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 Τα μυελοδυσπλαστικά  σύνδρομα αποτελούν μια ετερογενή 

ομάδα κλωνικών νοσημάτων του αιμοποιητικού συστήματος 

που χαρακτηρίζονται από:  

• Κυτταροβριθή μυελό σε συνδυασμό με ποικίλη κυτταροπενία 

στην περιφέρεια – Αναιμία – Λευκοπενία – Θρομβοπενία  

(μεμονωμένα ή συνολικά ) 

• Διαταραχές της ωρίμανσης στο μυελό μίας ή περισσοτέρων 

κυτταρικών σειρών  

• Σοβαρή πιθανότητα μετάπτωσης σε οξεία μυελογενή 

λευχαιμία(AML) 

 Είναι αποτέλεσμα περίπλοκων αλληλοεπιδράσεων  (Απόπτωση 

– Άνοση απάντηση – Αγγειογένεση – Μεταλλάξεις γονιδίων πχ 

του TP53)  από : 

• Κύτταρα  του στρώματος του μυελού των οστών 

• Παθολογικά αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα 

 

 



Ταξινόμηση  

     Μέχρι σήμερα ακολουθείται η ταξινόμηση  French-American-

British (FAB) η οποία στηρίζεται  

 

 στον αριθμό των βλαστών του μυελού των οστών 

 

 στον αριθμό των δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών του μυελού 

των οστών 

 

 στον αριθμό των βλαστών στο περιφερικό αίμα 

 

 στον αριθμό των μονοκυττάρων στο περιφερικό αίμα 



Ταξινόμηση κατά FAB 

 RA  (ανθεκτική αναιμία) 

 RARS (ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες) 

 RAEB (ανθεκτική αναιμία με περίσσια βλαστών) 

 RAEB-t (ανθεκτική αναιμία με περίσσια βλαστών σε στάδιο 

μεταμόρφωσης) 

 CMML) (χρόνια μυελονομοκυτταρική λευχαιμία) 

 Άλλα σύνδρομα που συνδέονται με τα MDS 

• σύνδρομο 5q-, 

• Δευτεροπαθές MDS  



 Ταξινόμηση κατά FAB 

Τύπος  Ποσοστό 
βλαστών 
στο μυελό 

Ποσοστό 
βλαστών 
στο 
περιφερικό 
αίμα 

Ραβδία  
Auer 

Μονοκύτταρα 
>1000/μl 

Δακτυλιοειδείς 
σιδηροβλάστες 
>15% 

RA < 5 ≤1 όχι όχι 
 

όχι 
 

RARS <5 ≤1 όχι 
 

όχι 
 

ναι 

RAEB 5-20 <5 όχι 
 

όχι 
 

± 
 

CMML ≤20 <5 όχι 
 

ναι 
 

± 
 

RAEB-t 21-31 ≥5 ± ± 
 

± 
 



          ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΚΑΤΑ  WHO   (2008) 
                                        ( συνιστάται να χρησιμοποιείται ) 

• RCUD 

        Ανθεκτική κυτταροπενία μίας κυτταρικής σειράς σε ποσοστό 

≥10% .  Δηλαδή χαρακτηρίζονται ως 

         - RA (Ανθεκτική  Αναιμία) 

         - RN (Ανθεκτική  Ουδετεροπενία) 

         - RT  (Ανθεκτική  Θρομβοπενία)     

• RARS 

         Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες 

 

• RCMD 

        Ανθεκτική κυτταροπενία με δυσπλασία πολλών κυτταρικών 

σειρών σε ποσοστό  ≥10%  των κυττάρων 



 
• RAEB (RAEB-1  και  RAEB-2) 

        Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών 

 

•   Σύνδρομο  5q- 

        Προσβάλλει συχνότερα γυναίκες προχωρημένης ηλικίας 

        Χαρακτηρίζεται  από 

         - αναιμία 

         - μακροκυττάρωση 

         - φυσιολογικό ή αυξημένο αριθμό αιμοπεταλίων 

         - μικρή συχνότητα εξέλιξης σε οξεία λευχαιμία   

 

