
NIEDOKRWISTOŚĆ I UZALEŻNIENIE OD 
TRANSFUZJI U CHORYCH NA ZESPOŁY 

MIELODYSPLASTYCZNE(MDS)-
PERSPEKTYWY LECZENIA

Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób 

Wewnętrznych
Uniwersyteckie Centrum Medyczne WUM

10. 03. 2020 



Zespoły mielodysplastyczne

■ Zespoły mielodysplastyczne są nowotworowymi 
chorobami klonalnymi układu krwiotwórczego

■ Cechy charakterystyczne:                                        
nieefektywna hematopoeza 

cytopenie obwodowe                                           
transformacja w ostrą białaczkę



Epidemiologia MDS

■ Mediana wieku zachorowań
RejestrPolski 71 lat                                                              
Rejestr Dusseldorf 72 lata                                                  
Rejestr Europejski 74 lata 

■ Częstość zachorowań: 4-15/100 000/rok                      

■ - 60-70 lat: 9/100 000/rok                                                   

■ - 71-80 lat: 25/100 000/rok                                            
-

■ >80 r. ż. 31/100 000/rok 



Zespoły mielodysplastyczne-
epidemiologia

■ Spodziewany wzrost zachorowań z powodu:                                                                                      
- starzenia się społeczeństwa                                                   
- dobre efekty leczenia nowotworów z użyciem 
chemioterapii i/lub radioterapii(MDS/AML zależne od 
leczenia)



Niedokrwistość u chorych na MDS

■ Hb<10g/dl-52%, 32%zależnych od przetoczeń w 
czasie diagnozy MDSGreenbergPL 2012)

■ Hb>12g/dl-16%,  Hb>10,0<12g/dl, Hb<10g/dl-
57%Malcovati L 2011

■ Hb<12g/dl 87%,  Hb<10,0g/dl 63%,  zależni od 
przetoczeń KKCz w czasie diagnozy(chorzy niższego 
ryzyka)-29%de Swart L 2012

■ 53% zależnych od przetoczeńEjerblad E(Nordic MDS 
Group)(www.nmds. Org/)

■ Hb<12g/dl 90%, 44,4% zależnych od przetoczeńMądry K(Polski

Rejestr MDS 2015)

http://www.nmds/


Zespoły mielodysplastyczne-obraz
kliniczny

■ Objawy związane są z cytopeniami

■ Niedokrwistością(~90%)

■ Małopłytkowością(~50%)

■ Neutropenią(~50%)-u 10% zakażenia bakteryjne 
lub grzybice



Niedokrwistość towarzysząca 
chorobie nowotworowej

■ Niedokrwistość przyczynia się do:

1. Pogorszenia utlenowania narządów i układów

2. Pogorszenia odpowiedzi na rtg i chemioterapię

3. Progresji choroby nowotworowej

4. Zwiększenia wydatkowania energii

5. Upośledzenia jakości życia



Cele leczenia chorych na MDS

Wyleczenie - tylko allo-HSCT

Zmniejszenie nasilenia cytopenii

Mniej przetoczeń KKCz i/lub KKP
Mniejsze przeładowanie żelazem

Wydłużenie przeżycia
Zmniejszenie  ryzyka       progresji choroby 

Poprawa jakości życia

Tolerancja leczenia



Rola ESA(czynniki stymulujące 
erytropoezę) w leczeniu niedokrwistości u 
chorych na MDS

■ WSKAZANIA do leczenia:

- MDS niższego ryzyka

- niedokrwistość objawowa

- Stężenie endogennej erytropoetyny<=500 U/L

(<200-100 U/L najlepsze wyniki)



Leczenie postaci niższego 
ryzyka MDS

 Leczenie niedokrwistości w grupach niskiego i 
pośredniego 1 ryzyka wg IPSS:            

 Pierwsza linia leczenia-czynniki stymulujące 
erytropoezę(Rhu-erytropoetyna alfa lub beta, 
darbepoetyna alfa)+/- G-CSF

