρώματος c στο κυτταρόπλασμα.4 το γεγο-
νός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της κα-
σπάσης-9, και ακολούθως της εκτελεστικής κασπάσης-3 
και την ολοκλήρωση της απόπτωσης. H υπερφόρτωση 
Fe επάγει απόπτωση στα προδρομικά κύτταρα της ερυ-
θράς σειράς.5 Πράγματι, η ερυθροποίηση in vitro (αποι-
κίες BFU-E) είναι ελαττωμένη σε ασθενείς με MDS και 
υψηλή φερριτίνη.6 ςτην περίπτωση της RARS έχει βρε-
θεί ότι ο G-CSF αναστέλλει την απώλεια δυναμικού της 
μιτοχονδριακής μεμβράνης, την εφεξής απελευθέρωση 
κυτοχρώματος c και την ενεργοποίηση των κασπασών, 
με αποτέλεσμα ελάττωση της απόπτωσης και ευόδωση 
της ερυθροβλαστικής διαφοροποίησης.

τα μιτοχόνδρια των ερυθροβλαστών, ασθενών με 

φυλοσύνδετη και επίκτητη σιδηροβλαστική αναιμία, σε 
αντίθεση με τους φυσιολογικούς ερυθροβλάστες, περιέ-
χουν μια άτυπη ειδική μιτοχονδριακή φερριτίνη (MtF), 
με τη συσσώρευση της οποίας εξελίσσεται παράλληλα 
η απόπτωση. το γονίδιο της MtF στερείται introns, πε-
ριέχει σήμα μιτοχονδριακής εντόπισης και εκφράζεται 
στη μιτοχονδριακή θεμέλια ουσία. ςτους ερυθροβλάστες 
ασθενών με χαμηλού κινδύνου MDS έχει βρεθεί ανώμα-
λη κατανομή μιτοχονδριακού σιδήρου. η έκφραση της 
MtF μετρήθηκε σε ερυθροκυτταρικές καλλιέργειες βρα-
χείας διάρκειας ασθενών με μΔς και διαπιστώθηκε ότι 
μόνον οι ασθενείς με RARS είχαν σημαντικά μεγαλύτε-
ρη έκφραση από την ημέρα 4, με συνεχή αύξηση μέχρι 
την ημέρα 14.7

ο ρυθμός παραγωγής ATP στα μιτοχόνδρια CD34+ κυτ-
τάρων δεν βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά μεταξύ ασθε-
νών και μαρτύρων, ούτε τροποποιείτο με την προσθήκη 
G-CSF, και τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονταν από την 
παρουσία ασκορβικού οξέος. Ακόμα διαπιστώθηκε αυ-
ξημένη έκφραση των προαποπτωτικών μορίων Bax και 
Bid και προοδευτική ελάττωση της έκφρασης του μετα-
γραφικού παράγοντα GATA-1 με την πρόοδο της καλλι-
έργειας σε ασθενείς με χαμηλού κινδύνου MDS, εύρημα 
ενδεικτικό της αναστολής ωρίμανσης των ερυθροποιη-
τικών κυττάρων.8

ο παράγων αύξησης και διαφοροποίησης-15 (GDF-
15) μια πρωτεΐνη που φυσιολογικά εκφράζεται μόνο στον 
πλακούντα, αλλά υπερεκφράζεται σε διάφορες παθολογι-
κές καταστάσεις (τραυματισμός, φλεγμονή, νεοπλασία), 
ευρίσκεται αυξημένος μόνον στην RARS και αυτό απο-
τελεί χαρακτηριστικό της νόσου. Ανάμεσα στις λειτουρ-
γίες του περιλαμβάνονται η αναστολή του κυτταρικού 
κύκλου, η διαφοροποίηση και η αναστολή της αγγειογέ-
νεσης. In vitro η έκφραση του GDF-15 περιορίζεται μόνο 
στα ερυθροποιητικά κύτταρα, ενώ διάφορες κυτταροκί-
νες (Epo, IL-3, SCF, FasL) και το τριοξείδιο του αρσενι-
κού αυξάνουν τα επίπεδά του μόνον στους ασθενείς με 
RARS. η σύνθεση του GDF15 μπορεί να διεγείρεται από 
πλήθος αμυντικών μηχανισμών, όπως η ενεργοποίηση του 
p53. η αυξημένη παραγωγή GDF-15 στους ασθενείς με 
RARS πιθανώς σχετίζεται με ελάττωση των MMPs στα 
φορτωμένα με σίδηρο μιτοχόνδρια των ερυθροβλαστών, 
και συνεπώς παριστάνει φαινόμενο τοξικότητας σιδήρου. 
Έχει προταθεί ότι ο GDF-15 ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στην 
ερυθροποίηση, μέσω διέγερσης της παραγωγής εψιδίνης 
από τα ηπατοκύτταρα.9 Πράγματι η παραγωγή εψιδίνης 
βρίσκεται κατεσταλμένη στους περισσότερους ασθενείς 
με μΔς, ανεξάρτητα αν έχουν υπερφόρτωση σιδήρου ή 
όχι. μολονότι δε οι μεταγγίσεις ερυθροκυττάρων αυξά-
νουν την αποβολή εψιδίνης στα ούρα, τα επίπεδα ορού και 
ούρων εξακολουθούν να παραμένουν απρόσφορα χαμηλά 
και συσχετίζονται αντίστροφα με τα επίπεδα φερριτίνης.10
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Ο ρόλος του σιδήρου στην επαγωγή ή 
επιδείνωση νεοπλασματικού φαινοτύπου

η άθροιση σιδήρου έχει σαν συνέπεια την αύξηση του 
ενδοκυττάριου οξειδωτικού stress, όπως αυτό μπορεί να 
εκφραστεί με τα επίπεδα των δραστικών ριζών οξυγό-
νου (Reactive Oxygen Species – ROS). οι ασθενείς με 
μΔς έχουν αυξημένα επίπεδα ενδοκυττάριων ROS και 
χαμηλά επίπεδα γλουταθειόνης στα ερυθροκύτταρα και 
τα αιμοπετάλιά τους, σε σύγκριση με φυσιολογικούς μάρ-
τυρες και τα επίπεδα ROS συσχετίζονται ισχυρά με τα 
αντίστοιχα επίπεδα φερριτίνης ορού. ςτα ουδετερόφιλα 
δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στα επίπεδα ROS, αλ-
λά τα επίπεδα γλουταθειόνης ήταν χαμηλά. τα επίπεδα 
ROS ελαττώνονταν μετά από βραχεία επώαση των κυτ-
τάρων με χηλικούς παράγοντες σιδήρου ή αντιοξειδωτι-
κές ουσίες όπως η Ν-ακετυλοκυστεΐνη.11,12

η δημιουργία ROS σαν αποτέλεσμα της υπερφόρ-
τωσης σιδήρου σε κυτταρικό και ιστικό επίπεδο προκα-
λείται από τον ελεύθερο κυτταρικό σίδηρο (Labile Cell 
Iron - LCI) και οδηγεί σε οξείδωση και μη αναστρέψιμη 
τροποποίηση μακρομορίων και καταστροφή των υπο-
κυτταρικών οργανιδίων. οι ROS έχουν μεταλλαξιογόνο 
και καρκινογόνο δράση.13 η αύξηση των ενδοκυττάρι-
ων επιπέδων τους προκαλεί εμφάνιση ποικίλων βλαβών 
στο DNA και μάλιστα βλαβών που λίαν δυσχερώς επιδι-
ορθώνονται, όπως τα θραύσματα διπλής έλικας (Double 
Strand Breaks - DSB), εγκαθιστώντας έτσι, ή αυξάνο-
ντας τη γονιδιωματική αστάθεια και ευοδώνοντας τη 
δημιουργία κυτταρογενετικών ανωμαλιών και ανευπλο-
ειδικών κυττάρων.14

οι Rassool και συν. αξιολογώντας τη γονιδιωματική 
αστάθεια και τη διαδικασία της λευχαιμικής εκτροπής σε 
ένα προκλινικό μοντέλο μΔς, επί διπλομεταλλαγμένων 
διαγονιδιωματικών ποντικών για τα γονίδια NRAS και 
BCL2, διαπίστωσαν ότι υπάρχει προοδευτική αύξηση της 
συχνότητας βλαβών του DNA, και ελάττωση της δραστι-
κότητας δύο βασικών επιδιορθωτικών του μηχανισμών, 
στην αποκατάσταση DSB, που βαίνουν παράλληλα με τα 
ενδοκυττάρια επίπεδα των ROS και την εξέλιξη της νόσου 
σε λευχαιμία. Βρήκαν επίσης ότι τα επίπεδα ROS ήταν 
υψηλότερα στα μυελικής κατεύθυνσης διαφοροποίησης 
προγονικά κύτταρα, σε σύγκριση με τα λεμφικής κατεύ-
θυνσης, και ότι ένας βασικός μεταβολίτης που συμμετέ-
χει στην παραγωγή ROS είναι η πρωτεΐνη RAC1 μέλος 
της οδού ενεργοποίησης NRAS/MAPK που ενεργοποιεί 
την NADPH οξειδάση. Αναστολή της RAC1 πρωτεΐνης ή 
in vivo θεραπεία με αντιοξειδωτικά συνοδεύεται από με-
γάλη ελάττωση των επιπέδων των ROS.15 οι ασθενείς με 
μΔς ανεξαρτήτως κατηγορίας παρουσιάζουν αυξημένα 
επίπεδα ROS στα CD34+ κύτταρα του μυελού, αλλά και 
στα διαφοροποιημένα μονοπύρηνα κύτταρα του περιφε-
ρικού αίματος σε σύγκριση με φυσιολογικούς μάρτυρες 
παρόμοιας ηλικίας (αδημοσίευτα στοιχεία, Εικόνα 1). ςτα 

ολικά κύτταρα του μυελού η αύξηση ήταν λιγότερο εμ-
φανής και παρατηρήθηκε μόνο στους ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου μΔς και περισσότερο σε εκείνους με υψηλό-
τερο φορτίο Fe όπως οι ασθενείς με RARS (Εικόνα 2). 
η προσθήκη χηλικών ενώσεων σιδήρου ελαττώνει ση-
μαντικά τον LCI και τα επίπεδα των ενδοκυττάριων ROS 
σε κυτταρικές σειρές ηπατοκυττάρων, μακροφάγων και 
μυοκαρδιακών κυττάρων και η ελάττωση αφορά όλες τις 
ενδοκυττάριες δεξαμενές σιδήρου στο κυτταρόπλασμα, 
τα μιτοχόνδρια και τα ενδοσώματα-λυσοσώματα. η δι-
αδικασία είναι σχετικά ταχύτερη και αποτελεσματικότε-
ρη με τις μικρότερου μοριακού βάρους χηλικές ενώσεις 
σιδήρου.16

τέλος ο σίδηρος παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμι-
ση του κυτταρικού κύκλου. οι κυκλίνες και οι κυκλινοε-
ξαρτώενες κινάσες (Cdk) φωσφορυλιώνουν την πρωτεΐνη 
του ρετινοβλαστώματος (pRb), που ρυθμίζει τη μετά-
βαση από τη φάση G1 στην S. Αποστέρηση σιδήρου με 

Εικόνα 1. Αυξημένα επίπεδα ενδοκυττάριων ROS στα CD34+ 
κύτταρα μυελού ασθενών με ΜΔΣ.

Εικόνα 2. Αυξημένη έκφραση ενδοκυττάριων ROS στον μυ-
ελό ασθενών με MDS και κυρίως με RARS.
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προσθήκη στις καλλιέργειες χηλικών ενώσεων οδηγεί σε 
αύξηση των συγκεντρώσεων του mRNA του αναστολέα 
p21CIP1/WAF1, με συνέπεια ελάττωση των επιπέδων της 
κυκλίνης D1 και της cdk2. Αυτό οδηγεί σε ελάττωση της 
φωσφορυλίωσης της pRb και εφεξής αναστολή της εξέλι-
ξης του κυτταρικού κύκλου από τη φάση G1 στην S, και 
ακολούθως ελάττωση της πρωτεΐνης Bcl-2, και αύξηση 
της Bax, που ενεργοποιούν την αποπτωτική διαδικασία 
(αύξηση κασπασών-3,-8,-9). η ρύθμιση των συγκεντρώ-
σεων του mRNA του p21CIP1/WAF1 από τις ενδοκυτ-
τάριες συγκεντρώσεις σιδήρου είναι δράση ανεξάρτητη 
του p53, και συντελείται με μετα-μεταγραφική ρύθμιση 
- αναστολή της μετακίνησης του mRNA από τον πυρή-
να στο κυτταρόπλασμα, και επαγωγή της αποδόμησης 
της πρωτεΐνης p21CIP1/WAF1 από το πρωτεάσωμα.17

ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥπΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΥ

η μέτρηση της φερριτίνης του ορού αποτελεί εύκολη 
και οικονομική μέθοδο και αντανακλά ικανοποιητικά το 
συνολικό φορτίο σιδήρου του οργανισμού και τον βαθμό 
αιμοσιδήρωσης των οργάνων, με εξαίρεση την ύπαρξη 
φλεγμονώδους αντίδρασης, ηπατικής νόσου, αλκοολισμού 
και συνυπάρχουσας λοίμωξης, κοκκιωματώδους νόσου ή 
ενεργού συμπαγούς νεοπλασίας, που ψευδώς ανεβάζουν 
τα επίπεδά της.18 Επιπλέον οι διαχρονικές της διακυμάν-
σεις επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας της αι-
μοσιδήρωσης και της αποτελεσματικότητας της χηλικής 
θεραπείας του σιδήρου. Επίπεδα φερριτίνης >1000 ng/
ml σε μεταγγισιοεξαρτημένους ασθενείς είναι όριο που 
υποδεικνύει την ανάγκη έναρξης θεραπείας αποσιδήρω-
σης, ανεξάρτητα αριθμού προηγηθεισών μεταγγίσεων. 
τιμές φερριτίνης κάτω από το όριο αυτό θεωρείται, από 
την πλειοψηφία των ειδικών, ότι θα πρέπει να αποτε-
λούν στόχο θεραπείας σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς.

ο κορεσμός της τρανσφερρίνης αποτελεί χρήσιμο 
εργαλείο όταν η υπερφόρτωση με σίδηρο δεν είναι πολύ 
υψηλή, δεδομένου ότι η τρανσφερρίνη και από τα αρχικά 
στάδια υπερφόρτωσης, κορέννυται πλήρως. ο ελεύθερος, 
μη συνδεδεμένος με τρανσφερρίνη σίδηρος (NTBI) κα-
θώς και ο προσδιοριζόμενος στον ορό ελεύθερος σίδη-
ρος (Labile Plasma Iron-LPI) είναι οι οξειδωτικά ενεργές 
μορφές σιδήρου, αποτελούν χρήσιμους δείκτες επικιν-
δυνότητας του φορτίου σιδήρου, αλλά προσδιορίζονται 
μόνο σε εξειδικευμένα εργαστήρια, και δεν αποτελούν 
μεθόδους ρουτίνας.

η εκτίμηση της συγκέντρωσης σιδήρου στο ήπαρ (LIC-
liver iron concentration), που αντανακλά και το συνολικό 
φορτίο σιδήρου του οργανισμού, γίνεται με 3 μεθόδους:

1) με βιοψία ηπατικού ιστού, είτε διαδερμικά με βε-
λόνη, είτε ανοικτά κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμ-
βασης (π.χ. σπληνεκτομής, χολοκυστεκτομής κ.λπ.). η 

μέθοδος είναι παρεμβατική και δύσκολα επαναλαμβα-
νόμενη, ιδίως σε ασθενείς με μΔς και συνυπάρχουσα 
θρομβοπενία. Απαιτείται νοσηλεία για τη διεξαγωγή της 
και υπάρχει δυνητικά κίνδυνος για αιμορραγία ή χολοπε-
ριτόναιο. τα αποτελέσματα από τη μέτρηση της συγκέ-
ντρωσης σιδήρου ανά gr ξηρού ηπατικού ιστού μπορεί 
να επηρεασθούν από τη θέση της δειγματοληψίας, δε-
δομένης της ανισοκατανομής του Fe στις διαφορετικές 
περιοχές του ήπατος. Επίσης η μέθοδος δεν είναι στα-
νταρισμένη και σε διαφορετικά εργαστήρια η μέτρηση 
γίνεται χρωματομετρικά ή με ατομική προσρόφηση, ενώ 
η αποπαραφίνωση αυξάνει τη συγκέντρωση Fe. τέλος, 
το δείγμα συχνά είναι «ανεπαρκές», δεδομένου ότι απαι-
τείται >4 g νωπού ιστού, ενώ και η σχέση νωπού/ξηρού 
ιστού ποικίλει στα διάφορα εργαστήρια. ςυγκέντρωση 
σιδήρου άνω των 7 mg/gr ξηρού ιστού θεωρείται κρι-
τήριο σημαντικής αιμοσιδήρωσης του οργάνου και κατ’ 
επέκταση όλου του οργανισμού. 2) η μέθοδος SQUID 
(Supercondicting Quantum Interference Device) προσδι-
ορίζει το βιομαγνητικό φορτίο σιδήρου του ήπατος, αλ-
λά απαιτεί υποδομή διαθέσιμη προς το παρόν μόνο σε 
4 κέντρα παγκοσμίως. 3) τα τελευταία χρόνια ο υπολο-
γισμός της συγκέντρωσης σιδήρου βασίζεται σε μη πα-
ρεμβατικές μεθόδους με χρήση τομογραφίας μαγνητικού 
συντονισμού ήπατος και μυοκαρδίου (MRI). η μέθοδος 
βασίζεται στις παραμαγνητικές ιδιότητες του σιδήρου, 
εφαρμόζεται σταδιακά όλο και ευρύτερα, είναι ακριβής 
όταν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, μπορεί να 
επαναλαμβάνεται όσο συχνά απαιτείται και το μόνο της 
μειονέκτημα είναι το σχετικά υψηλό κόστος.19 Αποτελεί 
τη μόνη μέθοδο που δίνει πληροφορίες για την αιμοσι-
δήρωση του μυοκαρδίου.20

IV. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΑπΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΜΔΣ

μολονότι υπάρχει αρκετή συσσωρευμένη εμπειρία 
από την εφαρμογή αποσιδήρωσης στους ασθενείς με αι-
μοσφαιρινοπάθειες είναι σαφές ότι οι ασθενείς με μΔς 
έχουν διαφορετικό κλινικό profile, διαφορετικό υπόστρω-
μα συνοδού νοσηρότητος και διαφορετικό προσδόκιμο 
επιβίωσης. Ωστόσο και σε αυτό τον πληθυσμό τα αυξη-
μένα επίπεδα φερριτίνης σαν δείκτης υψηλού φορτίου σι-
δήρου, είτε προέρχονται από μεταγγίσεις είτε παριστούν 
συστατική εκδήλωση της ίδιας της νόσου, έχουν συνδεθεί 
με δυσμενή πρόγνωση. ςτους ασθενείς με RA και RARS 
τα υψηλά επίπεδα φερριτίνης συνδέονται με βραχύτερη 
συνολική επιβίωση.21 Έτσι στους ασθενείς με νόσο χα-
μηλού ή ενδιαμέσου-1 κινδύνου κατά IPSS, η αποτρο-
πή της πρόκλησης βλαβών στα όργανα, σαν αποτέλεσμα 
υπερφόρτωσης με σίδηρο φαίνεται λογική και επιβεβλη-
μένη. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που αναδεικνύουν τον 
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αρνητικό αντίκτυπο του υψηλού φορτίου σιδήρου και τις 
ευνοϊκές συνέπειες της αποτελεσματικής αποσιδήρωσης 
στους ασθενείς με μΔς.22 Από μια μεγάλη ισπανική ανα-
δρομική μελέτη αναγνωρίστηκε η αρνητική προγνωστική 
σημασία της υπερφόρτωσης σιδήρου για την εκτροπή σε 
ομλ, υποδηλώνοντας πιθανώς ρόλο στα επίπεδα ROS 
σαν επαγωγέα ή επιταχυντή της εκτροπής σε λευχαιμία.23

η πρόκληση βλάβης οργάνων από το υψηλό φορτίο 
σιδήρου και τις μεταγγίσεις δεν μπορεί να αμφισβητη-
θεί, παρά το γεγονός ότι στους ασθενείς αυτούς σημα-
ντικό ρόλο παίζει η συνοδός νοσηρότητα και ένα μεγάλο 
μέρος της βλάβης των τελικών οργάνων αποδίδεται σε 
προϋπάρχουσες ή συνυπάρχουσες νοσηρές καταστάσεις. 
Ειδικά για τη βλαπτική επίδραση της υπερφόρτωσης σι-
δήρου στο μυοκάρδιο υπάρχουν πολλές μελέτες με αντι-
φατικά δεδομένα. Χρησιμοποιώντας πάντως MRI-T2* 
δεν διαπιστώθηκε σημαντική τοξική επίδραση του σιδή-
ρου στο μυοκάρδιο των ασθενών και η επιβάρυνση της 
καρδιακής λειτουργίας, όπου διαπιστούται, δεν βρέθηκε 
να σχετίζεται με τα επίπεδα φερριτίνης ή το φορτίο σι-
δήρου του ήπατος.24-26

ςύμφωνα με μία ιαπωνική μελέτη, που ανέλυσε τη 
νοσηρότητα και τη θνησιμότητα περίπου 300 πολυμεταγ-
γισμένων ασθενών, το 97% των θανάτων καρδιακής και 
ηπατικής αιτιολογίας διαπιστώθηκαν επί ασθενών με επί-
πεδα φερριτίνης >1000 ng/ml.27 Ανάλογη προγνωστική 

σημασία για τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα έχουν τα 
επίπεδα φερριτίνης και στους ασθενείς που υποβλήθηκαν 
ή πρόκειται να υποβληθούν σε αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων και για τον λόγο αυτό έχουν ήδη 
διαμορφωθεί σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.28 Ειδικά 
για τους ασθενείς αυτούς προτάθηκε ότι χαμηλότερο φορ-
τίο σιδήρου συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο λοιμώξεων, 
επιβραδύνει την εξέλιξη σε ομλ και βελτιώνει τις αι-
ματολογικές παραμέτρους.29 Είναι λοιπόν απαραίτητο να 
εφαρμόζεται θεραπεία αποσιδήρωσης, έστω και αν ακόμα 
οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν συμπεριληφθεί στις υποψή-
φιες ομάδες. Απαιτείται βεβαίως προσοχή στην επιλογή 
και του κατάλληλου φαρμάκου, δεδομένου ότι ορισμέ-
να μπορούν να ευοδώσουν λοιμώξεις, ιδιαίτερα μυκητι-
ασικές.30 ςύμφωνα λοιπόν με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
θεραπείας με χηλικούς παράγοντες σιδήρου, οι υποψή-
φιοι ασθενείς με μΔς για αυτού του είδους τη θεραπεία 
περιγράφονται στον Πίνακα 1. κατευθυντήριες οδηγίες 
για χορήγηση αποσιδήρωσης έχουν εκδοθεί από πολλές 
εθνικές ή συνεργατικές ομάδες.31-33

V. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑπΕΙΑΣ 
ΑπΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΔΣ

η κλινική σημασία της υπερφόρτωσης σιδήρου στους 

Πίνακας 1. Υποψήφιοι ασθενείς για χορήγηση θεραπείας αποσιδήρωσης
Παράμετρος αξιολόγησης Συνθήκες που συνιστούν ένδειξη θεραπείας
Ρυθμός/Περίοδος μεταγγίσεων ≥2 μονάδες RBC/μήνα για ≥1 χρόνο
Συνολικός αριθμός μεταγγισμένων μονάδων >20-25
Επίπεδα Φερριτίνης ορού >1000 μg/L
Ταξινόμηση WHO RA, RARS, 5q−, RCMD, RAEB-1 καλής πρόγνωσης
IPSS  0, 0.5 ή 1
WPSS 0, 1 ή 2
Προσδόκιμο επιβίωσης >12 μήνες
Σχετικά με αλλογενή μεταμόσχευση Και προ- και μετα-μεταμοσχευτικά
Σημαντικές συνοδές νοσηρές καταστάσεις Όχι
Ανταπόκριση στους ESA Όχι
Ασθενείς που έλαβαν ή λαμβάνουν ανοσοκαταστολή Όχι
Ασθενείς που ανταποκρίθηκαν σε αζακυτιδίνη Ναι
Ασθενείς με έκπτωση λειτουργίας ζωτικών οργάνων Ναι 

Οφειλόμενη στον σίδηρο
Αναμενόμενη ανταπόκριση σε θεραπεία που θα αυξήσει Ναι 

την επιβίωση (λεναλιδομίδη, αζακυτιδίνη)
Liver Iron Concentration >7mg Fe/gr ξηρού ιστού ήπατος
Τ2* μυοκαρδίου  <20msec
Τ2* ήπατος <2msec
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ασθενείς με μΔς, μάλλον καθυστέρησε να γίνει αντι-
ληπτή σε όλο της το εύρος. μεγάλο μέρος της κλινικής 
έρευνας πραγματοποιήθηκε μετά την εισαγωγή του νεότε-
ρου χηλικού παράγοντα deferasirox στην κλινική πράξη. 
τα βασικά ερωτήματα προς απάντηση αφορούν το ποιοί 
ασθενείς είναι επιλέξιμοι για αποσιδήρωση, την αποτε-
λεσματικότητα και κυρίως την ανοχή των χηλικών παρα-
γόντων σιδήρου στους ασθενείς με μΔς, τα κατάλληλα 
δοσολογικά σχήματα και την προσαρμογή τους ανάλο-
γα με τις ανάγκες και την ανοχή των ασθενών και την 
εξακρίβωση επιπλέον δράσεων της θεραπείας αποσιδή-
ρωσης στη βελτίωση της αιμοποίησης και τη φυσική πο-
ρεία και εξέλιξη των ασθενών. τα χαρακτηριστικά των 
ασθενών που είναι επιλέξιμοι για αποσιδήρωση παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 1. Ωστόσο ακόμα και σήμερα η 
εφαρμογή θεραπείας αποσιδήρωσης στους ασθενείς με 
μΔς και υπερφόρτωση σιδήρου είναι χαμηλότερη των 
πραγματικών ενδείξεων.34,35 οι διαθέσιμοι χηλικοί παρά-
γοντες σιδήρου είναι 3, η δεσφερριοξαμίνη (DFO), η δε-
φεριπρόνη (DFP) και το deferasirox (DFX). Δεν έχουν 
μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί συγκριτκές μελέτες με-
ταξύ των 3 αυτών φαρμάκων.36 η DFO χορηγείται μόνο 
παρεντερικά σε ημερήσιες δόσεις 40-60 mg/kg, αλλά δεν 
υπάρχουν καλά οργανωμένες προοπτικές ή αναδρομικές 
μελέτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων χορήγησής της 
σε ασθενείς με μΔς. ςτις περισσότερες αναφορές δεν 
υπάρχει συγκεκριμένο ή σταθερό δοσολογικό σχήμα, η 
συμμόρφωση των ασθενών δεν είναι καλή, αλλά το φάρ-
μακο φαίνεται αποτελεσματικό. ςε ελάχιστες περιπτώσεις 
έχει χορηγηθεί σταθερά, με αντλία υποδόριας έγχυσης 
και συνήθως δίνεται IV, με την ευκαιρία νοσηλειών για 
άλλους λόγους ή για μεταγγίσεις. η DFP μέχρι πρόσφα-
τα έχει χορηγηθεί πολύ περιορισμένα, λόγω του φόβου 
πρόκλησης ή επιδείνωσης της ουδετεροπενίας, με βάση 
ανάλογη εμπειρία σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες. 
Πρόσφατα μια τσέχικη συνεργατική ομάδα αξιολόγησε 
την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε 48 ασθενείς 
με μΔς και σημαντική υπερφόρτωση σιδήρου. με μέ-
ση διάρκεια θεραπείας 11 μηνών και ημερήσια δόση 40-
90 mg/kg, σημαντική ελάττωση των επιπέδων φερριτίνης 
παρατηρήθηκε σε 28 ασθενείς, πιο συχνά (73%) σε αυ-
τούς που είχαν αρχικά επίπεδα φερριτίνης <2000 μg/L, σε 
σύγκριση με 46% αποτελεσματικότητα επί ασθενών με 
αρχικά επίπεδα >2000 μg/L. μεγαλύτερη αποτελεσμα-
τικότητα διαπιστώθηκε σε συγχορήγηση με ερυθροποι-
ητίνη, ενώ παρουσιάστηκαν 5 περιστατικά επιβάρυνσης 
της ουδετεροπενίας και 2 περιστατικά ακοκκιοκυτταραι-
μίας, αναστρέψιμα με τη διακοπή του φαρμάκου και τη 
χορήγηση G-CSF.37

το deferasirox είναι ο νεότερος από τους 3 χηλικούς 
παράγοντες και χορηγείται από το στόμα σε ημερήσια δό-
ση 20-40 mg/kg. το φάρμακο είναι γενικώς καλά ανεκτό 
με μέτριου βαθμού αναστρέψιμη γαστρεντερική τοξικό-
τητα, και σε ποσοστό 30-35% αύξηση της κρεατινίνης 

κατά 30% περίπου, δοσοεξαρτώμενη και αναστρέψιμη. 
η αποτελεσματικότητά του στις αρχικές μελέτες είναι 
ικανοποιητική έως πολύ καλή38 και αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν τρείς σε εξέλιξη μελέτες φάσης ιιι που αξιολογούν 
το φάρμακο σε ασθενείς με μΔς. ςτη σημαντικότερη 
(EPIC), επί 341 ασθενών διαπιστώθηκε πολύ σημαντι-
κή ελάττωση των επιπέδων φερριτίνης μετά από 1 έτος, 
που συνοδευόταν και από μείωση του LPI. Από πλευράς 
ανεπιθυμήτων ενεργειών υπήρξε επιβάρυνση της ηπατι-
κή λειτουργίας αναστρέψιμη με την ελάττωση της δόσης 
του DFX και στους 12 μήνες 51% των ασθενών συνέ-
χιζαν τη θεραπεία.39 ςτη μελέτη της GIMEMA από 123 
ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία 61 είχαν συμπληρώ-
σει 12-μηνη διάρκεια και σε αυτούς η μέση τιμή φερρι-
τίνης μειώθηκε από 2010 σε 1550 μg/l. μόνο 11% των 
ασθενών διέκοψε τη θεραπεία λόγω δυσανεξίας ή τοξι-
κότητας του DFX.40 τέλος μία τρίτη σε εξέλιξη κορεα-
τική μελέτη επί 97 ασθενών με μΔς ή ΑΑ αξιολογεί τις 
μεταβολές του LIC, παράλληλα με την κλινική αποτε-
λεσματικότητα του DFX. ςτους ασθενείς με μΔς μετά 
από 12 μήνες θεραπεία η δόση των 20 mg/kg οδήγησε 
σε ελάττωση των επιπέδων φερριτίνης κατά 437 μg/L 
και την LIC κατά 31.3% και η ελάττωση ήταν μεγαλύ-
τερη στους περισσότερο αιμοσιδηρωμένους ασθενείς.41

