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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΠιστεZουfε Yτι το παρYν φυλλQδιο θα αποτελVσει Vνα

χρWσιfο εργαλεXο για τον νεαρY ειδικευYfενο αλλQ και
ειδικευfVνο αιfατολYγο, σαν πρjτη πηγW αναφορQp,

στη καθ'ηfVρα κλινικQ πρQξη. Dεν περιVχει εκτεταfVνη

θεωρXα, διYτι δεν εXναι αυτYp ο σκοπYp του. ΕQν θελWσει
να διαβQσει κανεXp περισσYτερα fπορεX να ανατρVξει
στα κλασσικQ αιfατολογικQ βιβλXα W τρVχουσα

βιβλιογραφXα. ΘVλουfε να αποτελVσει Vνα χρWσιfο

βοWθηfα στο γραφεXο, Yταν εξετQζουfε κQποιο ασθενW

και θVλουfε να θυfηθοZfε κQποια ταξινYfηση W οδηγXα

για τρVχουσα θεραπεXα W ανταπYκριση σ'αυτW.

Η DΕ του ΤfWfατοp ΜDΣ
ΘανQσηp ΓαλανYπουλοp
ΕλVνη ΠαπαδQκη
ΑργZρηp ΣυfεωνXδηp
ΒασιλικW ΠαππQ
ΒασιλικW ΚυριαζW
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A. TAΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΠΡΟΓΝ_ΣΗ
Πkνακα 1. Η κατ` FAB ταξινlzηση ΜNΣ
Τmπο

Παρουσkα
Ποσοστl
Nακτυλιοειδεk
Απlλυτο
Ποσοστl
ραβδkων
αριθzl
βλαστ~ν στο βλαστ~ν στο σιδηροβλ`στε
περ.αkzα (%) zυελl (%)
zονοπυρjνων Auer στο
(%)
zυελl
στο περ.αkzα

Ανθεκτικh αναιwiα
(RA)

<1

<5

<15

Ανθεκτικh αναιwiα wε
δακτυλιοειδεi
σιδηροβλ]στε
(RARS)

<1

<5

>15

Ανθεκτικh αναιwiα wε
περiσσεια βλαστ{ν
(RAEB)

>5

5-20

Ανθεκτικh αναιwiα wε
περiσσεια βλαστ{ν
σε wετατροπh
(RAEB-T)

<5

21-30

Χρονiα
wυελοwονοκυτταρικh
λευχαιwiα
(CMML)

<5

<20

_

_

_

_

_

_

_

>1x 109 / L

Οχι

Οχι

Οχι

Ναι h jχι

Οχι
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Πkνακα 2. Η κατ` WHO ταξινlzηση (2001)
Τmπο

ΑΙΜΑ

ΜΥΕΛΟΣ

Ανθεκτικh αναιwiα
(RA)

Αναιwiα

Oυσπλασiα ερυθρ] σειρ] νο
Βλ]στε <5%
Oακτυλιοειδεi σιδηροβλ]στε <15%

Ανθεκτικh αναιwiα wε
δακτυλιοειδεi
σιδηροβλ]στε
(RARS)

Αναιwiα

Oυσπλασiα ερυθρ] σειρ] νο
Oακτυλιοειδεi σιδηροβλ]στε ≥15%
Βλ]στε <5%

Aνθεκτικh αναιwiα wε
πολυγραwwικh δυσπλασiα
(RCMD)

Κυτταροπενiε ( διγραwwικh h
πανκυτταροπενiα)
<1x 109 /L wονοκkτταρα

Oυσπλασiα (≥ 10% ) διγραwwικh h
τριγραwwικh
Βλ]στε <5%
Oακτυλιοειδεi σιδηροβλ]στε <15%

Aνθεκτικh αναιwiα wε
πολυγραwwικh δυσπλασiα
και δακτυλιοειδεi
σιδηροβλ]στε
(RCMD-RS)

Κυτταροπενiε ( διγραwwικh h
πανκυτταροπενiα)
<1x 109 /L wονοκkτταρα

Oυσπλασiα (≥ 10% ) διγραwwικh h
τριγραwwικh
Βλ]στε <5%
Σιδηροβλ]στε ≥15%

Aνθεκτικh αναιwiα wε
περiσσεια βλαστ{ν-1
(RAEB-1)

Κυτταροπενiε
Βλ]στε <5%
<1x 109 /L wονοκkτταρα

Oυσπλασiα wονογραwwικh h
πολυγραwwικh
Βλ]στε 5-9%

Aνθεκτικh αναιwiα wε
περiσσεια βλαστ{ν-2
(RAEB-2)

Κυτταροπενiε
Βλ]στε 5-19 %
Ραβδiα Αuer ±
<1x 109 /L wονοκkτταρα

Oυσπλασiα wονογραwwικh h
πολυγραwwικh
Βλ]στε 10-19%

Αταξινjwητο ΜOΣ
(MDS-U)

Κυτταροπενiε
jχι βλ]στε
jχι Ραβδiα Auer

Oυσπλασiα wονογραwwικh
Βλ]στε <5%
Οχι ραβδiα Αuer

ΜOΣ wε
del (5q)

Αναιwiα
Βλ]στε <5%
Αιwοπετ]λια φυσ. h ηυξηwgνα

Mεγακαρυοκkτταρα φυσ. h ηυξηwgνα
(ελαττωwgνη λjβωση), <5% Βλ]στε,
jχι ραβδiα Αuer, del (5q)

ΒιβλιογραφXα
Vardiman J et al. Blood 2002;1 00:2292-2302
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Πkνακα 3. Nιεθνi Προγνωστικl Σmστηzα (IPSS) για τα ΜNΣ1
Προγνωστικj
παρ`zετρο

Βαθzl (score)
0

0.5

1.0

1.5

1.5

Βλ`στε zυελοm(%)

<5

5-10

-

11-20

21-30

Καρυlτυπο (*)

Καλj

Ενδι]wεσο

Κακj

Κυτταροπενkε(**)

0-1

2-3

Οz`δα κινδmνου

Βαθzl (score)

