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Myelodisplasi

Birsen ÜLKÜ

‹stanbul Üniv. Cerrahpafla T›p Fak.  ‹ç Hast.  Anabilim Dal›, Hematoloji Bilim Dal›  

Myelodisplastik sendromlar "MDS"; çevresel
kanda de¤iflik derecelerde sitopeni, hematopoyetik
hücrelerde morfolojik ve fonksiyonel anormallikler-
le karakterize, akut lösemiye ilerleyifl riski yüksek,
kemik ili¤inin klonal bir grup hematolojik mali¤ni-
teleridir (1,2). Kemik ili¤i disfonksiyonuna göre bir
ya da daha fazla sitopeni ile beraberdirler.Kemik

ili¤indeki blast oran›, sitopenik hücre dizesi say›s›
ve sitogenetik bulgular klinik risk gruplar›n›n be-
lirlenmesini sa¤lamaktad›r.Yüksek riskli MDS’de
akut lösemiye gidifl baz› kaynaklarda 0.2-1.1y›l ve
median sa¤ kal›m 0.4-1.2 y›l olarak belirtilmekte-
dir (1). 

Tan› 

Myelodisplazide tan›, çevresel kanda sitopeni
kadar kemik ili¤inde karakteristik dismorfik tablo-
nun da tesbitine ba¤l›d›r (3). Frans›z, Amerikan ve
‹ngiliz "FAB"iflbirli¤i grubu 1982 de MDS olarak ta-
n›mlad›klar› hastalar›, akut myeloblastik lösemi-
den, ay›rmak için bir rehber oluflturarak tan› ve s›-
n›fland›rmalar›n morfolojik kriterlerini belirlediler
(4). Bu kriterlere göre tan› ve s›n›flamalar tama-
men kemik ili¤i aspirasyon materyelinde tesbit edi-
len anormallikler temelinde yap›lmaktad›r ve bu
displazik morfolojik de¤iflimlerin karakteristikleri
Tablo 1ve 2’de verilmektedir (2).

Myelodisplazide kemik ili¤i aspirasyon materye-
li myeloblastlar›n ve di¤er hücrelerin morfolojik ve
say›sal de¤erlendirilmeleri için; aspirasyon biopsi

Tablo 1. Myelodisplazide kemik ili¤inde morfolojik anormallikler(2)*

Anormallik               ‹nsidens (%)

Diseritropoyez                   73-100
Çok çekirdeklilik
Çekirdek içi köprüleflmeler
Çekirdek k›r›nt›lar› ve tomurcuklanmalar
Megaloblastik de¤iflimler
Vakuolizasyon
Ring sideroblastlar
Olgunlaflma duraklamalar›

Dismyelopoyez                  37-88
Dev primer granüller
Primer granüllerde azalma
Auer cisimler
Sekonder granüllerde azalma
Parçalanm›fl çekirdek
Olgunlaflma duraklamalar›
Olgunlaflmam›fl myeloid prekürsörlerin 
anormal yerleflimi

Dismegakaryopoyezis       50-87
Mikromegakaryositler
Çekirdek poliploidizasyonunda azalma
Ayr›lm›fl çekirdekler

Genel görünüm
Hücresellik

Artm›fl ya da normal     80-100
Azalm›fl      0-19
Fibrozis   20-25

*Verilerin derlendi¤i ve tabloda yer verilmeyen orijinal yay›nlar için kaynak
2’e bak›n›z.

Tablo 2. Myelodisplastik sendromda çevresel kandaki morfolojik
anormallikler (2)

Eritrositler Lökositler  Trombositler 

Makrositoz  Hipogranülasyon  Dev formlar
Dimorfism      Pelgeri and›r›r çekirdek Hipogranulasyon
Bazofilik Hipo-hiper segmente  Megakaryosit 
noktalanma çekirdek parçalar›
Eritroblastlar    Döhle cisimleri
Polikromazi  Myeloblast
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materyeli de hem hücreselli¤in hem de olgunlafl-
mam›fl prekürsörlerin lokalizasyon ve immunfeno-
tipik de¤erlendirilmeleri için gereklidir. Ayr›ca ilik
homojen tutulmad›¤› için birden fazla ve iliak-
sternum gibi farkl› kemiklerden materyel teminine
s›kl›kla ihtiyaç olabilmektedir (2,3,5,6).

S›n›flama

Displastik tablonun varl›¤› temelinde, FAB ifl-
birli¤i s›n›flamas› myelodisplastik sendromlar›;
çevresel kan ve kemik ili¤indeki blast yüzdesine,
Auer cisimlerinin ve mutlak monositozun efllik
edip etmedi¤ine ve ring sideroblastlar›n oran›na
göre befl tipe ay›rm›flt›r (7). Myelodisplazinin bu
FAB kriterlerine göre yap›lan s›n›flamas› Tablo 3’de
verilmektedir.

Ring sideroblastlar MDS’nin, hastal›¤a spesifik
olmamakla beraber, önemli bir morfolojik karakte-
risti¤idir ve çekirde¤in 1/3 ünden fazlas›n› çevrele-
yen, prusya mavisi ile en az befl demir granül bo-
yanmas› gösteren eritroblastlard›r. Normal ilikte
›fl›k mikroskopu ile normoblastlar›n %30-50’sinde
görülen demir granülleri küçüktür, stoplasmada
yer al›r ve ferritin demir agregatlar›ndan oluflur.
Demir yüklenmesi hallerinde artar. Patolojik ring
sideroblastlar ise büyük, perinuklear granüller içe-
rirler. Elektron mikroskopunda, ferritin olmayan
demir birikintileri halinde görülürler (2). 