ςτόχοι της χηλικής θεραπείας θεωρούνται:
 1. η ελάττωση της τιμής φερριτίνης ορού <1000 μg/L 

και αν είναι δυνατόν <500 μg/L
 2. η διατήρηση αρνητικού ισοζυγίου σιδήρου ανεξάρτη-

τα αν οι μεταγγίσεις ερυθροκυττάρων συνεχίζονται, 
με προσαρμογή της δόσης του χηλικού παράγοντα

 3. η βελτίωση της λειτουργίας των προσβεβλημένων 
τελικών οργάνων και μάλιστα του ήπατος, του μυο-
καρδίου και των ενδοκρινών αδένων και

 4. η εξασφάλιση καλής ανοχής και συμμόρφωσης του 
ασθενούς στη θεραπεία
ςτα πλαίσια της αποκατάστασης της λειτουργίας των 

τελικών οργάνων έχει παρατηρηθεί βελτίωση της αιμο-
ποίησης και κυρίως της ερυθροποίησης, ήδη από την 
εποχή της DFO42 και οι παρατηρήσεις αυτές έχουν πολ-
λαπλασιαστεί με την εισαγωγή και χρήση του DFX, με 
το οποίο έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις ελάττω-
σης των αναγκών σε μεταγγίσεις έως πλήρη απεξάρτηση 
από αυτές.43-46 ςυνοψίζοντας τις περιπτώσεις αυτές, έγινε 
φανερό ότι αφορούν κυρίως ασθενείς με πολυγραμμική 
δυσπλασία, μπορεί να εκδηλωθούν ακόμα και άμεσα με-
τά την έναρξη της αποσιδήρωσης, πριν να ελαττωθούν 
τα επίπεδα φερριτίνης του ορού, δεν εξαρτώνται από τη 
χορηγούμενη δόση του χηλικού παράγοντα και μπορούν 
να διατηρηθούν επί μακρόν (μέχρι και 40 μήνες) με πο-
λύ μικρή δόση «συντήρησης» DFX. ςε ορισμένες περι-
πτώσεις υπάρχει εμφανής βελτίωση των μορφολογικών 
ευρημάτων στον μυελό και άνοδος ουδετεροφίλων και 
αιμοπεταλίων. ςαν πιθανοί υποκείμενοι μηχανισμοί θεω-
ρούνται η ελάττωση του ενδοκυττάριου οξειδωτικού stress 



Α. Κουράκλη–Συμεωνίδου και Α. Συμεωνίδης140

The role of iron in the pathogenesis of myelodysplastic syndromes (MDS)  
and results of iron chelation treatment in patients with MDS

by Alexandra Kourakli–Simeonidou, Argiris Simeonidis
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ABSTRACT: Elementary iron, despite its pivotal role in many biological functions may become harm-
ful, inducing oxidative stress. In the context of myelodysplastic syndromes (MDS), iron appears to con-
tribute in the main biological features of these conditions, such as ineffective hematopoiesis, genomic 
instability and leukemic transformation. Intracellular excess of iron generates Reactive Oxygen Species 
(ROS), which have been implicated in the induction of cytotoxic, mutagenic, leukemogenic and proapo-
ptotic effects, as it has been demonstrated in cell cultures and in many preclinical animal MDS models. 
Serum ferritin levels, transferring saturation, liver iron concentration and magnetic resonance imaging 
T2* of the heart and liver have been used as surrogate markers for the estimation of the total body iron 
overload. Liver biopsy is not a necessary intervention for patients with MDS. The use of iron chelat-
ing agents in iron overloaded transfusion-dependent patients with MDS, effectively prevents the induc-
tion of cellular and organ damage, whereas there is substantial evidence that hematopoiesis might also 
be improved, with the appearance of a reduced transfusion rate or of a complete transfusion independ-
ence, and in some cases with the inhibition of disease progression towards acute myelogenous leuke-
mia (AML). Many official, national and international guidelines direct the application of iron chelation 
treatment in specific subgroups of MDS patients, aiming to improve the quality of life, prolong overall 
survival and reduce vital organ damage, and possibly the risk of leukemic transformation. Iron chelation 
has recently been proposed as an important part of supportive treatment for allo-transplanted patients in 
the pre- and post-transplantation setting.

στα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα και εφεξής η ελάτ-
τωση της μη αποδοτικής αιμοποίησης και της απόπτωσης 
και η βελτίωση των οδών κυτταρικής ωρίμανσης και δι-
αφοροποίησης.47,48 τέλος από μια πολυκεντρική γαλλική 

μελέτη προτείνεται η επαρκής αποσιδήρωση ως ανεξάρ-
τητος παράγοντας βελτίωσης της συνολικής επιβίωσης 
των ασθενών με μΔς.49
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Υποστηρικτική αγωγή και θεραπεία με αυξητικούς 
αιμοποιητικούς παράγοντες στα μυελοδυσπλαστικά 

σύνδρομα

Μαρία Ψυλλάκη, Κατερίνα Πυροβολάκη, Ελένη Α. Παπαδάκη

ΠΕΡΊληΨη: τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα αποτελούν μια ετερογενή ομάδα διαταραχών του αρ-
χέγονου αιμοποιητικού κυττάρου που χαρακτηρίζονται από ποικίλου βαθμού κυτταροπενίες και από 
αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε οξεία λευχαιμία. οι περισσότεροι ασθενείς, ωστόσο, καταλήγουν από 
επιπλοκές των κυτταροπενιών και όχι από την εξέλιξη της νόσου. η αναιμία είναι η περισσότερο συχνή 
κυτταροπενία που παρατηρείται στους ασθενείς αυτούς. για πολλά χρόνια η μετάγγιση συμπυκνωμέ-
νων ερυθρών και αιμοπεταλίων, η χορήγηση αντιβιοτικών καθώς και η χρήση παραγόντων που επά-
γουν την ερυθροποίηση (Erythropoiesis-stimulating agents ESA) ήταν οι μόνες διαθέσιμες θεραπείες. 
τα τελευταία χρόνια νέοι παράγοντες οι οποίοι μεταβάλλουν την πορεία της νόσου έχουν αναπτυχθεί και 
συνεχίσουν να μελετώνται στους ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, περιλαμβάνουν δε τη λε-
ναλιδομίδη και απομεθυλιωτικούς παράγοντες όπως την αζακυτιδίνη. Παρά την πρόοδο των τελευταίων 
ετών, σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών αποτυγχάνουν οι ανωτέρω θεραπείες ή δεν μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν λόγω της προχωρημένης ηλικίας ή/και της συνυπάρχουσας νοσηρότητας, με αποτέλεσμα 
η υποστηρικτική αγωγή να παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος . η σωστή αντιμετώπιση των κυτταροπενι-
ών καθώς επίσης και των επιπλοκών που σχετίζονται με αυτές μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει την ποιό-
τητα της ζωής των ασθενών αυτών αλλά και πιθανά να επιδράσει θετικά στη συνολική επιβίωση τους.
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Aνασκόπηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (μΔς) αποτελούν 

ετερογενή ομάδα κλωνικών διαταραχών του αρχέγονου 
αιμοποιητικού κυττάρου που χαρακτηρίζονται από μη 
αποδοτική αιμοποίηση, κυτταροπενίες στο αίμα και αυ-
ξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε οξεία μυελογενή λευχαιμία. 
για τη διάγνωσή τους απαιτούνται τα εξής ελάχιστα κρι-
τήρια: ανθεκτική κυτταροπενία για 2-6 μήνες απουσία άλ-
λης υποκείμενης αιτίας και παρουσία είτε δυσπλαστικών 
αλλοιώσεων στο 10% των κυττάρων μιας τουλάχιστον 
αιμαποιητικής κυτταρικής σειράς, είτε βλαστών 5-19% 
στο μυελό των οστών, είτε συγκεκριμένων κυτταρογεν-
νετικών ανωμαλιών.1

η επιβίωση των ασθενών με μΔς και ο κίνδυνος 

εξέλιξης σε οξεία λευχαιμία προβλέπονται από το Διε-
θνές Προγνωστικό ςύστημα ταξινόμησης (International 
Prognostic Scoring System, IPSS) και το Προγνωστι-
κό ςύστημα ταξινόμησης του Παγκόσμιου οργανισμού 
Υγείας (World Health Organization Prognostic Scoring 
System, WPSS).2,3 η θεραπεία των ασθενών στηρίζε-
ται στην ηλικία τους, στην κατάσταση ικανότητας κα-
θώς επίσης και στη προγνωστική υποομάδα στην οποία 
ανήκουν.4 Υψηλότερου κινδύνου ασθενείς (ενδιάμεσου-
ιι και υψηλού κινδύνου κατά IPSS) πρέπει να αντιμετω-
πίζονται με θεραπείες που μεταβάλουν την πορεία της 
νόσου (υπομεθυλιωτικοί παράγοντες, αλλογενής μετα-
μόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων) ενώ οι 
ασθενείς με χαμηλότερου κινδύνου μΔς (χαμηλού και 
ενδιάμεσου κινδύνου-ι) με θεραπείες που σκοπό έχουν 
την αιματολογική βελτίωση. η αλλογενής μεταμόσχευ-
ση στα αρχικά στάδια της νόσου στους ασθενείς με χα-
μηλότερου κινδύνου μΔς δε φαίνεται να βελτιώνει τη 
συνολική επιβίωση και συνιστάται να γίνεται λίγο πριν 
από την εξέλιξη σε οξεία λευχαιμία.5
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το κύριο χαρακτηριστικό των περισσότερων ασθε-
νών με χαμηλού κινδύνου μΔς φαίνεται να είναι η μη 
αποδοτική αιμοποίηση, λόγω αυξημένης απόπτωσης, που 
οδηγεί σε κυτταροπενίες στο περιφερικό αίμα. η υποστη-
ρικτική αγωγή με μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών 
ή/και αιμοπεταλίων με ή χωρίς θεραπεία αποσιδήρωσης 
καθώς και η χρήση αυξητικών αιμοποιητικών παραγόντων 
αποτελούν τη βασική θεραπεία στους ασθενείς αυτούς.

ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
η αναιμία είναι η συχνότεραη κυτταροπενία στους 

ασθενείς με μΔς. Έχει αναγνωρισθεί ως αρνητικός πα-
ράγοντας για τη συνολική επιβίωση. Πάνω από 90% των 
ασθενών έχει αναιμία κατά τη διάγνωση, ενώ σοβαρή αναι-
μία με επίπεδα αιμοσφαιρίνης κάτω από 10 g/dl εμφα-
νίζει περίπου 60% των ασθενών, ενώ 27% των ασθενών 
έχουν επίπεδα αιμοσφαιρίνης κάτω από 8g/dl.2 Χαμηλού 
και ενδιάμεσου κινδύνου-ι ασθενείς χωρίς συμπτωματι-
κή αναιμία δεν χρειάζονται θεραπεία. η καλύτερη θερα-
πευτική τακτική για τους ασθενείς αυτούς είναι η συχνή 
παρακολούθηση. Όταν η αναιμία γίνει συμπτωματική, η 
θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να στοχεύει στην καλύ-
τερη αντιμετώπιση της νοσηρότητας που σχετίζεται με 
την αναιμία. μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση της αναιμί-
ας περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές: (α) μετάγγιση 
συμπυκνωμένων ερυθρών, (β) Χορήγηση αυξητικών αι-
μοποιητικών παραγόντων [Erythropoiesis Stimulating 
Agents (ΕSA) ± Granulocyte Colony Stimulating Factor 
(G-CSF)], (γ) Χορήγηση υπομεθυλιωτικών παραγόντων 
(κυρίως αζακυτιδίνη)6, (δ) Χορήγηση ανοσοκατασταλτι-
κών παραγόντων (αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη ή/και κυ-
κλοσπορίνη) σε ασθενείς με υποπλαστικό μΔς και ηλικία 
<60 ετών7, και (ε) Χορήγηση ανοσοτροποποιητικών πα-
ραγόντων ( λεναλιδομίδη σε ασθενείς με σύνδρομο 5q).8

1. Μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών
ςε 40% περίπου των ασθενών με μΔς η μετάγγιση 

συμπυκνωμένων ερυθρών αποτελεί τη μόνη θεραπευτι-
κή επιλογή.4,9 οι ασθενείς αυτοί ανήκουν σε όλους τους 
τύπους μΔς και είτε δεν μπορούν να λάβουν επιθετικό-
τερες θεραπείες λόγω προχωρημένης ηλικίας ή συννο-
σηρότητας, είτε δεν ανταποκρίθηκαν, είτε έχασαν την 
ανταπόκριση σε άλλες θεραπείες.

Δεν υπάρχει ομοφωνία για τα επίπεδα της αιμοσφαι-
ρίνης κάτω από τα οποία οι ασθενείς με μΔς πρέπει 
να μεταγγίζονται. η απόφαση στηρίζεται περισσότερο 
στην κλινική εκτίμηση των συμπτωμάτων που απορρέ-
ουν από την αναιμία, τα γενικότερα προβλήματα υγείας 
των ασθενών και τις δραστηριότητές τους και όχι τόσο 
στη συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης.4,9 γενικά η μετάγ-
γιση συμπυκνωμένων ερυθρών γίνεται όταν τα επίπεδα 

αιμοσφαιρίνης είναι κάτω από 8 g/dl με σκοπό τη δια-
τήρηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης μετά τη μετάγγιση 
περίπου στα 10 g/dl.

Παραδόξως, έχει αναφερθεί ότι η μετάγγιση συμπυ-
κνωμένων ερυθρών μπορεί να έχει αρνητική επίδραση 
στην επιβίωση των ασθενών. ςε μία μεγάλη σειρά από 
467 ασθενείς με μΔς τόσο η συνολική επιβίωση όσο και 
η επιβίωση χωρίς λευχαιμία ήταν μικρότερη στους μεταγ-
γιζόμενους ασθενείς οι οποίοι χρειαζόταν μία ή περισσότε-
ρες μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών κάθε 4 εβδομάδες. 
Επιπρόσθετα, η συνολική επιβίωση και η επιβίωση χω-
ρίς λευχαιμία σταδιακά μειωνόταν για κάθε επιπρόσθε-
τη μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών. η επίδραση στην 
επιβίωση ήταν περισσότερο έκδηλη στους ασθενείς με 
χαμηλού κινδύνου μΔς στους οποίους η εξάρτηση από 
μεταγγίσεις σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο θανάτου που 
δεν οφειλόταν σε λευχαιμία. η κυριότερη αιτία θανάτου 
στους ασθενείς αυτούς ήταν η καρδιακή ανεπάρκεια.10

θεραπεία αποσιδήρωσης
Όλοι οι μεταγγιζόμενοι ασθενείς, αναπόφευκτα, κά-

ποια στιγμή αναπτύσσουν υπερφόρτωση με σίδηρο. κά-
θε μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών περιέχει 200-250 
mg σιδήρου τα οποία ο οργανισμός δε διαθέτει μηχανι-
σμούς για να αποβάλλει. το σύστημα των μακροφάγων 
(δικτυοενδοθηλιακό σύστημα) έχει την ικανότητα να απο-
θηκεύει περίπου 10-15 gr σιδήρου που αντιστοιχούν πε-
ρίπου σε 50 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών. μόλις 
η ικανότητα του συστήματος ξεπεραστεί, αρχίζει η πα-
ρεγχυματική εναπόθεση του σιδήρου και η καταστροφή 
των οργάνων. ςε ένα ασθενή που μεταγγίζεται με 2 μο-
νάδες συμπυκνωμένων ερυθρών το μήνα, αυτό συμβαί-
νει μόλις σε 2 χρόνια.11

η απλούστερη μέθοδος για τη μέτρηση του φορτίου 
του σιδήρου στον οργανισμό είναι τα επίπεδα φερριτίνης 
στον ορό. Αν και οι τιμές της φερριτίνης μπορεί να είναι 
αυξημένες σε οξείες ή χρόνιες φλεγμονές αφού αποτε-
λεί πρωτεΐνη οξείας φάσης, εντούτοις σχετίζονται καλά 
τόσο με τον αριθμό των μεταγγίσεων όσο και με το συ-
νολικό φορτίο σιδήρου στον οργανισμό.10

η συγκέντρωση του σιδήρου στους ιστούς μπορεί σή-
μερα να προσδιορισθεί με ακρίβεια με μη-επεμβατικές 
μεθόδους όπως τ2* μαγνητική τομογραφία. Παρά την 
μεγάλη συχνότητα των επιπλοκών από την καρδιά στους 
πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς με μΔς, στην πλειοψη-
φία των ασθενών η τ2* μαγνητική τομογραφία δεν έχει 
αποδείξει σημαντική εναπόθεση σιδήρου. γενικά απαι-
τούνται 75-100 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών για να 
παρατηρηθεί σημαντική εναπόθεση σιδήρου στην καρ-
διά. Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι ο κυριότερος 
μηχανισμός των καρδιακών επιπλοκών οφείλεται κυρί-
ως στην αναιμία παρά στην υπερφόρτωση με σίδηρο.12

η υπερφόρτωση με σίδηρο μπορεί να οδηγήσει σε 
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καρδιακή ανεπάρκεια, κίρρωση του ήπατος, σακχαρώδη 
διαβήτη και άλλες ενδοκρινικές διαταραχές.13 Αν και οι 
επιπλοκές αυτές είναι καλά μελετημένες στους ασθενείς 
με θαλασσαιμία, δεν υπάρχουν δεδομένα για τη συχνότη-
τά τους σε ασθενείς με μΔς, γεγονός που θα επέτρεπε το 
καθορισμό της ομάδας των ασθενών με μΔς που πιθανά 
να είχαν ωφέλεια από τη χρόνια θεραπεία αποσιδήρωσης. 
Υπάρχουν σχετικά λίγες μελέτες που συσχετίζουν τη συ-
νολική επιβίωση και την εξέλιξη σε οξεία λευχαιμία με 
τις τιμές της φερριτίνης.4,14,15 ςε μια αναδρομική μελέτη, 
αποδείχτηκε ότι η υπερφόρτωση με σίδηρο επιδεινώνει 
την επιβίωση στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς με 
μΔς και αυξάνει το κίνδυνο θανάτου κατά 40% για κά-
θε αύξηση της τιμής της φερρίτινης κατά 500mg/dl. η 
επίδραση αυτή ήταν περισσότερο εμφανής στους ασθε-
νείς με ανθεκτική αναιμία στους οποίους η μέση επιβί-
ωση ήταν 100 μήνες. Αντίθετα υπερφόρτωση με σίδηρο 
δεν φάνηκε να έχει επίδραση στους ασθενείς με ανθε-
κτική κυτταροπενία οι οποίοι είχαν μέση επιβίωση πε-
ρίπου 10 μήνες.4

ςτους ασθενείς με θαλασσαιμία η μακροχρόνια θερα-
πεία αποσιδήρωσης μπορεί να αναστρέψει τις βλάβες που 
οφείλονται στην εναπόθεση σιδήρου στα διάφορα όργα-
να, να μειώσει τη νοσηρότητα και να αυξήσει τη συνο-
λική επιβίωση.16 ςτους ασθενείς με μΔς η σημασία της 
θεραπείας αποσιδήρωσης είναι αμφιλεγόμενη. Υπάρχουν 
λίγες αναδρομικές μελέτες που υποστηρίζουν βελτίωση 
της συνολικής επιβίωσης στους ασθενείς με μΔς,17-19 
στις οποίες παρατηρήθηκε βελτίωση της επιβίωσης στους 
ασθενείς χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου-ι κατά IPSS. 
Επίσης υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές στη βιβλιο-
γραφία που δείχνουν βελτίωση των κυτταροπενιών των 
ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία αποσιδήρωσης, ή και 
απεξάρτηση από μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών σε 
ορισμένους.20 η επίδραση αυτή συσχετίζεται πιθανότατα 
με την άρση της καταστολής της ερυθροποίησης από την 
περίσσεια σιδήρου, που έχει δειχθεί in vitro.

Παρά τον περιορισμένο αριθμό μελετών που αποδει-
κνύουν την μακροπρόθεσμη χρησιμότητα της θεραπείας 
αποσιδήρωσης σε ασθενείς με μΔς, υπάρχουν σήμερα 
κατευθυντήριες οδηγίες από ομάδες μελέτης μΔς για 
τη χρήση της. οι παράγοντες αποσιδήρωσης που είναι 
σήμερα διαθέσιμοι είναι η δεφεροξαμίνη, δεφεριπρόνη 
και η δεφερασιρόξη. η δεφεριπρόνη αποφεύγεται στους 
ασθενείς με μΔς λόγω της (σπάνιας) παρενέργειας της 
ακοκκιοκυτταραιμίας. ςύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, θε-
ραπεία αποσιδήρωσης πρέπει να λαμβάνουν ασθενείς με 
χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου –ι κατά IPSS οι οποίοι 
έχουν λάβει ή προβλέπεται να λάβουν περισσότερες από 
20 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών, έχουν προσδόκι-
μο επιβίωσης πάνω από ένα έτος και αυξημένα επίπεδα 
φερριτίνης (άνω των 1000mg/dl κατά κάποιες ομάδες ή 
άνω των 2500mg/dl κατά άλλες ομάδες).21-23 Επίσης, θε-
ραπεία αποσιδήρωσης πρέπει να λαμβάνουν ασθενείς που 

πρόκειται να υποβληθούν σε αλλογενή μεταμόσχευση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, λόγω της αυξημέ-
νης θνησιμότητας και των επιπλοκών της μεταμόσχευσης 
στους ασθενείς με υψηλά επίπεδα φερριτίνης πριν τη με-
ταμόσχευση.24 η συνήθης δόση της δεφεροξαμίνης είναι 
20-60 mg/kg/ημέρα ενδοφλεβίως ή υποδορίως τουλάχι-
στον 5 ημέρες την εβδομάδα και της δεφερασιρόξης 20-
30 mg/kg/ημέρα από το στόμα.

2. Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες

Μηχανισμός δράσης
η ερυθροποιητίνη (erythropoietin, Epo) και ο G-CSF 

προάγουν την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των αιμοποιη-
τικών προβαθμίδων και είναι ισχυροί αναστολείς της από-
πτωσης. η Εpo προάγει την έκφραση των γονιδίων της 
σφαιρίνης και την όψιμη διαφοροποίηση της ερυθράς σει-
ράς σε συνεργασία με το παράγοντα GATA-1, ένα ισχυρό 
μεταγραφικό παράγοντα ο οποίος είναι ζωτικής σημασί-
ας για τη διαφοροποίηση της ερυθράς σειράς. ο G-CSF 
αναστέλλει την απόπτωση των ουδετεροφίλων στο αίμα 
και πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ο G-CSF ασκεί 
την αντι-αποπτωτική του δράση μέσω της ρύθμισης του 
αντι-αποπτωτικού παράγοντα Bax. ο συνδυασμός Epo 
και G-CSF έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει την έκφραση του 
υποδοχέα της Epo στις ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες.

Αν και τα επίπεδα στον ορό της ενδογενούς Epo εί-
ναι συνήθως φυσιολογικά ή αυξημένα στους ασθενείς 
με μΔς, χαμηλά επίπεδα έχουν βρεθεί σε ένα ποσοστό 
ασθενών με σοβαρή αναιμία.25,26 η εξωγενής χορήγηση 
της Epo, είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με 
G-CSF, έχει διεξοδικά μελετηθεί για τη διόρθωση της 
αναιμίας στους ασθενείς με μΔς.

Παράγοντες διέγερσης της ερυθροποίησης
κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι παράγοντες που 

διεγείρουν την ερυθροποίηση (epoietin a, epoitein b, 
darbepoietin) αυξάνουν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και 
μειώνουν τις ανάγκες μεταγγίσεων στους ασθενείς με 
μΔς με σχετικά χαμηλά επίπεδα Epo στον ορό για το 
βαθμό της αναιμίας.25,26 H δόση της Epo και η συχνότη-
τα χορήγησης διαφέρουν στις διάφορες μελέτες. Αν και 
δεν υπάρχουν προοπτικές μελέτες που να συγκρίνουν τα 
διάφορα δοσολογικά σχήματα μεταξύ τους, φαίνεται ότι 
υψηλότερες δόσεις Epo (epoietin 60.000-80.000U/εβδο-
μάδα, darbepoietin 150-300μg x 1-2/εβδομάδα) μπορεί 
να είναι αποτελεσματικότερες από χαμηλότερες δόσεις 
(epoietin 30.000-40000U/εβδομάδα, darbepoietin 150μg/
εβδομάδα) με ή χωρίς χορήγηση G-CSF.27 ο χρόνος αντα-
πόκρισης στη χορήγηση Epo έχει εκτιμηθεί περίπου στις 
6-8 εβδομάδες,28-30 ωστόσο περαιτέρω ανταπόκριση έχει 
αναφερθεί μέχρι και 26 εβδομάδες μετά την έναρξη της 
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θεραπείας.31 ςημειώνεται ότι η darbepoietin είναι μακράς 
δράση Epo, αποδεδειγμένα τουλάχιστον ισοδύναμη με 
την epoietin αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια της.32

η ανταπόκριση στη χορήγηση ερυθροποιητίνης ως 
μονοθεραπεία κυμαίνεται από 15-36%. η πιθανότητα 
ανταπόκρισης είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς με αν-
θεκτική αναιμία χωρίς προηγούμενο ιστορικό μεταγγίσε-
ων συμπυκνωμένων ερυθρών και σε εκείνους με χαμηλά 
επίπεδα Epo στον ορό πριν τη θεραπεία (κάτω από 150-
200 U/L).33-35

Ερυθροποιητίνη σε συνδυασμό με άλλους 
αυξητικούς παράγοντες

Χαμηλές δόσεις G-CSF φαίνεται να έχουν συνεργική 
δράση με την Epo.36 η αύξηση της ανταπόκρισης στην 
Epo με την προσθήκη G-CSF (1-2 μg/kgr x 1-3/εβδομά-
δα) έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές τυχαιοποιημένες και μη 
μελέτες. η ανταπόκριση στον συνδυασμό κυμαίνεται πε-
ρίπου στο 38%, σε μία μελέτη μάλιστα φτάνει στο 80%, 
και η μέση διάρκεια ανταπόκρισης είναι περίπου 2 χρό-
νια.36-39 καλύτερη ανταπόκριση έχει παρατηρηθεί στους 
ασθενείς με ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδη-
ροβλάστεςσε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα Epo στον ορό 
πριν τη θεραπεία και σε ασθενείς με χαμηλές ανάγκες για 
μεταγγίσεις (λιγότερο από δύο μονάδες συμπυκνωμένων 
ερυθρών ανά μήνα).29-30

η Epo χορηγούμενη σε υψηλές δόσεις μπορεί να εί-
ναι περισσότερο αποτελεσματική από ότι χορηγούμε-
νη σε χαμηλότερες δόσεις μόνη της ή σε συνδυασμό με 
G-CSF. Αυτό προτείνει μετα-ανάλυση βασισμένη σε 15 
μελέτες, στην οποία η αποτελεσματικότητα της Epo εξε-
τάσθηκε σε τρία διαφορετικά θεραπευτικά σχήματα: συ-
νήθης δόση (30.000-40.000U/εβδομάδα), συνήθης δόση 
σε συνδυασμό με G-CSF, υψηλή δόση (60.000-80.000U/
εβδομάδα). τα αποτελέσματα ήταν: συνολική ανταπόκρι-
ση στην Epo 49%, 51% και 64% για τις τρεις ομάδες θε-
ραπείας αντίστοιχα, και μέγιστη ανταπόκριση στην Epo 
27%, 30% και 45%, αντίστοιχα.27

οπωσδήποτε, για το καθορισμό της βέλτιστης δόσης 
της Epo και την αξία της προσθήκης του G-CSF απαι-
τείται τυχαιοποιημένη μελέτη η οποία να συγκρίνει τη 
συνήθη δόση της Epo με υψηλές δόσεις με ή χωρίς προ-
σθήκη G-CSF.

Προγνωστικοί παράγοντες που καθορίζουν 
την ανταπόκριση στην ερυθροποιητίνη

Tα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα κριτήρια για την εκτί-
μηση της ανταπόκρισης στη χορήγηση της Epo είναι τα 
κριτήρια της ομάδας των μΔς της ςκανδιναβίας και της 
γαλλίας και τα αναθεωρημένα κριτήρια της Διεθνής ομά-
δας Εργασίας (International Working Group, IWG).30,40 

ςύμφωνα με τα κριτήρια της IWG ως ανταπόκριση στη 
θεραπεία ορίζεται για τιμές αιμοσφαιρίνης πριν τη θε-
ραπεία μικρότερες από 11 g/dl η αύξηση της τιμής της 
αιμοσφαιρίνη κατά τουλάχιστον 1.5 g/dl και η μείωση 
των αναγκών σε μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών 
τουλάχιστον κατά 4 μονάδες σε 8 εβδομάδες θεραπείας.