X αzηλοm

0

Ενδι`zεσου-1

0.5 - 1.0

Ενδι`zεσου-2

1.5 - 2.0

Υψηλοm

> 2.5

(*) Kαλl= φυσιολογικj, -Υ, del(5q), del(20q) Kακl= σkνθετε καρυοτυπικg ανωwαλiε h ανωwαλiε του χρωw. 7
Ενδι`zεσο= ]λλε ανωwαλiε
(**) Ουδετερjφιλα <1800/wL, Αιwοσφαιρiνη <10 g/dl, Αιwοπετ]λια <100.000/wL
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Πkνακα 4. Κατηγορkα κινδmνου και συσχiτιση zε επιβkωση και εξiλιξη προ ΟΜΛ1
Κατηγορkα κινδmνου

IPSS score

Nι`zεση επιβkωση (iτη)
χωρk θεραπεkα

25% εξiλιξη προ ΟΜΛ
χωρk θεραπεkα

X αzηλοm

0

5.7

9.4

3.5

3.3

1.1

1.1

0.4

0.2

Ενδι`zεσου-1

1.5-1

Ενδι`zεσου-2

1.5-2

≥ 2.5

Υψηλοm

ΒιβλιογραφXα:
1. Greenberg P et al. Blood 1997; 89:2079

Πkνακα 5. WPSS (WHO Classification-Based Prognostic Scoring System for MDS)2
Παρ`zετρο

0

1

2

3

Κατηγορkα κατ` WHO

RA, RARS, 5q-

RCMD, RCMD-RS

RAEB-1

RAEB-2

Κακj

-

-

-

Καρυlτυπο*
Αν`γκη
Μετ`γγιση†

Καλj
fχι

Ενδι]wεσο
Regular

Σηzεkωση: Οz`δα κινδmνου: very low (score: 0), low (score: 1),
intermediate (score: 2), high (score: 3 to 4), and very high (score: 5 - 6).

Abbreviations: MDS, myelodysplastic syndrome; RA, refractory anemia;
RARS, refractory anemia with ringed sideroblasts; 5q-, myelodysplastic
syndrome with isolated del(5q) and marrow blasts less than 5%; RCMD,
refractory cytopenia with multilineage dysplasia; RCMD-RS, refractory
cytopenia with multilineage dysplasia and ringed sideroblasts; RAEB-1,
refractory anemia with excess of blasts-1; RAEB-2, refractory anemia with
excess of blasts-2.

*Καρυlτυπο: καλl: φυσιολογικj, -Y, del(5q), del(20q); κακl: σkνθετε
(καρυοτυπικg ανωwαλiε), chromosome 7 anomalies; ενδι`zεσο: ]λλε
ανωwαλiε.
†RBC transfusion dependency: τουλ]χιστον wiα wετ]γγιση κ]θε 8
εβδοw]δε για περiοδο 4 wην{ν
ΒιβλιογραφXα
2. Μalcovati L et al. JCO 2007; 25:3503

Οz`δα
κινδmνου
Very low
Low

Intermediate
High

Very high

Nι`zεση
Βαθzl επιβkωση (zjνε)
0

103

2

40

1

3-4
5-6

72
21
12
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Πkνακα 6. Προταθεkσα νiα ταξινlzηση ΜNΣ κατ` WHO (2008)
Disease

Blood findings

Bone marrow findings

Refractory cytopenias with unilineage
dysplasia (RCUD)
Refractory anaemia (RA);
Refractory neutropenia (RN);
Refractory thrombocytopenia (RT)

Unicytopenia or
bicytopenia1. No or rare
blasts (<1%)2

Unilineage dysplasia : ≥10% of the cells in one myeloid lineage
<5% blasts
<15% of the erythroid precursors are ring sideroblasts

Refractory anaemia with ring
sideroblasts (RARS)

Anaemia
No blasts

Refractory cytopenia with multilineage
dysplasia (RCMD)

Cytopenia (s)
No or rare blasts (<1%)2
No Auer rods
<1x10 9/ L monocytes

≥15 % of erythroid precursors are ring sideroblasts
Erythroid dysplasia only
<5% blasts

Refractory anaemia with excess
blasts-1 (RAEB-1)

Cytopenia(s)
<5% blasts 2
No Auer rods
<1x10 9/ L monocytes

Refractory anaemia with excess
blasts-2 (RAEB-2)
Myelodysplastic syndrome –
unclassified (MDS-U)
MDS associated with isolated
del (5q)

Cytopenia
5-19 % blasts
Auer rods ± 3
<1x10 9/ L monocytes
Cytopenia(s)
≤1% blasts 2

Anaemia
Usually normal or
increased platelet count
No or rare blasts (<1%)

Dysplasia in ≥10% of the cells in ≥ two or more myeloid lineages
(neutrophil and/or erythroid precursors and/or megakaryocytes)
<5 % blasts in marrow
No Auer rods
± 15% ring sideroblasts

Unilineage or multilineage dysplasia
5-9% blasts2
No Auer rods
Unilineage or multilineage dysplasia
10-19% blasts
Auer rods ±3

Unequivocal dysplasia in less than 10 % of cells in one or more
myeloid cell lines when accompanied by a cytogenetic abnormality
considered as presumptive evidence for a diagnosis of MDS
<5% blasts 2
Normal to increased megakaryocytes with hypolobated nuclei
<5% blasts
Isolated del(5q) cytogenetic abnormality
No Auer rods

1. Bicytopenia may occasionally be observed. Cases with pancytopenia should be classified as MDS-U.
2. If the marrow myeloblast percentage is <5% but there are 2-4% myeloblasts in the blood, the diagnostic classification is RAEB 1. Cases of RCUD
and RCMD with 1% myeloblasts in blood should be classified as MDS. U.
3. Cases with Auer rods and <5% myeloblasts in the blood and <10% in the marrow should be classified as RAEB 2.
ΒιβλιογραφXα
Swerdlow SH et al. (Eds): IARC: Lyon 2008

Σmσταση: Για τη ταξινlzηση και πρlγνωση να χρησιzοποιεkται η WHO ταξινlzηση 2008 και ΙPSS
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Πkνακα 7. Προταθεkσα ταξινlzηση WHO 2008 των ΜNΣ/ΜΥΣ ( ΜDS/MPN)
Disease

Blood findings

Bone marrow findings

Chronic myelomonocytic leukemia
(CMML)

Peripheral blood monocytosis
> 1x109/L
No BCR/ABL-1 fusion gene
<20% blasts

Dysplasia in one or more myeloid lineage*
<20% blasts. Blasts include myeloblasts,
monoblasts and promonocytes.
No rearrangement of PDGFRA or PDGFRB