• Αταξινόμητα μυελοδυσπλαστικά  σύνδρομα 

 

 



  Νόσημα              Ευρήματα              Γενικά  Χαρακτηριστικά 

Αίμα Μυελός Συχνότητα 

        % 

Παθολογικός        

καρυότυπος% 

Εμφάνιση  

     ΟΜΛ   % 

      RA Αναιμία 

Βλάστες<1% 

Δυσπλασία ερυθράς 

σειράς 

Βλάστες<5% 

ΔΣ<15% 

       

 

         5-10 

 

 

             <25 

 

 

            -6 

    RARS Αναιμία 

Βλάστες<1% 
 

Δυσπλασία ερυθράς 

σειράς 

Βλάστες<5% 

ΔΣ>15% 

 

        10-12 

 

             <10 

 

            1-2 

    RCMD Πενία 2 ή 3 σειρων 

Βλάστες<1% 

Μονοκύτταρα <1× 

109 /L 

Ραβδία Auer (-) 

Δυσπλασία 2 ή 3 

σειρών 

Βλάστες<5% 

ΔΣ<15% 

Ραβδία Auer (-) 

 

 

          40 

 

 

            <50 

 

 

           -10 

   RAEB I Κυτταροπενίες 

Βλάστες<5% 

Μονοκύτταρα <1× 

109 /L 

Ραβδία Auer (-) 

Δυσπλασία (ες) 

Βλάστες5-9% 

Ραβδία Auer (-) 

 

 

 

 

 

 

 

           40 

 

 

 

 

 

 

          30-50 

 

 

 

           25 

   RAEB II Κυτταροπενίες 

Μονοκύτταρα <1× 

109 /L 

Βλάστες 5-19% 

Δυσπλασία (ες) 

Βλάστες 10-19 

Ραβδία Auer (±) 

 

           

 

          33 

MDS/del (5q) Αναιμία 

Βλάστες<5% 

Αιμοπετάλια   κφ/↑ 

Δυσπλασία ερυθράς 

Μεγακαρυοκύτταρα  

κφ/↑ με  μειωμένη 

λόβωση 

Βλάστες<5% 

Όχι Ραβδία Auer  

Μεμονωμένη del (5q) 

 

 

     

           <5 

 

 

     

           100 

 

Ενίοτε, 

 επι επιπρόσθετων   

 καρυοτυπικών   

 ανωμαλιών 

     MDS  

αταξινόμητα 

Κυτταροπενίες 

Βλάστες<1% 

Ραβδία Auer (-) 

 

Δυσπλασία 

1 σειράς 

Βλάστες<5% 

Ραβδία Auer (-) 

 

                        

 

           <5 

Άγνωστη Άγνωστη 

 



5q- 

MDS με μικρά μεγακαρυοκύτταρα (μυελός)  

RCMD 

    Ανθεκτική κυτταροπενία με δυσπλασία 
πολλών κυτταρικών σειρών σε ποσοστό  
≥10%  των κυττάρων 
 



RAEB 

 

RAEB (RAEB-1  και  RAEB-2) 

  

 
Ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών  

(μυελός) 



RCMD  (μυελός) RCMD  (αίμα) 

 Ανθεκτική κυτταροπενία με δυσπλασία 

πολλών κυτταρικών σειρών σε ποσοστό  
≥10%  των κυττάρων 



     Αταξινόμητα  MDS  (μυελός) 
                     
 

Δυσπλασία 1 σειράς 

Βλάστες<5% 

 

 
Ραβδία Auer  - 



                   ΚΛΙΝΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ   
 > 50 ετών 

 Αναιμία  (πρώτα συμπτώματα) 

 Συχνές προσβολές από λοιμώξεις   

 Αιμορραγικές εκδηλώσεις  (10% γαστρορραγία, αιματουρία) 

 Μεγαλοσπλήνια  (30-50%) 

 Διόγκωση του ήπατος  (5-26%) 

 Διόγκωση λεμφαδένων  (5-15%) 