η συνολική ανταπόκριση στη συγχορήγηση Epo και 
G-CSF κυμαίνεται από 38% έως 80% στους ασθενείς με 
μΔς. η αναγνώριση της ομάδας των ασθενών με τη με-
γαλύτερη πιθανότητα ανταπόκρισης στη χορήγηση των 
αυξητικών αιμοποιητικών παραγόντων είναι αναγκαία 
για την τελική απόφαση χορήγησής τους, εάν λάβουμε 
υπόψη και το κόστος των παραγόντων αυτών. Ένα προ-
γνωστικό μοντέλο για την ανταπόκριση στη συγχορήγη-
ση Epo και G-CSF έχει προταθεί μετά από δύο μελέτες 
φάσεως ιι και έχει επικυρωθεί σε μία αναδρομική μελέ-
τη. το μοντέλο αυτό προτείνει ότι ασθενείς με σχετικά 
χαμηλά επίπεδα Epo στον ορό (κάτω από 500 mU/ml) 
και ανάγκη για μεταγγίσεις πριν την έναρξη θεραπείας 
λιγότερο από 2 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών ανά 
μήνα, έχουν πιθανότητα ανταπόκρισης στον συνδυασμό 
Epo και G-CSF 74%, ασθενείς με κανένα από αυτούς 
τους δύο θετικούς προγνωστικούς παράγοντες πιθανότη-
τα μικρότερη του 10%, ενώ ασθενείς με έναν από τους 
δύο παραπάνω θετικούς προγνωστικούς παράγοντες πι-
θανότητα 23%.30,41

η ομάδα κινδύνου κατά IPSS καθορίζει, επίσης, την 
ανταπόκριση στους αυξητικούς αιμοποιητικούς παράγο-
ντες. Ασθενείς με χαμηλότερου κινδύνου μΔς συγκρινό-
μενοι με υψηλότερου κινδύνου ασθενείς έχουν καλύτερη 
ανταπόκριση όσον αφορά τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης, με-
γαλύτερη διάρκεια ανταπόκρισης και μικρότερο κίνδυνο 
εξέλιξης σε οξεία λευχαιμία ή θανάτου.39,44

Επίδραση των αιμοποιητικών παραγόντων 
στην επιβίωση

Πρόσφατες μελέτες σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους 
έχουν δείξει ότι η χρήση της Epo μπορεί να αυξήσει το 
κίνδυνο υποτροπής ή και να μειώσει την επιβίωση.42,43 η 
ασφάλεια της μακροχρόνιας χορήγησης των αυξητικών 
αιμοποιητικών παραγόντων στους ασθενείς με μΔς έχει 
εξετασθεί σε τρεις μελέτες.44-46 οι μελέτες αυτές δεν έδει-
ξαν καμιά αρνητική επίδραση των παραγόντων αυτών τό-
σο στη συνολική επιβίωση όσο και στο κίνδυνο εξέλιξης 
σε οξεία λευχαιμία Αντίθετα βελτίωση της επιβίωσης και 
ελάττωση του κινδύνου εξέλιξης σε οξεία λευχαιμία πα-
ρατηρήθηκε στους ασθενείς με χαμηλού κινδύνου μΔς 
όταν θεραπεύονταν με Epo και G-CSF σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου.44-45 Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι 
δεν υπάρχει καμιά τυχαιοποιημένη μελέτη που να δεί-
χνει βελτίωση της συνολικής επιβίωσης στους ασθενείς 
που θεραπεύονται με Epo και G-CSF σε σχέση με μη-
θεραπευόμενους με αυξητικούς παράγοντες ασθενείς.
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Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση 
αυξητικών αιμοποιητικών παραγόντων

ςύμφωνα με το δίκτυο μελέτης νεοπλασιών των ηνω-
μένων Πολιτειών Αμερικής (National Comprehensive 
Cancer Network, NCCN) προτείνονται τα ακόλουθα για 
τη χορήγηση των αυξητικών αιμοποιητικών παραγόντων:20

(α) Ασθενείς με επίπεδα Epo στον ορό κάτω από 
500mU/ml και δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες κάτω από 
15% θα πρέπει να λαμβάνουν ανασυνδυασμένη Epo 
40.000-60.000U υποδορίως 1-3 φορές την εβδομάδα ή 
darbepoietin alfa 100-300μg υποδορίως μία φορά την 
εβδομάδα. ςτους ασθενείς χωρίς ανταπόκριση προτείνεται 
η προσθήκη G-CSF 1-2 mg/Kg 1-3 φορές την εβδομάδα.

(β) Ασθενείς με επίπεδα Epo στον ορό κάτω από 
500mU/ml και δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες πάνω από 
15% θα πρέπει να λαμβάνουν ανασυνδυασμένη Epo 
40.000-60.000U υποδορίως 1-3 φορές την εβδομάδα ή 
darbepoietin alfa 100-300μg υποδορίως μια φορά την 
εβδομάδα και G-CSF 1-2 mg/kg μία έως τρεις φορές 
την εβδομάδα.

η εκτίμηση της ανταπόκρισης γίνεται 8-12 εβδομά-
δες μετά την έναρξη της θεραπείας και βασίζεται στα 
αναθεωρημένα κριτήρια της IWG.40 ςτους ασθενείς χω-
ρίς ανταπόκριση προτείνεται η διακοπή των αυξητικών 
αιμοποιητικών παραγόντων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΣΗ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟπΕΝΙΑΣ
ουδετεροπενία (απόλυτος αριθμός κάτω από 1800 ου-

δετερόφιλα /μl) παρουσιάζει περίπου το 46% των ασθενών 
με μΔς ενώ σοβαρή ουδετεροπενια (απόλυτος αριθμός 
κάτω από 500/μl) μόνο το 6%. η προφυλακτική χορή-
γηση G-CSF παρόλο που είναι καλά ανεκτή δε συνιστά-
ται στους ασθενείς αυτούς.47 η χορήγηση του συνιστάται 
μόνο στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΣΗ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΟπΕΝΙΑΣ
η επίπτωση της θρομβοπενίας στα μΔς κυμαίνεται 

από 33-76%.48 ςοβαρή θρομβοπενία με αριθμό αιμοπε-
ταλίων κάτω από 20.000/μl παρατηρείται στο 12% των 
ασθενών με χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου μΔς.49 Απο-
τελεί ανεξάρτητο αρνητικό παράγοντα για την επιβίωση 
των ασθενών με μΔς.

Υποστηρικτική θεραπεία με μεταγγίσεις αιμοπεταλίων 
είναι η θεραπεία επιλογής για τους ασθενείς με σοβαρή 
θρομβοπενία (αιμοπετάλια κάτω από 10.000/ μl) και κλι-
νικά σημεία αιμορραγίας.51 Περίπου 6-33% των ασθενών 
με μΔς εξαρτώνται από μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.50 οι 
μεταγγίσεις αιμοπεταλίων συνοδεύονται από πυρετικές 
και αλλεργικές αντιδράσεις, μη καρδιογενές πνευμονικό 
οίδημα, και πολύ συχνά αλλοανοσοποίηση που καθιστά 

τις μεταγγίσεις αιμοπεταλίων αναποτελεσματικές, συνε-
πώς δεν συνιστάται προφυλακτική μετάγγιση αιμοπεταλί-
ων ακόμα και σε πολύ χαμηλό αριθμό εκτός αν επίκειται 
παρεμβατική πράξη ή χειρουργική επέμβαση.

ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει στη διερεύνηση της πιθα-
νής χρήσης των νέας γενεάς θρομβοποιητικών παραγόντων 
που δρουν διεγερτικά στον υποδοχέα της θρομβοποιητί-
νης, μετά από την πρόσφατα αποκτηθείσα εμπειρία στην 
ανοσολογικής αρχής θρομβοπενία. ςυγκεκριμένα, μελέ-
τες φάσεως ιι υποδόριας χορήγησης του πεπτιδίου ρομι-
πλοστίμη (romiplostim) σε ασθενείς με μΔς, αναφέρουν 
βελτίωση της θρομβοπενίας ασθενών όταν χορηγείται 
μόνο ή σε συνδυασμό με αζακυτιδίνη.52,53 ςυγκεκριμέ-
να, σε μελέτη 44 ασθενών με μΔς χαμηλού ή ενδιαμέ-
σου-ι κινδύνου με διάμεσο αριθμό αιμοπεταλίων κάτω 
από 30.000/μl που έλαβαν ρομιπλοστίμη (300-1500 μg/
εβδομάδα), ο διάμεσος αριθμός αιμοπεταλίων αυξήθη-
κε σε 60.000/μl, 73.000/μl, 38.000/μl και 58.000/μl την 
εβδομάδα 4 στους ασθενείς που ελάμβαναν δόση 300, 
700, 1000, 1500 μg αντίστοιχα.52 ςταθερή ανταπόκρι-
ση παρατηρήθηκε στο 46% των ασθενών. Ανεπιθύμητες 
δράσεις του φαρμάκου παρατηρήθηκαν σε πέντε ασθε-
νείς που ελάμβαναν τη δόση των 1500 μg. Δύο ασθενείς 
εξελίχθησαν σε οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Αναφορικά με την πιθανή χορήγηση του μη-πεπτιδικού 
διεγέρτη eltrombopag για τη βελτίωση της θρομβοπενίας 
επί μΔς, προς το παρόν υπάρχουν δύο in vitro μελέτες 
ελέγχου της δράσης του στη θρομβοποίηση αλλά και της 
πιθανότητας επαγωγής του πολλαπλασιασμού των παθο-
λογικών βλαστών, σε ασθενείς με υψηλού και χαμηλού 
κινδύνου μΔς.54,55 το τελευταίο ερώτημα είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό δοθέντος ότι ο υποδοχέας της θρομβοποι-
ητίνης εκφράζεται στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. 
και οι δύο μελέτες έδειξαν επαγωγή της in vitro θρομ-
βοποίησης χωρίς επαγωγή του πολλαπλασιασμού των 
βλαστών, ευρήματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το σχε-
διασμό κλινικών μελετών.

Παρά τα αρχικά ενθαρρυντικά κλινικά και εργαστηρι-
ακά δεδομένα, χρειάζεται οπωσδήποτε μεγάλος αριθμός 
μελετών για την τεκμηρίωση της ασφάλειας αλλά και τον 
καθορισμό της κατάλληλης, αποτελεσματικής δόσης των 
θρομβοποιητικών παραγόντων στους ασθενείς με μΔς.

ΣΥΜπΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρά τη πρόοδο των τελευταίων ετών, η υποστηρι-

κτική αγωγή και η χορήγηση αυξητικών αιμοποιητικών 
παραγόντων παραμένουν σταθερές θεραπευτικές επιλο-
γές για τους ασθενείς με μΔς. για ασθενείς με συμπτω-
ματική αναιμία πρέπει να γίνεται αποκλεισμός άλλων 
αιτίων αναιμίας και μέτρηση των επιπέδων Epo. ςτους 
ασθενείς που έχουν χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου-ι 
μΔς με χαμηλά επίπεδα Epo στον ορό και μικρές απαι-
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τήσεις σε μεταγγίσεις, θεραπεία εκλογής είναι η χορήγη-
ση Epo με ή χωρίς G-CSF. για τους υπόλοιπους ασθενείς 
η μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών αποτελεί τη θε-
ραπεία εκλογής. Θεραπεία αποσιδήρωσης πρέπει να χο-
ρηγείται μόνο στους ασθενείς με προσδόκιμο επιβίωσης 
πάνω από έτος και σε όσους πρόκειται να υποβληθούν 
σε αλλογενή μεταμόσχευση. για την αντιμετώπιση των 
αιμορραγικών εκδηλώσεων από χαμηλά αιμοπετάλια, 

η χορήγηση αιμοπεταλίων παραμένει ο κύριος τρόπος 
αντιμετώπισης. Υπάρχουν ωστόσο ενθαρρυντικά κλινι-
κά και εργαστηριακά δεδομένα για την αποτελεσματικό-
τητα των διεγερτών του υποδοχέα της θρομβοποιητίνης. 
τέλος, η ουδετεροπενία δεν απαιτεί ειδική θεραπεία και 
η χορήγηση G-CSF έχει θέση μόνο για την αντιμετώπι-
ση των λοιμώξεων ουδετεροπενικών ασθενών με μΔς.
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The role of hematopoietic growth factors in the treatment of patients  
with Myelodysplastic Syndromes
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Hematology Clinic, University Hospital, Heraklion, Crete

ABSTRACT: Myelodysplastic syndromes (MDS) are clonal stem cell disorders characterized by inef-
fective bone marrow hematopoiesis, peripheral blood cytopenias and an increased risk of transforma-
tion to acute myeloid leukemia (AML). Treatment of MDS has evolved to encompass a broad spectrum 
of therapies aiming to inhibit apoptosis, promote hematopoiesis, reduce proliferation of clonal imma-
ture cells and inhibit evolution to AML. Appropriate treatment of cytopenias, as well as of other related 
complications, not only improves quality of life but also may positively influence the overall survival 
of the patients. Anemia is the most common cytopenia in MDS and the requirements for regular trans-
fusions is a major clinical problems for patients with low risk MDS. An important therapeutic goal in 
this patient group is to maintain acceptable hemoglobin levels without transfusions. Despite the intro-
duction of novel agents such as lenalidomide and hypomethylating drugs including azacytidine, treat-
ment with erythropoiesis stimulating agents remains the gold standard. For non-responding patients or 
for those who lose their therapeutic response, chronic transfusion therapy, with or without the addition 
of chelating agents, is the only option.
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Θεραπευτικές επιλογές για χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ πέραν 
της υποστηρικτικής αγωγής και των αυξητικών παραγόντων

Αθανάσιος Γαλανόπουλος

ΠΕΡΊληΨη: η θεραπεία των ασθενών με μΔς καθορίζεται από την ομάδα κινδύνου που ανήκουν, τις 
ανάγκες μεταγγίσεων, το ποσοστό βλαστών του μυελού και πρόσφατα από τις κυτταρογενετικές ανω-
μαλίες. οι στόχοι θεραπείας είναι διαφορετικοί σε χαμηλού και σε υψηλού κινδύνου ασθενείς. ςε χα-
μηλού κινδύνου ασθενείς, που έχουν συνήθως μακρά διάμεση επιβίωση και λιγότερο συχνή εκτροπή 
σε οξεία μυελογενή λευχαιμία (ομλ), στόχος είναι η επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής, με ελάττω-
ση των αναγκών για μεταγγίσεις και του κινδύνου εκτροπής σε ομλ. ςε υψηλού κινδύνου μΔς, στό-
χος της θεραπείας είναι η ελάττωση του κινδύνου εκτροπής προς ομλ και η παράταση της επιβίωσης. 
για χαμηλού κινδύνου ασθενείς οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη χρήση αυξητικών παρα-
γόντων, λεναλιδομίδης, υπομεθυλιωτικών παραγόντων, ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, θαλιδομίδης 
και άλλων φαρμάκων όπως δαναζόλης, τριοξειδίου του αρσενικού, τα οποία έχουν δοκιμασθεί μεμονω-
μένα ή σε συνδυασμούς. η λεναλιδομίδη έχει σημαντική κλινική δραστηριότητα σε ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου με αναιμία και Del-5q και χρησιμοποιείται σαν πρώτη γραμμή θεραπείας στις ηΠΑ, σε αντί-
θεση με Ευρώπη, όπου έχει ένδειξη μετά από αποτυχία ερυθροποιητικών παραγόντων. ςε ασθενείς χω-
ρίς del(5q) η λεναλιδομίδη δίνει μικρότερες ανταποκρίσεις. Από τους υπομεθυλιωτικούς παράγοντες, 
η 5-αζακυτιδίνη ενδείκνυται για όλους τους τύπους μΔς, ενώ η δεσιταμπίνη για τους τύπους με ιΝτ-
1 και υψηλοτέρου κινδύνου. κανένας από τους παράγοντες αυτούς δεν έχει αποδειχθεί ότι τροποποι-
εί τη φυσική ιστορία των ασθενών χαμηλού κινδύνου. ςυνδυασμένη ανοσοκατασταλτική θεραπεία με 
αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη, κυκλοσπορίνη και κορτικοειδή ενδείκνυται κυρίως σε νεότερους ασθε-
νείς (<60 έτη), ηLA-DR15+ και με μικρότερη διάρκεια έναρξης μεταγγίσεων. η θαλιδομίδη σε δόση 
50 mg για τουλάχιστον 12 μήνες, είναι εφάμιλλη με μεγαλύτερες δόσεις, χωρίς τον κίνδυνο ανάπτυξης 
εν τω βάθει φλεβοθρομβώσεων. Αλλογενής μεταμόσχευση συνήθως δεν συνιστάται σε ασθενείς χαμη-
λού κινδύνου. Εξαίρεση αποτελούν, νεαροί ασθενείς, με υποπλαστικό μΔς, οι οποίοι πρέπει να οδη-
γούνται προς αλλογενή μεταμόσχευση το συντομότερο δυνατόν.
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Aνασκόπηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
με τον όρο χαμηλού κινδύνου μΔς εννοούμε, σύμ-

φωνα με το Διεθνές Προγνωστικό ςύστημα ταξινόμησης 
(International Prognostic Scoring System, IPSS)1, τους 
ασθενείς χαμηλού και ενδιαμέσου κινδύνου-1 [low-risk, 
intermediate-1 (INT-1) risk]. Oι ασθενείς αυτοί λιγότε-
ρα συχνά εκτρέπονται προς οξεία μυελογενή λευχαιμία 
(ομλ), έχουν διάμεση επιβίωση από 6-8 έτη και κύρι-

ος στόχος της θεραπείας τους είναι η αντιμετώπιση των 
κυτταροπενιών (αναιμίας, λευκοπενίας, θρομβοπενίας) 
και των επιπλοκών που προέρχονται από τις πενίες (λοι-
μώξεις και αιμορραγικές εκδηλώσεις).

η προσέγγιση ενός ασθενούς με μΔς θα πρέπει να 
αρχίζει με μία περίοδο παρακολούθησης, με περιοδικές 
εξετάσεις περιφερικού αίματος και ενίοτε μυελού των 
οστών, προκειμένου να εκτιμηθεί πιθανή εξέλιξη του 
νοσήματος. Ασθενείς χαμηλού κινδύνου, οι οποίοι πα-
ρουσιάζουν σταθερότητα, χωρίς να έχουν ανάγκη μεταγ-
γίσεων, δεν απαιτούν κάποια θεραπεία μέχρι την έναρξη 
χορήγησης μεταγγίσεων. οι θεραπευτικές επιλογές που 
έχει να επιλέξει ο θεράπων ιατρός αναλύονται κατωτέρω.
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Α. ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ πΑΡΑΓΟΝΤΕΣ- 
ΥπΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑπΕΙΑ

Χορήγηση αυξητικών παραγόντων της ερυθράς σειράς 
(Erythroid Stimulating Agents, ESAs), της λευκής σειράς 
(Granocyte-Colony Stimulating Factor, G-CSF) καθώς 
και δύο θρομβομιμητικών παραγόντων ( romiplostim, 
eltrombopag).

η υποστηρικτική θεραπεία συνίσταται σε μεταγγί-
σεις συμπυκνωμένων ερυθρών, αιμοπεταλίων, χορήγη-
ση αντιβιοτικών για αντιμετώπιση λοιμώξεων και τέλος 
θεραπεία αποσιδήρωσης σε ασθενείς εξηρτημένους από 
μεταγγίσεις.

H περαιτέρω, λεπτομερής ανάπτυξη του είδους και 
των ενδείξεων της χορήγησης αυξητικών παραγόντων, 
της γενικής υποστηρικτικής αγωγής και θεραπείας απο-
σιδήρωσης θα γίνει διεξοδικά από άλλο συγγραφέα, σε 
άλλο κεφάλαιο του παρόντος τεύχους.

Β. ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΗ (LEN)
η LEN αποτελεί ένα ανοσοτροποποιητικό παράγοντα, 

του οποίου η δράση δεν έχει πλήρως κατανοηθεί. Ενερ-
γοποιεί την κυτταρική και συγγενή ανοσία, αυξάνει την 
χυμική άνοση απάντηση έναντι κακοηθειών, αναστέλλει 
την φωσφατάση της πρωτείνης 2Α, επάγει την έκφραση 
του ογκοκατασταλτικού γονιδίου SPARC και τέλος δρα 
σαν αντιαγγειογενετικός παράγοντας και αναστολέας 
κυτταροκινών.2-5

ςε ασθενείς με μΔς και del (5q), η LEN καταπιέ-
ζει τον κακοήθη κλώνο αλλά σε ασθενείς χωρίς del (5q) 
προάγει την ερυθροποίηση. μελέτη των γονιδίων στις 
περιοχές 5q31-q35 έχει αποκαλύψει ότι απλοανεπάρ-
κεια (haploinsufficiency) του γονιδίου RPS14 αποτελεί 
την χαρακτηριστική βλάβη σε ασθενείς με del (5q), αν 
και αυτό το γονίδιο δεν αποτελεί τον θεραπευτικό στόχο 
της LEN6. η δράση της σε ασθενείς με del (5q) συνίστα-
ται στην άμεση ή έμμεση αναστολή δύο φωσφατασών, 
των Cdc25C και PP2A, οι οποίες ρυθμίζουν τον κυττα-
ρικό κύκλο7.

α) Σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου με 5q deletion
ςε μία αρχική μελέτη φάσεως ι (μDS-001) διαπιστώ-

θηκε, ότι ασθενείς με μΔς και del (5q) ανταποκρίνονται 
ιδιαίτερα σε θεραπεία με λεναλιδομίδη (LEN)8 . η παρα-
τήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε σε δεύτερη μελέτη φάσεως ιι 
(μDS-003)9 , όπου η LEN χορηγήθηκε σε 148 ασθενείς 
με de novo μΔς και del (5q), χαμηλού κινδύνου. Εβδομή-
ντα τρία τοις εκατό των ασθενών δεν είχαν ανταπόκριση 
σε ερυθροποιητίνη ενώ 58% είχαν λάβει προηγουμένως 
κυτταροτοξική θεραπεία. μόνον 27% των ασθενών εί-
χαν κλασσικό 5q minus σύνδρομο. η δόση αρχικά της 

LEN ήταν 10 mg ημερησίως για τις ημέρες 1-21 ή κάθε 
ημέρα για κύκλο 28 ημερών. Ανεξαρτησία από μεταγγί-
σεις παρατηρήθηκε σε 67% και πλήρης κυτταρογενετι-
κή ανταπόκριση σε 45% των ασθενών. η ανταπόκριση 
στη θεραπεία ήταν σχετικά ταχεία (διάμεσος χρόνος 4.6 
εβομάδες) και διάρκεια απάντησης τουλάχιστον ένα έτος 
σε 62% των ασθενών οι οποίοι πέτυχαν ανεξαρτησία από 
μεταγγίσεις. Προκαταρτικά αποτελέσματα διπλής, τυφλής 
μελέτης, φάσεως ιιι (μDS-004)10 σε ασθενείς με del 5q, 
εκ των οποίων 51 ασθενείς έλαβαν placebo, 46 ασθενείς 
LEN 5 mg ημερησίως και 41 ασθενείς έλαβαν LEN 10 
mg ημερησίως, έδειξαν: τα δύο σκέλη της LEN είχαν πο-
λύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ανεξαρτησία 
από μεταγγίσεις και την κυτταρογενετική ανταπόκριση 
σε σχέση με το σκέλος του placebo. H ομάδα της LEN 
10 mg ημερησίως είχε απεξάρτηση από μεταγγίσεις 61%, 
η ομάδα των 5 mg ημερησίως 50% και η ομάδα placebo 
8% ( p<0,001 για κάθε σκέλος LEN vs placebo) με διά-
μεση αύξηση της αιμοσφαιρίνης 5.1 έως 6.3 g/dL. Πλή-
ρης κυτταρογενετική ανταπόκριση επιτεύχθηκε σε 24%, 
11% και 0% αντίστοιχα ( p<0,001 για κάθε σκέλος LEN 
vs placebo). τα προκαταρτικά αποτελέσματα αυτής της 
μελέτης πού ανακοινώθηκαν στο ςυνέδριο της Αμερικα-
νικής Εταιρείας Αιματολογίας (ΑSH 2009) έδειξαν ότι η 
δόση των 10 mg ήταν καλύτερη σε σχέση με τη δόση των 
5 mg10. Tα τελικά αποτελέσματα αναμένονται εφέτος.

η LEN έχει λάβει έγκριση από τον Αμερικανικό ορ-
γανισμό Φαρμάκου (Food and Drug Administration, 
FDA) για χορήγηση σε ασθενείς με μΔς χαμηλού κινδύ-
νου με del (5q), οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από μεταγγί-
σεις αλλά όχι από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό Φαρμάκου 
( European Medicines Agency, ΕμΕΑ), δεδομένου ότι 
υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις κλωνικής εξέλιξης και ηυ-
ξημένου κινδύνου εκτροπής προς ομλ, κυρίως σε όσους 
ασθενείς δεν παρουσιάζουν αιματολογική ή κυτταρογενε-
τική ανταπόκριση11. Επομένως προτείνεται, όσοι ασθενείς 
λαμβάνουν θεραπεία με LEN να υποβάλλονται τακτικά 
σε κυτταρογενετική μελέτη, δεδομένου ότι μόνη η FISH 
(Fluorescence in situ Hybridization) μελέτη δεν επαρκεί, 
για διάγνωση πρώϊμης εκτροπής12. μεγάλες μελέτες, οι 
οποίες μελετούν το ενδεχόμενο εκτροπής ασθενών προς 
ομλ, μετά θεραπεία με LEN, είναι σε εξέλιξη. ςυνε-
πώς, πριν την τελική έκδοση απόφασης για τη πιθανότη-
τα εκτροπής προς ομλ, η LEN δεν μπορεί να συσταθεί 
στην Ευρώπη σαν πρώτη γραμμή θεραπείας σε χαμηλού 
κινδύνου μΔς με del 5q αλλά σαν δεύτερη γραμμή θε-
ραπείας μετά την αποτυχία των ΕSAs και απουσία πα-
ραγόντων, οι οποίοι ευνοούν την εκτροπή, όπως αύξηση 
βλαστών μυελού και σύνθετος καρυότυπος13.

Πρόσφατη μελέτη έδειξε μεταλλάξεις του τP53 σε 
12/55 (18%) ασθενείς με del (5q) μΔς. η συχνότητα 
της μετάλλαξης ήταν ίδια στις κατηγορίες ιPSS low και 
Int-1. Ασθενείς φέροντες τη μετάλλαξη τP53 είχαν ηυξη-
μένο κίνδυνο εκτροπής προς ομλ, περίπου 2 έτη μετά 
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την διάγνωση της μετάλλαξης14. Επίσης νεότερα δεδο-
μένα δείχνουν ότι βράχυνση των τελομερών, σε del (5q) 
μΔς, είναι δυνατόν να σχετίζεται με ηυξημένο κίνδυνο 
κλωνικής εξέλιξης15.

β) Σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου  
χωρίς 5q deletion

η LEN έχει δοκιμασθεί και σε ασθενείς χωρίς del (5q). 
ςε μελέτη με 214 ασθενείς με χαμηλού κινδύνου μΔς 
χωρίς del 5q παρατηρήθηκε απεξάρτηση από μεταγγίσεις 
σε 26% των ασθενών. ςυνολικά 43% των ασθενών εί-
χαν ανταπόκριση στην ερυθρά σειρά με χρόνο ανταπό-
κρισης περίπου 1 μήνα. η διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 
μονο 41 εβδομάδες, πολύ μικρότερη σε σχέση με χαμη-
λού κινδύνου μΔς με del 5q. Από τους 47 ασθενείς με 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες στην αρχική διάγνωση, μό-
νον 4 ασθενείς παρουσίασαν κυτταρογενετική ανταπό-
κριση16. Άλλη τυχαιοποιημένη, διπλή, τυφλή, με σκέλος 
placebo μελέτη για ασθενείς με μΔς χωρίς del 5q (μDS 
005) ευρίσκεται σε εξέλιξη.

Γ. ΥπΟΜΕΘΥΛΙΩΤΙΚΟΙ πΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Δύο ουσίες έχουν εγκριθεί για μΔς: η 5-azacitidine 

(AZA) και 5-aza-2΄-deoxycitidine (decitabine). η ΑΖΑ 
έχει ένδειξη για όλους τους τύπους μΔς, ενώ η decitabine 
για τους τύπους με ιΝτ-1 και υψηλοτέρου κινδύνου μΔς. 
Υπάρχουν λίγα δεδομένα σχετικά με τη χρήση αυτών των 
παραγόντων σε χαμηλού κινδύνου μΔς. κανένας από 
αυτούς τους παράγοντες δεν έχει αποδειχθεί να τροπο-
ποιεί τη φυσική ιστορία των ασθενών χαμηλού κινδύνου.

Έχουν μελετηθεί διάφοροι τρόποι χορήγησης της ΑΖΑ. 
το 5νθήμερο σχήμα χορήγησης συγκρίθηκε με το 7ήμερο 
5-2-2 (εκτός ςαββάτου-κυριακής) και το 10ήμερο 5-2-
517. κάθε σκέλος θεραπείας περιελάμβανε 50 ασθενείς, 
ενώ οι περισσότεροι ασθενείς ήταν χαμηλού κινδύνου. Αι-
ματολογική βελτίωση επιτεύχθηκε σε 44-56% των ασθε-
νών, σε κάθε σκέλος, και ανεξαρτησία από μεταγγίσεις 
σε 50-64%. Παρατηρήθηκαν περισσότερες ανταποκρίσεις 
και μικρότερη τοξικότητα στο 5ήμερο σχήμα χορήγησης 
της ΑΖΑ. ςυνεπώς είναι λογικό να χρησιμοποιείται το 
5νθήμερο σχήμα χορήγησης σε χαμηλού κινδύνου μΔς.

Υπάρχουν λίγα δεδομένα όσον αφορά τη χορήγη-
ση decitabine σε χαμηλού κινδύνου μΔς. ςε μία αρχι-
κή τυχαιοποιημένη μελέτη με decitabine, 4 από τους 28 
ασθενείς πέτυχαν κάποιου βαθμού ανταπόκριση18. Αποτε-
λέσματα τυχαιοποιημένης μελέτης, φάσεως ιι, εξερεύνη-
σης του καλύτερου δοσολογικού σχήματος, αναμένονται19.

ςυμπερασματικά, οι δύο υπομεθυλιωτικοί παράγοντες 
ΑΖΑ και Decitabine, οι οποίοι έχουν κυρίως ένδειξη σε 
υψηλού κινδύνου μΔς, έχουν ένδειξη στis ηΠΑ και σε 
ασθενείς με χαμηλού κινδύνου μΔς, μεταγγιζοεξαρτώμε-

νους, μετά από αποτυχία αυξητικών παραγόντων ή LEN, 
με ποσοστό ανταπόκρισης 30-40% στην ερυθρά σειρά20. 
Βεβαίως απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για χρήση αυ-
τών των παραγόντων σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου και 
προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται θεραπευτικά πρω-
τόκολλα στην Ευρώπη.