Atypical chronic myeloid leukemia,
BCR-ABL1 negative
(aCML)

Leukocytosis, Neutrophilia
Neutrophil dysplasia with or without other
Neutrophylic dysplasia
dysplastic lineages
Neutrophil precursors ≥ 10% of leukocytes <20% blasts
Blasts <20%
No BCR-ABL1 fusion gene
No rearrangement of PDGFRA or PDGFRB
Minimal basophilia
Monocytes<10% of leukocytes

Juvenile myelomonocytic leukemia
(JMML)

Peripheral blood monocytosis > 1x10 9 /L <20% blasts. Blasts include myeloblasts,
monoblasts and promonocytes
<20% blasts
Usually WBC >10x10 9 /L
< 20% blasts

Myelodysplastic/ myeloproliferative
neoplasm, unclassifiable
(MDS/MPN)

Mixed MDS and MPN features
No prior diagnosis of MDS or MPN
No history of recent growth factor or
cytotoxic therapy to explain MDS or
MPN features
No BCR-ABL1 fusion gene or
rearrangements of PDGFRA or PDGFRB

Mixed MDS and MPN features
<20% blasts

† Refractory anaemia with ringed
sideroblasts associated with marked
thrombocytosis
(RARS-T) (provisional entity)

Persistent thrombocytosis >450x10 9 /L
Anemia
BCR-ABL1 negative
Cases with t(3;3)(q21;q26),
inv(3) (q21q26) and isolated
del (5q) are exluded

Morphologic features of RARS;
≥15% of erythroid precursors are ringed
sideroblasts
Abnormal megakaryocytes similar to
those observed in BCR-ABL1 negative MPN

* If myelodysplasia is minimal or absent, CMML can still be diagnosed if the other requirements are met and there is an acquired clonal
cytogenetic or molecular genetic abnormality present in the hematopoietic cells, or the monocytosis has persisted for at least 3 months and all
other causes of monocytosis have been excluded.
† Provisional entity. In WHO classification from 2002 the cut-off for platelet count was 600 x 109/L. In the WHO 2008 classification the cut-off
value is 450 x 109/L, to be in line with the classification of essential thrombocythemia. Around 50% of cases with RARS-T carry the JAK2
mutation, but this is not a diagnostic criterion.

7

A. TAΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΠΡΟΓΝ_ΣΗ

A .

Β .

Μ % Σ

Χ Α Μ Η Λ Ο Υ

Κ Α Ι

Υ Ψ Η Λ Ο Υ

Κ Ι Ν % Υ Ν Ο Υ

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝNΥΝΟΥ

Β. ΜNΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ

Β. ΜNΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝNΥΝΟΥ

Στη καθ' ηwgρα κλινικh πρ]ξη χρησιwοποιοkwε του jρου

"χαwηλοk" και "υψηλοk κινδkνου ΜOΣ" wε διαφορετικh πρjγνωση

και θεραπεiα σε κ]θε περiπτωση:

• Xαzηλοm κινδmνου: low, Ιnt-1

• Υψηλοm κινδmνου: Ιnt-2, High risk
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Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ8Ν ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ%ΥΝΟΥ MDS (Low, INT-1 risk)

Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ_Ν ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΚΙΝNΥΝΟΥ MDS (Low, INT-1 risk)
Ασθενj
zε σηzαντικi
Κυτταροπενkε

Εpo oροm
> 500 mU/ml

Μικρj
πιθανlτητα
ανταπlκριση σε
ανοσοκατασταλτικ
j θεραπεkα

Αζακυτιδkνη/
δεσιταzπkνη
j
Λεναλιδοzkδη
j
Ερευνητικl
πρωτlκολλο

Μη
ανταπlκριση

Ερευνητικl
πρωτlκολλο
j
Αλλογενj
zεταzlσχευση για
επιλεγziνου
ασθενεk

Ηυξηziνη
πιθανlτητα
ανταπlκριση σε
ανοσοκατασταλτικj
θεραπεkα

Αντιθυzοκυτταρικj
σφαιρkνη (ΑΤG),
κυκλοσπορkνη

Μη
ανταπlκριση

Ερευνητικl
πρωτlκολλο
j
Αλλογενj
zεταzlσχευση για
επιλεγziνου
ασθενεk

Εpo oροm
≤500 mU/ml

Del 5q±
`λλε
κυτταρογενετικi
ανωzαλkε

Rh Epo
± G-CSF j
Nαρβοποετkνη α
± G-CSF

λεναλιδοzkδη

Μη
ανταπlκριση

5-Αζακυτιδkνη/
δεσιταzπkνη
j
Λεναλιδοzkδη
j
Ερευνητικl πρωτlκολλο

5-Αζακυτιδkνη/
δεσιταzπkνη
j
Ερευνητικl πρωτlκολλο

Μη
ανταπlκριση

Μη
ανταπlκριση

Σmzφωνα zε
κ`τωθι οδηγkε

Ανοσοκατασταλτικj
θεραπεkα
j
Ερευνητικl
πρωτlκολλο
j
Αλλογενj
zεταzlσχευση για
επιλεγziνου
ασθενεk zε Ιnt-1

Μη
ανταπlκριση
Ερευνητικl
πρωτlκολλο
j
Αλλογενj
zεταzlσχευση για
επιλεγziνου
ασθενεk zε Ιnt-1
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Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
(Low, INT-1 risk)

Θροzβοπενkα,
ουδετεροπενkα

Συzπτωzατικj
αναιzkα

Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ8Ν ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ%ΥΝΟΥ MDS (Low, INT-1 risk)

Ασυzπτωzατικοk ασθενεk

> 60 ετ~ν zε IPSS 0 => παρακολοkθηση wjνο
< 60 ετ~ν zε IPSS 0 => HLA-τυποποiηση και επαγρkπνηση για πιθανh
εφαρwογh Allo-SCT (επi επιδεiνωση)

Συzπτωzατικοk ασθενεk

> 60 ετ~ν: Epo 40000-60000 IU/w h Oαρβοποετiνη 300 ΙU/w x 10-12 w
=> Ανταπjκριση => Προσαρwογh δjση Epo
=> Μη ανταπjκριση => Oιπλασιασwj δjση Epo ± G-CSF x 10 w =>
Απ{λεια αρχικh ανταπjκριση => Αkξηση δjση Epo x 10 w =>
Προσθhκη αναβολικοk στεροειδοk h λεναλιδοwiδη h ανοσοκαταστολh