 Διηθήσεις του δέρματος (λευχαιμίδες) (  εξανθήματα κηλιδοβλατιδώδη 

κνιδωτικά,) σε περιπτώσεις  χρόνιας μυελομονοκυτταρικής  

     λευχαιμίας 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ   ΕΥΡΗΜΑΤΑ                      
 

 

        

 Αιματολογικός                     Οστεομυελική 

                έλεγχος                                  βιοψία (μυελός) 



   Αιματολογικός  έλεγχος 
(περιφερικό αίμα) 

 Τα αιματολογικά ευρήματα αφορούν και τις  τρεις  

 κυτταρικές σειρές, δηλαδή:  

 

    -την ερυθρά  (δυσερυθροποίηση) 

 

    -την κοκκιώδη  (δυσκοκκιοποίηση) 

 

    -την μεγακαρυοκυτταρική σειρά  

      (δυσμεγακαρυοποίηση). 

 



περιφερικό αίμα  

            Δυσερυθροποίηση  

Αναιμία ορθόχρωμη ορθοκυτταρική μακροκυτταρική. Ποιό σπάνια 

μικροκυτταρική.  

Δίμορφισμος,  διπλός πληθυσμός ερυθρών αιμοσφαιρίων στο 

περιφερικό αίμα. 

Ανισοκυττάρωση -ποικιλοκυττάρωση. Ωοειδή μακροκύτταρα ποιο 

συχνά, ελλειπτοκύτταρα, δακρυοκύτταρα. 

Ερυθροβλάστες με μεγαλοβλάστικα χαρακτηριστικά, ανεπαρκής 

αιμοσφαιρινοποιήση ερυθροκυττάρων. 

Βασεόφιλη στίξη ερυθροκυττάρων, 

 σωμάτια Howell-Jolly. 

 



περιφερικό αίμα 
        Δυσκοκκιοποίηση  

 Ουδετεροπενία (50% των ασθενών) 

 Έλλειψη ή μειωμένη κοκκίωση πολυμορφοπύρηνων 

 Ανωμαλίες του πυρήνα των πολυμορφοπύρηνων (πυρήνας 

πολυκατάτμητος, ανώμαλια ψεύδο Pelger-Huet, αυξημένη 

συσσώρευση χρωματίνης, παράδοξη μορφολογικά) 

 Βλάστες με η χωρίς ραβδιά Auer 

 Μονοκυττάρωση με ανώμαλη μορφολογία μονοκυττάρων 



περιφερικό αίμα 

       Δυσμεγακαρυοποίηση 

 Θρομβοπενία 

 Υποκοκκίωμενα η άκοκκα αιμοπεταλία 

 Γιγάντια αιμοπετάλια 

 Παθολογικές λειτουργικές δοκιμασίες αιμοπεταλίων 

(διαταραχές συγκόλλησης στο κολλαγόνο κ.λ.π.) 

 Μεγακαρυοκυτταρικά  θραύσματα 

 

·giant  platelets  



Ευρήματα  από  τον  μυελό των  οστών  

         Όπως το περιφερικό αίμα έτσι και ο μυελός των οστών στα 

MDS, παρουσιάζει χαρακτηριστικές μορφολογικές  ανωμαλίες .  

                                                                                         

  Υπερκυτταρικός και συνοδεύεται από  

 

 Δυσπλασία μιας η πολλών σειρών. Το παράδοξο της 

περιφερικής κυτταροπενίας και ενός υπερκυτταρικού μυελού 

δικαιολογείται από την απώλεια των άωρων κυττάρων μέσω  

ενδομυελικού θανάτου (απόπτωση). 

 

  Αύξηση των μαστοκυττάρων και πλασματοκυττάρωση. 

.  



  Η αρχιτεκτονική του μυελου είναι συχνά διαταραγμένη 

και απαντούνται νησίδες αώρων πρόδρομων κυττάρων 

(abnormal localization of immature precursors ALIP) στις 

κεντρικότερες περιοχές των μυελοχώρων, αντίθετα με τη 

συνήθη εντόπιση τους, που είναι κοντά στις οστέινες δοκίδες. 