Δ. ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑπΕΙΑ
Πρόσφατες μελέτες της παθοφυσιολογίας των μΔς 

φανερώνουν ότι είναι πολυπαραγοντική43. Είναι σήμε-
ρα γνωστό, ότι τα τ- κύτταρα συμμετέχουν στη μυελική 
ανεπάρκεια ορισμένων ασθενών με μΔς όπως και στην 
απλαστική αναιμία21. η συσχέτιση αυτή ενισχύεται από 
το υψηλό ποσοστό ανταποκρίσεων αυτών των ασθενών 
σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία21-22 . η ομάδα του Εθνι-
κού ινστιτούτου Υγείας ( National Institute of Health, 
NIH) είναι πρωτοπόρος σ’αυτές τις θεραπευτικές προ-
σεγγίσεις. Θεραπείες, όπως αντιθυμοκυτταρική σφαιρί-
νη (antithymocyte globulin, ATG) σε δόση 40 mg/kg IV 
για 4 συνεχείς ημέρες σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη 
(cyclosporine, CsA) και στεροειδή, τα οποία χρησιμο-
ποιούνται στη θεραπεία της απλαστικής αναιμίας, έχουν 
επίσης δοκιμαστεί στα μΔς21. με τη θεραπεία αυτή 
επιτυγχάνεται ανεξαρτησία από μεταγγίσες σε 21από 61 
(34%) των ασθενών23-25. Επίσης η πιθανότητα ανεξαρτη-
σίας από μεταγγίσεις την επόμενη πενταετία ήταν 76%. 
Oμως οι παρενέργειες της ανοσοκατασταλτικής θεραπεί-
ας οδήγησαν σε περίσκεψη για την περαιτέρω χρήση της. 
η ομάδα Νιη έχει θεσπίσει κριτήρια ανταπόκρισης στην 
ανοσοκατασταλτική θεραπεία, όπως την νεότερη ηλι-
κία (<60 έτη), την ύπαρξη HLA-DR15 και το μικρότερο 
χρονικό διάστημα από την έναρξη των μεταγγίσεων26. ςε 
πιο πρόσφατη μελέτη του Νιη από τους 129 ασθενείς οι 
οποίοι έλαβαν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ανταποκρί-
θηκαν συνολικά 39 ασθενείς (30%)27. Από την ομάδα που 
ανταποκρίθηκαν, 18/74 (24%) ασθενείς είχαν λάβει μόνον 
ΑτG, 20/42 (48%) είχαν λάβει ΑτG+CsA και 1/13 (8%) 
είχε λάβει μόνον CsA. η διάμεση διάρκεια ανταπόκρι-
σης ήταν 3 έτη ( εύρος 3 μήνες έως 10 έτη) και η διάμεση 
επιβίωση των ασθενών της μελέτης ήταν 10.5 έτη. Επί-
σης στη μελέτη αυτή παράγοντες ευνοϊκής ανταπόκρισης 
ήταν η νεότερη ηλικία (≤ 60 έτη), η ύπαρξη HLA-DR15 
και η συνδυαστική θεραπεία ΑτG+CsA. η ανταπόκριση 
δεν σχετιζόταν με την ελαττωμένη κυτταρικότητα στη 
πρωτοδιάγνωση, την ύπαρξη PNH κλώνου ή τον απόλυ-
το αριθμό ουδετεροφίλων. Επίσης, σε ασθενείς οι οποίοι 
πληρούν τα κριτήρια ευνοϊκής ανταπόκρισης, έχει δοκι-
μασθεί θεραπεία με το anti-CD52 μονοκλωνικό αντίσω-
μα, alemtuzumab28. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε, από την 
ομάδα του μoffit Cancer Center, ότι ο λόγος CD4/CD8 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο ανταπό-
κρισης των ασθενών αυτών29.
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η ομάδα του μD Anderson Cancer Center (MDACC) 
δεν μπόρεσε να αναπαράγει τα καλά αποτελέσματα του 
Νιη, όσον αφορά την ανταπόκριση στην ΑτG και πρό-
τεινε σαν κριτήριο ανταπόκρισης την ελαττωμένη κυτ-
ταρικότητα του μυελού (hypocellularity)30, παρατήρηση 
σε απόλυτη συμφωνία με ανάλογες μελέτες από King’s 
College London31.

Ερωτήματα προκύπτουν για την επιβίωση των ασθε-
νών αυτών. ςε Ελβετική συγκριτική μελέτη μεταξύ ΑτG 
έναντι υποστηρικτικής αγωγής, φάνηκε ότι η ΑτG αυξά-
νει την ανταπόκριση των ασθενών χωρίς όμως αντίστοιχο 
όφελος στην επιβίωση32. ς’ αυτή τη μελέτη οι ασθενείς 
τυχαιοποιούνταν μεταξύ ίππειου ΑτG (45 ασθενείς) vs 
υποστηρικτικής θεραπείς (best supportive care, BSC)(43 
ασθενείς). ςε 6 μήνες ανταποκρίθηκαν 13/45 ασθενείς, οι 
οποίοι ελάμβαναν ΑτG+CsA, σε σύγκριση με 4/43 ασθε-
νείς σε ΒSC (p=0,0156). η ανταπόκριση όμως αυτή δεν 
μεταφραζόταν και σε αύξηση της επιβίωσης ή ελάττωση 
της εξέλιξης προς ομλ.

ςυμπερασματικά, οι ηλικιωμένοι ασθενείς οι οποίοι, 
εξ ορισμού, δεν ανταποκρίνονται στην ανοσοκατασταλ-
τική θεραπεία με ΑτG, όπως οι νεότεροι ασθενείς, πρέπει 
να υποβάλλονται κυρίως σε υποστηρικτική θεραπεία με 
αυξητικούς παράγοντες, CsA και κορτικοειδή, παρ’ ό,τι 
και σ’αυτές τις θεραπείες παρουσιάζουν δυσανεξία λόγω 
παρενεργειών. οσον αφορά τους νεώτερους ασθενείς με 
βαρύ υποπλαστικό μΔς, πρέπει να υποβάλλονται, όσον 
το δυνατόν συντομότερα, σε αλλογενή μεταμόσχευση 
(allo SCT). Όσοι δεν δύνανται να υποβληθούν σε allo 
SCT πρέπει να υποβάλλονται σε συνδυαστική ανοσοκα-
τασταλτική θεραπεία με ΑτG+CsA. Επι του παρόντος, 
για τη χρήση του alemtuzumab απαιτείται επιβεβαίωση 
από περισσότερες κλινικές μελέτες.

Ε. ΘΑΛΙΔΟΜΙΔΗ (ΤHAL)
H Thal έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της 

αναιμίας, σε ασθενείς μΔς χαμηλού κινδύνου, με ανταπό-
κριση στην ερυθρά σειρά περίπου 35%, για όσους ασθε-
νείς μπορούσαν να λάβουν το φάρμακο για τουλάχιστον 
8 εβδομάδες33-35. ςε άλλη μελέτη φάνηκε, ότι χαμηλές δό-
σεις Thal 50 mg ημερησίως, αποτελούν αποτελεσματι-
κή θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με μΔς, χωρίς del 
(5q), με χαμηλό ιPSS, χαμηλό αριθμό βλαστών (<5%), 
μη ανταποκρινομένων σε ΕSAs και μη υποψηφίων για 
θεραπεία με LEN, λόγω ουδετεροπενίας36. η δόση των 
50 mg, για τουλάχιστον 12 μήνες, είναι εφάμιλλη με με-
γαλύτερες δόσεις πχ 200 mg ημερησίως, με ανταποκρί-
σεις της τάξεως 40%, χωρίς τον κίνδυνο ανάπτυξης εν 
τω βάθει φλεβικών θρομβώσεων.

ΣΤ. ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ςτη θεραπεία των μΔς έχουν δοκιμασθεί και διάφο-

ρα άλλα φάρμακα, με άλλοτε άλλη αποτελεσματικότητα, 
όπως danazol, τριοξείδιο του αρσενικού (arsenic trioxide, 
ATO) ή συνδυασμοί όπως Ατο+Thal κ.λπ.

Danazol ( Danatrol)
το Danazol ανήκει στη κατηγορία των ανδρογόνων, 

το οποίο έχει δείξει αποτελεσματικότητα στην αύξηση 
των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με μΔς. Χορηγούμενη, 
σε 33 ασθενείς με πρωτοπαθές μΔς, για έξι βδομάδες, 
παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων 
σε 76% των ασθενών, με διάμεση διάρκεια ανταπόκρι-
σης 10 μήνες (εύρος 2-68 μήνες)37.

Τριοξείδιο του Αρσενικού (ΑΤΟ)
το Ατο έχει αντιαγγειογενετική, κυτταροστατική και 

έναντι κυτταροκινών δράση. ςε μελέτη φάσεως ιι, όπου 
χορηγήθηκε σε 76 ασθενείς (47% χαμηλού και 53% υψη-
λού κινδύνου) Ατο 0.25 mg/kg ημερησίως, ημέρες 1-5 
και 8-12, κύκλου 28 ημερών, παρατηρήθηκε αιματολο-
γική ανταπόκριση σε 34% ασθενών χαμηλού και σε 6% 
ασθενών υψηλού κινδύνου, σε διάμεσο χρονικό διάστη-
μα 3.6 μηνών, με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 6.8 
μήνες38. ςε άλλη μελέτη χορηγούμενο το Ατο, σε δόση 
0.3 mg/kg ημερησίως για 5 ημέρες και στη συνέχεια δό-
ση συντήρησης 0.25 mg/kg δύο φορές ανά εβδομάδα για 
15 εβδομάδες παρατηρήθηκε ανταπόκριση σε 21% των 
ασθενών, σε διάμεσο διάστημα 1.9 μήνες, με διάμεση δι-
άρκεια ανταπόκρισης 3.4 μήνες39.

το Ατο έχει δοκιμασθεί και σε συνδυασμούς με άλ-
λα φάρμακα όπως θαλιδομίδη (Ατο/τhal), με μεγαλύ-
τερες ανταποκρίσεις σε ασθενείς με έκφραση ΕVI1 προ 
θεραπείας40.

E. AΛΛΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Αλλογενής μεταμόσχευση συνήθως δεν συστήνεται σε 

ασθενείς χαμηλού κινδύνου. ςε νέους ασθενείς, συστή-
νεται περιοδική παρακολούθηση, ηLA τυποποίηση και 
έλεγχος για ανεύρεση πιθανών δοτών για το μέλλον και 
διενέργεια αλλογενούς μεταμόσχευσης στη φάση έναρξης 
εκτροπής του νοσήματος, δεδομένου ότι οι ασθενείς αυτοί 
παρουσιάζουν μακρά επιβίωση και προσδόκιμο επιβίω-
σης, χωρίς μεταμόσχευση, σαφώς μεγαλύτερο σε σχέση 
με το προσδόκιμο μετά θεραπεία μεταμόσχευσης41. Εξαί-
ρεση αποτελούν, νεαράς ηλικίας ασθενείς, με υποπλαστι-
κό μΔς, οι οποίοι πρέπει να οδηγούνται προς αλλογενή 
μεταμόσχευση το συντομότερο δυνατόν.

ΣΤ. ΘΕΡΑπΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
μία προτεινόμενη θεραπευτική προσέγγιση φαίνεται 
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στο σχήμα 1. Ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν μόνον 
ήπιες κυτταροπενίες, απαιτούν μόνον περιοδική παρακο-
λούθηση των παραμέτρων του περιφερικού αίματος, χω-
ρίς χορήγηση κάποιας θεραπείας. ςτους περισσότερους 
όμως ασθενείς υπάρχει συμπτωματική αναιμία και απαι-
τούνται βεβαίως μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών. 
λόγω των συχνών μεταγγίσεων, έχουν χαμηλή ποιότη-
τα ζωής, υπερφόρτωση με σίδηρο, παρενέργειες εκ των 
μεταγγίσεων και συχνά μικρότερη επιβίωση.

Πρώτης γραμμή θεραπεία, με σκοπό την ανταπόκρι-
ση στην αναιμία και ανεξαρτησία από μεταγγίσεις, εί-
ναι η χορήγηση ερυθροποιητικών παραγόντων (ΕSAs), 
εκτός της περίπτωσης ασθενών με del (5q), όπου η LEN 
είναι πιο αποτελεσματική ακόμη και σε ασθενείς οι οποί-
οι αφ’ενός είναι βαρέως μεταγγιζόμενοι ( >2 μονάδες συ-
μπυκνωμένα ερυθρά/ μήνα) και αφ’ ετέρου έχουν υψηλά 
επίπεδα ερυθροποιητίνης (Εpo) (>500 U/L), όπου το πο-

σοστό απάντησης είναι 15-20%. Όμως ακόμη και σε αυ-
τούς τους ασθενείς, οι οποίοι θεωρητικά έχουν χαμηλή 
πιθανότητα ανταπόκρισης σε ΕSAs, πολλοί συγγραφείς, 
προτείνουν τη δοκιμαστική χορήγηση ΕSAs για περίοδο 
12 εβδομάδων, δεδομένου ότι υπάρχει πιθανότητα με-
ρικής ανταπόκρισης στην αναιμία με συνδυασμό ΕSAs 
με αυξητικούς παράγοντες των λευκών αιμοσφαιρίων 
(Εpo+G-CSF).

ςε περίπτωση έλλειψης ανταπόκρισης ή υποτροπής 
μετά από θεραπεία με ΕSAs [ εκτός των ασθενών με del 
(5q)], η θεραπεία καθίσταται πιο δύσκολη. Εάν δεν υπάρ-
χουν φάρμακα που έχουν επίσημη ένδειξη, οι ασθενείς 
πρέπει να υποβάλλονται σε ερευνητικές κλινικές μελέ-
τες (clinical trials) χορήγησης φαρμάκων, όπως υπομε-
θυλιωτικούς παράγοντες, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 
λεναλιδομίδη, θαλιδομίδη ή συνδυασμούς φαρμάκων42.

Σχήμα 1. θεραπευτικός αλγόριθμος για ΜΔΣ χαμηλού κινδύνου43
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Therapeutic options for low-risk Myelodysplastic Syndromes patients excluding 
supportive care and growth factors

by Athanasios Galanopoulos
Hematologist, General Hospital «G. Gennimatas», Athens

ABSTRACT: Treatment of MDS should be patient- and risk-adapted, based on transfusion requirements, 
bone marrow blast-cell percentage and on their cytogenetic profile. The goals of treatment are different 
in lower risk patients than in higher risk. In lower risk patients, with a median survival of 6-8 years and 
lower probability of transformation to AML, goals are the achievement of a better quality of life and the 
decrease of transfusion requirements and of AML transformation. In higher risk, the goal is to prolong 
survival. Current available therapies, in low risk MDS, include growth factor support, lenalidomide, hy-
pomethylating agents, immunosuppressive therapy, thalidomide as well as other agents like danazol, and 
arsenic trioxide, which have been used separately or in various combinations. Lenalidomide has signifi-
cant clinical activity in patients with lower risk disease, anemia and Del-5q and has been approved as first 
line treatment, in USA, but not in Europe where it is proposed as second line treatment (after failure of 
an erythropoiesis stimulating agent). Lenalidomide has also been used in lower risk, non del(5q)-MDS, 
but with lower activity. Two hypomethylating agents, 5-azacytidine and decitabine have been approved 
for MDS: 5-azacytidine is approved for all subsets of MDS, whereas decitabine for those with Int-1 dis-
ease and above. None of them have been shown to modify the natural history of patients with lower risk 
disease. Combined immunosuppressive therapy with antithymocyte globulin, cyclosporine and corticos-
teroids is indicated especially in younger patients (<60 years), HLA-DR15 positive and with a shorter 
duration of transfusion dependency. Thalidomide, even at daily doses of 50 mg, for at least one year, is 
equivalent with higher doses, without the risk of deep vein thrombosis. Allogeneic transplantation is not 
usually recommended for patients with lower risk disease even if they are young. Younger patients with 
hypoplastic MDS should be considered for this approach upfront.

Βιβλιογραφία
1. Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, et al. International scor-

ing system for evaluating prognosis in myelodysplastic 
syndromes. Blood 1997;89:2079-88

2. Wei S, Chen X, Rocha K, et al. A critical role for phos-
phatase haplodeficiency in the selective suppression of 
deletion 5q MDS by lenalidomide. Proc Natl Acad Sci U S 
A. 2009;106:12974 –12979

3. Wu L, Adams M, Carter T, et al. Lenalidomide enhances 
natural killer cell and monocyte-mediated antibody-dependent 
cellular cytotoxicity of rituximab-treated CD20_tumor cells. 
Clin Cancer Res. 2008;14:4650–4657

4. Pellagatti A, Jadersten M, Forsblom AM, et al. Lenalidomide 
inhibits the malignant clone and up-regulates the SPARC gene 
mapping to malignant clone and up-regulates the SPARC gene 
mapping to the commonly deleted region in 5q- syndrome 
patients. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104:11406 –11411

5. Knight R. IMiDs: a novel class of immunomodulators. Semin 
Oncol. 2005;32:S24-S30

6. Ebert BL, Pretz J, Bosco J, et al. Identification of RPS14 as 
a 5q- syndrome gene by RNA interference screen. Nature. 
2008;451:335–339

7. Wei S, Chen X, Rocha K, et al. A critical role for phos-
phatase haplodeficiency in the selective suppression of 
deletion 5q MDS by lenalidomide. Proc Natl Acad Sci U S 

A. 2009;106:12974 –12979
8. List A, Kurtin S, Roe DJ, et al. Efficacy of lenalidomide in 

myelodysplastic syndromes. N Engl J Med. 2005;352:549 
–557

9. List A, Dewald G, Bennett J, et al. Lenalidomide in the 
myelodysplastic syndrome with chromosome 5q deletion. 
N Engl J Med. 2006;355:1456 –1465

10. Fenaux P, Giagounidis A, Selleslag D, et al. RBC transfu-
sion independence and safety profile of lenalidomide 5 or 
10 mg in pts with low- or Int-1-risk MDS with del5q: results 
from a randomized phase III trial (MDS-004) [abstract 944]. 
Blood. 2009;114(22)

11. Göhring G, Giagounidis A, Büsche G, et al. Patients with 
del(5q) MDS who fail to achieve sustained erythroid or cy-
togenetic remission after treatment with lenalidomide have 
an increased risk for clonal evolution and AML progression. 
Ann Hematol 2010;89:365–374

12. Gorhing G, Giagounidis A, Busche G, et al. Cytogenetic 
follow-up by karyotyping and fluorescence in situ hybridiza-
tion: implications for monitoring patients with myelodys-
plastic syndrome and deletion 5q treated with lenalidomide. 
Haematologica 2011; 96:319-322

13. Fenaux P, Ades L. Management of myelodysplastic syn-
dromes. Hematology Education: the education program for 
the annual congress of the European Hematology Association 



Θεραπευτικές επιλογές για χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ πέραν της υποστηρικτικής αγωγής και των αυξητικών παραγόντων 157

characterize younger patients with myelodysplastic syndrome. 
Leukemia 2009;23:1288–1296

30. Garg R, Faderl S, Garcia-Manero G, et al. Phase II study of 
rabbit anti-thymocyte globulin, cyclosporine and granulocyte 
colony-stimulating factor in patients with aplastic anemia and 
myelodysplastic syndrome. Leukemia 2009;23:1297–1302

31. Lim ZY, Killick S, Germing U, et al. Low IPSS score and 
bone marrow hypocellularity in MDS patients predict he-
matological responses to antithymocyte globulin. Leukemia 
2007;21:1436–1441

32. Passweg JR, Giagounidis AA, Simcock M, et al. Immunosup-
pressive therapy for patients with myelodysplastic syndrome: 
A prospective randomized multicenter phase III trial com-
paring antithymocyte globulin plus cyclosporine with best 
supportive care–SAKK 33/99. J Clin Oncol 2011;29:303–309

33. Bouscary D, Legros L, Tulliez M, et al. A non-randomised 
doseescalating phase II study of thalidomide for the treatment 
of patients with low-risk myelodysplastic syndromes: the 
Thal-SMD- 2000 trial of the Groupe Francais des Myelod-
ysplasies. Br J Haematol 2005;131(5):609–18

34. Raza A, Meyer P, Dutt D, et al. Thalidomide produces 
transfusion independence in long-standing refractory ane-
mias of patients with myelodysplastic syndromes. Blood 
2001;98(4):958–65

35. Musto P, Falcone A, Sanpaolo G, Bisceglia M, Matera R, 
Carella AM. Thalidomide abolishes transfusion-dependence 
in selected patients with myelodysplastic syndromes. Hae-
matologica 2002;87(8):884–886

36. Tamburini J, Elie C, Park S, et al. Effectiveness and tolerance 
of low to very low dose thalidomide in low-risk myelodys-
plastic syndromes. Leuk Res 2009; 4: 547-550

37. Chan G, DiVenuti G, Miller K. Danazol for the treatment of 
thrombocytopenia in patients with myelodysplastic syndrome. 
Am J Haematol 2002; 71(3):166-171

38. Kantarjian H, Issa JP, Rosenfeld CS, et al. Decitabine 
improves patient outcomes in myelodysplastic syndromes: 
results of a phase III randomized Cancer 2006; 106:1794-803

39. Vey N, Bosly A, Guerci A, et al. Arsenic trioxide in patients 
with myelodysplastic syndromes: a phase II multicenter 
study. J Clin Oncol 2006; 24:2465-71

40. Raza A, Buonamici S, Lisak L, et al. Arsenic trioxide and 
thalidomide combination produces multi-lineage hemato-
logical responses in myelodysplastic syndromes patients, 
particularly in those with high pre-therapy EVI1 expression. 
Leuk Res 2004; 28: 791-803

41. Cutler CS, Lee SJ, Greenberg P, et al. A decision analysis 
of allogeneic bone marrow transplantation for the myelod-
ysplastic syndromes: Delayed transplantation for low-risk 
myelodysplasia is associated with improved outcome. Blood 
2004;104:579–585

42. Fenaux P, Ades L. Management of myelodysplastic syn-
dromes. Haematologica 2010;4(1):177-182

43. Epling-Burnette PK, Alan List. Advancements in the mo-
lecular pathogenesis of myelodysplastic syndrome. Curr 
Opin Hematol 2009;16:70-76

2010; 4:177-182
14. Jädersten M, Saft L, Smith A, et al. TP53 Mutations in 

Low-Risk Myelodysplastic Syndromes With del(5q) Predict 
Disease Progression, J Clin Oncol 2011; 29: 1971-1979

15. Gohring G, Lange K, Hofmann W, et al. Telomere shorten-
ing and AML progression in patients with myelodysplastic 
syndrome and deletion 5q treated with lenalidomide. Hae-
matologica 2010; 95, Suppl 1, abstract 2010

16. Raza A, Reeves JA, Feldman EJ, et al. Phase 2 study of 
lenalidomide in transfusion dependent low-risk, and inter-
mediate-1 risk myelodysplastic syndromes with karyotypes 
other than deletion 5q. Blood 2008;111: 86 –93

17. Lyons RM, Cosgriff TM, Modi SS, et al. Hematologic re-
sponse to three alternative dosing schedules of azacitidine 
in patients with myelodysplastic syndromes. J Clin Oncol 
2009;27:1850–1856

18. Kantarjian H, Issa JP, Rosenfeld CS, et al. Decitabine improves 
patient outcome in myelodysplastic syndromes: Results of 
a phase III randomized study. Cancer 2006;106:1794–1803

19. Garcia-Manero G, Couriel D, Tambaro F, et al. A phase II 
randomized Bayesian study of very low dose subcutane-
ous decitabine administered daily or weekly times three in 
patients with lower risk myelodysplastic syndrome (MDS). 
Blood 2009;114:119

20. Silverman LR, McKenzie DR, Peterson BL, et al. Further 
analysis of trials with azacitidine in patients with myelodys-
plastic syndrome: studies 8421, 8921, and 9221 by the Cancer 
and Leukemia Group B. J Clin Oncol 2006;24:3895-903

21. Young NS, Calado RT, Scheinberg P. Current concepts in 
the pathophysiology and treatment of aplastic anemia. Blood 
2006;108:2509–2519

22. Olnes MJ, Sloand EM. Targeting immune dysregulation 
in myelodysplastic syndromes. JAMA 2011;305:814–819

23. Molldrem JJ, Caples M, Mavroudis D, Plante M, Young 
NS, Barrett AJ. Antithymocyte globulin for patients with 
myelodysplastic syndrome. Br J Haematol 1997;99:699 –705

24. Molldrem JJ, Leifer E, Bahceci E, et al. Antithymocyte 
globulin for treatment of the bone marrow failure associ-
ated with myelodysplastic syndromes. Ann Intern Med. 
2002;137:156 –163

25. Schiffer CA. Myelodysplasia: the good, the fair and the ugly. 
Best Pract Res Clin Haematol. 2007;20:49 –55.

26. Saunthararajah Y, Nakamura R, Wesley R, et al. A sim-
ple method to predict response to immunosuppressive 
therapy in patients with myelodysplastic syndrome. Blood 
2003;102:3025–3027

27. Sloand EM, Wu CO, Greenberg P, Young N, Barrett J. 
Factors affecting response and survival in patients with 
myelodysplasia treated with immunosuppressive therapy. 
J Clin Oncol. 2008;26: 2505–2511

28. Sloand EM, Olnes MJ, Shenoy A, et al. Alemtuzumab treat-
ment of intermediate-1 myelodysplasia patients is associated 
with sustained improvement in blood counts and cytogenetic 
remissions. J Clin Oncol 2011;28:5166–5173

29. Zou JX, Rollison DE, Boulware D, et al. Altered naive and 
memory CD4+ Tcell homeostasis and immunosenescence 



Θεραπεία των υψηλού κινδύνου  
μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων

Βασιλική Παππά

ΠΕΡιληΨη: H θεραπευτική αντιμετώπιση των υψηλού κινδύνου μΔς αποτελεί ένα από τα πλέον δυ-
σεπίλυτα προβλήματα στην κλινική πράξη. Ενώ πριν μερικές δεκαετίες οι θεραπευτικές επιλογές ήταν 
ανάμεσα στην μεταμόσχευση, τη συμβατική χημειοθεραπεία ή την υποστηρικτική αγωγή οι πρόσφατες 
εξελίξεις στον τομέα των θεραπειών επιγενετικής τροποποίησης προσφέρουν πλειάδα νέων, πολλά υπο-
σχόμενων φαρμάκων στο θεραπευτικό οπλοστάσιο. οι θεραπείες αυτές περιλαμβάνουν τους αναστολείς 
των μεθυλοτρανσφερασών και τους αναστολείς της αποακετυλάσης των ιστονών. Από τους πρώτους η 
5-αζακυτιδίνη και η δεσιταμπίνη έχουν λάβει ένδειξη για την αντιμετώπιση των μΔς για ενδιάμεσου-2 
και υψηλού βαθμού κινδύνου, καθώς και για την ομλ με ποσοστό βλαστών 20-30% μετά τα αποτελέ-
σματα της πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης μελέτης ΑΖΑ001 που ανέδειξε πλεονέκτημα επιβίωσης. η 
δεσιταμπίνη στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή μελέτη του EORTC δεν έδειξε πλεονέκτημα επιβίωσης αλλά 
σημαντικά ποσοστά ανταποκρίσεων και παράταση του διαστήματος εξέλιξης της νόσου. Άλλες θερα-
πείες επιγενετικής τροποποίησης με αναστολείς της αποακετυλάσης των ιστονών όπως το βαλπροϊκό 
οξύ και η βορινοστάτη έχουν χρησιμοποιηθεί σε μικρές μελέτες φάσης ι και ιι με μικρά ποσοστά αντα-
ποκρίσεων τα οποία όμως φαίνονται να βελτιώνονται στα πλαίσια συνδυασμένων θεραπειών είτε με 
τους αναστολείς των μεθυλοτρανσφερασών είτε με χημειοθεραπεία. ο καθορισμός των καλύτερων δο-
σολογικών σχημάτων και των καλύτερων συνδυασμένων θεραπειών καθώς και ο προσδιορισμός βιο-
λογικών δεικτών που προδικάζουν την ανταπόκριση αποτελούν αντικείμενο νέων υπό εξέλιξη μελετών.

Haema 2012; 3(2): 158-174 Copyright EAE
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Aνασκόπηση

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
οι θεραπευτικές προσεγγίσεις στους ασθενείς με μυ-

ελοδυσπλαστικά ςύνδρομα (μΔς) μέχρι πρόσφατα ήταν 
περιορισμένες και είχαν σαν κορμό την υποστηρικτική 
αγωγή, ενώ η χημειοθεραπεία τύπου οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας (ΧμΘ τύπου ομλ) εχορηγείτο σε ασθενείς 
με υψηλό ποσοστό βλαστών και αυξημένη πιθανότητα 
εκτροπής σε ομλ. το σύστημα ταξινόμησης κατά FAB 
στηριζόμενο αμιγώς σε μορφολογικά κριτήρια έτυχε ευ-
ρείας αποδοχής1 και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη 
μελέτη των μΔς για >2 δεκαετίες. το 1997 προτάθηκε 
το Διεθνές ςύστημα προγνωστικής αξιολόγησης (IPSS)2 
που διακρίνει 4 ομάδες κινδύνου, με βάση την παρουσία 
κυτταροπενιών, τον καρυότυπο και το ποσοστό βλαστών 
μυελού: χαμηλού, ενδιάμεσου-1, ενδιάμεσου-2 και υψη-

λού κινδύνου, με διάμεσες επιβιώσεις 5.7, 3.5, 1.2 και 0.4 
έτη αντίστοιχα. το σύστημα αυτό έγινε ευρέως αποδεκτό 
και αποτελεί μέχρι σήμερα τον θεμέλιο λίθο για την προ-
γνωστική αξιολόγηση στην διάγνωση και τον καθορισμό 
της θεραπείας. τα συστήματα ταξινόμησης WHO-2001, 
WHO-2008, και πρόγνωσης WPSS στόχευσαν στην βελ-
τίωση της διακριτικής ικανότητας των προηγουμένων και 
έτυχαν ομοίως ευρείας αποδοχής3-5.

ςτην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται οι θερα-
πευτικές επιλογές για ασθενείς ενδιάμεσου-2 και υψηλού 
κινδύνου, που συνιστούν το 25-30% του συνόλου των 
ασθενών στην αρχική εμφάνιση6. οι ασθενείς αυτοί χα-
ρακτηρίζονται από επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά 
και 25% αυτών εξελίσσεται σε ομλ μέσα σε 1.1 και 0.2 
έτη αντίστοιχα. Θεραπευτικός στόχος σε αυτή την ομάδα 
είναι η αλλαγή της φυσικής ιστορίας της νόσου, συνε-
πώς θεραπεία εκλογής είναι η αλλογενής μεταμόσχευση 
μυελού, που όμως είναι εφαρμόσιμη σε μικρό ποσοστό 
ασθενών, λόγω μεγάλης ηλικίας, συννοσηρότητας και δυ-
σκολίας ανεύρεσης δότη. Παρακάτω θα αναλυθεί ο ρό-



Θεραπεία των υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων 159

λος της χημειοθεραπείας και των νεώτερων θεραπειών 
με έμφαση στις θεραπείες επιγενετικής τροποποίησης.

Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑπΕΙΑΣ  
ΣΤΑ ΥψΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΔΣ

τα ποσοστά ύφεσης με εντατική χημειοθεραπεία ποι-
κίλουν από 40-60% ενώ η θνητότητα εκ της θεραπείας 
είναι <10%7-9. η ηλικία <50 έτη, ο φυσιολογικός καρυ-
ότυπος και η απουσία διαταραχών των χρωμοσωμάτων 
5 και 7, ο υπότυπος RAEB-t, η έλλειψη προηγούμενης 
έκθεσης σε κυτταροστατικά και η βραχεία διάρκεια της 
νόσου, αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες για την αντα-
πόκριση, ενώ η ταξινόμηση FAB και το IPSS δεν φαίνε-
ται να προδικάζουν την ανταπόκριση.

η ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία σε σχέση με τη 
de novo ομλ είναι πτωχότερη (50% έναντι 80%) και η 
διάμεση διάρκεια πλήρους ύφεσης (CR) είναι 8 μήνες, 
ενώ <10% των ασθενών παραμένουν ελεύθεροι νόσου 
πέραν των δύο ετών. Αιτίες για τη πτωχότερη ανταπόκρι-
ση είναι πιθανώς η μακρότερη διάρκεια απλασίας, η έκ-
φραση γονιδίων πολυαντοχής στην χημειοθεραπεία και 
η αυξημένη παρουσία κυτταρογενετικών ανωμαλιών, αν 
και σε ορισμένες μελέτες ασθενείς με μΔς η με de no-
vo ομλ έχουν ίδια ανταπόκριση, όταν λαμβάνονται υπ’ 
όψη οι κυτταροπενίες και ο καρυότυπος10.

H κυταραβίνη ως μονοθεραπεία, σε δόση 6-20 mg/m2 
ημερησίως για 5-10 ημέρες οδηγεί σε CR 15-20% των 
ασθενών, με θνησιμότητα 15-20% και διάμεση επιβίωση 
15 μηνών11, αλλά το πλεονέκτημα επιβίωσης σε σχέση με 
την υποστηρικτική αγωγή δεν είναι πάντοτε σαφές12. ςυν-
δυασμοί χαμηλών δόσεων κυταραβίνης με άλλα φάρμακα 
ή αυξητικούς παράγοντες όπως ετοποσίδη, 6-θειογουανί-
νη, GM-CSF, IL-3 ή GM-CSF δεν απέδωσαν επίσης θετι-
κά αποτελέσματα. ο GM-CSF κινητοποιεί τους βλάστες 
και η επόμενη έκθεσή τους σε φάρμακα, ειδικά της S φά-
σης, οδηγεί ενδεχομένως σε αυξημένη καταστροφή τους. 
μία μόνο μελέτη συνδυασμού χαμηλών δόσεων κυταρα-
βίνης/GM-CSF ανέδειξε CR 20% και μερική ύφεση (PR) 
40%, με βελτίωση των κυτταροπενιών και των αναγκών 
σε μεταγγίσεις. η διετής επιβίωση ωστόσο ήταν <20%13.

οι υψηλές δόσεις κυταραβίνης σαν μονοθεραπεία 
συνοδεύονται επίσης από χαμηλά ποσοστά CR και υψη-
λή θνησιμότητα. ο κλασσικός συνδυασμός κυταραβίνης 
200mg/m2 σε 24ωρη χορήγηση για 7 ημέρες και ινταρου-
βικίνης 12mg/m2 για 3 ημέρες επιτυγχάνει CR στο 50-60% 
των ασθενών, αλλά το 90% υποτροπιάζει7. η κυταραβίνη 
έχει συνδυαστεί και με φλουνταραμπίνη ή τοποτεκάνη. 
Αναδρομική μελέτη 394 ασθενών, σύγκρισης των ενδιά-
μεσων και υψηλών δόσεων κυταραβίνης σε συνδυασμό με 
ινταρουμπικίνη, φλουνταραμπίνη ή τοποτεκάνη δεν έδει-
ξε υπεροχή κάποιου συνδυασμού. το συνολικό ποσοστό 
CR ήταν 58%, αλλά οι συνδυασμοί με τοποτεκάνη είχαν 

χαμηλότερη θνητότητα ειδικά σε υπερήλικες ασθενείς8,9.
η φλουνταραμπίνη έχει χρησιμοποιηθεί και σε τρι-

πλό συνδυασμό με κυταραβίνη και ινταρουμπικίνη, αλλά 
έδωσε πτωχότερα αποτελέσματα σε σχέση με τον κλασ-
σικό συνδυασμό14. ςε μία Βελγο-ολλανδική μελέτη 134 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε κυταραβίνη ± φλουνταρα-
μπίνη ως θεραπεία εφόδου. Όσοι ανταποκρίθηκαν έλαβαν 
και δεύτερο ίδιο σχήμα, ακολουθούμενο από σταθερο-
ποίηση με νταουνορουβικίνη και κυταραβίνη. η 2ετής 
επιβίωση ήταν 10% για το σκέλος της κυταραβίνης και 
19% για το σκέλος κυταραβίνης-φλουνταραμπίνης, αλ-
λά η συνδυασμένη θεραπεία είχε μεγαλύτερη τοξικότη-
τα, ώστε οι διαφορές επιβίωσης δεν ήταν σημαντικές15. 

H γεμσιταμπίνη και η τροξασιταμπίνη σαν μονοθερα-
πείες ή σε συνδυασμούς με κυταραβίνη, ινταρουμπικίνη 
ή τοποτεκάνη δεν έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα16. 
Αντιθέτως ένα άλλο ανάλογο πουρινών, η κλοφαραμπί-
νη, σε σχήμα 40mg/m2 ημερησίως για 5 ημέρες ανά 3-6 
εβδομάδες, σε μία μελέτη φάσης ιι επί 62 ασθενών απέ-
δωσε ικανοποιητικές ανταποκρίσεις17. ςε μελέτη του MD 
Anderson επί 32 ασθενών (20 ανθεκτικών στους απομε-
θυλιωτικούς παράγοντες) η κλοφαραμπίνη χορηγήθηκε 
p.os. σε σχήματα των 40, 30 και 20mg/m2 επί 5 ημέρες 
ανά 4-8 εβδομάδες. η συνολική ανταπόκριση ήταν 43%, 
και ήταν μικρότερη σε ασθενείς ανθεκτικούς στους απο-
μεθυλιωτικούς παράγοντες18.

ο αναστολέας της τοποϊσομεράσης-ι τοποτεκάνη έχει 
χρησιμοποιηθεί σαν μονοθεραπεία σε συνεχή ενδοφλέ-
βια έγχυση 2mg/m2 σε για 5 ημέρες ανά 4-6 εβδομάδες. 
Από 60 ασθενείς με μΔς (30 RAEB-RAEB-t, 30 CM-
ML) 31% πέτυχαν CR και 12% αιματολογική βελτίωση. 
η διάμεση διάρκεια ύφεσης ήταν 7.5 μήνες και η διάμε-
ση επιβίωση 10.5 μήνες. η τοξικότητα ήταν υψηλή, με 
20% θνητότητα στην φάση εφόδου. τοποτεκάνη σε δό-
ση 1.25mg/m2 μαζί με κυταραβίνη 1g/m2 για 5 ημέρες, 
επί 86 ασθενών απέδωσε CR στο 56%. οι ανταποκρίσεις 
ήταν καλύτερες στην ομάδα RAEB/RAEB-t σε σχέση με 
τη CMML (61% vs 44%). H αποτελεσματικότητα ήταν 
ίδια σε ασθενείς με κακής πρόγνωσης καρυότυπο και η 
θνησιμότητα ήταν 7%19. 

τοποτεκάνη p.os. δοκιμάστηκε, αλλά η αποτελεσμα-
τικότητά της ήταν μικρή, ενώ η τοξικότητα μεγάλη. Ανα-
δρομική ανάλυση διαφόρων συνδυασμών τοπoτεκάνης 
έδειξε ότι τα ποσοστά CR ήταν παρόμοια με τους κλασ-
σικούς συνδυασμούς, αλλά η εξωμυελική τοξικότητα μι-
κρότερη, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς.

η μελφαλάνη σε δόση 2mg ημερησίως p.os., έχει χο-
ρηγηθεί σε αρκετές μελέτες μικρού αριθμού ασθενών. 
Όλοι οι ασθενείς υποτροπίασαν και εμφάνισαν νέες κυτ-
ταρογενετικές διαταραχές, περιλαμβανομένης del(17p). 
Παράγοντες που συνδέονται με καλύτερη ανταπόκριση 
είναι η ηλικία <50 έτη, η μικρή διάρκεια της νόσου, η 
απουσία προηγούμενης έκθεσης σε κυτταροστατικά και 
ο καρυότυπος20,21.
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Eνας παράγων που επηρεάζει δυσμενώς την αντα-
πόκριση είναι η αυξημένη έκφραση στην μεμβράνη των 
προγονικών κυττάρων, πρωτεϊνών πολυαντοχής στη χη-
μειοθεραπεία, όπως των Pgp, MDRI και ABCBI. η έκφρα-
σή της Pgp βρίσκεται αυξημένη σε λευχαιμική εκτροπή 
μΔς και σε δευτεροπαθή μΔς και συνδυάζεται με βρα-
χύτερη επιβίωση22. για την τροποποίηση της έκφρασης 
της Pgp έχει χρησιμοποιηθεί η κινίνη, που σε μια μελέτη 
315 ασθενών, συνοδεύτηκε από CR 52.8% έναντι 45.5% 
της ομάδας ελέγχου, ενώ μεγαλύτερο όφελος είχαν οι 
ασθενείς με RAEB-t και ανθεκτική ομλ23. ςε άλλη με-
λέτη 79 ασθενών χρησιμοποιήθηκε η κυκλοσπορίνη σαν 
τροποποιητής της Pgp, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία 
και το μονοκλωνικό αντίσωμα anti-CD33 (gemtuzumab). 
CR πέτυχαν 27 ασθενείς (46%), και η διάμεση επιβίω-
ση ήταν 8 μήνες. το σχήμα ήταν κυρίως ηπατοτοξικό24.

με βάση κατευθυντήριες οδηγίες χημειοθεραπεία τύ-
που ομλ πρέπει να λαμβάνουν ασθενείς με Int-2/High 
IPSS, φυσιολογικό καρυότυπο και ηλικία <55 ετών, ή 
ασθενείς ηλικίας 55-65 ετών, που έχουν καλό performance 
status (ECOG 0-1).

Γ. ΘΕΡΑπΕΙΕΣ ΕπΙΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΤΡΟπΟπΟΙΗΣΗΣ
α. Αναστολείς των μεθυλοτρανσφερασών

1. 5-αζακυτιδίνη
η διαταραχή στη μεθυλίωση της κυτοσίνης αποτελεί 

μία από τις συχνότερες επιγενετικές μεταβολές στις νε-
οπλασίες. η μεθυλίωση του DNA σε νησίδια CpG του 
υποκινητή των γονιδίων διαμεσολαβείται από τις μεθυλο-
τρανσφεράσες και οδηγεί σε αναστολή της μεταγραφής25. 
η λόγω υπερμεθυλίωσης αποσιώπηση ογκοκατασταλτι-
κών γονιδίων ή γονιδίων που αναστέλλουν την αγγειογέ-
νεση και την μετάσταση ή συμμετέχουν στην επιδιόρθωση 
του DNA, ευοδώνει τον νεοπλασματικό φαινότυπο των 
κυττάρων. η φαρμακευτική μεταβολή της μεθυλίωσης 
διαφόρων γονιδίων, οδηγεί στην ενεργοποίηση της έκ-
φρασης τους και αποτελεί μία μορφή επιγενετικής τρο-
ποποίησης, χωρίς πρόκληση δομικών αλλαγών στο DNA. 
γονίδια που συχνά βρίσκονται υπερμεθυλιωμένα σε αιμα-
τολογικές κακοήθειες είναι ο αναστολέας των κυκλινοε-
ξαρτώμενων κινασών p15 και τα p14ARF, p16 και Rb26. 
τα τελευταία χρόνια έχει συσσωρευτεί εμπειρία από τη 
χρήση δύο αναστολέων των DNMTs, της 5-αζακυτιδίνης 
και της 5-αζα-2-δεοξυκυτιδίνης (δεσιταμπίνης). 

H 5-αζακυτιδίνη είναι ένα ριβονουκλεοσιδικό ανά-
λογο, που ενσωματώνεται στο RNA, αλλά οξειδούμενο 
από την ριβουνουκλεοτιδική αναγωγάση, μπορεί να εν-
σωματωθεί και στο DNA. η ενσωμάτωση στο RNA οδη-
γεί σε αποσύνδεση των πολυριβοσωμάτων, διαταραχή 
της πρόσδεσης των tRNAs και αναστολή της πρωτεϊνο-

σύνθεσης. η αζακυτιδίνη φωσφορυλιώνεται ενδοκυττά-
ρια από την ουριδίνη/κυτιδίνη κινάση και μετατρέπεται 
στην ενεργό τριφωσφορική αζακυτιδίνη. 

ςτις δεκαετίες του ’60 και του ’70 χρησιμοποιήθηκε 
σε δόσεις 100-750mg/m2, σαν θεραπεία μυελικών κακο-
ηθειών, με ανταποκρίσεις από 0-58%, μεγαλύτερες σε 
ασθενείς που έλαβαν μικρότερες δόσεις27. μεταγενέστε-
ρες μελέτες από την ομάδα CALGB απέδειξαν τη δρα-
στικότητα της αζακυτιδίνης επί ομλ και μΔς στη δόση 
των 75mg/m2 για 7 συνεχείς ημέρες σε κύκλους των 28 
ημερών, ενδοφλεβίως (CALBG-8421) είτε υποδορίως 
(CALGB-8921, -9221). ςτις μελέτες αυτές η αζακυτι-
δίνη έδωσε ανταποκρίσεις στο 50-60% των ασθενών με 
μΔς28-30. ςτην τυχαιοποιημένη μελέτη CALGB-9221, με 
δυνατότητα crossing-over, διερευνήθηκε η αποτελεσματι-
κότητα της αζακυτιδίνης έναντι της υποστηρικτικής αγω-
γής σε συμπτωματικούς ασθενείς με μΔς χαμηλού και 
ενδιάμεσου-1 κινδύνου29. τα αποτελέσματα φαίνονται 
στον πίνακα 1. οι ασθενείς που έλαβαν αζακυτιδίνη εμ-
φάνισαν σημαντικά καλύτερη ανταπόκριση έναντι όσων 
έλαβαν υποστηρικτική αγωγή (60% έναντι 5%), είχαν ση-
μαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής και ελάττωση της 
συχνότητας εξέλιξης σε ομλ. Επίσης για τους ασθενείς 
που μεταπήδησαν από την υποστηρικτική αγωγή στην 
αζακυτιδίνη, η συνολική ανταπόκριση ήταν 47%, επιβε-
βαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. η 
διάμεση ολική επιβίωση για την αζακυτιδίνη ήταν 20 μή-
νες, ενώ για την υποστηρικτική αγωγή 14 μήνες, διαφο-
ρά όχι στατιστικά σημαντική, λόγω της μετάβασης από 
το ένα σκέλος στο άλλο. με βάση τα παραπάνω αποτε-
λέσματα η αζακυτιδίνη έλαβε έγκριση στις ηΠΑ σαν θε-
ραπεία ασθενών με μΔς. μεταγενέστερη ανάλυση με 
τα κριτήρια ανταπόκρισης της διεθνούς ομάδας εργασίας 
για τα μΔς (IWG-MDS)31 επιβεβαίωσε συνολικό ποσο-
στό ανταπόκρισης 47% (πίνακας 1). Πλεονέκτημα επι-
βίωσης βρέθηκε για τους ασθενείς που άρχισαν αμέσως 
αζακυτιδίνη έναντι αυτών που, είτε δεν έλαβαν ποτέ, εί-
τε καθυστέρησαν ≥6 μήνες, λόγω αρχικής τυχαιοποίησης 
σε υποστηρικτική αγωγή30. τα αποτελέσματα της μελέ-
της CALGB επιβεβαιώθηκαν και από γαλλική μελέτη 61 
ασθενών με ολική ανταπόκριση 62%, περιλαμβανομένων 
16% CR, 25% PR και 21% αιματολογικής βελτίωσης32. 

η Ευρωπαϊκή μελέτη AZA001 διερεύνησε την επί-
δραση της αζακυτιδίνης στην επιβίωση, επί 358 ασθενών 
υψηλού κινδύνου (RAEB, RAEB-t και CMML με βλάστες 
μυελού >10%, αλλά λευκά <13×109/l), που τυχαιοποιή-
θηκαν είτε σε αζακυτιδίνη είτε σε συμβατική θεραπεία, 
προεπιλεγμένη από τον ερευνητή (χαμηλή δόση κυταρα-
βίνης, ή χημειοθεραπεία τύπου ομλ, ή υποστηρικτική 
αγωγή). Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο δοσολογικό σχήμα και 
χορηγήθηκε διάμεσος αριθμός 9 κύκλων θεραπείας4-25. 
η διάμεση επιβίωση στο σκέλος της αζακυτιδίνης ήταν 
24.5 μήνες έναντι 15 μηνών στο σκέλος της συμβατικής 
θεραπείας, διαφορά στατιστικά σημαντική. ςημαντική 
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διαφορά παρατηρήθηκε και με την ομάδα των χαμηλών 
δόσεων κυταραβίνης αλλά όχι με την ομάδα της χημειο-
θεραπείας. η 2ετής επιβίωση ήταν 50.8% έναντι 26.2% 
στο σκέλος της συμβατικής θεραπείας. το πλεονέκτημα 
επιβίωσης διατηρήθηκε σε όλες τις υποομάδες που ανα-
λύθηκαν κατά ηλικία, φύλο, FAB, WHO, LDH και κα-
ρυότυπο. τα ποσοστά CR (17% vs 8%, p=0.015) και PR 
(12% vs 4%, p=0.0094), o διάμεσος χρόνος εξέλιξης/υπο-
τροπής μετά από CR/PR και ο διάμεσος χρόνος θανάτου 
(14.1 vs 8.8 μήνες, p=0.047) ήταν σημαντικά μεγαλύτε-
ρα στο σκέλος της αζακυτιδίνης. Επίσης τα ποσοστά δι-
όρθωσης της αναιμίας (40% vs 11%, p<0.0001) και της 
θρομβοπενίας (33% vs 14%, p=0.0003) ήταν μεγαλύτε-
ρα στο σκέλος της αζακυτιδίνης, ενώ δεν παρατηρήθηκε 
σημαντική βελτίωση της ουδετεροπενίας. η διάμεση δι-
άρκεια ανταπόκρισης ήταν μεγαλύτερη στο σκέλος της 
αζακυτιδίνης (13.6 vs 5.2 μήνες p=0.0002), το ποσοστό 
εξέλιξης σε ομλ χαμηλότερο, και ο διάμεσος χρόνος 
εξέλιξης σημαντικά μεγαλύτερος (17.8 vs 11.5 μήνες). 
ςτην ανάλυση υποομάδων ο χρόνος εξέλιξης σε ομλ 
ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στην ομάδα της αζακυτιδί-
νης, σε σύγκριση με την υποστηρικτική αγωγή, ενώ δεν 

διέφερε από την ομάδα της χημειοθεραπείας και των χα-
μηλών δόσεων κυταραβίνης (Πίνακας 2). Έτσι για πρώ-
τη φορά ένας απομεθυλιωτικός παράγοντας φάνηκε να 
μειώνει τον κίνδυνο εκτροπής σε ομλ και να αυξάνει 
την επιβίωση ασθενών με υψηλού κινδύνου μΔς33,34.

Ενδιαφέρον εύρημα της AZA001 ήταν η αποτελεσμα-
τικότητα της αζακυτιδίνης σε ασθενείς με del(7q)/-7, που 
χαρακτηρίζονται από πτωχή πρόγνωση (ολική επιβίωση 
18.4 vs 10.3 μήνες). Ακόμα και οι ασθενείς με διαταρα-
χή του χρ. 7 και σύνθετο καρυότυπο είχαν πλεονέκτημα 
επιβίωσης (8.3 vs 4.2 μήνες, p=0.002), καθιστώντας την 
αζακυτιδίνη τη μόνη εκτός της μεταμόσχευσης θεραπεία, 
που βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών με σύνθετο κα-
ρυότυπο και διαταραχές του χρωμοσώματος 735. 

Oι ασθενείς που ανταποκρίνονται πρέπει να συνεχί-
ζουν την θεραπεία. ο διάμεσος αριθμός κύκλων θεραπεί-
ας στη μελέτη AZA001 ήταν 14, και σε όσους πέτυχαν 
CR ήταν 16.5 (5-30), PR 14 (2-27), και αιματολογική 
βελτίωση 11.5 (3-25). Αν και το 91% της πρώτης αντα-
πόκρισης παρατηρήθηκε στους 6 κύκλους, η συνεχιζό-
μενη χορήγηση αζακυτιδίνης βελτίωσε το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα σε επιπλέον 43% των ασθενών. η καλύτε-

Πίνακας 1. Κλινικές μελέτες με την 5-αζακυτιδίνη σε ασθενείς με ΜΔΣ

Μελέτες CALGB 8421 (28) CALGB 8921 (28) CALGB 9221 (29,30) Fabre et al (32)
Δοσολογικό σχήμα 75mg/m2 iv x 7 ημ. 

ανά 28 ημέρες
75mg/m2 sc x 7 ημ. 

ανά 28 ημέρες
75mg/m2 sc x 7 ημ. 

ανά 28 ημέρες
75mg/m2 sc x 7 ημ.  

ανά 28 ημέρες
Φάση ΙΙ ΙΙ ΙΙΙ
Αρ. Ασθενών 48 70 99 61
Ανταπόκριση 7 CR (15%)

1 PR (2%)
13 HI (27%)
21 ORR (44%)

12 CR (17%)
0 PR (0%)
16 HI (23%)
28 ORR (40%)

10 CR (10%)
1 PR (1%)
36 HI (36%)
47 ORR (47%)

10 CR (16%)
15 PR (25%)
13 HI (21%)
38 ORR (62%)

Τοξικότητα Μυελοκαταστολή
Ναυτία-Έμετοι

Μυελοκαταστολή
Δερματικά εξανθήματα
Gr. 1-2 ΓΕΣ διαταραχές

Πίνακας 2. Αποτελέσματα της μελέτης AZA-001

Aζακυτιδίνη N=179 Συμβατική θεραπεία N=179 P
Διάμεση επιβίωση (μήνες) 14.5 15.0 <0.0001
2-ετής επιβίωση (%) 50.8 26.2 <0.0001
Διάμεσος χρόνος εξέλιξης σε ΟΜΛ (μήνες) 17.8 11.5 <0.0001
Συνολική επιβίωση σε del (7q)/-7 (μήνες) 13.1 4.6 0.0017
Ανταπόκριση (%)

Πλήρης ύφεση
Μερική ύφεση
Σταθερή νόσος

17 (30)
12 (21)
42 (75)

 8 (14)
 4 (7)

 36 (65)

0.0015
0.0094
0.332
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ρη ανταπόκριση στο 92% των περιπτώσεων επετεύχθη 
στους 12 κύκλους, κάνοντας φανερό ότι η συνεχιζόμενη 
χορήγηση αζακυτιδίνης βελτιώνει περαιτέρω την αντα-
πόκριση, εφ’όσον οι ασθενείς ανέχονται την θεραπεία και 
δεν παρουσιάζουν πρόοδο νόσου36. το φαινόμενο αυτό 
ερμηνεύεται από τον μηχανισμό δράσης του φαρμάκου, 
που απαιτεί την ενσωμάτωση στο DNA και στο RNA, με 
αποτέλεσμα να απαιτούνται αρκετοί κύκλοι κυτταρικής 
διαίρεσης ώστε να μπορέσει η αζακυτιδίνη να ασκήσει 
την υπομεθυλιωτική της δράση. Ένα άλλο ερώτημα αφο-
ρά τον βέλτιστο τρόπο χορήγησης του φαρμάκου. ςτην 
AZA001 75mg/m2 χορηγήθηκαν υποδορίως για 7 συνεχείς 
ημέρες σε κύκλους 28 ημερών (525mg/m2 ανά κύκλο). 
ςε μία τυχαιοποιημένη μελέτη δοκιμάστηκαν 3 εναλλα-
κτικά σχήματα σε 6 κύκλους των 28 ημερών: AZA5-2-2 
(75mg/m2 για 5 ημέρες, 2 ημέρες διακοπή και 2 επιπλέ-
ον ημέρες), AZA 5-2-5 (50mg/m2 για 5 ημέρες, 2 ημέρες 
διακοπή και 5 επιπλέον ημέρες: δόση 500mg/m2 ανά κύ-
κλο) και AZA-5 (75mg/m2 για 5 μέρες: δόση 375mg/m2 
ανά κύκλο). Εβδομήντα-εννέα ασθενείς (52%) συμπλή-
ρωσαν ≥6 κύκλους θεραπείας και αιματολογική ανταπό-
κριση πέτυχαν το 44%, 45% και 56%, ενώ απεξάρτηση 
από μεταγγίσεις παρατηρήθηκε στο 50%, 55% και 64% 
αντίστοιχα. το σχήμα AZA-5 ήταν το καλύτερα ανεκτό37. 
Παρ’όλα αυτά δεν μελετήθηκε η επιβίωση των ασθενών, 
και τα τρία δοσολογικά σχήματα δεν συγκρίθηκαν με 
το 7ήμερο συνεχές σχήμα της AZA001, το οποίο έδειξε 
πλεονέκτημα επιβίωσης. Έτσι δεν επιτρέπεται η υιοθέ-
τηση αυτών των εναλλακτικών δοσολογικών σχημάτων.

μία άλλη προοπτική είναι η χορήγηση p.os. αζακυ-
τιδίνης, που παρέχει ευκολία στη χρήση, καλύτερη συμ-
μόρφωση και ίσως λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. 
μολονότι μία πιλοτική μελέτη έδειξε ότι οι συγκεντρώ-
σεις στο πλάσμα κατά την p.os. χορήγηση είναι συγκρίσι-
μες με την υποδόρια, είναι γνωστό ότι τα αζανουκλεοτίδια 
σε υδατικά διαλύματα καταβολίζονται ταχύτατα από την 
απαμινάση της κυτιδίνης. ςε μελέτη φάσης ι, 40 ασθε-
νείς έλαβαν μία αρχική δόση αζακυτιδίνης υποδόρια και 
τις επόμενες 7 ημέρες προοδευτικά αυξανόμενες δόσεις 
120mg-600mg p.os. η σύγκριση με ιστορικά controls 
υποδόριας χορήγησης έδειξε ότι η έκθεση στο φάρμακο 
ήταν μικρότερη κατά την p.os. χορήγηση, υποδηλώνο-
ντας την ανάγκη χρήσης 2 δόσεων ημερησίως38.

μια άλλη μελέτη απάντησε στο ερώτημα της απο-
τελεσματικότητας του φαρμάκου σε ασθενείς >75 ετών, 
και 87 τέτοιοι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αζακυτιδίνη 
ή υποστηρικτική αγωγή. ςτα 2 έτη η επιβίωση των ασθε-
νών που έλαβαν αζακυτιδίνη ήταν 55% έναντι 15% της 
συμβατικής θεραπείας (p<0.0001) και 43% των μεταγ-
γισιοεξαρτημένων ασθενών απεξαρτητοποιήθηκαν, ένα-
ντι 22% όσων έλαβαν συμβατική θεραπεία (p=0.14). Δεν 
υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις ανεπιθύμητες ενέργει-
ες μεταξύ των ασθενών <75 και ≥75 ετών39.

Εξ άλλου υποαναλύθηκαν 106 ασθενείς με RAEB-t, 

53 που έλαβαν 8 κύκλους αζακυτιδίνης και 53 που έλα-
βαν συμβατική θεραπεία. CR πέτυχε μόνο το 18% στην 
ομάδα ΑΖΑ, ωστόσο η διάμεση επιβίωση ήταν 24.5 μή-
νες, σημαντικά μεγαλύτερη των 16 μηνών της συμβατι-
κής θεραπείας (p=0.004) και η 2ετής επιβίωση ήταν 50% 
και 16% αντίστοιχα. Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην 
επιβίωση των ασθενών που έλαβαν αζακυτιδίνη ή χαμη-
λές δόσεις κυταραβίνης (24.5 έναντι 17 μήνες), αλλά η 
αζακυτιδίνη μείωσε σημαντικά τον αριθμό των ημερών 
νοσηλείας, σε σύγκριση με την συμβατική θεραπεία40. 
Διετής επιβίωση 50% σε ομάδα ασθενών υψηλού κινδύ-
νου μΔς, με διάμεση ηλικία 70 ετών και βλάστες μυε-
λού 20-30% είναι η μεγαλύτερη που έχει ποτέ αναφερθεί 
στην βιβλιογραφία, αφού οι ασθενείς αυτής της ομάδας 
που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, παρά την επίτευξη ύφε-
σης (60%) έχουν 2ετή επιβίωση 10-27%41,42. 

Μηχανισμοί δράσης 5-αζακυτιδίνης
τα γονίδια-στόχοι της επιγενετικής τροποποίησης 

στους ασθενείς με μΔς δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. 
Ωστόσο στην ΑΖΑ001 η βελτίωση της επιβίωσης με την 
αζακυτιδίνη ήταν ανεξάρτητη του βαθμού απομεθυλίω-
σης των αναλυθέντων γονιδίων, αλλά η αυξημένη μεθυ-
λίωση συσχετίσθηκε με βραχύτερη επιβίωση43. Εκτός από 
την αύξηση της έκφρασης ογκοκατασταλτικών γονιδίων 
υπάρχουν ενδείξεις και για επιπρόσθετους μηχανισμούς 
δράσης, όπως διέγερση της επιδιόρθωσης του DNA και 
της απόπτωσης44. η αζακυτιδίνη in vitro ελαττώνει τη 
μεθυλίωση και επάγει την έκφραση της φωσφολιπάσης 
PI-PLCb1, ενζύμου που συμμετέχει στον κυτταρικό πολ-
λαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση, και διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην παθογένεια των μΔς45. H ευόδω-
ση του PI-PLCb1 γονιδίου οδηγεί σε απενεργοποίηση του 
Akt, σημαντικού μορίου για τη λευχαιμογένεση. Διαπι-
στώθηκε ανάστροφη σχέση μεταξύ έκφρασης PI-PLCb1 
και ενεργοποίησης του Akt, μετά από χορήγηση αζακυτι-
δίνης, προαναγγέλλοντας καλή ανταπόκριση των ασθενών 
στους οποίους επιτυγχάνονται οι τροποποιήσεις αυτές46.