Συzπτωzατικοk ασθενεk

zε del(5q): => λεναλιδοwiδη => Ανταπjκριση => παρακολοkθηση
=> Μη ανταπjκριση => Υποστηρικτικh αγωγh, αναβολικ], ATG+
κυκλοσπορiνη h κλινικh δοκιwh ]λλων φαρw]κων

Συzπτωzατικοk ασθενεk

< 60 ετ~ν: Epo 40000-60000 IU/w h Oαρβοποετiνη 300 ΙU/w x 10-12 w
=> Ανταπjκριση => Προσαρwογh δjση Epo => Επαγρkπνηση για
πιθανh εφαρwογh Allo-SCT

Συzπτωzατικοk ασθενεk

< 60 ετ~ν zε IPSS >0 => Μη ανταπjκριση στην Epo => πιθανh
εφαρwογh Allo-SCT απj συwβατj δjτη

Συzπτωzατικοk ασθενεk

< 60 ετ~ν zε IPSS >0 => Μη ανταπjκριση στην Epo και σε ]λλου
παρ]γοντε => Εφαρwογh Allo-SCT απj συwβατj δjτη

Συzπτωzατικοk ασθενεk

> 60 ετ~ν zε ινωτικl zυελl: => Συνδυασwj Epo και κορτικοειδ{ν h
αναβολικ{ν στεροειδ{ν x 10-12 w τουλ]χιστον

Συzπτωzατικοk ασθενεk

> 60 ετ~ν zε υποπλαστικl zυελl j χαzηλl % ερυθ. σειρ` j HLA-DR15+,
j zε κλ~νο PNH => ATG + κυκλοσπορiνη

Συzπτωzατικοk ασθενεk

> 60 ετ~ν που iχασαν την ανταπlκριση σε Epo, λεναλιδοzkδη j
ανοσοκαταστολj j που ενεφ`νισαν κλωνικj εξiλιξη => εφαρwογh
θεραπεiα τροποποiηση επιγενετικ{ν wεταβολ{ν (5-αζακυτιδiνη,
δεσιταwπiνη) h wονοχηwειοθεραπεiα χαwηλ{ν δjσεων (αρασυτiνη,
wελφαλ]νη) h κλινικh δοκιwh ]λλων φαρw]κων
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Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
(Low, INT-1 risk)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ_Ν ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΚΙΝNΥΝΟΥ MDS (Low, INT-1 risk)

Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ8Ν ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ%ΥΝΟΥ MDS (Low, INT-1 risk)

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ ± G-CSF
Ενδεkξει

Ασθενεi wε πρωτοπαθg MDS και συwπτωwατικh αναιwiα που gχουν:
• IPSS≤1
• fχι πλhρη εξ]ρτηση απj wεταγγiσει ερυθροκυττ]ρων
• Επiπεδα ενδογενοk Epo <200 mU/ml jταν η Hb εiναι >8 g/dl και < 500 mU/ml jταν η Hb εiναι <8 g/dl.

Παρ`γοντε που iχουν συνδεθεk zε ευνοϊκlτερη ανταπlκριση εkναι:

Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
(Low, INT-1 risk)

• dναρξη θεραπεiα < 2 χρjνια απj την δι]γνωση του MDS
• IPSS 0
• Απουσiα πολυγραwwικh δυσπλασiα
• Ποσοστj βλαστ{ν wυελοk < 5%
• Φυσιολογικj καρυjτυπο h απλg κυτταρογενετικg ανωwαλiε πλhν τη del(5q)

Απl την εzπειρkα του τzjzατο ΜNΣ τη ΕΑΕ σηzαντικl παρ`γων ευνοϊκj ανταπlκριση εkναι η
κυτταροβρkθεια zυελοm >30% και ≤75% και τα επkπεδα φερριτkνη οροm στην δι`γνωση < 400 ng/ml.

Η Epo χορηγεkται σε αρχικj δlση 40000-60000 IU Epo j 300 mg δαρβεποετkνη την εβδοz`δα, και επk zj
επkτευξη ziγιστη ανταπlκριση zετ` απl 10-12 εβδοz`δε θεραπεkα η δlση θα πρiπει να διπλασι`ζεται j και
να προστkθεται zικρj δlση G-CSF 1 zg/kg 3 φορi την εβδοz`δα. Ε`ν zε την προσθjκη G-CSF αναπτmσσεται
σηzαντικj λευκοκυττ`ρωση (λευκ` >20000/mm3) j ε`ν εzφανkζεται αυξηziνο ποσοστl βλαστ~ν στο
περιφερικl αkzα η δlση του θα πρiπει να zει~νεται.

Οι στlχοι τη θεραπεkα εkναι:

• Απεξ]ρτηση των ασθεν{ν απj wεταγγiσει
• Βελτiωση τη αναιwiα wε ιδανικj στjχο τιwh Hb 12 g/dl
Επi επiτευξη του στjχου η θεραπεiα wε Epo αρχικ] wετρι]ζεται σε δjση h αυξ]νονται τα wεσοδιαστhwατα
χορhγηση.

ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙNΗ
Ενδεiκνυνται επi εκδhλωση διαφjρων αυτοανjσων εκδηλ{σεων (Coombs+ AAA, ανοσολογικοk τkπου
θροwβοπενiα, αγγειiτιδα τkπου σ.Sweet, υποτροπι]ζουσα πολυχονδρiτιδα κλπ.) h επi ινωτικοk τkπου MDS. Για την
τελευταiα περiπτωση τα κορτικοειδh χρησιwοποιοkνται σε wgτριε δjσει, π.χ. πρεδνιζjνη 0.3-0.5 mg/kg για
αρκετg εβδοw]δε, αν]λογα wε την ανταπjκριση και τι ανεπιθkwητε ενgργειε. Σε ορισwgνε περιπτ{σει gχει
παρατηρηθεi συνεργικh δρ]ση των κορτικοειδ{ν wε την Epo. Βραχυχρjνιε ανταποκρiσει gχουν παρατηρηθεi και
επi υποπλαστικ{ν MDS, αλλ] σε αυτοk του τkπου τα MDS ενδεiκνυται περισσjτερο ανοσοκατασταλτικh αγωγh.
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Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ8Ν ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝ%ΥΝΟΥ MDS (Low, INT-1 risk)

ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΟΕΙNΗ
dχουν αναφερθεi ευνοϊκg ανταποκρiσει σε gνα ποσοστj ασθεν{ν wε χαρακτηριστικ] που δεν προδικ]ζουν
ευνοϊκh ανταπjκριση στη θεραπεiα wε Epo±G-CSF, jπω επi ασθεν{ν wε RCMD, RCMD-RS, iνωση του wυελοk
κλπ. Επiση gνα wικρj ποσοστj ασθεν{ν wε σοβαρh θροwβοπενiα wπορεi να εwφανiσει ευνοϊκh ανταπjκριση.