Megakaryositler de MDS’de karakteristik anor-
malliklere sahiptir. S›k olarak nuklear poliploidi-
zasyon ve çekirdek ayr›lmalar›nda artma gösterir-
ler. En al›fl›lmam›fl megakaryositler küçük, mono-
nuklear ya da bir-iki çekirdekli, aberran granulas-
yonlu olup, en fazla 5q- sendromunda görülürler.

Bu sendrom displazilerin bir alt grubu olup; kro-
mozom 5 in uzun kolunda kazan›lm›fl delesyon ve
refrakter, genellikle makrositik anemi, trombositoz
ve özellikle ilik blast say›s› <%5 olanlarda iyi gidifl
ve daha çok kad›nlarda geliflmesi ile karakterizedir.
Ancak 5q- kromozom anormalli¤i di¤er hematolojik
hastal›klarda da bulunabilmektedir. 

Myeloblastlar ise Giemsa boyanmas›nda stop-
lasmik karakteristiklerine göre iki tipe ayr›l›r: tip 1
myeloblastlar yüksek çekirdek/stoplasma oranl› ve
granulsüz stoplasmal›; tip 2 blastlar da az say›da
primer azurofilik granüllü, düflük çekirdek/stop-
lasma oranl›d›r. Blastlar tipik olarak myeloid veya
monositik nadir olarak megakaryositik ya da lenfo-
id dize özelliklerini gösterebilir. Bu da MDS’deki te-
mel defektin pluripotent stem hücre düzeyinde ol-
du¤unun belirtisi olarak kabul edilir.

Myelodisplastik sendromlarda RARS hariç
%20’sinde ilik biopsisinde retikülin art›fl›na iflaret
edilmektedir. Ancak bu ilik fibrozisli hastalar›n, ne
splenomegali ne de myeloid metaplazili myelofibro-
zisin di¤er belirtilerini göstermedi¤i, ayr›ca hem
fibrozisli hem de hipoplasik ilikli hastalar›n tipik
MDS hastalar› ile ayn› prognoza sahip oldu¤u bil-
dirilmektedir (8).

Hematopoyetik prekürsörler ile ilik stromas› ve
kemik aras›ndaki lokalizasyon iliflkisi de MDS’li
hastalarda bozuk olabilmektedir. Bu iliflkiler nor-
mal hematopoyez regulasyonunda önemli bulun-
maktad›r. Myelodisplazili hastalarda" myeloblast
ve promyelosit gibi immatür prekürsörlerin kemik
ili¤indeki anormal yerleflimlerine" dikkat çekilerek
, bu durum "ALIPs"olarak tan›mlanm›flt›r Myelob-
lastlar ve di¤er olgunlaflmam›fl formlar normalde
endosteal yüzey boyunca lokalize iken; hastalarda
hem kümeleflmeler oluflturduklar›, hem de uzak
yerleflimleri ile kemik trabekülleriyle temasda ol-
mad›klar› belirtilmektedir (2). 

S›n›flamalarda eflik de¤er olarak yer alan mye-
loblastlar›n %5 ile s›n›rland›r›lmas› ise y›llar önce
yap›lan incelemelerin geriye dönük, yeniden yap›-
lan ve myeloblast yüzdesinin çekirdekli ilik hücre-
lerine göre de¤erlendirilmelerinin sonuçlar›nda,
myeloblastlar› >%5 olanlar›n ya lösemik oluflu ya
da takiben lösemi geliflmesi tesbitinden kaynak-
lanmaktad›r (1). Muhtemelen ayn› tesbit nedeni ile
lösemi remisyon kriterlerinde de bugün ayn› de¤er
kullan›lmaktad›r.

Tablo 3. Myelodisplazide FAB s›n›flamas› (1,4)

RA RARS RAEB RAEB-T CMML   

Çevresel kan          
Sitopeni(ler)        +   +   +    +      + 
Blast (%)          <1   <1     <5   ≥5     <5
Monosit ≥1x109/L     

Kemik ili¤i            
Blast (%)       <5   <5   5-20  21-30  0-20
Dismyelopoyez      +     +     +     +   +
Auer cisimleri      -     -      -      +   -
Ring sideroblast (%) < 15   >15

RA: Refrakter anemi; RARS; ring sideroblastl› refrakter anemi 
RAEB: Fazla blastl› refrakter anemi
RAEB-T: "Transformasyonda" fazla blastl› refrakter anemi 
CMML: Kronik myelomonositik lösemi
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Myelodisplazide FAB s›n›flamas›ndan, baz› s›-
n›rl›l›klar›na ra¤men, özellikle FAB lösemi s›n›fla-
mas› ile fonksiyonel devaml›l›¤› da dikkate al›narak
uzun süre yararlan›lm›flt›r. Zamanla sitogenetik,
immunolojik ve moleküler alandaki geliflmeler ve
ayr›ca "hipoplastik MDS" ve "fibrozisli MDS" gibi
farkl› morfolojik alt tiplerin tan›nmas› (8) ve tedavi-
ye ikincil myelodisplazilere "t-MDS" ayr› bir yer ve-
rilmemesi ile bu s›n›flama yetersiz kalmaya baflla-
m›flt›r. Ayr›ca RA ve RAEB-T grubunda yer alan
hastalar›n en az›ndan prognostik davran›fllar›nda
farkl›l›klar da belirlenmifltir. Refrakter anemi tan›-
l› hastalar›n; yaln›z eritropoyetik displaziye sahip
olanlar› ile daha kötü prognoza sahip çok dizeli
displazi gösterenlerin, farkl› seyirleri nedeniyle ay-
r›labilece¤i belirtilmifltir. Benzer flekilde bir alt-tip-
leme RAEB-T grubu hastalar için de ön görülerek
hem blast say›lar› hem de Auer cisimlerinin varl›-
¤›na göre yap›lm›fld›r (Tablo 4). Bunlara ilaveten
Auer cisimciklerinin mutlaka kötü prognoz ile bir-
likte olmayabilece¤i ya da lösemik transformasyon
için tüm myeloblast oran›ndan daha fazla belirleyi-
ci olmad›¤›, prognostik anlam›n›n tekrar incelen-
mesi gerekti¤i gibi baz› itirazlarda geliflmifltir (9).
Bir di¤er önemli karmafla da kronik myelomonosi-
tik lösemi "CMML"alt tipinde geliflmifl; lökosit say›-
s› temelinde FAB s›n›flamas›nda MDS içinde veya
myeloproliferatif sendromlarda "MPS"yer verilir-
ken, yenisinde tamamen ayr› olarak MPS/MDS
karma grubunda yer almas› uygun bulunmufltur
(6,10,11).