Εικόνα 1.



Θεραπεία των υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων 163

Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις για άμεση επίδραση 
των απομεθυλιωτικών παραγόντων στη λειτουργία των 
NK κυττάρων. η αζακυτιδίνη ελαττώνει την παραγω-
γή IFN-γ, τη σύνθεση mRNA και την κυτταροτοξικότη-
τα των NK κυττάρων, και ευοδώνει την απόπτωσή τους, 
ενώ η δεσιταμπίνη δεν επηρεάζει τη βιωσιμότητα ή τη 
δραστικότητά τους, αλλά αυξάνει την απάντησή τους σε 
ενεργοποιητικά ερεθίσματα, ευοδώνοντας τη μεταγρα-
φή γονιδίων, που ενέχονται στην αντιδραστικότητα των 
Νκ κυττάρων47.

Aνεπιθύμητες ενέργειες της αζακυτιδίνης
H μυελοκαταστολή είναι η συνηθέστερη ανεπιθύμη-

τη ενέργεια της αζακυτιδίνης. ςτις 4 σημαντικές κλινικές 
μελέτες του φαρμάκου, ουδετεροπενία βαθμού 3-4 εμ-
φανίστηκε στο 43-57% των ασθενών, θρομβοπενία στο 
52-85% και αναιμία στο 57%29,30,32. ςτην AZA001 ουδε-
τεροπενία και θρομβοπενία παρουσίασε το 91% και 85% 
των ασθενών που έλαβαν αζακυτιδίνη έναντι 76% και 80% 
αντίστοιχα, όσων έλαβαν συμβατική θεραπεία. η αιμα-
τολογική τοξικότητα ήταν μεγαλύτερη στους 3 πρώτους 
κύκλους θεραπείας και αντιμετωπίστηκε με μεταγγίσεις, 
αναβολή θεραπείας μέχρι και 2 εβδομάδες ή χορήγηση 
μικροτέρων δόσεων αζακυτιδίνης33. Χρήση αυξητικών 
παραγόντων δεν επιτρεπόταν. ςε <5% των ασθενών διε-
κόπη η θεραπεία λόγω τοξικότητας, ενώ μεταγγίσεις ερυ-
θρών και αιμοπεταλίων χρειάστηκε το 87% και 29% των 
ασθενών αντίστοιχα. οι λοιμώξεις ήταν επίσης συχνότε-
ρες στους πρώτους κύκλους θεραπείας και δεν φάνηκε 
να επηρεάζουν αρνητικά την ανταπόκριση ή την επιβίω-
ση των ασθενών. η θνητότητα στα δύο σκέλη κατά τους 
3 πρώτους μήνες ήταν 11% και 9% αντίστοιχα. ςε ασθε-
νείς με νεφρική ανεπάρκεια, αν και η χορήγηση αζακυ-
τιδίνης δεν αντενδείκνυται, η αιματολογική τοξικότητα 
είναι μεγαλύτερη, και γενικά απαιτείται μείωση της δό-
σης του φαρμάκου όταν η κρεατινίνη είναι >2mg/dl χω-
ρίς αυτό να συνοδεύεται από μείωση της ανταπόκρισης48. 
οι κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακολούθηση της 
αιματολογικής τοξικότητας κατά τη θεραπεία με αζακυ-
τιδίνη περιλαμβάνουν:
 1. Παρακολούθηση γενικής αίματος ανά εβδομάδα τους 

3 πρώτους κύκλους θεραπείας ή συχνότερα επί ενδεί-
ξεων (πυρετός).

 2. ςτους επόμενους κύκλους παρακολούθηση γενικής 
αίματος ανά 2 εβδομάδες.

 3. τροποποίηση της δόσης σε ασθενείς χωρίς κυτταρο-
πενίες στην έναρξη της θεραπείας (λευκά >3×109/lt, 
AMΠ >75×109/lt), που εμφανίζουν αιματολογική το-
ξικότητα (Πίνακας 3).

 4. τροποποίηση της δόσης σε ασθενείς με κυτταροπε-
νίες κατά την έναρξη της θεραπείας (λευκά <3×109/
lt, AMΠ <75×109/lt) που εμφανίζουν αιματολογική 

τοξικότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. με τρο-
ποποίηση δόσης τα μεσοδιαστήματα χορήγησης είναι 
28 ημέρες (Πίνακας 4).

 5. Ελάττωση δόσης ή καθυστέρηση χορήγησης του φαρ-
μάκου συνδυάζονται με ελάττωση της αποτελεσμα-
τικότητας. για τον λόγο αυτό σε υψηλού κινδύνου 
ασθενείς δεν συνιστάται ελάττωση δόσης στους 3 
πρώτους κύκλους θεραπείας εκτός εάν υπάρχει απει-
λητική για την ζωή επιπλοκή.

 6. η καθυστέρηση της δόσης είναι προτιμότερη από την 
ελάττωση, αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται, ιδιαίτερα 
στους 3 πρώτους κύκλους θεραπείας.
η μη αιματολογική τοξικότητα της αζακυτιδίνης πε-

ριλαμβάνει γαστρεντερικές διαταραχές (ναυτία, έμετο, 
δυσκοιλιότητα) και δερματική αντίδραση στο σημείο 
έγχυσης. Διαταραχές της ηπατικής βιοχημείας σημειώ-
θηκαν κυρίως σε ασθενείς με συνυπάρχοντα νοσήματα 
και ήταν σοβαρότερες σε ασθενείς με ηπατική κίρρωση.

Kατευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση 
αζακυτιδίνης

1. Ποιοι ασθενείς με Int-2/High risk IPSS  
θα πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο;

Όλοι οι ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι για αλλο-
γενή μεταμόσχευση, ανεξάρτητα από ηλικία, καρυότυ-
πο, ταξινόμηση ή συννοσηρότητα. η χημειοθεραπεία 

Πίνακας 3 . Τροποποίηση δοσολογίας αζακυτιδίνης 
ανάλογα με την αιματολογική τοξικότητα

Χαμηλότερες τιμές

% Δόσης εάν δεν 
αποκατασταθούν  

οι τιμές εντός  
14 ημερών

Ουδετερόφιλα Αιμοπετάλια

≤1Χ109/lt <50Χ109/lt 50%
>1X109/lt >50X109/lt 100%

Πίνακας 4. Τροποποίηση δοσολογικού σχήματος 
ανάλογα με την κυτταροβρίθεια μυελού

Κυτταροβρίθεια 
μυελού

% δόση στον επόμενο κύκλο  
εάν δεν αποκατασταθούν  
οι τιμές εντός 14 ημερών

Αποκατάσταση 
<21 ημέρες

Αποκατάσταση 
>21 ημέρες

15-50% 100% 50%
<15% 100% 33%
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πιθανώς ωφελεί ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο, 
αν και οι υφέσεις δεν διαρκούν >12-15 μήνες. Αντίθετα, 
οι ασθενείς με δυσμενή καρυότυπο ενδεχόμενα ωφελού-
νται περισσότερο από θεραπεία με αζακυτιδίνη. Υπερή-
λικες ασθενείς επίσης ωφελούνται περισσότερο από την 
αζακυτιδίνη, αφού η αιματολογική τοξικότητα είναι μι-
κρότερη σε σχέση με άλλες επιλογές. ςε ασθενείς χωρίς 
σημαντικές κυτταροπενίες δεν είναι γνωστό εάν η άμε-
ση έναρξη θεραπείας είναι προτιμότερη, σε σχέση με την 
οψιμότερη έναρξη, όταν ο ασθενής γίνει συμπτωματικός.

2. Αριθμός κύκλων θεραπείας
οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον 6 κύ-

κλους θεραπείας πριν ληφθεί απόφαση διακοπής, εκτός 
εάν υπάρξει πρόοδος της νόσου πριν την ολοκλήρωση 
των 6 κύκλων. Επί εμφάνισης έστω και μικρής ανταπό-
κρισης η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται.

3. Διάρκεια θεραπείας
ςτη ΑΖΑ001 ο διάμεσος αριθμός χορηγηθέτων κύ-

κλων θεραπείας ήταν 9 και στους ανταποκριθέντες 14. 
η συνεχιζόμενη χορήγηση αζακυτιδίνης μετά την αρχική 
ανταπόκριση αύξησε ή βελτίωσε την ανταπόκριση στο 
43% των ασθενών μετά από περίπου 4 επιπρόσθετους 
κύκλους36. το πλεονέκτημα επιβίωσης με την αζακυτι-
δίνη αφορούσε όχι μόνο τους ασθενείς με CR/PR αλλά 
και εκείνους με αιματολογική βελτίωση. Δεν είναι γνω-
στό εάν οι ασθενείς με σταθερή νόσο παρουσιάζουν επί-
σης πλεονέκτημα επιβίωσης.

4. Ανταπόκριση σε σχέση με την υποχώρηση 
του κλώνου

Ανταποκρίσεις εμφανίζονται ακόμη και επί επιμονής 
του κλώνου, υποδηλώνοντας ότι η αζακυτιδίνη τροπο-
ποιεί την απάντηση των μΔς αιμοποιητικών προβαθ-
μίδων. Εκκρίζωση των κυτταρογενετικών διαταραχών 
διαπιστώθηκε και μετά από 36-40 μήνες, υποδηλώνο-
ντας τη σημασία της συνεχιζόμενης θεραπείας. ςυνεπώς 
η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται στους ασθενείς που 
επιτυγχάνουν CR, PR ή αιματολογική βελτίωση, μέχρι 
την πρόοδο της νόσου.

 5. Έλεγχος της ανταπόκρισης
Έλεγχος ανταπόκρισης με μυελόγραμμα και καρυό-

τυπο πρέπει να γίνεται μετά τους 4-6 πρώτους κύκλους 
θεραπείας, ή νωρίτερα επί υπόνοιας εξέλιξης της νόσου. 
ο έλεγχος του βαθμού μεθυλίωσης, οι κατάλληλες τεχνι-
κές και τα γονίδια ελέγχου δεν έχουν αποσαφηνιστεί και 
διερευνώνται. Εάν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος μυελικού 
επιχρίσματος (ίνωση, ή υποπλασία) συνιστάται οπωσδή-
ποτε διερεύνηση με οστεομυελική βιοψία.

Παράγοντες που προδικάζουν  
την ανταπόκριση στην 5-αζακυτιδίνη

Ενδιαφέρον πεδίο έρευνας είναι η ανεύρεση μοριακών 
δεικτών που θα προδικάζουν την ανταπόκριση στην αζα-
κυτιδίνη. μέχρι τώρα δεν έχει τεκμηριωθεί κανένα στα-
θερό πρότυπο γονιδιακής τροποποίησης. ςε δύο μελέτες 
τα επίπεδα του micro-RNA mir29b49 και οι μεταλλάξεις 
του TET250 σχετίστηκαν με αυξημένη πιθανότητα αντα-
πόκρισης στην δεσιταμπίνη και την αζακυτιδίνη αντίστοι-
χα. To mir-29b ρυθμίζει την έκφραση της DNMT1, ενώ η 
πρωτεΐνη TET2 συμμετέχει στην μετατροπή της 5mC σε 
5HmC και θα δυνητικά ευοδώνει την μεθυλίωση. ςε άλ-
λες όμως μελέτες τα ευρήματα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν. 

ςε γαλλική μελέτη επί 282 ασθενών παράγοντες που 
συσχετίσθηκαν με πτωχή επιβίωση ήταν το κακό Perfor-
mance Status, ο μη ευνοϊκός καρυότυπος, η παρουσία 
βλαστών στο αίμα και η πλήρης εξάρτηση από μεταγγί-
σεις (>4 μονάδες ανά 8 εβδομάδες). Δημιουργήθηκε ένα 
προγνωστικό μοντέλο και διακρίθηκαν 3 ομάδες: χαμη-
λού κινδύνου (βαθμός 0), όπου η διάμεση επιβίωση δεν 
είχε ακόμα επιτευχθεί, ενδιάμεσου (βαθμοί 1-3) με διά-
μεση επιβίωση 15 μήνες και υψηλού (βαθμοί 4-5) με δι-
άμεση επιβίωση 6.1 μήνες (Εικόνα 2). το μοντέλο αυτό 
επαληθεύτηκε σε μία ανεξάρτητη ομάδα ασθενών στη 
μελέτη AZA001. Άλλοι παράγοντες που συνδυάσθηκαν 
με πτωχή ανταπόκριση είναι η προηγούμενη θεραπεία 
με χαμηλές δόσεις κυταραβίνης (p=0.009), το ποσοστό 
βλαστών μυελού>15% (p=0.004) και ο παθολογικός κα-
ρυότυπος (p=0.03), ιδιαίτερα η παρουσία σύνθετων χρω-
μοσωμικών διαταραχών (p=0.0003)51.

2. 5-aza-2-deoxycytidine (δεσιταμπίνη) 

Mηχανισμοί δράσης του φαρμάκου
H 5-αζα-2-δεοξυκυτιδίνη (δεσιταμπίνη) είναι νουκλε-

οσιδικό ανάλογο-αναστολέας της DNMT, που προκαλεί 
απομεθυλίωση του DNA52. Ανακαλύφθηκε το 1964 ενώ η 
αντιλευχαιμική του δράση αναφέρθηκε το 1968 και επι-
τυγχάνεται με ενσωμάτωση στο νεοσυντιθέμενο DNA, 
δρώντας και σαν αντιμεταβολίτης. Προκλινικές μελέτες 
σε ποντίκια έδειξαν ότι η δεσιταμπίνη είναι ισχυρότερη 
από την κυταραβίνη, ενώ πειράματα σε κυτταρικές σει-
ρές έδειξαν διαφοροποιητική δράση. ιn vitro ενεργοποιεί 
ογκοκατασταλτικά γονίδια σε κυτταρικές σειρές και μο-
νοπύρηνα κύτταρα μυελού μΔς53,54. Έχει διπλό δοσοε-
ξαρτώμενο μηχανισμό δράσης. ςε υψηλές δόσεις είναι 
κυτταροτοξική, μέσω ενσωμάτωσης στο DNA και παγί-
δευσης της DNμτ, ενώ σε χαμηλή δόση αναστέλλει τη 
μεθυλίωση του DNA και ενεργοποιεί αποσιωπηθέντα 
ογκοκατασταλτικά γονίδια, ευοδώνοντας την κυτταρική 
διαφοροποίηση και καταστέλλοντας την νεοπλασματική 
ανάπτυξη. Ένας μηχανισμός ρύθμισης υφίσταται μεταξύ 
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μεθυλίωσης του DNA και μεθυλίωσης/αποακετυλίωσης 
των ιστονών, όπου καθεμιά από αυτές τις διαδικασίες 
ενεργοποιεί την άλλη, δημιουργώντας ένα μηχανισμό θε-
τικής παλίνδρομης ρύθμισης, με στόχο την αποσιώπηση 
γονιδίων. ο μηχανισμός αυτός διαταράσσεται από την δε-
σιταμπίνη, η οποία ευοδώνει την υπομεθυλίωση και ανα-
στέλει την πυκνή, μεταγραφικά ανενεργό διαμόρφωση της 
χρωματίνης, σε περιοχές ογκοκατασταλτικών γονιδίων, 
ευοδώνοντας την προσπελασιμότητά τους.

η υπομεθυλιωτική δράση της δεσιταμπίνης έχει περι-
γραφεί σε κύτταρα ομλ ή μΔς μετά από in vitro επώ-
αση ή in vivo χορήγηση55,56. Αντίθετα, παρατηρήθηκαν 
σημαντικά λιγότερες μεταβολές στη γονιδιακή έκφραση 
φυσιολογικών μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αί-
ματος ή μυελού, ή επιθηλιακών κυττάρων.

Φαρμακοκινητική 
η δεσιταμπίνη εμφανίζει μικρή ικανότητα σύνδεσης 

με πρωτεΐνες του πλάσματος και έχει πολύ καλή βιοδια-
θεσιμότητα. λόγω διαθεσίμων συστημάτων μεταφοράς 
επιτυγχάνεται άμεσα καλή ισορροπία μεταξύ ενδοκυτ-
τάριου και εξωκυττάριου χώρου. O χρόνος ημιζωής στο 
πλάσμα είναι 35 min, λόγω ταχείας απαμίνωσης από 
υψηλά επίπεδα απαμινάσης της κυτιδίνης. To φάρμακο 
ενεργοποιείται με φωσφορυλίωση από την κινάση της 
δεοξυκυτιδίνης, που μετατρέπει την μονοφωσφορική σε 
τριφωσφορική μορφή, η οποία κατόπιν ενσωματώνεται 
στο DNA. Διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό επι-

τυγχάνοντας συγκεντρώσεις αντίστοιχες με το 27-58% 
των συγκεντρώσεων του πλάσματος.

Κλινικές μελέτες μονοθεραπείας
η πρώτη μελέτη φάσης ιι, που έλεγξε την αποτε-

λεσματικότητα της δεσιταμπίνης σε ασθενείς με μΔς 
πραγματοποιήθηκε από τον EORTC57. ςτη μελέτη αυτή 
η δεσιταμπίνη χορηγήθηκε σε 66 ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου, σε 4ωρη έγχυση 15mg/m2 ανά 8-ωρο για 3 ημέρες 
κάθε 6 εβδομάδες. το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 
ήταν 48%. με βάση τα αποτελέσματα αυτά, ακολούθη-
σε μελέτη φάσης ιιι58, που οδήγησε στην έγκριση του 
φαρμάκου από τον FDA στις ηΠΑ για τη θεραπεία των 
ασθενών με μΔς. ςτη μελέτη αυτή 170 ασθενείς τυχαι-
οποιήθηκαν είτε στο σκέλος της δεσιταμπίνης (συνολική 
δόση 135mg/m2 ανά κύκλο), είτε στο σκέλος της υποστη-
ρικτικής αγωγής. οι ασθενείς που έλαβαν δεσιταμπίνη 
είχαν καλύτερη συνολική ανταπόκριση (ολική 30%, CR 
9%, PR 8%, αιματολογική βελτίωση 13%), συγκριτικά με 
αυτούς που έλαβαν υποστηρικτική αγωγή (ολική ανταπό-
κριση 7%) (Πίνακας 5). η διάμεση διάρκεια ανταπόκρι-
σης ήταν 10.3 μήνες, και το διάστημα έως την εκτροπή 
σε ομλ ή τον θάνατο ήταν μεγαλύτερο στο σκέλος της 
δεσιταμπίνης (12.1 έναντι 7.8 μήνες, p=0.16). ςτατιστι-
κά σημαντικές διαφορές στο διάστημα αυτό φάνηκαν 
στους ασθενείς υψηλού κινδύνου (Int-2/High IPSS) (12 
έναντι 6.8 μήνες, p=0.03) και στους ασθενείς με πρωτο-
παθές μΔς (12.6 έναντι 9.4 μήνες, p=0.04). τέλος δεν 

Εικόνα 2. Προγνωστικό μοντέλο ανταπόκρισης στην αζακυτιδίνη Itzycson et al 201184.
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παρατηρήθηκαν διαφορές στην τοξικότητα μεταξύ δε-
σιταμπίνης και υποστηρικτικής αγωγής, αν και 87% και 
85% των ασθενών που έλαβαν δεσιταμπίνη παρουσία-
σαν βαθμού 3/4 λευκοπενία και θρομβοπενία αντίστοιχα.

ςε μια νεότερη μελέτη του EORTC επί 233 ασθενών, 
119 τυχαιοποιήθηκαν σε δεσιταμπίνη 15mg/m2, 4ωρη έγ-
χυση ανά 8-ωρο για 3 ημέρες (συνολική δόση 135mg/m2 
ανά κύκλο 6 εβδομάδων) ή σε υποστηρικτική αγωγή (114 
ασθενείς). ςτη μελέτη αυτή η δεσιταμπίνη δεν βελτίωσε 
την ολική επιβίωση σε σχέση με την υποστηρικτική αγω-
γή (10.1 έναντι 8.5 μήνες, p=0.38). Ωστόσο η επιβίωση 
ελεύθερη εξέλιξης της νόσου (PFS) αλλά όχι η επιβίω-
ση ελεύθερη εξέλιξης σε ομλ ήταν μακρότερες (PFS: 
6.6 έναντι 3 μήνες, p=0.004 και AML-FS: 8.8 έναντι 6.1 
μήνες p=0.23). H εξέλιξη σε ομλ τον 1ο χρόνο ήταν μι-
κρότερη στο σκέλος της δεσιταμπίνης (22% έναντι 33%). 
η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι οι ασθενείς με 
βραχεία διάρκεια μΔς είχαν χειρότερη πρόγνωση. Βαθ-
μού 3-4 εμπύρετη ουδετεροπενία εκδηλώθηκε στο 25% 
των ασθενών που έλαβαν δεσιταμπίνη (έναντι 7%), ενώ 
βαθμού 3-4 λοιμώξεις συνέβησαν στο 57% και 52% των 
ασθενών αντίστοιχα. τέλος οι ασθενείς που έλαβαν δεσι-
ταμπίνη είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής59. 

ςτη μελέτη αυτή συμπεριελήφθησαν ασθενείς με δυ-
σμενή καρυότυπο (29% >75 ετών, 15% δευτεροπαθές 
μΔς, 80% κακό PS, 50% διάγνωση του μΔς <3 μήνες 
πριν την τυχαιοποίηση), και μόνο το 26% έλαβε τους 8 
προγραμματισμένους κύκλους θεραπείας. Αυτά τα χα-
ρακτηριστικά αντανακλώνται στο βραχύ PFS και συνο-
λική επιβίωση των ασθενών της ομάδας ελέγχου (3 και 
8.5 μήνες αντίστοιχα). οι ασθενείς με κακό καρυότυπο 
ωφελήθηκαν από τη δεσιταμπίνη, όπως έγινε και με την 

αζακυτιδίνη. ςύγκριση των αποτελεσμάτων αυτής της με-
λέτης με την ΑΖΑ-001 έδειξε ότι η επιβίωση των ασθε-
νών που έλαβαν δεσιταμπίνη ήταν μικρότερη σε σχέση 
με όσους έλαβαν αζακυτιδίνη, αλλά και οι ασθενείς στο 
σκέλος της υποστηρικτικής αγωγής είχαν μικρότερη επι-
βίωση (8.5 έναντι 11.5 μήνες). η καμπύλη PFS αναδει-
κνύει ότι τα περισσότερα συμβάματα έλαβαν χώρα κατά 
τους 3 πρώτους μήνες, που σημαίνει ότι πολλοί ασθενείς 
είχαν ήδη νόσο σε εξέλιξη κατά την τυχαιοποίηση. Επι-
πλέον, ο αριθμός κύκλων θεραπείας ήταν μικρότερος στη 
μελέτη EORTC έναντι της ΑΖΑ-001 (3 έναντι 8). 

ςημαντικό μειονέκτημα της δεσιταμπίνης είναι η IV 
χορήγηση, που απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία, και σε 
εξέλιξη είναι προσπάθειες ανάπτυξης ενός ευκολότερα 
χορηγούμενου σχήματος. ςτο MD Anderson αξιολογήθη-
κε η αποτελεσματικότητα της δεσιταμπίνης σε διάφορες 
δόσεις και σχήματα. η ενδιάμεση δόση των 15mg/m2 σε 
μία ώρα έγχυση για 10 ημέρες ήταν η πιο αποτελεσματι-
κή και 4/7 ασθενείς που έλαβαν αυτή τη δόση εμφάνισαν 
ανταπόκριση60. ςτη συνέχεια άλλοι 11 ασθενείς έλαβαν 
την ίδια θεραπεία, με ολική ανταπόκριση 55%, γεγονός 
που επιβεβαίωσε την δραστικότητα του συγκεκριμένου 
σχήματος. με βάση τα παραπάνω σχεδιάσθηκε μία τυ-
χαιοποιημένη φάσης ιι μελέτη, στην οποία δοκιμάσθηκαν 
3 διαφορετικά δοσολογικά σχήματα. η συνολική δόση 
της δεσιταμπίνης ανά κύκλο σε όλα τα σκέλη της μελέ-
της ήταν 100mg/m2. η ημερήσια δόση των 20mg/m2 για 
5 ημέρες βρέθηκε η πιο αποτελεσματική. η σχετιζόμε-
νη με τη θεραπεία θνητότητα ήταν 5%, η κυριότερη πα-
ρενέργεια ήταν η μυελοκαταστολή και η διάμεση ολική 
επιβίωση 19 μήνες. η σύγκριση με ιστορικά controls έδει-
ξε ότι η δεσιταμπίνη βελτιώνει την επιβίωση των ασθε-

Πίνακας 5. Κλινικές μελέτες με δεσιταμπίνη σε ασθενείς με ΜΔΣ
Μελέτες Wijermans et al57 Kantarjian et al58 Kantarjian et al60 Lubbert et al59

Δοσολογικό  
σχήμα

15mg/m2 σε 4ωρη IV 
έγχυση ανά 8 ώρες 
για 3 ημ./ 
6 εβδομάδες

15mg/m2 σε 3ωρη IV 
έγχυση ανά 8 ώρες 
για 3 ημέρες/ 
6 εβδομάδες

20 mg/m2 σε 1 ώρα × 5 ημ./ 
4 εβδομάδες

20 mg/m2 υποδορίως για 5 
ημ./4 εβδομάδες.

10 mg/m2 IV σε 1 ώρα × 10 
ημ./4 εβδομάδες

15mg/m2 σε 4ωρη 
IV έγχυση ανά 8 
ώρες για 3 ημ./6 
εβδομάδες

Φάση ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ III

Αριθμός ασθενών 66 89 95 119

Ανταπόκριση 13 CR (20%)
3 PR (4%)
16 HI (24%)
32 ORR (49%)

8 CR (9%)
7 PR (8%)
12 HI (13%)
27 ORR (30%)

32 CR (34%)
1 PR (1%)
26 HI (28%)
59 ORR (73%)

15 CR (13%)
7 PR (6%)
18 HI (15%)
40 ORR 34%

Τοξικότητα Μυελοκαταστολή
Λοιμώξεις

Μυελοκαταστολή
Λοιμώξεις/πυρετός
υπερχολερυθριναιμία

Παροδική  
ηπατοτοξικότητα

Μυελοκαταστολή

Μυελοκαταστολή
Λοιμώξεις
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νών έναντι συμβατικών θεραπειών που βασίζονται στην 
κυταραβίνη61. με το 5-ήμερο σχήμα και 8+ κύκλους θε-
ραπείας 36 ασθενείς (39%) πέτυχαν CR και 75 (81%) πα-
ρουσίασαν αιματολογική βελτίωση. ο διάμεσος χρόνος 
μέχρι την ανταπόκριση ήταν 2.3 μήνες και η διάμεση δι-
άρκεια της CR 14 μήνες. Υπενθυμίζεται ότι στην μελέτη 
του EORTC χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό δοσολογικό 
σχήμα από αυτό που έχει εγκριθεί από το FDA, και ίσως 
αυτό να αποτελεί την αιτία της διαφορετικής αποτελε-
σματικότητας. ςε άλλη πολυκεντρική μελέτη το 5ήμερο 
σχήμα επιβεβαίωσε τα παραπάνω αποτελέσματα αν και 
τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν χαμηλότερα62.

H δεσιταμπίνη είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στην 
αντιμετώπιση της θρομβοπενίας. ςε αναδρομική μελέτη 
126 ασθενών με μΔς Int-2/High IPSS η ανταπόκριση 
της θρομβοπενίας ήταν 69% και στο 58% των ανταπο-
κριθέντων ασθενών η άνοδος των αιμοπεταλίων παρατη-
ρήθηκε από τον πρώτο κύκλο θεραπείας63. H δεσιταμπίνη 
φαίνεται επίσης να αποκαθιστά μη κλωνική αιμοποίηση, 
τουλάχιστον στους ασθενείς που επιτυγχάνεται αιματο-
λογική και κυτταρογενετική ανταπόκριση64. Επίσης έχει 
χρησιμοποιηθεί μετά από αστοχία της αζακυτιδίνης. Δε-
κατέσσερις ασθενείς που είχαν προηγουμένως λάβει αζα-
κυτιδίνη για διάμεσο αριθμό 4 κύκλων, έλαβαν το 5ήμερο 
σχήμα δεσιταμπίνης. Πέντε ασθενείς ανταποκρίθηκαν, 3 
με CR, 1 με PR και 1 με αιματολογική βελτίωση για διά-
μεσο διάστημα 5.3 μήνες και διάμεση επιβίωση 6 μήνες65.

Αναζητώντας παράγοντες που προδικάζουν την αντα-
πόκριση στη δεσιταμπίνη έγινε μία μετα-ανάλυση 3 μελε-
τών φάσης ιι, επί 177 ασθενών με ποσοστό ανταπόκρισης 
49%, διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 36 εβδομάδες και 
διάμεση επιβίωση 15 μήνες. H μονοπαραγοντική ανάλυ-
ση έδειξε ότι η ηλικία >75 και η υψηλή LDH συνδέονταν 
με πτωχότερη επιβίωση, και οι ασθενείς με κακό καρυό-
τυπο είχαν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με τους ενδιά-
μεσου βαθμού κινδύνου, ενώ οι ασθενείς με υψηλό IPSS 
είχαν σημαντικά βραχύτερη επιβίωση σε σχέση με τους 
ενδιάμεσου κινδύνου. η σύγκριση με ιστορικά controls 
έδειξε ότι η δεσιταμπίνη πιθανώς βελτιώνει την επιβίω-
ση σε αυτή την ομάδα ασθενών66. ςε άλλη αναδρομική 
μελέτη 115 ασθενών που έλαβαν 3 διαφορετικά δοσολο-
γικά σχήματα ανά 4 εβδομάδες (20mg/m2 IV ×5d, 20mg/
m2 sc ×5d, 10mg/m2 ιV ×10d), η συνολική ανταπόκριση 
ήταν 70%, με βελτίωση των κυτταροπενιών στο 50% των 
ασθενών. η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 20 μή-
νες και η διάμεση επιβίωση 22 μήνες. η πολυπαραγοντική 
ανάλυση έδειξε ότι για την επίτευξη CR κακοί προγνω-
στικοί παράγοντες ήταν η διάγνωση CMML, η μεγαλύ-
τερη διάρκεια του μΔς και η χορήγηση προηγούμενης 
θεραπείας. Αρνητικοί προγνωστικοί δείκτες για την επι-
βίωση ήταν οι διαταραχές των χρωμοσωμάτων 5 και/ή 
7, η μεγαλύτερη ηλικία και η προηγηθείσα θεραπεία για 
μΔς περιλαμβανομένων και αυξητικών παραγόντων67.