Χρησιwοποιοkνται κυρiω η νανδρολjνη σε δjση 50-100 mg αν] 1-2 εβδοw]δε σε βαθι] ενδοwυϊκη χορhγηση
h η δαναζjλη σε δjση 100-200 mg 1-3 φορg την ηwgρα απj το στjwα.
Γ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
(Low, INT-1 risk)

Απαιτεiται επαγρkπνηση κατ] την θεραπεiα wε αυτ] τα φ]ρwακα για την gγκαιρη διαπiστωση τυχjν ανεπιθυwhτων
ενεργει{ν, κυρiω του τkπου του χολοστατικοk συνδρjwου.

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚg ΑΓ_ΓΗ

Ενδεkξει

Aσθενεi wε συwπτωwατικh αναιwiα και:

• Ηλικkα ≤ 60 ετ~ν ( zε ΙPSS low j Ιnt-1 MNΣ)
• Ασθενεk που εκφρ`ζουν HLA-DR15
• Ασθενεk που αναπτmσσουν κλ~νου PNH j
• υποπλαστικj wυελj (κυτταροβρiθεια οστεοwυελικh βιοψiα <40% απj 2 διαφορετικg θgσει)
• ασθενεi που gχουν υψηλjτερη κυτταροβρiθεια wυελοk αλλ] πολk χαwηλj ποσοστj ερυθρ] σειρ] (<5%)
• Ασθενεi wε πολυκλωνικh h ολιγοκλωνικh υπερπλασiα CD8 T-λεwφοκυττ]ρων

Η συνιστ{wενη θεραπεiα εiναι συνδυασwj κυκλοσπορkνη και αντιθυzοκυτταρικοm οροm. Τα δkο φ]ρwακα jταν
χρησιwοποιοkνται σε συνδυασwj επιτυγχ]νουν υψηλjτερα ποσοστ] ανταπjκριση σε σχgση wε την ανταπjκριση
που επιτυγχ]νεται wε καθgνα ξεχωριστ]. Επιθυwητ] επiπεδα κυκλοσπορiνη οροk 150-300 ng/ml. Αρκετοi
ωστjσο εφαρwjζουν θεραπεiα wε κυκλοσπορiνη σταθερh δjση π.χ. 300 mg ηwερησiω χωρi να
παρακολουθοkν επiπεδα του φαρw]κου.
Επισηwαiνεται η αν]γκη υποστηρικτικh προφυλακτικh αγωγh wε ακυκλοβiρη, κοτριwοξαζjλη και
αντιwυκητιασικj παρ]γωγο ιwιδαζjλη, επιπλgον δε και αντιφυwατικh προφkλαξη σε ασθενεi wε ιστορικj
παλαι] φυwατι{δου λοiwωξη, καθ'jλη την δι]ρκεια τη θεραπεiα και για 3-6 whνε wετ] την διακοπh τη
κυκλοσπορiνη.

ΛΕΝΑΛΙNΟΜΙNΗ

Νεjτερο ανοσοτροποποιητικj παρ]γωγο τη θαλιδοwiδη - τροποποιητh του wυελικοk wικροπεριβ]λλοντο.
Ενδεiκνυται απολkτω σε ασθενεi wε del (5q) wjνο, h wαζi wε ]λλε κυτταρογενετικg ανωwαλiε, οι οποiοι
συνhθω δεν ανταποκρiνονται στη θεραπεiα wε αυξητικοk παρ]γοντε. Ευνοϊκg ανταποκρiσει ωστjσο gχουν
αναφερθεi και σε ασθενεi χωρi αυτj το κυτταρογενετικj προφiλ.

Η συνιστ{wενη δjση εiναι 10 mg x 21 ηwgρε wε συνακjλουθη διακοπh για 7 ηwgρε και επαν]ληψη αν]λογα wε
την ανταπjκριση και την ανοχh του ασθενοk. Χορηγοkνται συνhθω κατ' ελ]χιστον 6 κkκλοι θεραπεiα και
wgχρι υποτροπh τη νjσου.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Sekeres MA, Fu AZ, Maciejewski JP, Golshayan AR, Kalaycio ME, Kattan MW. "A Decision analysis to determine the appropriate treatment for lowrisk myelodysplastic syndromes." Cancer 109(6):1125-32, 2007.
2. GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND THERAPY OF ADULT MYELODYSPLASTIC SYNDROMES Br J Haematol 2003; 120: 187-200.
3. EMILIO PAOLO ALESSANDRINO, SERGIO AMADORI, GIOVANNI BAROSI et al: "Evidence- and consensus-based practice guidelines for the therapy of primary myelodysplastic syndromes. A statement from the Italian Society of Hematology" Haematologica 2002; 87:1286-1306.
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N. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓ_ΓΗ
• ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ

• ΑΠΟΣΙNΗΡ_ΣΗ
Ενδεkξει αποσιδjρωση:
1. Ασθενεi που gχουν λ]βει > 20-25 wον]δε συwπυκνωwgνα ερυθρ] h επiπεδα φερριτiνη >1000 wg/L πρgπει
να υποβ]λλονται σε θεραπεiα αποσιδhρωση
2. Ασθενεi που gχουν τι ανωτgρω τιwg και wε προσδjκιwο επιβiωση >2 ετ{ν
3. Αποσιδhρωση απαιτεiται κυρiω σε υποψhφιου ασθενεi για αλλογενh wεταwjσχευση
Χρησιwοποιοkνται:

N. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓ_ΓΗ

Α. Nεσφεριοξαzkνη (Desferal, DFO) : 40 mg/kg (20-50 mg) συνεχh Y.O gγχυση για 8-12 {ρε για 5-7 wgρε/
εβδοw]δα
• Συνεχh 24 ωρη gγχυση DFO θα πρgπει να χορηγεiται σε ασθενεi wε φερριτiνη σταθερ] >2500 wg/l και
σηwαντικh καρδιακh ανεπ]ρκεια.
• Βιταwiνη C 2-3mg/kg/d wε gναρξη χορhγηση 4 εβδοw]δε wετ] τη χορhγηση τη DFO βοηθ] στην αποβολh
του σιδhρου.
• Ακοοwετρικh και οφθαλwολογικh εξgταση συνιστ]ται πριν την gναρξη τη αγωγh wε DFO και στη συνgχεια
κ]θε χρjνο.