Bu ve benzeri aray›fllardan dolay› Dünya Sa¤l›k
Örgütü ,"WHO" FAB s›n›flama sistemine baz› ekle-
meler yapm›flt›r (2,6,9,10,12-14). Bu düzenlemede
RAEB, ilik blast say›s› temelinde RAEB-I (<%5-10)
ve RAEB-II (%11-20) olarak iki alt gruba ayr›lm›fl
ve RAEB-T olarak tan›mlanan %20-30 ilik blast›na
sahip tip de, akut myeloblastik lösemi " AML" ola-
rak s›n›fland›r›lm›flt›r (7,10). 

Benzer flekilde bir de¤iflimle CMML’de myelo-
displastik ve myeloproliferatif "MDS/ MPD" hasta-
l›klar grubuna al›nm›flt›r. CMML tan›s›:   

monositoz>1x109 /L, 
negatif Ph1 bcr/abl, 
ilikte blast oran›n›n <%20 olmas› ve displazi

varl›¤› ile yap›lmaktad›r (6,11,12). E¤er displazi
yok ise belirtilenlere ek olarak ilikte klonal anor-
mallik yan›nda, en az 3 ay süregiden monositoz ve
monositoz oluflturacak di¤er sebeplerin uzaklaflt›-
r›lmas› aranmaktad›r. Çevresel kan lökosit say›s›
temelinde FAB grubu taraf›ndan total lökosit say›-
s› <13.000/mm3 ise MDS ve lökosit say›s›
>13.000/mm3 ise MPD içinde yer verilirken (6,11);
flimdi mikst-karma MDS/MPD bafll›¤›nda yer al-
mas› daha çok onay bulmaktad›r. Ancak yine de
MDS-CMML ve MPD-CMML nin her ikisinin major
karakteristi¤i displastik hematopoyezdir ve her iki
alt tipin prognozu da kötüdür. Karma grubun di¤er
hastal›klar›n› juvenil myelomonositer lösemi
"jMML" ve atipik kronik myelositik lösemi "aCML"
ile s›n›flanamayan myeloproliferatif/myelodisplas-
tik bozukluklar oluflturmaktad›r.

Sonuçta WHO s›n›flamas›nda RAEB’in 2 alt k›s-
ma ayr›lmas› ve RAEB-T’nin AML olarak tan›mlan-
mas› (15,16),CMML gruplamas› onay bulurken; bu
sistemin de tamamen morfolojik temelde displazi
tan›m› ile yap›lan alt tiplemeleri ve hipoplazik ilik-
li MDS’i içermemesi tart›flmalara aç›k kalm›flt›r
(13). K›saca WHO s›n›flamas›n›n ne ölçüde klinik
gidifl ya da tedaviye yan›t› yans›taca¤› henüz tam
belirlenmemifltir.

Tablo 4. FAB s›n›flamas›na göre RAEB-T alt tipleri (9)

‹lik blast oran› % Çevresel kan Auer cisimleri
blast oran› %   

Grup 1  > 20      0-30        + ya da –
Grup 2 < 20      5-30  + ya da –
Grup 3   < 20        < 5         mutlak +

Tablo 5. WHO s›n›flama sistemi (2,12,13)

Kategori      Çevresel kan   Kemik ili¤i

1a:displazisiz RA  blast<%1         blast<%5
af diseritroplazi   monosit<1000/mm3 ring sideroblast<%15

1b:*displazili RA  ayn›+disgranülositler ayn›+disgranülositler
çok dizeli displazi ±dev trombositler   ±dismegakaryositler

2a:displazisiz RARS blast<%1     blast<%5                      
saf sideroblastik   monosit<1000/mm3 ring sideroblast>%5

2b:displazili RARS ayn›+disgranülosit  ayn›+disgranülosit
çok dizeli displazi  ± dev trombositler  ±dismegakaryosit

3a:RAEB-1    blast%1-4       blast %5-10
monosit>1000/mm3

3b:RAEB-II      blast %5-19      blast %11-19
monosit<1000/mm3

5q – sendrom: tek anormallik              
S›n›fland›r›lamayanlar
*displazi >%10 hücre varl›¤›
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t›r.Y›llar önce sitopenilerin derecesi ve ilik blast
yüzdesinin birlefltirilerek yap›ld›¤› Bournemouth
(Tablo 8), Sanz puanlama sistemi, Düsseldorf sis-
temi ile di¤er çeflitli benzerlerinden bu durumlarda
yararlan›labilinmektedir. Ayr›ca kök hücre ve
blastlar›n immun-fenotiplerinin, kromozom de¤i-
flimlerinin, primer ya da sekonder geliflimin ve ba-
z› laboratuar bulgular›n prognostik etkilerini belir-
leyen ve farkl› sistemleri birbirine göre de¤er-
lendiren yeni çal›flma sonuçlar› bildirilmekte
(2,13,14,17,18, 24, 25) ve artm›fl lenfosit say›s› gi-
bi yeni parametreler ifade edilmektedir.