 

 Μυελοίνωση μπορεί να συμβεί σε όλους τους υπότυπους 

των MDS ( ποιο συχνά στους ασθενείς με ΜΔΣ υπό θεραπεία) 

με βαριά πρόγνωση. 

o Πανκυτταροπενία  

o Δυσπλασία και των τριών σειρών 

o Άτυπα μεγακαρυοκύτταρα 



Ευρήματα  μυελού 
          Δυσερυθροποίηση 

 Μεγάλες ερυθροβλάστες με δυο η περισσοτέρους πυρήνες 

 Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες 

 

 Διαταραχές λόβωσης πυρήνα (συχνά τριφυλλοειδής πυρήνας) 

 Ενδοπυρηνικές γέφυρες 

 

 Πυρηνικά θραύσματα 

 Κυτταροπλασματικά  κενοτόπια 

 Πολλαπλοί πυρήνες 



Ευρυματα  μυελου 

     Δυσκοκκιοποίηση 

 

 Διαταραχή κοκκίωσης 

 

 Ωρίμανση μέχρι το στάδιο του μυελοκυττάρου 

 

 Αύξηση των μονοκυτταροειδών μορφών 

 

 Νησίδες  ALIP 

     (abnormal localization of immature precursors) 



Ευρήματα  μυελού 

      Δυσμεγακαρυοποίηση 

 Μεγακαρυοκύτταρα  

      διπύρηνα ή υπερκατάτμητα 

      κενοτόπια στο πρωτόπλασμα 

 

 Μικρομεγακαρυοκύτταρα  

       χωρίς λόβωση , κοκκίωση  

                                                                       

                                                                                                  (Μικρομεγακαρυοκύτταρα 

                                                                                                               χωρίς λόβωση) 



Διάγνωση 

 
Η διάγνωση των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (MDS) θα 

τεθεί: 

   Από τη μορφολογία των κυττάρων και των αριθμό των βλαστών 

    του  περιφερικού αίματος και του μυελού των οστών 

Από τη βιοψία του μυελού των οστών 

 

 

 

 

  Από τον καρυότυπος και το FISH (φθορίζων in situ υβριδισμός) 

    Οι συνηθέστερες χρωμοσωμιακές αλλοιώσεις που ανιχνεύονται 

    είναι 

         5q-, -5, -7q,-17, P53, τρισωμία 8 

 

 

   Με την  κυτταρομετρία ροής 

   Με τη μοριακή τεχνική  RT-PCR  

  Ανιχνεύει διαταραχές  γονιδίων που ρυθμίζουν  τον    

πολλαπλασιασμό,  διαφοροποίηση και απόπτωση των 

κυττάρων 
 



    Χρωμοσωμιακές ανωμαλίες 

                   (FISH) 

 

  Σε ποσοστό 40-70% 
εμφανίζονται στα κύτταρα του 
μυελού των οστών ασθενών 
με πρωτοπαθές (ΜΔΣ) 

 

Σύμφωνα με την κατάταξη 
(WHO), η απώλεια των 
μακρών σκελών του 
χρωμοσώματος 5 θεωρείται 
σύνδρομο.  

 

 
* (χρόνια μυελονομοκυτταρική λευχαιμία)  

 

 

ανωμαλίες συχνότητα 

 
 
Πρωτ0παθή 
       MDS 

-5/del(5q) 
+8 
-7/del(7q) 
-Y 
17p- 
 
 

 

10-20% 
10-15% 
5-10% 
10% 
5% 
 

CMML* t(5:12)(q33:p12) <1% 

Δευτεροπαθή  
       MDS 

-5/del(5q) 
-7/del(7q) 
 
 

 

90% 
10% 
 
 



Βιοχημικά Ευρήματα 
 

 

 ↑ Σίδηρος ορού 

 

 ↑ Φερριτίνη ορού στις 

       RA ,  RARS. 