Β. Nεφερασιρlξ (Εxjade): 20 mg/kg/d, ]παξ ηwερησiω (διαλυjwενα δισκiα σε 1 ποτhρι νερj h χυwj). Oισκiα
των 500 mg, 250 mg και 125 mg. Επi wη ανταπjκριση, wετ] 3wηνο, συνιστ]ται αkξηση τη δjση σε 30 mg/kg/d.

• Η παρακολοkθηση γiνεται jπω και wε τη DFO, επiση χρει]ζεται παρακολοkθηση τη ηπατικh λειτουργiα
καθ{ και ουρiα, κρεατινiνη αν] whνα ( ειδικ] για τον 1ο whνα χορhγηση, κρεατινiνη αν] εβδοw]δα).
Γ. Nεφεριπρlνη: 75 mg/kg σε τρεi ηwερhσιε δjσει

• Η παρακολοkθηση γiνεται jπω και wε τη DFO, απαιτεiται jwω wgτρηση λευκ{ν, αν] εβδοw]δα αρχικ] και
στη συνgχεια αν] whνα, λjγω προκαλοkwενη ουδετεροπενiα

• ΤΡΑΝEΞΑΜΙΚΟ ΟΞΥ
Transamin 1 g, 3-4 φορg ηwερησiω σε ασθενεi wε βαρει] θροwβοπενiα και αυξηwgνη αιwορραγικh δι]θεση.
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Ε. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ8Ν ΜΕ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ%ΥΝΟΥ MDS (INT-2, High risk)

Ε. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ_Ν ΜΕ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝNΥΝΟΥ MDS (INT-2, High risk)

<60 iτη

Int-2 και highrisk ΜNΣ

>60 iτη

hπαρξη
συzβατοm δlτη
Μη mπαρξη
δlτη

Φυσιολογικl
καρυlτυπο
Παθολογικl
καρυlτυπο

Αλλογενj
Μεταzlσχευση
Χηzειοθεραπεkα
(1) j 5-Αζακυτιδkνη (2)

Συzβατικj (4)
Μειωziνη
iνταση (RIC) (5)

Χηzειοθεραπεkα (1)
j 5-Αζακυτιδkνη (2)
5-Αζακυτιδkνη (2)
Ντεσιταzπkνη (3)
Αλλογενj zεταzlσχευση (RIC)
Κλινικj zελiτη
Gattermann N. et al. Cancer 2007 ;110:345-52

Ε. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝ_Ν ΜΕ
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝNΥΝΟΥ MDS (INT-2, High risk)

(1) DA(2+7) j DA(3+7) [daunorubicin 60 mg/m2 ηziρε 1-2 j ηziρε 1-3 και
cytosine arabinoside 100 mg/m2x2 i.v. j s.c. days 1-7]. Σε περiπτωση wη επiτευξη CR, επιχειρεiται και 2ο
πανοwοιjτυπο κkκλο, wε την προϋπjθεση jτι ο 1ο κkκλο προκ]λεσε σηwαντικh ελ]ττωση των βλαστ{ν και
δεν υπhρξε σηwαντικh τοξικjτητα. Ανθεκτικh νjσο και θεραπεiα υποτροπh θα γiνεται σkwφωνα wε τα
πρωτjκολλα του κ]θε Κgντρου.
Παρ]γοντε που συνδgονται wε αυξηwgνα ποσοστ] ανταπjκριση στη χηwειοθεραπεiα εiναι η ηλικiα κ]τω των
50, η wικρh δι]ρκεια τη νjσου (<3-6 whνε), η απουσiα προηγοkwενη gκθεση σε κυτταροστατικ], και ο
καρυjτυπο. Ασθενεi wε ευνοϊκh πρjγνωση καρυjτυπο gχουν υψηλjτερα ποσοστ] ανταπjκριση σε σχgση
wε αυτοk που gχουν wονοσωwiα 5 h 7.

(2) 5-Αζακυτιδkνη (Vidaza): 75mg/m2 ηwερησiω Y.O x 7 ηwgρε. Πρjσφατα η 5-αζακυτιδiνη gχει λ]βει gνδειξη
και για θεραπεkα ΟΜΛ de novo.
(3) Nεσιταzπkνη ( Dacogen): 15mg/m2 ενδοφλεβiω (i.v.) σε 4ωρη gγχυση αν] 8 {ρε για 3 wgρε κ]θε 6
εβδοw]δε.

(4) H αλλογενj zεταzlσχευση zυελοm αποτελεi τη wjνη θεραπεiα που στοχεkει στην iαση των ΜOΣ. Σε
δι]φορε wελgτε η επιβiωση ελεkθερη νjσου κυwαiνεται απj 29% gω 40% , η θνητjτητα απj τη διαδικασiα
37-50% και τα ποσοστ] υποτροπh σε wεταwjσχευση απj συγγενh ιστοσυwβατj δjτη 23-48%.
Oι παρ]γοντε που προδικ]ζουν το αποτgλεσwα τη wεταwjσχευση περιλαwβ]νουν την ηλικiα, την δι]ρκεια
τη νjσου, το στ]διο τη νjσου κατ] τη wεταwjσχευση, το ποσοστj βλαστ{ν στο wυελj, την παρουσiα
κυτταρογενετικ{ν ανωwαλι{ν, την πηγh των stem cells, τον αριθwj των stem cells στο wjσχευwα, την αφαiρεση
h jχι των Τ λεwφοκυττ]ρων απj το wjσχευwα, τον τkπο του δjτη και την gνταση του σχhwατο προετοιwασiα.
(5) Η zεταzlσχευση zε σχjzατα zειωziνη iνταση (RIC) gχει σαν στjχο την ελ]ττωση τη τοξικjτητα τη
συwβατικh wεταwjσχευση που προκkπτει απj τα wυελοκαταστροφικ] σχhwατα προετοιwασiα διατηρ{ντα
την αντιλευχαιwικh δρ]ση του wοσχεkwατο απj τα αλλογενh λεwφοκkτταρα.
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ΣΤ. NΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΜΛ ΜΕΤΑ ΜNΣ
ΟΜΛ zετ` απl ΜNΣ-Προτεινlzενη Θεραπεkα Εφlδου
Οι ασθενεi αυτοi θεωροkνται εξ' ορισwοk υψηλοk κινδkνου εκτj αν gχουν ευνοϊκh πρjγνωση καρυjτυπο jπω
t(8:21) h inv(16). Προτεiνεται να αντιwετωπiζονται wε ερευνητικj ΧΜθ πρωτjκολλο δοθgντο jτι wjνο gνα ποσοστj
40%-50% των ασθεν{ν θα επιτkχει πλhρη kφεση wε κλασσικh ΧΜΘ εφjδου και η δι]ρκεια τη kφεση εiναι κατ]
κανjνα βραχεiα. Προτεiνεται, επiση, αλλογενh wεταwjσχευση εφjσον υπ]ρχουν οι κατ]λληλε προϋποθgσει.
• Ερευνητικj h χαwηλh τοξικjτητο ΧΜΘ πρωτjκολλο (HU, 6-MP,
low dose Cytarabine).
• Αλλογενh Μεταwjσχευση.
• Αν δεν υπ]ρχει διαθgσιwο ερευνητικj πρωτjκολλο h δεν εiναι εφικτh η
wεταwjσχευση, προτεiνεται κλασσικj σχhwα Ara-C/Anthracycline ω εξh:

Ηλικkα ≥ 60 ετ~ν

PS ≤ 2

PS > 2
Χαwηλh τοξικjτητα ΧΜΘ
• Hydroxyurea p.os
• 6-MP p.os
• Low dose Cytarabine SC
(20 mg x 2 x 10d every 4-6 w)
h
Υποστηρικτικh Αγωγh wjνο

ΣΧΗΜΑ

Φ`ρzακα/Τρlπο Χορjγηση

(3 + 7) x 2
(εφjσον υπ]ρχει
υπολειwwατικh νjσο
την D-14)

Dauno 50 mg/m2 iv Days 1,3,5 h
Idarubicin 10 mg/m2 iv Days 1,3,5
+
Cytarabine 100-200 mg/m2 continuous infusion x 7days h
Cytarabine 100-200 mg/m2 x 2 iv Days 1-7

• Ερευνητικj h χαwηλh τοξικjτητο ΧΜΘ πρωτjκολλο.
• Αν δεν υπ]ρχει διαθgσιwο ερευνητικj πρωτjκολλο, προτεiνεται gνα απj τα
παρακ]τω
ΧΜΘ πρωτjκολλα ω εξh:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΧΗΜΑ Α

(3 + 7) x 2
(εφjσον υπ]ρχει
υπολειwwατικh νjσο την
D-14)

Εναλλακτικ`

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΧΗΜΑ Β
MAC 3 + 5
Ακολουθεi
MAC 2 + 5

Φ`ρzακα/Τρlπο Χορjγηση
Dauno 50 mg/m2 iv Days 1,3,5 h
Idarubicin 10 mg/m2 iv Days 1,3,5
+
Cytarabine 100-200 mg/m2 continuous infusion x 7days h
Cytarabine 100-200 mg/m2 x 2 iv Days 1-7
ΣΤ. NΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΜΛ ΜΕΤΑ ΜNΣ

Ηλικkα < 60 ετ~ν

Φ`ρzακα/Τρlπο Χορjγηση
Mitoxantrone 12 mg/m2 iv Days 1-3 iv 30 min
Cytarabine 100 mg/m2 x 2 iv Days 1-5
Mitoxantrone 12 mg/m2 iv Days 1, 3 iv 30 min
Cytarabine 100 mg/m2 x 2 iv Days 1-5

Βιβλιογραφiα
NCCN v.1.2008
Estey & Dohner, Lancet 2006; 368: 1894
Goldstone et al on behalf of MRC Adult Leukaemia Working Party, Blood 2001; 98: 1302
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ΟΜΛ zετ` απl ΜNΣ-Προτεινlzενη θεραπεkα Εδραkωση
Ηλικkα < 60 ετ~ν

Ηλικkα ≥ 60 ετ~ν

• Ερευνητικj ΧΜΘ πρωτjκολλο
• Αλλογενh Μεταwjσχευση.
• Αν δεν υπ]ρχει διαθgσιwη κλινικh wελgτη h δεν εiναι εφικτh η wεταwjσχευση,
προτεiνεται κλασσικj σχhwα υψηλ{ν δjσεων Cytarabine ω εξh.
ΣΧΗΜΑ

Φ`ρzακα/Τρlπο Χορjγηση

HiDAC

Cytarabine 3 gr/m2 over 3h every 12 h Days 1, 3, 5 x 2
courses (4 courses only for good risk cytogenetics)

• Ερευνητικj h χαwηλh τοξικjτητο ΧΜΘ πρωτjκολλο (HU, 6-MP, low dose
Cytarabine).
• Αν δεν υπ]ρχει διαθgσιwο ερευνητικj πρωτjκολλο, προτεiνεται gνα απj τα
παρακ]τω ΧΜΘ σχhwατα που αποτελοkν συνgχεια τη αντiστοιχη θεραπεiα
εφjδου, ω εξh:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΧΗΜΑ Α

Φ`ρzακα/Τρlπο Χορjγηση

AraC ± Antracycline

Cytarabine 100-200 mg/m2 continuous infusion x 5-7 days h
Cytarabine 100-200 mg/m2 x 2 iv x 5-7 days
±
x 2 courses
Dauno 50 mg/m2 iv Days 1,3,5 h
Idarubicin 10 mg/m2 iv Days 1,3,5

h

Cytarabine 1-1.5 gr/m2/d x 4-6 doses x 1-2 courses σε
ασθενεi wε καλh νεφρικh λειτουργiα και καλj PS.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΧΗΜΑ Β
DAT 2 + 7

ΣΤ. NΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΜΛ ΜΕΤΑ ΜNΣ

h Εναλλακτικ`
Φ`ρzακα/Τρlπο Χορjγηση
Daunorubicin 50 mg/m2 iv Days 1, 3
Cytarabine 100 mg/m2 x 2 iv Days 1-7
Thioguanine 100 mg/m2 x 2 p.os Days 1-7