Hernekadar IPSS sa¤ kal›m ve AML geliflimini
belirlemede mevcutlar›n en iyisi olarak tan›mlansa
da henüz hiçbir s›n›flama tek bafl›na her konuda
tatminkar de¤ildir.

Prognoz belirlemede FAB s›n›flamas›ndan ba-
¤›ms›z olarak ALIPs varl›¤› veya yoklu¤undan me-
dian sa¤ kal›m›n etkilendi¤i kaydedilmektedir (2).
Sonuçta ALIPs yaymada blast oran› %5 i aflan du-
rumlarda daima bulundu¤undan (13) yani RAEB
ya da RAEB-T olgular›n›n tümü daima ALIPs ile
beraber oldu¤undan; en çok yarar ancak RA,
RARS veya CMML olgular›n›n daha az iyi prognoz-
lu hasta alt gruplar›n›n belirlenmesinde sa¤lan-
maktad›r (9,14,18). Yafl›n etkisi ise tart›flmal›d›r
ama yine de yaflla iliflkili gruplamalar›n sa¤ kal›m
de¤erlendirilmesinde önemine iflaret edilmektedir
(17,18)

Bu arada Uluslararas› MDS çal›flma grubunun
önerisi ile tedavi yaklafl›mlar›n› da yönlendirecek
sitogenetik temelde, prognostik faktörlere a¤›rl›k
veren Uluslararas› Prognostik Puanlama Sistemi
"IPSS " denilen bir MDS risk puanlamas› (18) uy-
gulamaya girmifltir (Tablo 6).  

Prognoz

Prognoz ile ilgili olarak yap›lan çok de¤iflkenli
analizler; sa¤ kal›m ve AML’ye ilerlemede en an-
laml› belirleyiciler olarak a:kemik ili¤i blast yüzde-
si, b:sitogenetik patern ve c: sitopenilerin derece ile
say›s›n› göstermektedir (1,10,13,17-21). Bu verile-
rin kullan›larak oluflturuldu¤u puanlama ile has-
talar düflük, ara-1, ara-2 ve yüksek olarak ayr›lan
dört risk safhas›ndan (Tablo 7) birine girmektedir
(1, 2). Bu safhalara göre hastalar›n %25’inin AML’e
ilerlemesi için belirlenen zaman ve sa¤ kal›m süre-
lerini de¤erlendiren çal›flmalar da bulunmaktad›r
(1,13,18). Hastalar›n yaklafl›k %25-30 kadar› za-
man dilimleri de¤iflik de olsa sonuçta AML’e ilerle-
mekte ve lösemi ile kaybedilmektedir (22).

Klinikte iyi risk temelinde seçilecek tedavide
IPSS sisteminin yararl› bulundu¤u ancak ileri yafl,
kötü performans ya da ba¤›ms›z baflka hastal›k
varl›¤› gibi özelliklerin risk temelindeki tedavi uy-
gulamalar›n› s›n›rland›rd›¤› da belirtilmektedir
(18). Ayr›ca sitogenetik çal›flmalar›n yap›lamad›¤›
durumlarda da IPSS’den yararlan›lamayacak-

Tablo 6. Uluslararas› Prognostik Puanlama Sistemi "IPSS" (2,18) 

Prognoz   Sitogenetik Bulgular   Puan 

‹yi    Normal karyotip;del(5q);del(20q);-Y  0
Ara     Kromozom 7’yi içermeyen herhangibir  0.5

1 ya da 2aberrasyon       
Kötü  Üç ya da daha fazla kromozom de¤iflimi

ya daKromozom 7’yi tutan herhangibir 1
aberrasyon               

Sitogenetik De¤erler    Puan 
olmayan bulgular 

*Sitopeni say›s›       0 ya da 1              0
2 ya da 3             0.5

‹lik blast yüzdesi  <%5                0 
%5-10              0.5   
%11-20              1.5  
%21-30              2    

*Sitopeniler: hemoglobin<10g/dl, nötrofil<1.8x109,
trombosit<100x109

Tablo 7. Uluslararas› prognostik puanlama sistemi ”IPSS” ile risk
safhalar› (2)

Risk gruplar› Puan   Median sa¤ kal›m /y›l  AML/y›l      

Düflük      0          5.7        9.4       
Ara-1        0.5-1       3.5         3.3
Ara-2       1.5-2       1.2        
Yüksek       2.5-3.5     0.4     0.2

Tablo 8. Bournemouth puanlama sistemi (2)

Kriterler   Puanlar  S›n›f De¤erler  

Kemik ili¤i blast >% 5    1    A   0-1
Trombosit<100.000/µL     1      B      2-3
Hemoglobin<10g/dL        1   C      4
Nötrofil <2500/µL         1       -   -           
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zukluklarda tabloya efllik edebilmektedir. Hastal›¤›
5-q sendromu fleklinde olanlarda trombositoz ya-
n›nda daha az nötropeni ile karfl›lafl›lmaktad›r.

Kan biokimyas›nda prognostik faktörler aras›n-
da da yer verilen serum laktik dehidrogenaz (<300
U/l) ve deoksi timidin kinaz (>5 U/µl), interlökin-2
reseptör düzeyi, alkali fosfataz, hepatik enzimler,
bilirubin, urik asit,idrar ve serum muramidaz, B12

düzeylerinde artma gibi non-spesifik de¤iflimler
bulunabilir.Demir depolar›n›n bafllang›çta de¤er-
lendirilmesi yüklenmenin takibi ve erken tedavinin
uygulanmas› yönünden yararl›d›r (2,13,38).