 

 Yπεριρουχαιμία 

 

 ↑LDH 

 



Ανοσολογικά  ευρήματα 

  Μείωση των CD4+ 

 

 Μείωση των NK κυττάρων 

 

 ΚΦ ή ελαφρώς αυξημένα τα CD8+ 

 

 Υπεργαμμασφαιριναιμία  σπάνια 

   

 Αυτοαντισώματα  

 

 Αντιαιμοπεταλιακά  αντισώματα 

 

 Ερυθροκυτταρικά αντισώματα  



Κυτταροχημεία  

• Χρώση σιδήρου  (ανίχνευση δακτυλιοειδών Σιδηροβλαστών) 

 

• Χρώση PAS  (ανίχνευση Ερυθροβλαστών) 

 

• Χρώση Sudan Black  (ανίχνευση μυελικής σειράς βλαστών) 

 

• Ειδικές  ή μη ειδικές Εστεράσες για τον έλεγχο της 

διαφοροποίσης της Κοκκιώδους- Μονοκυτταρικής σειράς   

 



(a) Refractory anemia with ring sideroblasts and thrombocytosis (RARS-T): The marrow aspirate is hypercellular and numerous 

megakaryocytes are noted. (b) RARS-T: The abnormal erythropoiesis is mainly characterized by megaloblastoid changes. (c) RARS-T 
(bone marrow biopsy and low magnification) and (d) RARS-T (bone marrow biopsy and high magnification). The bone marrow biopsy 
confirms the hypercellularity. This is mostly due to increased erythropoiesis. Megakaryopoiesis is also increased and shows a predominance 
of large myeloproliferative neoplasm (MPN)-like forms. (e) RARS-T: The presence of >15% ringed sideroblasts is the hallmark of this type of 
myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm (MDS/MPN). A special stain for iron is a necessary part of MDS and other chronic myeloid 
neoplasms work-up. 

RARS (ανθεκτική αναιμία με 

δακτυλιοειδεις σιδηροβλάστες) 



Refractory anemia with ringed sideroblasts associated with marked thrombocytosis. (a) Peripheral blood smear showing thrombocytosis. 
MGG, x640. (b) B o n e marrow smear showing numerous dysplastic, often clustered, megakaryocytes. MGG, x640. (c) Bone marrow 
smear showing erythroid hyperplasia with macroblastoid changes. MGG, x1250. (d) Bone marrow smear. Perls’ reaction shows numerous 
ringed sideroblasts. X1250.  

 

    (Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς RARS  Σιδηροβλάστες) 



Ανοσοκυτταροχημεία  

• Αποκλεισμός της λεμφικής προέλευσης των αρχέγονων 

κυττάρων 

 

• Χρήση αντισωμάτων CD13,CD14, CD33 για την μέτρηση των 

μυελικών προγονικών κυττάρων 

 

• Ανίχνευση δυσπλασιών ή άωρων μεγακαρυοκυττάρων με 

αντισώματα ειδικά για CD41, παράγοντα VIII και von Willebrand 

 

• Ανίχνευση κυττάρων μυελικής σειράς με δυσπλασία  

 



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 Η διαφορική διάγνωση του Μυελοδυσπλαστικού  νοσήματος  

(MDS) τίθεται εξ αποκλεισμού άλλων νοσημάτων ή 

καταστάσεων που συνοδεύονται από μυελοδυσπλασικές 

αλλαγές . 

     Οι καταστάσεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

 

•    Μεγαλοβλαστική Αναιμία    

• Χορήγηση Χημειοθεραπευτικών φαρμάκων  

•  Χρόνιες Ηπατικές Παθήσεις 

•  Χρόνιος Αλκοολισμός 

• Χρόνιες Λοιμώξεις  

• Λοιμώξεις  από HIV, Parvovirus B19 

 



  MDS και Οξείας Μυελογενής Λευχαιμίας (AML). Η 

διάγνωση MDS τίθεται όταν ο αριθμός των βλαστών του μυελού είναι 

<20% ,ενώ όταν ο αριθμός βλαστών >20% συνηγορούν υπέρ της AML 

 

  MDS και Απλαστικής Αναιμίας.  Ανεύρεση χρωμοσωμιακών 

διαταραχών ενισχύει τη διάγνωση του MDS. 