με τα μέχρι τώρα δεδομένα η δεσιταμπίνη θεωρείται 

αποτελεσματική στα μΔς με καλύτερο δοσολογικό σχή-
μα τα 20mg/m2 επί 5ήμερον κάθε 4 εβδομάδες. Ωστόσο, 
παραμένει να αποδειχθεί αν επιτυγχάνεται βελτίωση της 
επιβίωσης των ασθενών. ςτον πίνακα 5 παρουσιάζονται 
οι σημαντικότερες μελέτες της δεσιταμπίνης σε υψηλού 
κινδύνου μΔς.

3. Οι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες  
στην αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων

τελευταία μελετάται η αποτελεσματικότητα των υπο-
μεθυλιωτικών παραγόντων πριν και μετά την αλλογενή 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. οι De Padua 
και συν. χορήγησαν δεσιταμπίνη σε 17 ασθενείς, προμε-
ταμοσχευτικά για 5 κύκλους των 5 ή 10 ημερών ανά 4 
εβδομάδες. το προπαρασκευαστικό σχήμα ήταν φλουντα-
ραμπίνη+βουσουλφάνη (n=8) ή Flu-Mel (n=9) και 16/17 
ασθενείς εγκατέστησαν επιτυχώς το μόσχευμα, ενώ 13/16 
είχαν πλήρη χίμαιρα δότη την ημέρα 10068. Oι Lubbert και 
συν. χορήγησαν 5 κύκλους χαμηλής δόσης δεσιταμπίνης 
σαν αρχική θεραπεία, σε 15 ασθενείς διάμεσης ηλικίας 
69 ετών. Ακολούθως οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε μη μυ-
ελοκαταστροφική αλλογενή μεταμόσχευση (fludarabine, 
BCNU, μελφαλάνη, FBM). 14/15 ασθενείς εγκατέστη-
σαν επιτυχώς το μόσχευμα και οι 8/14 είχαν πλήρη χίμαι-
ρα την ημέρα 100, με αποδεκτά ποσοστά GVHD69. και 
η αζακυτιδίνη έχει χρησιμοποιηθεί προμεταμοσχευτικά. 
ςτη μελέτη των Field και συν. αναλύθηκαν τα δεδομένα 
30 ασθενών, που έλαβαν 4 κύκλους αζακυτιδίνης, με προ-
παρασκευαστικό σχήμα Bu-Flu. Διαπιστώθηκε τάση για 
λιγότερες υποτροπές, και 29/30 ασθενείς παρουσίασαν 
CR ενώ το ποσοστό υποτροπής στο 1ο έτος ήταν 20%70.

οι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες έχουν επιτυχώς χρη-
σιμοποιηθεί και ως θεραπεία διάσωσης μετά την αλλογενή 
μεταμόσχευση, σαν γέφυρα πριν την δεύτερη μεταμό-
σχευση ή σε συνδυαμό με άλλες ανοσοκατασταλτικές θε-
ραπείες, όπως έγχυση λεμφοκυττάρων δότη (DLI). ςτην 
μελέτη του MDAnderson 17 ασθενείς με ομλ έλαβαν 8 
κύκλους αζακυτιδίνης για 5 ημέρες ανά 4 εβδομάδες, εί-
τε ως θεραπεία διάσωσης8 είτε ως συντήρηση8 και αντα-
ποκρίθηκαν 5/9 ασθενείς σε υποτροπή71. Oι Lubbert και 
συν. χορήγησαν 100mg αζακυτιδίνης για 3 ημέρες ανά 3 
εβδομάδες, ακολουθούμενη από DLI την ημέρα 10 κά-
θε κύκλου, σε 26 ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως 
με ομλ, που υποτροπίασαν μετά από μη μυελοκατα-
στροφική αλλογενή μεταμόσχευση. 4/26 ασθενείς πέ-
τυχαν CR και 13/26 σταθερή νόσο με μικτή χίμαιρα και 
χαμηλά ποσοστά GVHD72. οι Czibere και συν. Χορήγη-
σαν 2 κύκλους αζακυτιδίνης 100mg/m2 για 5 ημέρες σε 
22 ασθενείς με ομλ και μΔς, που υποτροπίασαν με-
τά από μυελοκαταστροφική μεταμόσχευση. 18 ασθενείς 
έλαβαν και DLI μετά την αζακυτιδίνη και 5 παρουσία-
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σαν CR διάμεσης διάρκειας 14.5 μηνών73.
η ανοσοτροποποιητική δράση της αζακυτιδίνης με-

τά την μεταμόσχευση μελετήθηκε in vivo σε ποντίκια. 
Βρέθηκε ότι αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των τ 
λεμφοκυττάρων, ελαττώνει την παραγωγή φλεγμονω-
δών κυτταροκινών και απομεθυλιώνει τον υποκινητή του 
μεταγραφικού παράγοντα FOXP3, αυξάνοντας τα ανο-
σορυθμιστικά τ-λεμφοκύτταρα, υποδηλώνοντας πιθανό 
ρόλο στην πρόληψη και θεραπεία του GVHD74.

4. Oι αναστολείς των μεθυλοτρανσφερασών 
ως θεραπεία συντήρησης

η αζακυτιδίνη προτείνεται και ως θεραπεία συντήρησης 
για υψηλού κινδύνου ασθενείς, σε CR από χορηγηθείσα 
χημειοθεραπεία. ςε μιά μελέτη 60 ασθενών που έλαβαν 
συμβατική χημειοθεραπεία, όσοι πέτυχαν CR έλαβαν πε-
ραιτέρω θεραπεία συντήρησης με αζακυτιδίνη 60 mg/m2 
για 5 ημέρες ανά 28 ημέρες μέχρι την υποτροπή. CR με 
την χημειοθεραπεία πέτυχαν 24 ασθενείς (40%) και εξ 
αυτών οι 23 έλαβαν αζακυτιδίνη σαν συντήρηση. η δι-
άρκεια ύφεσης ήταν 13.5 μήνες και η διάμεση επιβίωση 
20 μήνες. η υπερμεθυλίωση του γονιδίου CDH1 συσχε-
τίσθηκε με χαμηλό ποσοστό CR, πρώιμη υποτροπή και 
βραχύτερη συνολική επιβίωση. τα ευρήματα αυτά υποδη-
λώνουν οτι η αζακυτιδίνη ως θεραπεία συντήρησης είναι 
ασφαλής και αποτελεσματική σε ένα αριθμό ασθενών75.

Αναστολείς αποακετυλασών ιστονών  
(HDAC-Is)

η ακετυλίωση της λυσίνης στο αμινοτελικό άκρο των 
ιστονών αφαιρεί θετικό φορτίο με αποτέλεσμα την ελάττω-
ση της συγγένειας ιστόνης-DNA, την δημιουργία χαλαρής 
δομής του DNA και την ευόδωση των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ RNA πολυμεράσης και των γονιδιακών υποκινη-
τών. Ετσι η ακετυλίωση των ιστονών στις περισσότερες 
περιπτώσεις διευκολύνει τη μεταγραφή, ενώ η αποκετυ-
λίωση την καταστέλλει. η ακετυλίωση επάγεται από τις 
ακετυλάσες (ηΑs) ενώ η αποκετυλίωση από τις αποκε-
τυλάσες (HDACs). Αρκετά πειραματικά δεδομένα έχουν 
αναδείξει την αυξημένη δραστηριότητα των HDACs στα 
νεοπλασματικά κύτταρα, σε σχέση με τα υγιή, με αποτέ-
λεσμα υποακετυλιωμένες ιστόνες76,77. 

οι μηχανισμοί με τους οποίους οι HDAC-Is ασκούν τη 
δράση τους είναι πλειότροποι. Ευοδώνουν την ακετυλίωση 
των ιστονών, με αποτέλεσμα ενεργοποίηση της έκφρασης 
διαφόρων γονιδίων και την ακετυλίωση μεταγραφικών πα-
ραγόντων και άλλων πρωτεϊνών, που συμμετέχουν στην 
μεταγραφή. Ένα από τα πλέον συχνά ενεργοποιούμενα 
γονίδια είναι ο αναστολέας του κυτταρικού κύκλου p2178. 
Ελάττωση την συγκέντρωσης κυκλινών/CDKs οδηγεί σε 
υποφωσφορυλίωση της Rb πρωτεΐνης, συμβάλλοντας σε 

περαιτέρω αναστολή του κυτταρικού κύκλου79. Επίσης 
αυξάνουν την ακετυλίωση της ιστόνης H3K9 στην περι-
οχή της χρωματίνης περικεντρομεριδιακά, με συνέπεια 
αναστολή της μίτωσης στην πρόφαση, διαταραχή του δι-
αχωρισμού των χρωμοσωμάτων και τελικώς απόπτωση 
μέσω της εξωγενούς και ενδογενούς οδού80,81. ςε προκλι-
νικές μελέτες οι HDAC-Is επάγουν φωσφορυλίωση της 
H2AX και του ATM, που αποτελούν δείκτες βλάβης του 
DNA. η επαγωγή βλαβών στο DNA γίνεται με πολλα-
πλούς μηχανισμούς, όπως παραγωγή δραστικών ριζών 
οξυγόνου (ROS) από ενεργοποίηση της μιτοχονδριακής/
ενδογενούς οδού της απόπτωσης, και διαταραχή των επι-
διορθωτικών μηχανισμών του DNA (non-homologous 
end joining) με ελάττωση των επιπέδων των πρωτεϊνών 
Ku70 και Rad5082,83. Επίσης ενεργοποιούν την απόπτω-
ση ανεξάρτητα της ενεργοποίησης των κασπασών, με 
διέγερση αυτοφαγοκυττάρωσης84 και αναστέλλουν την 
δραστηριότητα της Hsp90 που βοηθάει την αναδίπλω-
ση πρωτεϊνών-στόχων και εμποδίζει την διάσπασή τους 
από το πρωτεάσωμα. Aναστολή της HDAC6 οδηγεί σε 
υπερακετυλίωση του γονιδίου της Hsp90 με επακόλου-
θη μείωση της δράσης της85.

Κλινικές μελέτες με αποακετυλάσες  
των ιστονών στα ΜΔΣ

Oι περισσότερες μελέτες με τα φάρμακα αυτά είναι 
φάσης ι και επομένως οι πληροφορίες είναι περιορισμέ-
νες. HDAC-ιs ως μονοθεραπεία οδηγούν σε ανταπόκρι-
ση 10-20%, με σημαντικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 
κόπωση, ναυτία, εμέτους και διάρροια. οι περισσότερες 
μελέτες δεν συσχετίζουν την αυξημένη ακετυλίωση των 
ιστονών με την κλινική ανταπόκριση. Εκτός όμως από 
μελέτες μονοθεραπείας, αρκετές χρησιμοποιούν συνδυ-
ασμούς είτε με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες, είτε με 
χημειοθεραπεία.

Χρήση των αποακετυλασών των ιστονών  
ως μονοθεραπεία

το VPA είναι ένα βραχείας αλύσου λιπαρό οξύ, που 
χρησιμοποιείται ως αντιεπιληπτικό φάρμακο. In vitro ευ-
οδώνει την διαφοροποίηση τροποποιηθέντων προγονικών 
αιμοποιητικών κυττάρων και βλαστών μυελού και περι-
φερικού αίματος, ασθενών με ομλ. Εκτός από την ιδι-
ότητα της αποακετυλάσης των ιστονών παρουσιάζει in 
vitro συνέργεια με το ATRA στην διαφοροποίηση κυττά-
ρων ομλ86. τα αποτελέσματα των μελετών μονοθεραπεί-
ας με VPA παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Tο φάρμακο 
αυτό στα μΔς κυρίως περιορίζεται για ασθενείς με χα-
μηλού κινδύνου νόσο και χαμηλό ποσοστό βλαστών. Εν-
διαφέροντα είναι επίσης τα αποτελέσματα μονοθεραπείας 
με άλλους αναστολείς αποακετυλασών των ιστονών που 
παρουσιάζονται στον πίνακα 7.
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Πίνακας 6. Μελέτες μονοθεραπείας με VPA

Μελέτη
Αρ.  

ασθενών Θεραπεία
Ανταπόκριση  

(%)
Κuendgen et al87 75 VPA με στόχο επίπεδα ορού 50-100μg/ml +ΑTRA 80mg/m2 

ημερησίως per os x 7 ημέρες ανά 2 εβδομάδες
18 (24)

Bug et al88 26 VPA σε δόση αρχική 5-10mg/kg αυξανόμενα κατά 5mg/kg ανά 
3-4 ημέρες μέρι τα 50mg/kg ή τοξικότητα +ATRA45mg/m2 

ημερησίως

2 (10)

Κuengden et al89 58 VPA με στόχο τα επίπεδα στον ορό 50-100μg/ml +ΑTRA 80mg/
m2 ημερησίως x 7 ημέρες ανά 2 εβδομάδες

3 (5)

Raffoux et al90 11 VPA με στόχο τα επίπεδα στον ορό 50-100μg/ml +ATRA 45mg/
m2 με έναρξη 1 εβδομάδα μετά το VPA+ θεοφυλλίνη δόση με 

στόχο τη συγκέντρωση 10-15μg/ml

3 (27)

Pilatrino et al91 20 VPA με στόχο επίπεδα στον ορό 45-100 μg/ml+ATRA45mg/m2 με 
έναρξη μετά την επίτευξη των επιπέδων στόχων του VPA

6(30)

Πίνακας 7. Μελέτες μονοθεραπείας με διάφορους αναστολείς αποακετυλασών της ιστόνης

Φάρμακο Μελέτη Θεραπεία
Ανταπόκριση  

(%)
Βορινοστάτη Garcia-Manero et al92 100-300 mg p.os. x 2-3 ημερησίως x14 ημέρες 7/41 (17)

Schaefer et al93 400 mg x 21 ημέρες (σκέλος Α) /200 mg x3 ημερησίως 
x14 ημ. (Σκέλος Β)

1/37 (4.5)

MGCD0103 Garcia-Manero et al94 20-80 mg/m2 per os X3 /εβδομάδα Χ3 εβδομάδες 3/29 (10)

Entinostat Gojo et al95 4-8mg/m2 p. os. x1 /εβδομάδα x 2-4 ανά 4-6 
εβδομάδες

0/39 (0)

Panobinostat Giles et al96 4.8-14mg/m2 IV x1 ημερησίως x7 ημ. ανά 3 εβδομάδες 0/29 (0)

Depsipeptide Κlimec et al97 18mg/m2 ημέρες 1 και 5 ανά 3 εβδ. 1/11 (8)

Belinostat Cashen et al98 1000mg/m2 IV ημέρες 1-5 ανά 21 ημ. 1/21 (5)

Πίνακας 8. Μελέτες συνδυασμού αποακετυλασών ιστονών και υπομεθυλιωτικών παραγόντων

Φάρμακο Μελέτη
Αρ.  

Ασθενών Θεραπεία
Ανταπόκριση  

(%)
Βαλπροϊκό 

(VPA)
Soriano  
et al99 53 αζακυτιδίνη 75mg/m2 ×7 ημ. +VPA 50-75mg/kg 

p.os. ×7 ημ. +ATRA 45 mg/m2 p.os. ×5 ημ. 22 (42)

Garcia Manero  
et al100 54 δεσιταμπίνη 15mg/m2 ×10 ημ. +VPA 20-50mg/

kg ×10 ημ./4 w. 12 (22)

Βορινοστάτη Silverman  
et al101 28 αζακυτιδίνη 55-75mg/m2 ×7 ημ.+ βορινοστάτη 

200-300mg ×2x 3-14 ημ. 18 (86)

Ravandi  
et al102 30 δεσιταμπίνη 10-25mg/m2 ×5 ημ.+ βορινοστάτη 

100-200mg ×3×14 ημ. 5 (16)

Kirschbaum  
et al103 72

δεσιταμπίνη 20mg/m2 ×5 ημ. + βορινοστάτη 
400mg (σύγχρονη ή διαδοχική χορήγηση) ×7-

14 ημ.

41% (συγχορήγηση) 
έναντι 21% 

(διαδοχ. χορήγηση)

MGCD0103 Garcia-Manero  
et al104 52 αζακυτιδίνη 75mg/m2 ×7 ημ. + MGCD0103 35-

110mg p.os. ×3/w 11 (30)
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Treatment options for patients with high risk Myelodysplastic syndromes
by Vassiliki Pappa
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ABSTRACT: The treatment of high risk MDS remains a major therapeutic challenge for the clinician. 
Although treatment options in the previous decades were very limited including AML type chemothera-
py, bone marrow transplant in those cases that this was feasible or palliation, the advent of new therapies 
and more specifically of epigenetic treatments significantly broadened our therapeutic armamentarium. 
Epigenetic therapies include the DNA methyltransferase inhibitors and Histone Deacetylase Inhibitors. 
Within the group of DNA methyltransferase inhibitors 5- Azacytidine and decitabine have already been 
approved by the FDA for the treatment of MDS while 5- Azacytidine has also been approved in Europe 
for the treatment of intermediate-2 and high risk MDS and of AML with 20-30% blasts in the bone mar-
row. The approval of 5-azacytidine was based on the results of the AZA001 phase III randomized trial 
showing survival advantage in this group of patients. Decitabine however did not prove to offer surviv-
al advantage in the EORTC European phase III trial although demonstrating significant response rates 
and significantly longer progression free survival. Other epigenetic treatments like histone deacetylase 
inhibitors including valproic acid and vorinostat have been studied in small phase 1 and 2 studies with 
acceptable response rates that can further be increased in the context of combined treatments either 
with the methyltransferase inhibitors or with chemotherapy. The best combination of these new drugs, 
as well as the investigation of biological and clinical factors predictive of response remain to be eluci-
dated in the near future.
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Συνδυασμένες θεραπείες υπομεθυλιωτικών 
παραγόντων και HDAC-Is

η μεθυλίωση του DNA και η τροποποίηση των ιστο-
νών λειτουργούν συνεργικά στη ρύθμιση της γονιδιακής 
έκφρασης, επομένως η στόχευση των DNA μεθυλοτραν-

σφερασών και αποακετυλασών των ιστονών με φάρμακα 
έχουν συνεργική αντινεοπλασματική δράση. τα δεδομέ-
να αυτά οδήγησαν στο σχεδιασμό συνδυασμένων θερα-
πειών τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ανακοινωθεί 
σε μελέτες φάσης ι/ιι με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 8.
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Αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων  
σε ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

Ιωάννα Σακελλάρη

ΠΕΡΊληΨη: η υψηλή συχνότητα των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (μΔς) σε μεγάλες ηλικίες, η 
συνύπαρξη σοβαρής συνοδού νοσηρότητος και η διάθεση νέων αποτελεσματικών θεραπευτικών παρα-
γόντων, καθιστούν πολύπλοκη την αντιμετώπισή τους. Έτσι, είναι αναγκαία η διαμόρφωση στρατηγικών 
και αλγορίθμων για συνολική αλλά και για εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Oι αλγόριθμοι αφορούν τα 
πρωτοπαθή μΔς, αλλά τα δευτεροπαθή έχουν πτωχότερη πρόγνωση, χειρότερο καρυότυπο και ένδειξη 
άμεσης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων (HCT). οι προσπάθειες να τελειοποιηθεί το παλαιό 
και πρωτοποριακό IPSS προσθέτοντας παραμέτρους όπως οι μεταγγίσεις ερυθρών, έδωσε το σύστη-
μα WPSS με δυναμική προγνωστική αξία. ςτα μΔς χαμηλού κινδύνου η μείζων προσπάθεια αφορά 
στη βελτίωση ποιότητας ζωής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μεγάλη ηλικία, τα γηριατρικά σύνδρομα και 
τη λειτουργικότητα των ζωτικών οργάνων. Δεν υπάρχουν αποδεδειγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις 
σε εξέλιξη μετά τους υπομεθυλιωτικούς παράγοντες εκτός της μεταμόσχευσης. ο στόχος της αύξησης 
της επιβίωσης αφορά τα μΔς υψηλού κινδύνου. η HCT εφαρμοζόμενη από την δεκαετία του 1980 εί-
ναι η μόνη θεραπευτική τακτική που οδηγεί στην ίαση της νόσου σε νέους ασθενείς με HLA συμβατό 
αδελφό. η έκβασή της εξαρτάται απόλυτα από την ηλικία και την φάση νόσου κατά τη μεταμόσχευση. 
Πρέπει να εφαρμόζεται σε επιλεγμένους ασθενείς με ηλικία ως 60-65 ετών και μικρή συνοσηρότητα, 
ιδίως στην εποχή των μεταμοσχεύσεων με μειωμένης έντασης προπαρασκευαστικά σχήματα. Είναι επι-
βεβλημένο να λαμβάνονται υπ’ όψιν διάφορες πτυχές, του είδους μεταμόσχευσης, του τύπου δότη και 
μοσχεύματος, της γενικής κατάστασης ασθενούς με τη συνοσηρότητα, και της φάσης νόσου ενταγμένη 
στα παλαιά και νέα προγνωστικά συστήματα. η επιβίωση κυμαίνεται από 25% έως 70% με αποδεκτή 
τοξικότητα. Διαφαίνεται λοιπόν η αναγκαιότητα εύρεσης εκείνων των προγνωστικών παραγόντων όπως 
οι μεταγγίσεις, ώστε η πρωϊμότερη διενέργεια της μεταμόσχευσης να επιφέρει την καλύτερη έκβαση.
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Aνασκόπηση

ΕπΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

η απόφαση πραγματοποίησης μεταμόσχευσης σε συ-
γκεκριμένη χρονική στιγμή της πορείας νόσου, αφενός 
ελαττώνει τον κίνδυνο για τον ασθενή, αφετέρου προ-
άγει την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία της με-
ταμόσχευσης. η συμβατική θεραπεία αποβλέπει στην 
καθυστέρηση της εξέλιξης σε οξεία μυελογενή λευχαιμία 
(ομλ), επιμήκυνση της επιβίωσης, βελτίωση των κυτ-
ταροπενιών και της ποιότητας ζωής. τα μΔς είναι η 3η 
αιτία για εφαρμογή HCT. Είναι σαφές από τη σύγκριση 

των διαφόρων θεραπευτικών στρατηγικών στα μΔς ότι 
η HCT αποτελεί τη βέλτιστη θεραπεία με δυνατότητα ία-
σης, αλλά δεν είναι εφαρμόσιμη σε όλους τους ασθενείς.

οι περιορισμοί του παλαιότερου προγνωστικού συ-
στήματος IPSS (International Prognostic Scoring System)1 
της δεκαετίας του 1990 είναι οι ακόλουθοι: α) δεν πε-
ριλαμβάνει μΔς μετά θεραπεία, και την οντότητα της 
Χμμλ (χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία), β) 
υστερεί στην πρόγνωση των χαμηλού κινδύνου μΔς με 
μη αξιολόγηση σημαντικών παραμέτρων, όπως η θρομ-
βοπενία, γ) περιλαμβάνει ασθενείς με ομλ όπως χαρα-
κτηρίζονται τώρα κατά WHO και δ) αγνοεί την επίδραση 
των θεραπειών. Από την αναβάθμιση του IPSS προέκυψε 
το WPSS (WHO Prognostic Scoring System)2 που έχει τα 
μορφολογικά κριτήρια WHO, τα κυτταρογενετικά IPSS 
και τις ανάγκες σε μεταγγίσεις που έδειξαν τη χειρότερη 
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πρόγνωση ως προς την ολική επιβίωση και τη μετατροπή 
σε ομλ. η ιστολογική κατάταξη μΔς βάσει της WHO 
προσδίδει όμοιες επιβιώσεις στα υψηλότερου κινδύνου 
μΔς. Όταν ενσωματώθηκαν και οι τακτικές μεταγγίσεις 
στην ταξινόμηση WHO (καθοριζόμενη ως 1 μετάγγιση / 
8 εβδομάδες σε περίοδο 4 μηνών) έδειξαν να έχουν τόσο 
βάρος όσο και οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες, και προ-
έκυψε το προγνωστικό σύστημα WPSS που δεν αφορά 
μόνο στην διάγνωση, αλλά είναι χρονοεξελισσόμενο. οι 
μεταγγίσεις προσδιορίζουν πτωχή επιβίωση στα χαμηλό-
τερου κινδύνου μΔς και αυτό είναι καθοριστικό για την 
πρωϊμότερη διενέργεια της μεταμόσχευσης.

η μυελοΐνωση (διαβαθμισμένη σύμφωνα με τις ευ-
ρωπαϊκές οδηγίες) έχει αρνητική επίπτωση στη φυσική 
πορεία των μΔς, όπως αποδείχθηκε από μελέτη 300 
ασθενών και ανεξάρτητη προγνωστική αξία από IPSS 
και WPSS3. H παρουσία ίνωσης μυελού συνδυάσθηκε 
με πολυγραμμική δυσπλασία, κυτταροπενίες, αυξημένη 
κυτταροβρίθεια, πτωχότερης πρόγνωσης κυτταρογενε-
τικές ανωμαλίες και μεγαλύτερες ανάγκες μεταγγίσεων. 
ςύμφωνα με τον σχεδιασμό και το μοντέλο της μελέτης, 
οι ασθενείς με ίνωση βαθμού 2 ή 3 (17% του συνόλου) 
είχαν χειρότερη πρόγνωση σε σύγκριση με το βαθμό 1 
(43%). ςήμερα, η ίνωση μυελού θεωρείται προγνωστι-
κός δείκτης για άμεση μεταμόσχευση.

ςτη μελέτη των Cutler et al4 αναπτύχθηκε το μαθημα-
τικό μοντέλο Markov, με δυναμική προσέγγιση του προσ-
δόκιμου επιβίωσης σε διάφορες χρονικές στιγμές, όπου 
αποδείχθηκε ότι από την πρώιμη διενέργεια της μεταμό-
σχευσης ωφελούνται μόνο οι ενδιάμεσου-2 και υψηλού 
κινδύνου ασθενείς. ςτο μοντέλο Markov, 184 δεν έλαβαν 
HCT και 868 έλαβαν. ςύμφωνα με το προγνωστικό μοντέ-
λο IPSS, οι υψηλού κινδύνου είχαν προσδόκιμο επιβίωσης 
σε πρώιμη HCT 3,2 και 0,4 έτη επί μη μεταμόσχευσης. 
Αντιστρόφως οι χαμηλού κινδύνου είχαν προσδόκιμο 7,2 
έτη επί μη μεταμόσχευσης και 5,1 επί μεταμόσχευσης σε 
εξέλιξη μεν αλλά πριν την ανάπτυξη ομλ. η ολική επι-
βίωση σε ενδιάμεσου-1 κινδύνου είναι 60% ενώ σε υψη-
λού 20% και ενδιάμεσου-2 κινδύνου 10%. ςτο μοντέλο 
Markov, οι ενδιάμεσου-1 κινδύνου είχαν μικρό όφελος 
επιβίωσης από την καθυστέρηση και επομένως σε αυτούς 
τους ασθενείς η απόφαση πρέπει να εξατομικεύεται. Βέ-
βαια, μεταγγίσεις ή κλινικά σημεία δεν ελέγχθηκαν, αν 
και είναι πλέον δεδομένο ότι οι μεταγγίσεις, οι υποτρο-
πιάζουσες λοιμώξεις ή οι αιμορραγικές εκδηλώσεις απο-
τελούν κριτήριο προς αξιολόγηση.

η ομάδα του MD Anderson5 ανέλυσε την έκβαση 865 
ασθενών με χαμηλού ή ενδιάμεσου-I κινδύνου IPSS και 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν κυτταρογενετικά ευρήματα, ηλι-
κία >60, αιμοσφαιρίνη <10g/dl, αιμοπετάλια <50 x 10^9/l 
και βλάστες μυελού >4% ανέδειξαν την ύπαρξη 3 κατη-
γοριών μΔς με 4ετή επιβίωση: σε 0-2 παράγοντες 65%, 
σε 3-4 παράγοντες 33% και επί ύπαρξης >5 παραγόντων 
πτωχή επιβίωση 7%. ςτο μοντέλο αυτό, όσοι είχαν 0 πα-

ράγοντες δεν έφθασαν ακόμη στο σημείο της διάμεσης 
επιβίωσης, ενώ αντίθετα αυτοί με 7 κακούς προγνωστι-
κούς παράγοντες είχαν διάμεση επιβίωση 9 μήνες. Αυτή 
η διαβάθμιση επιτρέπει πιο ακριβή πρόγνωση στα χα-
μηλού κινδύνου μΔς, όπου σύμφωνα με τα άλλα συ-
στήματα, η λήψη απόφασης δεν είναι ευχερής λόγω της 
ασάφειάς τους6.

μέχρι σήμερα, τα προγνωστικά συστήματα έδιναν 
τη μέγιστη βαρύτητα στα χαρακτηριστικά της νόσου, 
αγνοώντας τη γενική κατάσταση, τις συνοσηρότητες και 
την ποιότητα ζωής του ασθενούς. ςτην προσπάθεια αυ-
τή πρωταρχικός σταθμός υπήρξε η μελέτη που έλαβε υπ’ 
όψιν της τον δείκτη συννοσηρότητας επί μεταμόσχευ-
σης αιμοποιητικών κυττάρων (hematopoietic stem cell 
transplantation – specific comorbitidy index / CHT-CI)7 
η οποία πραγματικά έδειξε την σημασία του, τόσο για την 
συνολική και την χωρίς νόσο επιβίωση, όσο και για τους 
μη λευχαιμικούς θανάτους, που είναι η συνηθέστερη αι-
τία θανάτου στα χαμηλού κινδύνου μΔς.