Ay›r›c› tan› 

Hücresel kemik ili¤i ve sitopeni ile birlikte bulu-
nan di¤er sebepler MDS tan›s› konulmadan önce
dikkatle de¤erlendirilmelidir. B19 parvavirus enfek-
siyonu özellikle çocuklarda araflt›r›lmal›d›r. Ring
sideroblastlar›n myelodisplazik sendromlara spesi-
fik olmad›¤› ve tek bafl›na varl›klar›n›n tan›y› sa¤-
lamad›¤› unutulmamal›d›r.

Makrositoz ve megaloblastik de¤iflimler makro-
sitik megaloblastik anemileri ça¤r›flt›rabilir; ama
B12, folik asit eksiklikleri spesifik ölçümler ve test-
ler ile uzaklaflt›r›labilinir. Toksik maddeler, al-
kol,ilaç v.b durumlara ikincil ilik harabiyetleri de
iyi araflt›r›lmal›d›r. Aile hikayesi ve tek tip eritroit
sitopeni ve mikrositik de¤iflimlerin varl›¤›nda özel-
likle çocuklarda herediter sideroblastik anemilerde
de¤erlendirilmeye al›nmal›d›r.

Aplastik anemi ve hiposelüler ilikli MDS aras›n-
daki ay›r›mda güçlükler olabilmekte, ancak sitoge-
netik anormalliklerin daha çok myelodisplaziyi
destekledi¤i kabul edilmektedir. Bununla birlikte
baz› AA hastalar›n›n AML ya da MDS e ilerleyebil-
di¤i ya da baz› MDS olgular›n›n immunsupresif te-
daviden yararlanabildi¤ini belirtir gözlemler kar-
maflay› artt›rmaktad›r (38-40). Benzer flekilde ilik
hipoplazili alösemik lösemi olgular›n›n tesbitinde
de zorluklar bulundu¤u ve ilik blastik hücre say›-
s›n›n %30 üzerinde bulunmas› halinde bu hastala-
ra agresif kemoterapi uygulanmas›n› önerenler bu-
lunmaktad›r (2,41).  

Tüm sa¤ kal›m median süresi 2 y›l olup, %30’u
lösemi, %40’› enfeksiyon, kanama ve benzeri ilik
yetersizli¤i komplikasyonlar›ndan; %30 kadar›n›n-
da kardiovaskuler v.b hastal›kla iliflkisiz nedenler-

Patogenez

Kazan›lm›fl,klonal bir bozukluk olan MDS’nin
farkl› evrelerden geçerek olufltu¤u kabul edilmek-
tedir. Hematopoyetik kök hücrenin genetik lezyonu
ile bafllayan ilk evresini, bu aberran klonun genifl-
lemesi ile tümöral evreye geçifl izlemekte ve bunu
da belki yeni aberrasyonlar›n da eklenmesi ile
blastik hücrelerin artt›¤› son evre tamamlamakta-
d›r (1,23). Klonal geliflme döneminde artan oranda
inefektif hematopoyezin eklenmesi de sitopenileri
a¤›rlaflt›rmaktad›r.Patogenetik mekanizmalarda,
hematopoyetik hücrelerin akselere olmufl apotozis
ba¤lant›l› inefektif hematopoyezi kadar immunolo-
jik bozukluklara da yer verilmektedir (1,26,27). Et-
yolojisi bilinmemekle beraber prevalensi yaflla art-
maktad›r (28)

En fazla tesbit edilen klonal kromozom aberras-
yonlar›n›; del (5q), trisomi 8, monosomi 7, inv (11),
del (q), t (2;11 ya da 11;21),-5 ve del (20q), -Y, del
(12p), del (13q) oluflturmaktad›r. Yüksek riskliler-
de %25 kadar 5q- ve %15 er kadar da monosomi 7
ile trisomi 8 bildirilmektedir. Primer ve sekonder
MDS aras›ndaki sitogenetik farkl›l›klar›n ise yal-
n›zca kalitatif oldu¤u ve kantitatif olmad›¤› da kay-
dedilmektedir (2, 29-34). 

Klinik ve laboratuar bulgular

Myelodisplastik sendrom her yaflta geliflebilirse
de genelde bir yafll›l›k hastal›¤›d›r. Median tan›
yafl› 65-70’dir.Tüm insidens bat› toplumunda
1/100.000 olgu/ y›ld›r, ancak 65 yafl üzerinde art-
t›¤› belirtilmektedir (2). Petrokimyada çal›flma,
benzene maruz kalma devaml› düflük dozda rad-
yasyon al›m›n›n hastal›k geliflimi için bir risk fak-
törü oluflturdu¤u kabul edilmektedir. Yo¤un kemo-
terapi ve radyoterapinin ve de kemik ili¤i ya da or-
gan nakillerinin geç komplikasyonu olarak da geli-
flebilmektedir. Bu çevresel ya da tedavi iliflkili "tok-
sin" ba¤lant›l› geliflen myelodisplazi t-MDS olarak
isimlendirilmektedir. Alkilleyici ilaçlar ve topoiso-
merase daha çok suçlanmaktad›r (17,35-37)

Sitopeni ile ba¤lant›l› olarak anemiye, kanama-
ya ya da enfeksiyona ait belirtiler, sebebi bilinme-
yen intermitent atefl, ve en fazla s›kl›kla CMML de
olmak üzere %20 inde splenomegali bulunabilmek-
tedir. Olgular›n yar›s›na yak›n›nda da yak›nma
tesbit edilmemektedir. Akut febril nötrofilik derma-
tozis "Sweet sendromu" gibi baz› dermatolojik bo-
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den kaybedildi¤i bildirilir. ‹lginç olarak, tan› kon-
du¤u andan itibaren olan sa¤ kal›m süresinin löse-
mi geliflenlerle geliflmeyenler aras›nda anlaml› fark
göstermedi¤i ve bunun sitopenileri a¤›r olanlar›n
daha erken olarak kompliklasyonlarla kaybedilip;
daha hafif olanlar›n daha uzun yaflayarak lösemi-
ye dönüflümün artmas› ile aç›klanabilece¤i belirtil-
mektedir (2). 

t-MDS olgular›n›n median sa¤ kal›mlar› ise 3-8
ay ile uniform olarak kötü prognozla gitmektedir
(2,42). Lösemik transformasyon oranlar› %50-87
ile daha yüksek, ama sa¤ kal›m süreleri dönüflüm-
süz ve dönüflümlü hastalar aras›nda ayn› bulun-
mufltur. Bu hasta grubunda FAB morfolojik kriter-
leri de prognostik olarak pek anlam tafl›mamakta-
d›r ama izole monosomi 7 birlikteli¤i olanlar nisbe-
ten daha iyi olarak tan›mlanmaktad›r.  