 

  MDS και Χρόνιας Μυελογενής Λευχαιμίας (CML).         
Η ανεύρεση του χρωμοσώματος PH1 και η πολύ ελαττωμένη τιμή της 

αλκαλικής φωσφατάσης των λευκών, μας οδηγούν στη διάγνωση της 

CML. 

 

  MDS και Ερυθρολευχαιμίας (AML M6)   

  • όταν οι ερυθροβλάστες >50% και μυελοβλάστες >30% τότε η διάγνωση 

είναι Ερυθρολευχαιμία 

  • όταν μυελοβλάστες < 30% τότε η διάγνωση είναι MDS. 

 

 



Πρόγνωση  

 Η πρόγνωση έχει συνδεθεί με τα  

 επίπεδα της Hb  

 Αριθμό των ουδετερόφιλων στο περιφερικό αίμα 

 Αριθμό των αιμοπεταλίων στο περιφερικό αίμα 

 Αριθμό των βλαστών του μυελού των οστών 

 Καρυότυπο  

 Ασθενείς > 60 ετών έχουν χειρότερη πρόγνωση 

 Σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας είναι: 

 Εμφάνιση Λοιμώξεων 

 Εκδήλωση αιμορραγιών 

 Μετατροπή τους σε AML 

 Τα προγνωστικά κριτήρια των MDS γίνονται με βάση το διεθνές 
προγνωστικό σύστημα International Prognostic Score System(IPSS) 

   

 

 

 



*    Hb <10 g /d l   , απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων <1.500/μl ,   PLT <100.000/μl.                                          

Κάθε μέτρηση υπολογίζεται ως μία κυτταροπενια. 

**   Καλός =  -Υ  ή  5q-  ή  20q-,  Κακός =  >3  χρωμοσωματικές ανωμαλίες  ή  ανωμαλίες του  χρωμοσ. 7 

Ενδιάμεσος = άλλες  χρωμοσωματικές ανωμαλίες 

Προγνωστικά κριτήρια των MDS 

(διεθνές προγνωστικό σύστημα – IPSS) 

Καλή 

πρόγνωση 

(score 0) 

Ενδιάμεση 

πρόγνωση-1 

(score   0.5-1.0) 

 

Ενδιάμεση 

πρόγνωση-2 

(score 1.5-2.0) 

 

Βαριά 

πρόγνωση 

(score>2.5) 

Βλάστες στο 

μυελό 

<5% 5-10% 11-20% >30% 

Κυτταροπενία * Καμία ή μία 2 κυτταροπενίες 2 κυτταροπενίες 

 

3 κυτταροπενίες 

 

Καρυότυπος ** καλός Ενδιάμεσος ή 

κακός 

κακός κακός 



IPSS REVISED  







Προγνωστικοί παράγοντες 

θεραπευτικής αντιμετώπισης MDS 
 

 Η ετερογένεια  της πρόγνωσης των MDS, δυσκολεύει τη λήψη 

θεραπευτικών αποφάσεων για κάθε ασθενή. 

 

 Είναι απαραίτητο να λάβουμε υπ' όψιν μας κάποια κλινικά, 

εργαστηριακά και μοριακά ευρήματα για την θεραπευτική 

αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς.  

 

Τα ευρήματα αυτά αποτελούν τους προγνωστικούς παράγοντες 

θεραπευτικής αντιμετώπισης των MDS, ανά περίπτωση! 



Αιτιολογία – κλινικά και εργαστηριακά 

ευρήματα 
με αρνητική προγνωστική αξία 

 

 MDS από λήψη αντινεοπλασματικών φαρμάκων 

 Πολλαπλές  χρωμοσωμιακές ανωμαλίες 

 Έντονη  δυσπλασία 

 Ίνωση του μυελού των οστών 

 Ασθενείς μεγάλης ηλικίας 

 Αναιμία 

 Θρομβοπενία 

 Βλάστες στο περιφερικό αίμα  (αρχική διάγνωση) 

 ↑ LDH 

 ↑ δεοξυθυμιδίνη κινάση 

 ↑ υποδοχείς της IL-2 

 Ανοσολογικές διαταραχές 

 

  



 Κυτταρογενετικές διαταραχές 
με αρνητική προγνωστική αξία 

 

 
 Οι  χρωμοσωμικές διαταραχές ανευρίσκονται σε ποσοστό  

     50-60% των περιπτώσεων και δεν είναι σταθερές. 

