
 

III./18.2. Myelodysplasiás szindróma
Sréter Lídia

Ebben a tanulási egységben a myeloproliferatív neoplazmákhoz (WHO
klasszifikáció, 2008) tartozó myelodysplasiás szindróma epidemiológiáját,
tüneteit, diagnosztikáját, valamint kezelési lehetőségeit tekintjük át egy beteg
esetének bemutatásán keresztül.
A felhasználó a fejezet áttanulmányozása után ismerni fogja a diagnózis
felállításának menetét és a kezelés helyes megválasztásához szükséges
lépéseket.

Bevezetés
A myelodysplasiás szindróma (MDS) egy vagy több sejtvonalra kiterjedő
haematopoeticus elégtelenséggel járó heterogén betegségcsoport, amely az esetek
20-40%-ban acut myeloid leukaemiába transzformálódik (innen régi neve:
preleukaemia). Legtöbbször idős korban (65 év felett) kezdődik. Az esetek döntő
többségében chromosoma-abnormalitással járó megbetegedés. A betegek egy részénél
az anamnézisben alkiláló szerrel végzett cytosztatikus kezelés, transzplantáció,
irradiáció szerepel.

A MDS-s kórképek osztályozása egyrészt az 1982-ben megalkotott FAB - vagy az újabb
WHO klasszifikáció szerint lehetséges.

A myelodysplásiás szindróma FAB klasszifikációja

A WHO új klasszifikációja néhány új entitással egészítette ki a MDS-hoz tartozó
betegségek körét, a CMML-t a MDS/MPN csoportba sorolta.

A myelodysplasiás szindróma (MDS) WHO klasszifikációja

Ebben a fejezetben egy kóresetet mutatunk be a panaszoktól a diagnosztikus lépéseken
át a kezelésig és a kezelés hatására bekövetkezett változásokig.



Megjegyzés:

Az önellenőrző kérdések megoldásához a tankönyv azonos című fejezetének ismerete is
szükséges!
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A.) Panaszok

Anamnesisében nincs említésre méltó megbetegedés. Nem dohányzik, alkoholt csak
ritkán iszik. A családban daganatos megbetegedés nem fordult elő. Magas vérnyomása,
cukorbetegsége és szívbetegsége tudomása szerint nincs.

A beteg elmondja, hogy az utóbbi fél évben egyre gyengébbnek érzi magát, a terhelést
egyre nehezebben bírja, sokat kell pihennie. Fizikai terheléskor alkalmanként mellkasi
nyomást érez. Aluszékony, terhelésre dyspnoés. Lába estére megduzzad, reggelre leapad
és éjjel 4-5 alkalommal kell vizelnie.

B.) Anamnézis

A kórelőzmény alapos megismerése a helyes diagnózis alapja - a helyesen feltett
kérdésekre adott válaszok segítenek abban, hogy a diagnosztika minél célzottabb legyen
és a diagnózist minél gyorsabban megállapíthassuk.

Milyen
kérdéseket tesz
fel a betegnek?

Milyen kérdéseket tesz fel a betegnek?

Esetünkben a következő anamnesztikus adatokat regisztráltuk:

Anamnesisében nincs említésre méltó megbetegedés. Nem dohányzik, alkoholt csak
ritkán iszik. A családban daganatos megbetegedés nem fordult elő. Magas vérnyomása,
cukorbetegsége és szívbetegsége tudomása szerint nincs.

A beteg elmondja, hogy az utóbbi fél évben egyre gyengébbnek érzi magát, a terhelést
egyre nehezebben bírja, sokat kell pihennie. Pectanginosus panaszai is vannak, lába
estére megdagad, nycturiás - kardiális dekompenzációra jellemzőek az említett
panaszok.



C.) Vizsgálatok

A diagnózis felállításához ezután a fizikális és laboratóriumi, valamint a képalkotó
vizsgálatok elvégzésére van szükség.

A fizikális vizsgálat eredménye a következő:

Átlagosan táplált és fejlett nő. Bőre és nyálkahártyái halványak, körülírt eltérés (pl.
bőrvérzés) nem figyelhető meg. A garatívek békések, nyelve nedves. Kórosan
megnagyobbodott nyirokcsomó egy predilekciós régióban sincs. Részarányos mellkas,
puhasejtes alaplégzés. A szív nagysága normális, az aorta hallgatódzási helye felett halk
ejekciós systolés zörej. Szapora, ritmusos szívhangok. A has puha, betapintható,
nyomásérzékenységet nem jelez. A máj és a lép nem tapintható. RR: 110/75 Hgmm,
pulzus: 98/min, regularis, aequalis, testmagasság: 165 cm, testsúly 68 kg, hőmérséklet:
afebrilis.

Milyen
vizsgálatokat
kér?

Milyen vizsgálatokat kér?

Az adott beteg esetében laboratóriumi vizsgálat (vérkép kézi leolvasásos minőségi
vérképpel, vércsoport, Rh, alvadási paraméterek, máj- és vesefunkciós paraméterek,
elektrolitok, se-vas, sTfR, se B12, folsav, vizelet- és széklet Weber vizsgálat), 2 irányú
mellkas röntgen és hasi UH vizsgálat történt.