ςτο μέλλον η μελέτη της γονιδιακής έκφρασης μπο-
ρεί να δώσει την πληροφορία ότι προοιωνίζεται μετα-
τροπή μΔς προς ομλ. μελέτη των Mills και συν. έχει 
ήδη αναδείξει τη γονιδιακή έκφραση ως μέθοδο για την 
πρόγνωση της επιβίωσης και της μετατροπής προς ομλ, 
με προγνωστικά αποτελέσματα καλύτερα από το IPSS8.

ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
η HCT είναι η μοναδική θεραπεία ίασης για τα 

μΔς9. οι 24 δημοσιευμένες μελέτες (2000-2008) με 
myeloablative-HCT (μΑ-HCT) ανέφεραν OS και DFS 
μεταξύ 25% και 16% στα 2 έτη αντίστοιχα (ελάχιστη πι-
θανότητα) και έως 52% και 50% στα 4 έτη (μέγιστη πι-
θανότητα). Από το 2003 – 2008, οι 30 δημοσιεύσεις σε 
reduced intensity conditioning-HCT (RIC-HCT) ανέφε-
ραν OS και DFS από 22% και 20% στα 2 έτη (ελάχιστη 
πιθανότητα) μέχρι 79% και 79% στα 4 έτη (μέγιστη πιθα-
νότητα). η μεγάλη αυτή διαφορά αποτελεσματικότητας 
στις μετα-αναλύσεις παραμένει αναπάντητη. ςυνεπώς, 
δεν είναι βέβαιο ποιο είναι το καταλληλότερο σχήμα και 
ποια είναι η ανώτερη ηλικία διενέργειας HCT, αν και τα 
myeloablative (μΑ) σχήματα δίδονται μέχρι 55 ετών με 
αποδεκτή περιμεταμοσχευτική θνησιμότητα (treatment-
related mortality, TRM).

ςε αντίθεση με την ομλ δεν υπάρχουν μεγάλες με-
λέτες σύγκρισης της HCT με την συμβατική θεραπεία 
για τα μΔς. τα επιγενή μείζονα κλινικά προβλήματα της 
υπερφόρτωσης σιδήρου λόγω μεταγγίσεων, των αιμορ-
ραγιών, των λοιμώξεων και της εξέλιξης προς ομλ (10-
60%) απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και θεραπεία 
ανάλογα με την πρόγνωση, την ηλικία και τους βιολογι-
κούς παράγοντες που προδικάζουν την απάντηση στη θε-
ραπεία10. μια αναδρομική ιBMTR μελέτη σύγκρινε μια 
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σειρά ασθενών με μΔς που δεν έλαβαν μεταμόσχευση 
με 2 σειρές ασθενών μία με μΔς και μια με δευτερογε-
νή ομλ μετά μΔς. Αυτή η μελέτη απέδειξε ότι η άμεση 
HCT ωφελεί τους ασθενείς με ενδιάμεσου-2 και υψηλού 
κινδύνου μΔς, ενώ οι χαμηλού κινδύνου ασθενείς κερδί-
ζουν ολική επιβίωση από την απώτερη HCT. ςτη μελέτη 
CRIANT η HCT συγκρίθηκε με την αυτόλογη μεταμό-
σχευση ή τη συμβατική χημειοθεραπεία ανάλογα με την 
ύπαρξη συμβατού αδελφού και την επίτευξη ύφεσης. οι 
47 ασθενείς με δότη υποβλήθηκαν σε HCT. Αξιολογή-
θηκαν 341 ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία ICE και 
επιτεύχθηκε ύφεση σε 149. οι 13 ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε αυτόλογη και οι 63 σε υψηλές δόσεις AraC μετά τυ-
χαιοποίηση. η ολική επιβίωση ήταν 54% για την αλλο-
γενή έναντι 41% και η επιβίωση χωρίς νόσο (DFS) 46% 
έναντι 27% για τα άλλα δύο σκέλη. οι ασθενείς <55 ετών 
με δότη, είχαν την καλύτερη 4ετή DFS 42% έναντι 27% 
(0,04) για όλους τους υπόλοιπους που υποβλήθηκαν εί-
τε σε αυτόλογη είτε σε υψηλές δόσεις AraC. Όσοι υπο-
βλήθηκαν σε αυτόλογη μετά από την τυχαιοποίηση, δεν 
είχαν στατιστικά διαφορετική DFS (αυτόλογη 32% ένα-
ντι 17% σε υψηλές δόσεις AraC). η θέση της αυτόλογης 
μεταμόσχευσης είναι αμφιλεγόμενη, στα πλαίσια κλινι-
κών μελετών μόνον, στην εποχή των εναλλακτικών με-
ταμοσχεύσεων11.

οι αναδρομικές αναλύσεις που εξέτασαν το χρόνο δι-
ενέργειας της μεταμόσχευσης αφορούν κυρίως MA-HCT. 
ςτη μελέτη των Deeg και συν12, στην οποία οι ασθενείς 
κατηγοριοποιήθηκαν με IPSS και έλαβαν μυελοκαταστρο-
φικό σχήμα με στοχευμένη δόση βουσουλφάνης, διαφά-
νηκε ότι η υποτροπή ήταν υψηλότερη (42%) και η 3ετής 
επιβίωση <30% σε ασθενείς υψηλού IPSS, έναντι 80% 
για τους ασθενείς χαμηλότερων IPSS. ςυμπερασματικά 
η μεταμόσχευση πρέπει να διενεργείται πρώιμα, εφόσον 
συναινεί ο ασθενής.

Ανάλογα συμπεράσματα εξήχθησαν και από μελέτη 
του ΕΒμτ13 σε 374 ασθενείς με μΔς που υποβλήθη-
καν σε μεταμόσχευση από συγγενή ή μη συγγενή δότη 
σε περίοδο μιας δεκαετίας. η πρώιμη διενέργεια της με-
ταμόσχευσης αύξησε την πιθανότητα της ολικής επιβίω-
σης (οS) 57% έναντι 47% (p=0,002) καθώς και τη DFS. 
ο χρόνος από τη διάγνωση μέχρι τη μεταμόσχευση ήταν 
ο εξεταζόμενος παράγοντας και όχι η φάση νόσου κατά 
κάποιο προγνωστικό σύστημα. Αξίζει ωστόσο να σημει-
ωθεί ότι δεν είναι δυνατόν να μη λαμβάνονται υπ’ όψιν 
οι μεταμοσχευτικοί κίνδυνοι και να οδηγούνται όλοι οι 
ασθενείς σε πρώιμη μεταμόσχευση.

ο καρυότυπος έχει μεγάλη προγνωστική αξία και 
σχετίζεται με τους διάφορους υπότυπους των μΔς14. η 
προγνωστική του αξία παραμένει και στην πρόγνωση της 
έκβασης της HCT15. Αναλύθηκαν από ΕΒμτ 1399 ασθε-
νείς από 173 κέντρα σε 23 χώρες, 1036 με μΔς και 363 
με δευτερογενή ομλ. οι 203 είχαν μονοσωμικό καρυ-
ότυπο και 263 σύνθετες ανωμαλίες. ο σύνθετος καρυό-

τυπος είχε υψηλότερη υποτροπή μετά την HCT απ’ ότι 
ο μονοσωμικός.

με την εμπειρία της αποσιδήρωσης στη θαλασσαιμία, 
η χρήση της μεταφέρθηκε στα μΔς χαμηλού κινδύνου 
με πιθανότητα υπερφόρτωσης με σίδηρο16. μια αναδρο-
μική μελέτη σε 165 μεταγγιζόμενους ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου έδειξε ότι οι ασθενείς που ελάμβαναν αποσι-
δήρωση είχαν διπλάσια διάμεση επιβίωση (115 έναντι 
51 μήνες) σε σύγκριση με όσους δεν ελάμβαναν αποσι-
δήρωση. οι μηχανισμοί βελτίωσης της επιβίωσης παρα-
μένουν αδιευκρίνιστοι, αλλά από κλινικά και προκλινικά 
δεδομένα πιθανολογείται ότι ελαττώνονται οι επιπλοκές 
της υπερφόρτωσης σιδήρου, οι μυκητιάσεις και η εκτρο-
πή σε λευχαιμία και συγχρόνως βελτιώνονται η ερυθρο-
ποίηση και η έκβαση της HCT. ςτη μελέτη των Armand 
και συν17 οι ασθενείς που έλαβαν μυελοαφανιστικό σχή-
μα και είχαν φερριτίνη >2000 ng/mL είχαν ελαττωμένη 
DFS και OS και αυξημένη TRM, σε σχέση με τους υπό-
λοιπους ασθενείς.

Αναφέρθηκε ότι η ίνωση μυελού σχετίζεται με πτω-
χή πρόγνωση των μΔς, αλλά η επίδρασή της στην έκ-
βαση της HCT δεν φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική. ςτο 
ΕΒμτ μελετήθηκαν 721 ασθενείς (483 χωρίς ίνωση, 199 
με ήπια ίνωση, 39 με σοβαρή ίνωση) που υποβλήθηκαν 
σε HCT και διαφάνηκε ότι μόνον η σοβαρή ίνωση επη-
ρέαζε σαν ανεξάρτητος δείκτης την επιβίωση, όπως και 
την DFS (42% έναντι 38% και 18%) και τη συχνότητα 
υποτροπής ( 47% έναντι 28% και 27% για τους 3 βαθ-
μούς αντίστοιχα)18.

Πολλές μελέτες που περιλαμβάνουν μεταμοσχεύσεις 
με τα δύο είδη προπαρασκευαστικών σχημάτων, τα μυ-
ελοαφανιστικά (μΑ) και τα ελαττωμένης ισχύος (RIC), 
έχουν δημοσιευθεί19. οι Martino et al20 σύγκριναν MA-
HCT και RIC-HCT στην HCT σε ασθενείς με μΔς / 
δευτερογενή ομλ από συμβατό αδελφό (836 ασθενείς 
από ΕΒμτ). η πιθανότητα τριετούς συνολικής επιβίω-
σης (μΑ 45%, RIC 41%) και DFS (MA 39%, RIC 38%) 
ήταν παρόμοιες, παρά τη μεγαλύτερη ηλικία και τη συ-
νοσηρότητα στην ομάδα RIC. η πιθανότητα υποτροπής 
είναι υψηλή μετά RIC (65% έναντι 37% μετά μΑ) και 
ωφελήθηκαν περισσότερο εκείνοι που πέτυχαν ύφεση με 
χημειοθεραπεία εφόδου πριν λάβουν RIC σχήμα, με μι-
κρότερη περιμεταμοσχευτική θνησιμότητα.

το προγνωστικό σύστημα WPSS είναι δυναμικά 
χρονοεξελισσόμενο και όπως διαφαίνεται στην μελέτη 
Alessandrino και συν 21 έχει ανεξάρτητη προγνωστική 
αξία στην επιβίωση και την υποτροπή μετά από HCT. 
και τα δύο συστήματα, WHO και WPSS, διατήρησαν την 
προγνωστική τους αξία και μετά την HCT. η 5ετής επιβί-
ωση επί RA/RARS: 80%, επί RCMD/RCMD-RS: 57%, 
επί RAEB-1: 51%, RAEB-2: 28%, AML/MDS: 25% με 
αντίστοιχα αυξανόμενη τόσο την υποτροπή καθώς και την 
TRM. Ελαττώνοντας τις 7 πιθανές διαβαθμίσεις τού προ-
γνωστικού συστήματος WPSS σε 5: α) πολύ χαμηλού, β) 
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χαμηλού, γ) ενδιάμεσου, δ) υψηλού και ε) πολύ υψηλού 
αντίστοιχα, η διάμεση επιβίωση και η πιθανότητα εξέλι-
ξης σε ομλ στα 5 έτη είναι α) 140 μήνες: 3% ενώ μετά 
HCT 5ετής-OS 80%, β) 66 μήνες: 14% ενώ μετά HCT 
5ετής-OS 80%, γ) 48 μήνες: 33% ενώ μετά HCT 5ετής-
OS 65%, δ) 26 μήνες: 54% ενώ μετά HCT 5ετής-OS 40%, 
ε) 9 μήνες διάμεση επιβίωση: 84% πιθανότητα εξέλιξης 
σε ομλ ενώ μετά HCT 5ετής-OS 15%. Oι μεταγγίσεις 
καθορίζουν την πτωχή επιβίωση στους ασθενείς με χαμη-
λότερου κινδύνου μΔς και αυτό είναι καθοριστικό για 
την πρωιμότερη διενέργεια της μεταμόσχευσης.

η μελέτη των Sorror και συν.22,23 που έλαβε υπ’ όψιν 

τον δείκτη συννοσηρότητας σε μεταμόσχευση αιμοποιητι-
κών κυττάρων (ηCT-CI) ανέδειξε τέσσερις προγνωστικές 
ομάδες, τόσο σε μυελοκατασταλτικές όσο και ελαττωμέ-
νης ισχύος μεταμοσχεύσεις οι οποίες συγκρίθηκαν μετα-
ξύ τους στις 4 ομάδες. ςε όλες τις RIC-HCT αναφέρθηκε 
υψηλότερη υποτροπή και μικρότερη περιμεταμοσχευτική 
θνησιμότητα. Eπομένως, η OS και η DFS ήταν παρόμοι-
ες για RIC / MA ανάλογα με την ομάδα συνοσηρότητας. 
τη μεγαλύτερη TRM είχαν οι ασθενείς με HCT-CI ≥3 και 
με μΔς ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου. ςε HCT-CI >3 
τόσο στο FHCRC όσο και MDACC η επιβίωση ήταν 20-
30%, σε σχέση με 70-90% σε HCT-CI: 0.

Γράφημα. Τροποποιημένο από The EBMT handbook, 2008 revised edition, (chapter 22, pages 380-387).
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ΘΕΡΑπΕΙΑ πΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Ένα ερώτημα της καθημερινής πρακτικής είναι η 

αναγκαιότητα χημειοθεραπείας εφόδου προ της μετα-
μόσχευσης σε ασθενείς με μεγάλο φορτίο νόσου, ώστε 
η μεταμόσχευση να περιοριστεί ο κίνδυνος υποτροπής. 
οι Warlick et al24 εξέτασαν την επίδραση των διαφόρων 
συμβατικών παρεμβάσεων προ HCT σε 84 ασθενείς. Δεν 
είχε λάβει καμιά θεραπεία το 58% των ασθενών, ενώ 20% 
είχαν λάβει χημειοθεραπεία εφόδου, 11% υπομεθυλιω-
τικούς παράγοντες (αζακυτιδίνη) και 11% άλλες διάφο-
ρες θεραπείες. μακρότερη επιβίωση χωρίς νόσο μετά 
τη μεταμόσχευση συσχετίστηκε με χαμηλότερο φορτίο 
νόσου <5% βλάστες. η χημειοθεραπεία εφόδου ευνόη-
σε τους ασθενείς που έλαβαν ελαττωμένης ισχύος προ-
παρασκευαστικό σχήμα (RIC) στη μεταμόσχευση [DFS 
54% έναντι 10%] ενώ δεν αυξήθηκε η TRM (39% και 
στους 2 τύπους μεταμόσχευσης).

η ένδειξη χορήγησης χημειοθεραπείας προ της μετα-
μόσχευσης δεν είναι σαφής γιατί φαίνεται ότι ωφελού-
νται τελικά μόνον εκείνοι που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση. 
Χρησιμοποιείται και σαν προηγηθείσα χημειοθεραπεία ο 
συνδυασμός Clofarabine 120mg/m² και ARA-C 1gr/m². 
Αντίθετα οποιιαδήποτε θεραπεία που ελαττώνει το φορτίο 
νόσου προ της μεταμόσχευσης με RIC προπαρασκευαστι-
κό σχήμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως γέφυρα μέχρι 
την μεταμόσχευση για την ελάττωση της υποτροπής25,26.

οι θεραπευτικές επιλογές μετά από υποτροπή HCT 
για ομλ/μΔς είναι περιορισμένες. Εικοσιπέντε ασθε-
νείς εκτιμήθηκαν από την μελέτη AZARELA27 και έλα-
βαν 3 κύκλους (1-8) αζακυτιδίνης και λεμφοκύτταρα 
δότη-DLI (1-4 εγχύσεις). Απάντησαν 64% των ασθενών 
και 60% ζουν με διάμεση παρακολούθηση 3 μηνών. ςτη 
μελέτη RELAZA28 ελέγχοντας την MRD με CD34+ κύτ-
ταρα δότη, όταν αυτά ήταν <80% χορηγήθηκε προλη-
πτικά αζακυτιδίνη σε 20 ασθενείς. οι 10/20 εμφάνισαν 
πλήρη ύφεση και εξαφάνιση της ελάχιστης υπολειπόμε-
νης νόσου ενώ 30% παρέμειναν με σταθερή νόσο και 
20% υποτροπίασαν.

πΡΟπΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
η έκβαση σχετίζεται άμεσα με την ορθή επιλογή των 

ασθενών. Εχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα προπαρασκευα-
στικά σχήματα, όπως BU-CY, Cy-TBI και γενικά φάνηκαν 
εφάμιλλα.29 τα αναγνωρισμένα μΑ είναι ολοσωματική 
ακτινοβολία τΒι 12 Gy + Cytoxan 120mg/kg (TBICY) 
και BUCY-Busulfan (16mg/kg) + Cytoxan (120 mg/kg). 
η εντατική χημειοθεραπεία + τΒι πρόσθεσε τοξικότη-
τα χωρίς βελτίωση της DFS. ςε μελέτη NMDP30 τα μη 
τΒι σχήματα έδωσαν καλύτερη DFS. ςε μία προσπάθεια 
ελάττωσης της τοξικότητας έγινε αντικατάσταση της κυ-
κλοφωσφαμίδης από φλουνταραμπίνη.

ςε μελέτη από Deeg et al12 επί 50 ασθενών, το προ-

παρασκευαστικό σχήμα κυκλοφωσφαμίδη και στοχευμέ-
νη δόση βουσουλφάνης (επίπεδα πλάσματος 600-900 ng/
mL) έδειξε υπεροχή έναντι των υπολοίπων σχημάτων. η 
επιβίωση χωρίς νόσο ήταν 47% σε πρωτοπαθές MΔς και 
μεταμόσχευση από ταυτόσημο αδελφό και 39% για ολό-
κληρη την ομάδα (δότες μη συγγενείς και συγγενείς μη 
απόλυτα συμβατούς). η μελέτη δείχνει ότι τα αποτελέ-
σματα αρχίζουν να βελτιώνονται και σε μεγάλες ηλικίες.

το 2007 οι μεταμοσχεύσεις μΑ και RIC HCT ήταν 
ίσες (600) ενώ οι αυτόλογες ελάχιστες.

τα αποτελέσματα των διαφόρων RIC σχημάτων είναι31:
 1) Fludarabine, Busulphan, (BU-FLU): DFS 38-66% 

1ετής TRM 5-32%
 2) ςτοχευμένη Fludarabine, Busulphan, BU (900mg/ml) 

+ FLU: DFS 35% TRM 24%
 3) FLU + Melphalan 140-180 mg/m²: DFS 66% TRM 

20%
 4) 2 Gy ± FLU: DFS 28% TRM 32-41%

Από την ομάδα του Νοσοκομείου Kings-College του 
λονδίνου ανακοινώθηκε το 2011 η έκβαση της RIC-HCT 
για μΔς με σχήμα φλουνταραμπίνη, βουσουλφάνη και 
Alemtuzumab. οι 192 ασθενείς,από τους οποίους 45% 
είχαν δευτερογενή ομλ, υποβλήθηκαν σε HCT από μη 
συγγενή δότη (77%) και 23% από αδελφούς. το 26% 
ήταν ασθενείς χαμηλού κινδύνου. η 5ετής OS και DFS 
ήταν 42% και 33% αντίστοιχα. Επίσης καταδείχθηκε η 
προγνωστική αξία του IPSS (OS: χαμηλού 75%, ενδιά-
μεσου 1: 48%, ομλ 46% ενώ τα υψηλού κινδύνου 0%) 
και WHO (RARS: 57%, RAEB 23%). Oι ασθενείς άνω 
των 60 ετών, είχαν τη χειρότερη έκβαση. καλύτερη DFS 
σε ομλ 39% και ενδιάμεσου 1: 36% σε σχέση με ενδιά-
μεσου 2 18% and 0% σε υψηλού κινδύνου IPSS. η TRM 
ανήλθε σε 23% και η έκβαση απέβη ίδια σε μεταμοσχεύ-
σεις από συγγενείς και μη συγγενείς δότες32.

ςε μη δημοσιευθέντα ακόμη δεδομένα συγκριτικής με-
λέτης του ΕΒμτ (European Bone Marrow Trnsplantation) 
σε ασθενείς με μΔς <10% βλάστες 1) οι 614 έλαβαν μΑ 
προπαρασκευαστικό σχήμα, 2) οι 104 μΑ + άλλη χημει-
οθεραπεία, 3) οι 126 RIC με βάση Fludarabine, 4) αμιγώς 
ανοσοκατασταλτικό οι 34 ασθενείς. H TRM 100 ημερών 
ήταν 25% στα υπερεντατικοποιημένα, με αναμενόμενη 
μικρότερη υποτροπή. η TRM στα 7 έτη ήταν στο 25% 
και για τα μΑ και RIC σχήματα.32

Νέα RIC σχήματα αφορούν τους συνδυασμούς 
Treοsulfan ή Clofarabine με Fludarabine. ςε 26 ασθε-
νείς (Phase II μελέτη) χορηγήθηκε Treosulfan 30-42 gr/
m²) + Fludarabine 150mg/m² + ATG με μη συγγενή δό-
τη. η TRM ήταν 28% με DFS 36%. ςε άλλη phase II με-
λέτη χορηγήθηκε 42gr/m² Treοsulfan + FLU + ATG σε 
45 ασθενείς με TRM 17% και DFS 67%. ςε 51 ασθενείς 
δόθηκε Clofarabine σε διάφορες δόσεις με Busulfan + 
Fludarabine και είχαν TRM 15%. ςτο FLAMSA - RIC 
επί 77 ασθενών με μη συγγενή δότη η TRM ήταν 28% 
και η 3ετής DFS και OS 45%32.
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ςυγκρίθηκαν μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς με μΔς με 
ελαττωμένης ισχύος προπαρασκευαστικό σχήμα (RIC) 
και μη μυελοκατασταλτικό (μΑ), 1448 vs. 3731 από 217 
κέντρα33. Δεν υπήρχε διαφορά DFS, OS μεταξύ RIC και 
μΑ, ενώ αντίθετα τα αμιγώς ανοσοκατασταλτικά (ΝμΑ) 
είχαν χειρότερη έκβαση. η υψηλότερη ισχύς του σχήμα-
τος συνδυασμένη με την αντιλευχαιμική δράση βελτιώ-
νει την έκβαση.

μία μελέτη ανέλυσε τα αποτελέσματα 550 RIC-HCT 
σε ασθενείς με μΔς που έλαβαν διάφορα σχήματα βα-
σισμένα σε Fludarabine και έδειξε ότι η ολική επιβίωση 
ήταν 39%, η υποτροπή 29% και η TRM 31% χωρίς αυξα-
νόμενη επίπτωση αυξανόμενης της ηλικίας >40 έτη έως 
και άνω των 65 ετών34. Προκύπτει ότι η RIC-HCT είναι 
αποτελεσματική και εφικτή ακόμη και σε μεγάλες ηλι-
κίες των ασθενών με μΔς.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
ςήμερα οι εναλλακτικές μεταμοσχεύσεις αποτελούν τη 

λύση στη θεραπεία των μΔς. Από την ομάδα των Majhail 
et al35 του πανεπιστημίου της Minessota συγκρίθηκαν τα 
αποτελέσματα της αλλογενούς μεταμόσχευσης σε ασθενείς 
με μΔς. οι 38 έλαβαν μόσχευμα από μη συγγενείς δότες 
και οι 60 διπλό ομφαλοπλακουντιακό μετά από ελαττωμέ-
νης ισχύος προπαρασκευαστικό σχήμα. Όλοι είχαν διάμε-
ση ηλικία >60 έτη. η 3ετής OS ήταν όμοια, 37% για μη 
συγγενή δότη και 31% για ομφαλοπλακουντιακό. η πη-
γή μοσχεύματος δεν επηρέασε την επιβίωση χωρίς νόσο 
και το ομφαλοπλακουντιακό είναι άμεσα διαθέσιμη πη-
γή,με μικρή επίπτωση GVHD παρά την αποδεκτή ασυμ-
βατότητα. Από Eurocord ανακοινώθηκε ότι 108 ασθενείς 
που έλαβαν ομφαλοπλακουντιακό μόσχευμα (77% MDS, 
23% δευτερογενής ομλ) είχαν DFS 30%, OS 34% στα 
2 έτη με όμοια αποτελέσματα μεταξύ RIC και μΑ. Oι 
χαμηλού κινδύνου ασθενείς είχαν διπλάσια επιβίωση σε 
σχέση με εκείνους του υψηλού κινδύνου (46% vs 23%)36. 
η εμπειρία της κίνας σε απλοταυτόσημες HCT είναι εν-
διαφέρουσα.το μόσχευμα χορηγήθηκε χωρίς αφαίρεση 
τ- κυττάρων με προπαρασκευαστικό BUCY και GVHD 
προφύλαξη CsA+MTX+ATG σε 36 ασθενείς (διάμεση 
ηλικία 35 έτη). τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά με 
OS 62% στα 2 έτη, εμφύτευση 100% και TRM 24%37.

ΣΥΜπΕΡΑΣΜΑ
οι εξελίξεις στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων αποδί-

δουν ήδη ενθαρρυντικά αποτελέσματα με δυνατότητα ία-
σης στους ασθενείς με μΔς38. Βελτιώσεις είναι εφικτές 
με νέες κυτταρικές ή συμβατικές θεραπείες ως πρόληψη 
της υποτροπής,καθώς και βελτιώσεις στην υποστηρικτι-
κή αγωγή γιά την ελάττωση της τοξικότητας. ςύμφωνα 
με τα δεδομένα της γραμματείας SEER (Surveillance, 
Epidemiology, and End Results (SEER)39, 86% των μΔς 
εμφανίζονται μετά τα 60 έτη και η διετής επιβίωση είναι 
<20% σε προχωρημένο μΔς. η μεγάλη ηλικία εμφάνι-
σης των μΔς περιορίζει τη διενέργεια της HCT μόνο 
στους ασθενείς με συμβατούς ταυτόσημους αδελφούς. 
Ενώ χρησιμοποιούνται και οι εναλλακτικές μεταμοσχεύ-
σεις στους ασθενείς αυτούς, τα δεδομένα παρά το ότι εί-
ναι ενθαρρυντικά δεν είναι πολλά και στοιχειοθετημένα 
όπως στις οξείες λευχαιμίες. λόγω της υψηλής συχνότητας 
GVHD, TRM στην αλλογενή μεταμόσχευση, και δη στις 
εναλλακτικές (από μη συγγενείς δότες, απλοταυτόσημες 
ή από ομφαλοπλακουντιακό μόσχευμα), μόνο προοπική 
μελέτη που θα συγκρίνει τα είδη της μεταμόσχευσης με 
τη συμβατική θεραπεία θα εξάγει ασφαλή συμπεράσματα 
για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Είναι γνωστό 
ότι η διήθηση μυελού στα μΔς >5-10% προ της μετα-
μόσχευσης προδικάζει υποτροπή, οπότε η χορήγηση χη-
μειοθεραπείας εφόδου τύπου ομλ ή υπομεθυλιωτικών 
παραγόντων προ HCT, ιδίως RIC-HCT, ίσως βελτιώσει 
την απάντηση. Όσον αφορά στη θεραπεία εφόδου προ 
της MA-HCT ωφελήθηκαν μόνον εκείνοι που μπόρεσαν 
να επιτύχουν CR προ HCT. Δεν έχει αποδειχθεί κατωτε-
ρότητα του μυελοκαταστροφικού σχήματος μΑ έναντι 
των ελαττωμένων ισχύος σχημάτων RIC στα μΔς, σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε HCT σε ύφεση. οι παγι-
ωμένες ενδείξεις μεταμόσχευσης αφορούν στα μΔς με 
IPSS int-2 και high risk, ενώ αναδυόμενες ενδείξεις που 
τείνουν να οριστικοποιηθούν στην κλινική πράξη είναι: η 
σοβαρή παγκυτταροπενία, ουδετεροπενία και πολυγραμ-
μική δυσπλασία, οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες υψηλού 
κινδύνου και ο αριθμός βλατών ≥10%. ο χρόνος και η 
φάση νόσου κατά τη διενέργεια της μεταμόσχευσης απο-
τελούν πρωτεύοντα στοιχεία επιτυχίας. η αποσιδήρωση 
και η καλή επιλογή του ασθενούς με τη συνεκτίμηση της 
συνοσηρότητας προσδίδουν τη βελτιωμένη συγκριτικά 
ίαση μετά από αλλογενή μεταμόσχευση και σε μεγάλες 
ηλικίες ασθενών με μΔς.
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Allogeneic hematopoietic cell transplantation in patients  
with myelodysplastic syndromes

by ιoanna Sakellari
Hematology Department and HCT Unit, G. Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece

ABSTRACT: Despite the development of numerous novel agents and the arguments for and against al-
logeneic hematopoietic cell transplantation (HCT), it should be kept in mind that myelodysplastic syn-
drome (MDS) is an incurable disease with conventional, non transplant therapy. The timing of HCT, a 
potentially curative therapeutic strategy, has been also judged as important key decision in the approach 
to the patient with MDS. The past several years have witnessed substantial progress in the biological 
characterization of MDS, in further refining prognostic models and in clear improvement of HCT con-
cerning sibling, unrelated and cord blood transplants. After a proper patient stratification based on the 
IPSS, WPSS, MDACC, HCT-CI models, the possibility of an alternative transplant is feasible and suc-
cessful in the era of RIC-HCT even for the older patients with high risk MDS. RIC- HCT has expanded 
the use of this treatment modality to older age and with co-morbidities. Nowadays, there are several treat-
ment options for patients with MDS but the definite indications for early HCT are limited to the group 
of patients with IPSS intermediate-2 and high. Nevertheless, newer prognostic model scoring should be 
taken under consideration, as probable indications for early HCT emerge. The type of transplant has to 
be defined and individualized according to the disease status, patient general condition and co- morbid-
ities. Every patient up to 60-65 years with MDS should not be referred for transplant, but patients pre-
sented with advanced disease or are transfusion dependent and do not have del(5q) should probably be 
transplanted. Patient preference remains a critical issue in the decision making. Current non transplant 
therapeutic interventions remain inadequate to supplant transplantation which offers long-term survival 
rates of between 25% and 70% with acceptable toxicity.
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