 

 

 Εξάλειψη όλων ή του μακρού σκέλους των χρωμοσωμάτων 5,7 

και 20 (-5,5q-,7q-,20q-) 

 

 Έλλειψη του χρωμοσώματος Υ 

 

 Ανεύρεση δακτυλιοειδών ή δικεντρικών χρωμοσωμάτων 

 

 



Ευρήματα  μυελού των οστών 
 με αρνητική προγνωστική αξία 

 
 Αριθμός βλαστών Μ.Ο. (>10% vs <10%) 

 

 Μορφολογικές διαταραχές μίας ή περισσοτέρων σειρών 

 

 Παρουσία  άωρων μορφών  (βλάστες και προμυελοκύτταρα) 

στις κεντρικές περιοχές των μυελοχώρων 

 

 

 



Ανοσοφαινότυπος 

                       

 

 Αυξημένος αριθμός CD34 (γλυκοπρωτεΐνη μεμβράνης) 

 θετικών κυττάρων στο μυελό και παρουσία τους στο 

 περιφερικό αίμα, συνοδεύονται με μικρότερη επιβίωση  

 και αυξημένη συχνότητα εξέλιξης σε ΟΜΛ.            



Θεραπεία  MDS 

    Λαμβάνουμε υπ' όψιν μας  

 

 Φυσική ιστορία της νόσου 

 

 Εργαστηριακά ευρήματα 

 

 Συγκατάθεση ασθενούς 

 

 Τοξικότητα των διαφόρων θεραπευτικών προσεγγίσεων 

   Στην πλειονότητα των ασθενών (χωρίς ίαση), επιτυγχάνουμε 

βελτίωση της αιμοποιήσης, αντιμετώπιση των λοιμώξεων και 

παράταση της επιβίωσης με καλή ποιότητα ζωής.  



 Μετάγγιση αίματος (ανάλογα τιμής Hb και συμπτωμάτων)  

Κίνδυνος ανάπτυξης αντισωμάτων και υπερφόρτωσης με 

σίδηρο 

 

 Χορήγηση κυτταροκινών 

• Ερυθροποιητίνη (EPO)  , με καλή ανταπόκριση  

         - στο 20% των ασθενών 

         - χαμηλές τιμές EPO ορού 

         - βλάστες <10% 

         - ασθενείς με μικρές ανάγκες μετάγγισης 

 

 

                                                



 Συνδυασμός EPO και αυξητικών παραγόντων  

                                                       (G-CSF ή GM-CSF)  

         - αύξηση ανταπόκρισης στο 35-45%  

 

          - ευνοϊκότερα  αποτελέσματα σε αναιμία με δακτυλιοειδείς 

            σιδηροβλάστες 

 

          - αύξηση λευκών αιμοσφαιρίων , χωρίς κίνδυνο οξείας  

            λευχαιμίας 



 Χημειοθεραπεία 

 
     –  (αρχικά) aracytil σε μικρές δόσεις υποδορίως  

 

     – Υδροξυουρία ή ετοποσίδη στη θεραπεία της CMML 

         (χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία) 

 

      – Χημειοθεραπεία όμοια με της  AML (με περίσκεψη), 

         ανάλογα με την ηλικία, την ανταπόκριση και την εμφάνιση  

         παρατεταμένης κυτταροπενίας. 