Tedavi

Myelodisplazili hastalarda ço¤u minimal düzey-
de etkili olabilen birçok tedavi yaklafl›m› bulun-
maktad›r

Anormal klona ait progenitör hücrelerle devam
ettirilen bir inefektif hematopoyez varl›¤› yan›nda;
normal hematopoyetik kök hücrelerinin de korun-
mufl olabilece¤i; ancak bunun hastal›¤›n çok erken
dönemleri için geçerli olaca¤›, hastal›k ilerledikçe
bunlar›n çok azalaca¤› bildirilmektedir (1). Agresif
kemoterapi ile normal poliklonal hematopoyezin
tesis edilebilece¤i düflünülse de bu ancak yafl› ve
sitogeneti¤i uygun iyi prognostik kriterlere sahip
çok az say›daki hastalara uygulanabilecektir.

Bugün için tek flifa yönteminin kemik ili¤i nakli
ile sa¤lanabilece¤i bilinmektedir (43). Ancak send-
romun bir yafll›l›k hastal›¤› fleklinde olmas› bu uy-
gulamay› da genellikle s›n›rland›rmaktad›r.

Destek tedavileri  

Kemik ili¤ini daha fazla zedeleyecek ilaç ya da
alkol gibi toksik maddelerden kaç›n›lmal›d›r. En-
feksiyon kuflkusunda agresiv bir antibiotik tedavi
uygulamada geç kal›nmamal›d›r. Kanama varl›¤›n-
da trombosit transfuzyonu uygulanmal›d›r. Hasta-
l›¤›n tan›s›n›n konuldu¤u ilk dönemde vücud de-
mir depolar›n›n durumu tesbit edilmelidir. Zaman-
la eritrosit transfuzyonuna ba¤›ml› hale gelen has-
talarda, genelde 100 uniteye eriflenlerin hemen tü-
münün klinik hemokromatozis ile beraber olaca¤›

dikkate al›narak, özellikle uzun sa¤ kal›m beklenen
alt tiplerde gecikmeden flelasyon tedavisi uygulan-
mal›d›r. ‹nefektif eritropoyezisin demir emilimini
artt›rmas› ile az say›da transfüze edilenlerde bile
demir birikimine ba¤l› disfonksiyonlar geliflebilece-
¤i unutulmamal›d›r. Günlük 1.5-2.0 g/s.c desfero-
xamine uygulamas› transfuzyona ba¤›ml› hastalar-
da demir yüklenmesini önlemede yeterli bulun-
maktad›r (2).

Kemik ili¤i uyaranlar›

Herediter sideroblastik anemi tan›s›n›n tam
uzaklaflt›r›lamad›¤› durumlarda 3 ay pyridoxine
100mg/gün olarak uygulanarak, deneme tedavisi-
ne yan›t›n de¤erlendirilmesi zarars›z bulunmakta-
d›r.

Baz› veriler hiposelüler ilikli MDS olgular›n›n 3
ayl›k bir testosterone enanthate 7-10 mg/i.m/haf-
ta uygulamalar›ndan yararland›¤›n› belirtmektedir.
Sentetik bir androjen olan Danazol kullan›m›n›n
trombositopenide düzelmeler sa¤lad›¤› da kayde-
dilmektedir (2,10).   

Hernekadar çevresel say›mlarda düzelmeye ifla-
ret edenler bulunsa da, etkizis oldu¤u ve yan etki-
leri nedeniyle kortikosteroid verilmemesi de öneril-
mektedir (2).

Hematopoyetik büyüme faktörleri

Myelodisplazide herhangibir faktörün yap›m ek-
sikli¤i tan›mlanmamas›na karfl›n, hematopoyetik
büyüme faktör uygulamalar›n›n destek tedavileri-
nin temeli oldu¤u, normal kemik ili¤inden farkl›
olarak bunlarda daha yüksek konsantrasyonlara
gerek olabilece¤i ileri sürülmüfltür. Böylece hem
anormal klonun differansiasyonu–farkl›laflmas›
sa¤lanabilecek; hem de normal hematopoyetik ele-
manlar uyar›lacak ve olgun hücrelerin fonksiyonla-
r› artt›r›labilecektir. Buna karfl› blastik hücre pro-
liferasyonunu etkileyebilece¤i varsay›m› destek
bulmam›flt›r (2,43).

Granulosit-Makrofaj koloni uyar›c› faktör"GM-
CSF" uygulanan hastalar›n ço¤unda nötrofil say›-
s›nda artma tesbit edilmifl ama bunun uzun süreli
morbidite ve mortalite üzerine etkisi tam belirlen-
memifltir. Anemi ve trombosit say›mlar›nda da et-
kisi olmam›fl ancak lösemik transformasyon oran›
da artmam›flt›r (2).
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Granulosit koloni uyar›c› faktör "G-CSF" kulla-
n›m›nda da hastalar›n %80 ninden fazlas›n›n nöt-
rofil de¤erlerinde artma olurken, sa¤ kal›mda ya-
rarl› bir etki gözlenmemifl hatta kay›plarda artma
nedeni ile kullan›m daha çokfebril nötropeni ile s›-
n›rland›r›lm›flt›r (43). Nadir olarak eritrosit ve
trombosit say›mlar›nda yükselme bulunmufltur.
Uzun süreli takiplerde ilik blast› >%10 olan hasta-
larda AML geliflimi bildirilmifltir (2).