Βιβλιογραφiα
NCCN v.1.2008
Estey & Dohner, Lancet 2006; 368: 1894
Goldstone et al on behalf of MRC Adult Leukaemia Working Party, Blood 2001; 98: 1302
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ΟΜΛ zετ` απl ΜNΣ-Αποτυχkα Θεραπεkα Εφlδου
Για κ`θε ηλικkα

• Ερευνητικj ΧΜΘ πρωτjκολλο Βαθzl (score)

• Αλλογενh wεταwjσχευση εφjσον υπ]ρχουν οι κατ]λληλε προϋποθgσει
• Υποστηρικτικh θεραπεiα wjνο ± Χαwηλh τοξικjτητα ΧΜΘ
(Hydoxyurea p.os h 6-MP p.os h Low dose AraC SC)

• Αν δεν υπ]ρχει διαθgσιwο ερευνητικj πρωτjκολλο προτεiνεται το παρακ]τω ΧΜΘ
σχhwα:

ΣΧΗΜΑ

FLAG - Ida x 3
(Course 2 and 3 same
doses, but 4 days)

Φ`ρzακα/Τρlπο Χορjγηση

Fludara 25-30 mg/m2 iv Days 1-5
Cytarabine 2 g/m2/d in 4 infusion, Days 1-5 (4 h after Fludara)
Idarubicin 10 mg/m2 iv Days 1-3
G-CSF 5 mcg/kgr/day SC from Day-1

h
Fludara 25-30 mg/m2 iv Days 1-5
Cytarabine 2 g/m2/d in 4 infusion, Days 1-5 (4 h after Fludara)
G-CSF 5 mcg/kgr/day SC from Day-1

ΣΤ. NΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΜΛ ΜΕΤΑ ΜNΣ

FLAG x 3
(Course 2 and 3 same
doses, but 4 days)

Βιβλιογραφiα
NCCN v.1.2008
Estey & Dohner, Lancet 2006; 368: 1894
Goldstone et al on behalf of MRC Adult Leukaemia Working Party, Blood 2001; 98: 1302
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ΟΜΛ zετ` απl ΜNΣ-Θεραπεkα Υποτροπj
Ηλικkα < 60 ετ~ν

Κλινικh
Μελgτη h
Βαθzl
(score)

ΧΜΘ δι]σωση + αλλογενh wεταwjσχευση

• Αν η υποτροπh > 6 whνε

Κλινικh Μελgτη h
ΧΜΘ δι]σωση + αλλογενh wεταwjσχευση
h ΧΜΘ jwοια wε την αρχικh

• Αν η υποτροπh < 6 whνε

Κλινικh Μελgτη h
Υποστηρικτικh θεραπεiα h
Gemtuzumab ozogamicin

• Αν η υποτροπh > 6 whνε

Κλινικh Μελgτη h
ΧΜΘ jwοια wε την αρχικh h
Gemtuzumab ozogamicin h
Υποστηρικτικh θεραπεiα

ΣΤ. NΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΜΛ ΜΕΤΑ ΜNΣ

Ηλικkα ≥ 60 ετ~ν

• Αν η υποτροπh < 6 whνε

Βιβλιογραφiα NCCNv.1.2008
Ossenkoppele et al. Blood. 2004;103:2908
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Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (INTERNATIONAL WORKING GROUP, IWG)
Proposed modified IWG response criteria for altering natural history of MDS
Category

Response criteria (response must last at least 4 weeks)

Complete remission (CR)

Bone marrow < 5% myeloblasts with normal maturation of all cell lines
Persistent dysplasia will be noted
Peripheral blood: Hb> 110 g/l,
Platelets > 100 x 109/L,
Neutrophils > 1.0 x l09/L
Blasts 0%.

Partial remission (PR)

All CR criteria if abnormal before treatment except:
Bone marrow blasts decreased by ≥ 50% over pre-treatment but still > 5%
Cellularity and morphology not relevant

Marrow CR

ΒΜ ≤ 5% myeloblasts and decrease by ≥ 50% over pre-treatment
Peripheral blood: if HI* responses, they will be noted in addition to marrow CR

Stable disease

Failure to achieve at least PR, but no evidence of progression for > 8 wks

Failure

Death during treatment or disease progression characterized by worsening of
cytopenias, increase in percentage of BM blasts, or progression to a more advanced
MDS subtype than pretreatment

Relapse after CR or PR

At least one of the following:
Return to pretreatment BM blast percentage
Decrement of ≥ 50% from maximum remission/response levels in granulocytes or
platelets. Reduction in Hb concentration by ≥ 15 g/L or transfusion dependence
Complete: Disappearance of the chromosomal abnormality without new ones
Partial: At least 50% reduction of the chromosomal abnormality

Disease progression

≥ 50% increase in blasts
Any of the following:
At least 50% decrement from maximum remission/ response in granulocytes or
platelets. Reduction of Hb by ≥ 20g/L
Transfusion dependence

Survival

Endpoints:
Overall: death from any cause
Event free: failure or death from any cause
PFS: disease progression or death from MDS
DFS: time to relapse
Cause-specific death: death related to MDS

* HI: Haematological Improvement.
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Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Cytogenetic response

Ζ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

(INTERNATIONAL

WORKING

GROUP,

IWG)

Hematological improvement

Response criteria (response must last at least 8 weeks)

Erythroid response
(pre-treatment<110 g/L)

Hb increase by ≥ 15g/L
Relevant reduction of units of RBC transfusions by an absolute number of at
least 4 RBC transfusions / 8 wk compared with the pretreatment transfusion
number in the previous 8 wk. Only RBC transfusions given for Hb ≤ 90g/L pretreatment will count in the RBC transfusion evaluation

Platelet response
(pre-treatment<100x109/L)

Absolute increase of ≥ 30 x 109/L for patients starting with > 20 x 109/L
Increase from < 20 x 109/L to > 20 x 109/L and by at least 100%

Neutrophil response
(pre-treatment<1.0x109/L)

At least 100% increase and an absolute increase > 0.5 x 109/L

Progression or relapse after HI

At least 1 of the following:
At least 50% decrement from maximum response levels in granulocytes or
platelets
Reduction in Hb by ≥ 15 g/L
Transfusion dependence

Βιβλιογραφiα
Cheson B et al. Blood 2006;108:419-425
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Proposed modified I WG response crit eria for haematological improvement