A képen láthatóak a kóros laborvizsgálati eredmények, a mellkas röntgen és a hasi UH
vizsgálat eredménye.

A fenti
eredmények
ismeretében mire
gondol?

A fenti eredmények ismeretében mire gondol?

A beteg fizikális vizsgálata és leletei súlyos vérszegénységre utalnak. Vérszegénysége
macrocytaer, a vvs-ek nagyobbak a normálisnál. Fvs száma és thrombocyta száma
mérsékelten csökkent. Vas háztartását tükröző paraméterei normálisak. A perifériás
kenetben a lebenyezett magvú fehérvérsejtek granulációja hiányzik: agranulárisak. A
thrombocyták nagysága változatos, thrombocyta anisocytosis látható. A fizikális
vizsgálat és az UH vizsgálat nem állapított meg organomegaliát (nincs nyirokcsomó,
lép- és májmegnagyobbodás!). A felsorolt eltérések: macrocytaer anaemia, agranuláris
neutrophil sejtek, thrombocyta anisocytosis myelodysplasiás szindrómára utalnak.

Milyen
betegségek
járnak
macrocytaer
anaemiával?

Milyen betegségek járnak macrocytaer anaemiával?



Milyen
betegségek
járnak
pancytopeniával?

Milyen betegségek járnak pancytopeniával?

Hogyan folytatja a beteg vizsgálatát?

A beteg eddigi leleteit figyelembe véve a következő vizsgálat a csontvelő mintavétel: a
csontvelősejtekből kenet, flow cytometriás (sejtfelszíni antigének vizsgálata) és
cytogenetika készült, valamint crista biopsziát is végeztünk.

Az alábbi képen a csontvelőkenet-, a flow cytometria- és a cytogenetikai - vizsgálat
lelete olvasható.

Súlyos dyserythropoesis (többmagvú, torz magvú, megaloblasztoid erythropoetikus)
sejtek. A látótérben szinte csak erythropoetikus sejtek láthatóak, 2-3 egyéb sejt fordul
csak elő. Erythropoetikus hyperplasia.

D.) Döntés és kezelés

Mindegyik fent részletezett vizsgálat alátámasztotta a myelodysplasiás szindróma
diagnózisát. Kóros cytogenetikai eltérést nem észleltünk. A kezelés tüneti kezelésre
szorítkozott, a beteg vörösvérsejt transzfúziót kapott. A transzfúziós kezelésen kívül
rendszeres kontrollvizsgálatra van szükség és tüneteket okozó vérszegénység esetén
ismételtén vér adására kerül sor. A beteg éveken keresztül 4-6 hetente kapott vvs
transzfúziót, valamint az első év eltelte után a beteg emelkedő szérum ferritin szintje
miatt rendszeres desferroxamin kezelést is kapott (Desferal), hogy megelőzzük a
transzfúzió okozta vastúlterhelést, haemosiderosist. A kezelés 5. évében a beteg súlyos
pneumoniában elhunyt.

E.) Összefoglalás

A fenti közepes prognózisú myelodysplasiás szindrómás beteg kórlefolyása tipikusnak
mondható: infekció volt a beteg haláloka 5 éves gyakorlatilag tünetmentes időszak után.
Betegsége egész tartama alatt a beteg a lehető legjobb szupportív kezelést kapta.
Betegsége haematológiai szempontból nem progrediált, akut leukaemia nem alakult ki. 5
év után a beteg pneumoniában -súlyos infekcióban - hunyt el.

A kórkép kuratív kezelése kizárólag allogén őssejt-transzplantációval lehetséges. Miután
a betegek nagy része idős, jórészt palliatív kezelésre szorítkozunk: a betegség



kezdetekor, ha nincs tüneteket okozó cytopenia, akkor az obszerváción kívül egyéb
teendő nincs. Tüneteket okozó cytopeniánál transzfúzió (vvs, thrombocyta) adása a
megfelelő kezelés. Bakteriális infekcióknál (lehetőleg célzott) antibiotikus terápia
végzendő.

Fiatal betegeknél az allogén őssejtátültetés mielőbbi elvégzésére kell törekedni.

Új gyógyszerek adása jelentősen csökkentheti a transzfúziós igényt. Az
immunmodulációs derivátumok (ImiD), pl. a lenalidomid, valamint methyláló szerek,
döntően az 5-azacytidin (75mg/m2 az 1-7. napon, 29 naponta ismételve) vonultak be a
MDS kezelésébe. Az 5-azacytidin (Vidaza) a MDS-s betegek 50%-nak túlélését jelentős
mértékben meghosszabbítja (24,5 hónap versus 15 hónap). Ezek mellett gyors
progressziónál alacsony dózisú cytosin-arabinosid kezelés is mérlegelhető.

A betegek 20-40%-ánál a betegség későbbi lefolyása alatt akut leukaemiát észlelünk. A
betegek több, mint 40%-a a cytopenia okozta szövődményekben: infekcióban
(granulocytopenia) vagy vérzésben (thrombocytopenia) hal meg anélkül, hogy betegsége
transzformálódna. A polytranszfundált betegeknél fontos a szekunder haemosiderosis
megelőzése érdekében idejében megkezdeni a kelátképző gyógyszerek adását
(deferoxamin sc. vagy deferasirox p.o.).
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