‹nterlökin-3 ile de di¤erlerinden farkl› bir etki
tesbit edilmemifltir.

Eritropoyetin "EPO" de¤eri <200mU/mL olan
düflük risk grubu hastalarda daha çok yan›t
al›nd›¤›  %25 kadar›nda transfüzyon gereksinimi
azaltt›¤› belirtilse de; refrakter anemili ve EPO de-
¤eri <500 mU/mL olanlarda bile iki-üç ayl›k bir sü-
re 150-300 U/kg/gün, uygulamas›n› önerenler de
kaydedilmektedir (2). Bunlara ek olarak EPO’ nun
üç ay G-CSF 0.3-3.0µg/kg/gün olarak beraber ve-
rilmesinin yan›t› artt›rd›¤› ve bu kombinasyonun
RARS hastalar›nda da etkili oldu¤u ve demir yük-
lenmesi olmayanlarda demir eklenmesinin de ya-
rarl› oldu¤u belirtilmektedir (2).

Trombopoyetin a¤›r trombositopenik hastalarda
önerilse de (43) ne trombopoyetin ne de ‹nterlökin-
11 uygulamalar› ile bir etki sa¤lanmam›flt›r.

Solubl TNF-α reseptör 25mg/s.c x2/hafta uy-
gulamas› ile eritrosit transfuzyon gereksiniminde
azalma, baz› hastalarda lökosit ve trombosit say›-
s›nda artt›fllar da bildirilmektedir (43).

‹mmunsupressif tedavi

Baz› aplastik anemi hastalar›n›n MDS ve AML e
ilerlemesi; baz› MDS olgular›n›n da antitimosit glo-
bulin "ATG" ve siklosporin gibi immunsupresif te-
davi uygulamalar›na yan›t verdi¤inin gözlenmesi,
iki hastal›¤›n iç içe geçen bir k›sm› olabilece¤ini
düflündürtmüfltür. Hernekadar normal ve hiperp-
lazik ilikli olgulardaki etki mekanizmalar›n›n he-
nüz tam belirlenmedi¤i ifade edilse de baz› MDS ol-
gular›nda immunsupresif tedavinin yararl› olabi-
lece¤i yay›nlar› art›k daha s›k görülmektedir
(2,40,43).

Bir antisitokin etkili immun-modülatör ve anti-
anjiogenik etkilere sahip ilaç olarak tan›mlanan
Thalidomid’in de 100 mg ile bafllanan ve 400 mg ç›-
kan dozlar›na MDS hastalar›n›n toleranslar›n›n iyi

oldu¤u; özellikle fazla blastla birlikte olan tiplerde
sitopenilerin iyilefltirilmesinde yararl› bulundu¤u
da kaydedilmektedir (2,43,44).

Di¤er uygulamalar aras›nda all-trans-retinoic
asit "ATRA"+ alphatocopherol+rhuEPO kombinas-
yonlar›, fenil butirat gibi histon deasetilaz inhibitö-
rü, UCN-01 gibi protein kinas C inhibitörü, topote-
can gibi topoisomeras-1 inhibitörleri, özellikle
CMML’de gemtuzumab gibi antikor arac›l›kl› ve ti-
pifarmid gibi anti-angiogenezis etkili ilaçlarla de-
nemeler bulunmaktad›r (2,43,45,46).

Kemoterapi

Hastalar›n klinik gidifllerinde büyük farkl›l›klar
bulunmas›, kemoterapi sonras› normal fonksiyo-
nel hematopoyetik hücre geliflmesi ile ilgili çeflitli
sorunlar›n olmas› nedeniyle yüksek doz tedavi ka-
rar›nda güçlükler vard›r. De¤iflik sonuçlar bildiril-
se de hastal›¤›n tipik görülme yafl›ndakilerde tam
remisyon oran›n›n %20 kadar düflük, remisyon
sürelerinin k›sa, toksisitenin fazla olmas› gibi kli-
nik gözlemlerde bu güçlükleri artt›rmaktad›r (2). 

Yüksek doz, AML uygulamas›na benzer bir ke-
moterapinin tam remisyon sa¤lasa bile yüksek risk
grubu hastalarda flifa tesisinin ancak tesadüfi ola-
bilece¤i; standart antracycline ve cytarabine içeren
indüksiyon rejimleri uygulamalar›n›n %50-60 re-
misyon sa¤layabilse de relaps oran›n›n %90 oldu-
¤u bildirilmektedir (1). Yüksek doz kemoterapi uy-
gulanan, büyük say›da yüksek risk grubu MDS
hastalar›n›n 3 y›lda yaln›z %10’nun hayatta oldu-
¤u ve sa¤ kalanlar›n ço¤unun diploid karyotip ya
da iyi sitogenetik bulgulara sahip RAEB-T grubu
daha genç hastalar› içerdi¤i kaydedilmektedir (1). 

Yay›nlardaki farkl› sonuçlar dikkate al›nd›¤›n-
da MDS ‘de yo¤un kemoterapi karar› tart›flmal›
kalmaktad›r. Belki flimdilik, daha çok ilik nakli uy-
gun olmayan, yüksek riskli hastalar için düflünül-
melidir.