 

      – Συνδυασμός αρασυτίνης και μιας εκ των ανθρακυκλινών  

         (μιτοξανθρόνη, ινταρουμπικίνη), με 50-60%  ανταπόκριση σε 

         ασθενείς των υποομάδων RAEB και RAEBT  

           

 



 

 Ανοσοκατασταλτικά  

           - αντιλεμφοκυτταρικός ορός 

             - κυκλοσπορίνη 

 

 Φάρμακα που εμποδίζουν την αγγειογένεση 

           - καμιζόλα 

             - λεναλιδομίδη (βελτίωση αναιμίας)           

        

Αζασυτιδίνη με μηχανισμός δράσης που συνίσταται σε  

             - καταστολή του μυελού 

            - κυτταροτοξική δράση σε ρυθμιστικά κύτταρα της  

              T- κυτταρικής σειράς που εμποδίζουν την αιμοποίηση 

            - πιθανός βιολογικός τροποποιητής 



 

 

 

 Μεταμόσχευση μυελού των οστών 

       Είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να αλλάξει τη φυσική  

         ιστορία της νόσου και να επιφέρει ίαση 

             - 40% επιβίωση 

             - 30% υποτροπή 

             - 30% κατάληξη κατά την εφαρμογή 

             - αυξημένη θνητότητα >40 ετών 

             - πάντα χορήγηση ανοσοκατασταλτικών 

             - προ μεταμόσχευσης, ελάττωση τοξικότητας με μειωμένης 

               έντασης σχήματα. 

        



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 Άνδρας ετών  67 προσέρχεται στο Νοσοκομείο μας  
λόγω  αδυναμίας ,καταβολής  και εμπύρετου. 

 
 Εργαστηριακά ευρήματα  (09/04/2014) : 
  Από τη γενική αίματος 

      LYM: 64.7 %          RDW: 20,3 % 

      GRAN: 19.0 %       PLT :36 K/uL 

 

      RBC: 3.2 M/uL    

      HGB: 8,8 g/dl 

      HTC:  27,8 % 

  

       

 



 Στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος, 
παρατηρήθηκαν: 

– Ανισοκυττάρωση 

– Λίγα σχιστοκύτταρα 

– PLT γύρω στις 20.000/μl 

– Πανκυτταροπενία  (αναιμία, ουδετεροπενία, 
θρομβοπενία) 

– Π=14% , Λ=68%, ΜΜ=8%, Άτυπα λεμφ.=8%, 

    Άτυπα μονοκ.=2% 

     

 

Το επίχρισμα κρίθηκε μη διαγνωστικό και ζητήθηκε 
μυελόγραμμα 



ΕΚΘΕΣΗ  ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΑΙΤΙΑ:  Πανκυτταροπενία , Εμπύρετο 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μυελός με αυξημένη κυτταροβρίθεια, συμβατή με την ηλικία του 

ασθενούς. Χωρίς σημαντική πρόσμιξη αίματος. Εστάλη οστεομυελική βιοψία και 

καρυότυπος μυελού. 

 ΕΡΥΘΡΑ ΣΕΙΡΑ: Αναλογία ~31%. Επικράτηση ωρίμων μορφών με 

δυσπλαστικές αλλοιώσεις, κυρίως λόβωση, κατάτμηση του πυρήνα. Οι 

διαταραχές αφορούν >10% των ερυθροβλαστών 

 ΚΟΚΚΙΩΔΗΣ ΣΕΙΡΑ: Αναλογία ~34%. Πολυ+Ράβδ=10%, Μεταμυελ+Μυελ=5%, 

Προμυελ=2%, Βλάστες=18%. Αναστολή ωρίμανσης με μειωμένη κοκκίωση  

 ΜΕΓΑΚΑΡΥΟΚΥΤΤΑΡΑ: Σημαντικά ελαττωμένη αναλογία. Πολλά με κατάτμηση 

του πυρήνα 

 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ: Αναλογία ± 32%, μικρά ώριμα 

 ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ: Αναλογία ~2% 

 ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΥΕΛΟΥ: Εκκρεμεί 

 ΣΧΟΛΙΑ: Μυελός με αυξημένη κυτταροβρίθεια, δυσπλαστικά στοιχεία και από 

τις τρείς κυτταρικές σειρές και ποσοστό βλαστικών κυττάρων ±18%, συμβατός 

με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο τύπου ανθεκτικής αναιμίας με περίσσεια 

βλαστών. 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  MDS-RAEB II 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 