Düflük doz 10-20mg/m2 /gün ara-C i.v devam-
l› enfüzyon ya da 12 saatte bir s.c uygulamalar›n›n
DNA sentez inhibisyonu, promyelosit differansias-
yonu için yeterli konsantrasyonu sa¤lasa da; say›-
lar›n küçük, gruplar›n heterojen, dozlar›n farkl› ve
ço¤unda kontrol grubunun olmamas› yorumlar›
güçlefltirmektedir. Ayr›ca remisyon sürelerinin k›-
sa, sitopenilerin düflük dozlarda bile a¤›r olmas› ve
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uzun sürmesi, tedaviye iliflkin kay›plar›n s›k bildi-
rilmesi de bu tedavi karar›n› daha güçlefltirmekte-
dir (2).

Deneylerde differansiye edici etkisi gösterilen
retinoidlerin de MDS’deki uygulamalar›ndan sa¤-
l›kl› bir sonuç ya da yorum yap›lmas› mümkün gö-
rülmemektedir, ancak kullan›m›n lösemik art›fla
neden olmad›¤› ifade edilmektedir. Benzer etkili vi-
tamin D (1,25-dihydroxyvitamin D) 2µg/gün oral
olarak kullan›ld›¤›nda hiperkalsemi geliflmeden
hafif bir trombosit ve lökosit art›fl› oldu¤u bildiril-
mektedir (2,46).

‹nterferon alfa da differansiye edici etkiye sa-
hiptir ve MDS’de bozuk olan NK hücre aktivitesini
uyarabilmektedir. Ayr›ca bu etkisinin ilaç kesimi
sonras› da devam etti¤i bildirilmektedir (2).

5-Azacydine (Aza C) için de DNA metiltransfera-
s› inhibe etti¤i, sitotoksik etkisi kadar in vitro ma-
li¤n hücre differansiasyonunu sa¤lad›¤› ve MDS de
bozuk gen ekspresyonunu düzeltebilece¤i vurgula-
narak,  kullan›lan di¤er ilaçlardan daha üstün ol-
du¤u belirtilmektedir (12,47,48). Etkisinin muhte-
melen multifaktöryel oldu¤u, 75mg/m2/s.c, her 28
günde bir destek tedavisi ile birlikte 7 gün   uygu-
land›¤›nda %7 tam, %16 k›smi ve %37 düzelme
fleklinde de olsa %60 yan›t oldu¤u, lösemik trans-
formasyonun yaln›z destek tedavisinden daha geç
geliflti¤i ancak yine de doz ve etkinli¤ini artt›racak
çal›flmalara gerek oldu¤u kaydedilmektedir
(47,48).

Amifosfine’in etkileri tam bilinmemekle beraber
hematopoyetik progenitör hücreyi korudu¤u ve
<200mg/m2 x3/hafta dozlar›n›n iyi tolere edilerek
MDS hastalar›nda bir hematolojik aktivite sa¤lad›-
¤› kabul edilmektedir (49,50)

Kemik ili¤i transplantasyonu

Veriler, uygun vericilere sahip daha genç hasta-
lar›n ve IPSS de¤erlendirmesinde ara ya da yüksek
risk grubunda yer alanlar›n hematopoyetik stem
hücre nakline aday olduklar›n› göstermektedir.
Ancak hasta grubunu IPSS de¤erlendirmelerinde
düflük riskten yüksek risk grubuna kadar çeflitlen-
diren ve 55-66 yafl s›n›rlar› aras›ndaki hastalara
da baflar› ile uygulad›klar›n› belirten yay›nlar da
dikkat çekmektedir (1,2,52). En fazla kullan›lan
haz›rl›k rejimleri olarak cyclophosphamide+tüm
vücud ›fl›nlamas› "CY+TBI" ile busulfan+CY uygu-

lansa bile özellikle son zamanlarda indüksiyon ke-
moterapi kullan›mlar› ya da tipleri konusunda
farkl› görüfller belirmektedir. (1,2,43,51-54).           

Uygun vericileri olmayan ara ve yüksek riskli
hasta grubu için kemoterapiyi takiben ilik ya da
çevresel kan kaynakl› otolog kök hücre nakli, dü-
flük transplantasyon iliflkili ölüm oran› ile de alter-
natif bir tedavi yaklafl›m› olarak kabul edilmekte-
dir. Relapslar›n azalt›lmas›nda donör lenfosit en-
füzyonunun "DLI" etkili olabilece¤i düflünülmekte-
dir (1,13).

Tedaviye ikincil "t-MDS" olgular için de kemik
ili¤i nakli dahil, AML-tipi veya deneme tipi tedavi
önerileri mant›kl› bulunmaktad›r (54). 

Myelodisplazik hastalar›n IPSS risk gruplama-
lar› temelindeki bir tedavi yaklafl›m rehperinde ise
(55); 

• Düflük ve ara-1grupta: 60 yafl alt›nda iyi per-
formansa sahip olanlara düflük doz tedavi, ilik
nakli, destek tedavisi; atm›fl yafl üzerinde ve/veya
kötü performansa sahip olanlara destek ve düflük
yo¤unluklu (büyüme faktörleri, biolojik yan›t dü-
zenleyiciler, immun modülatörler, hormonal ve dü-
flük dozlu) tedaviler

• Ara-2 ve yüksek risk grubunda: performans
durumu iyi olan, 60 yafl alt›ndakilere düflük ve
ara-1 grubu prensipleri içinde; 60 yafl üzerindeki-
lere düflük yo¤unluklu, AML tipi tedavi; perfor-
mans durumu kötü olanlara içinde destek ve dü-
flük yo¤unluklu tedavilere yer verilmektedir.    

Tüm bu önemli geliflmelere karfl›n sonuç olarak
hem MDS tedavisi hem de s›n›flamalar› henüz tat-
minkar olmaktan uzakt›r ve yeni araflt›rmalar›n
konusu olmaya devam edecek gibi görünmektedir.
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