 Najlepsza odpowiedź gdy:EPO endogenna<=500j 
i przetoczenia KKCz<=2 j/miesiąc

 Odpowiedź(mediana): 40-50%, czas 
odpowiedzi:~2lata(niski stopień IPSS-30 
miesięcy)                                                                      
-E. Hellstrom-Lindberg, M. Cazzola, ASH 2008
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EPO i Erythropoeza
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BFU-E
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Pro-E
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EPO mało  współpracuje z  HSCs

BFU –E - reakcja na EPO  wzrasta z dojrzewaniem  i 

ostatecznie EPO indukuje proliferację.

CFU-E komórkj są wrażliwe na EPO, która jest bardzo 

istotna dla tworzenia się  kolonii erytroidalnych i dalszego 

różnicowania 

EPO -niezależne
Ridley et al. J Natl Med Assoc. 1994;86:129-35



Luspatercept -wrażliwe

Luspatercept a EPO
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Pacjenci  z nieefektywna erytropoezą mogą być leczeni 

czynnikami stymulujacymi erytropoezę ( ESAs ) i rekombinowaną 

ludzką EPO.

Może jednak nie być odpowiedzi na leczenie ESAs lub jej utrata.

Luspatarcept promuje odwrotnie niż ESAs pózne stadia 

erytropoezy poprzez hamowanie drogi sygnałowej białek 

rodziny TGF-B (1,2)

Dlatego może być skuteczny w leczeniu anemii u pacjentów, 

którzy nie reagują na ESAs lub utracili odpowiedż lub nie są 

kandydatami do ESAs ze wzgl. na  stężenia natywnej EPOs

1. Carrancio et al. Br J Haematol. 2014:165:870-82

2. Suragani et al. Blood. 2014:123:3864-72



Wyniki badania „Medalist”

Fenaux P. i wsp. 2019

■ Luspatercept stosowano u chorych na MDS niższego 
ryzyka z towarzyszącą anemią

-oporni na erytropoetynę lub darbepoetynę

- z wysokim stężeniem endogennejEpo(>500 U)

WYNIKI: Odpowiedź hematologiczna:

-u osób z opornością na epo- 38%    

- z wysokim stężeniem endogennej epo-53%

Mediana odpowiedzi: 30,6 tygodnia





Badanie PACE- MDS

mutacja SF3B1 a odpowiedz erytroidalna

■ 77% SF3B1 mutation-positive 
patients achieved HI-E

– all were RS-positive 

■ 40% SF3B1 mutation-negative 
patients achieved HI-E

– 3/6 responders were 
RS-positive

Mutation Profile of IWG-Defined HI-E Responders 

Versus Non-Responders

SF3B1

SRSF2

U2AF1

ZRSR2

DNMT3A

TET2

ASXL1

TP53

RUNX1

IDH1

ETV6

CBL

PHF6

IWG HI-E Responder IWG HI-E Non-Responder

Mutation

status

Positive Unknown Negative Positive Unknown Negative

Gene

Platzbecker U, et al. Luspatercept for the treatment of anaemia in patients with lower-risk myelodysplastic syndromes (PACE-MDS): a multicentre, open-

label phase 2 dose-finding study with long-term extension study. Lancet Oncol. 2017. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30615-0.

HI-E, hematologic improvement–erythroid; IWG, International Working Group.



Badanie MEDALIST - Podsumowanie

■ W MDS-RS Luspatercept pozwala osiągnąć  
niezależność od transfuzji KKCz (TI)  lub znaczącą 
redukcję przetoczeń i wzrost Hb u znamiennie 
większej liczby pacjentów niż placebo (p<0,0001).

■ Odpowiedzi erytroidalne są  trwałe u ok.40% 
pacjentów uzyskujących  uniezależnienie od 
transfuzji KKCz (TI) przez 12 miesięcy leczenia.



Imetelstat – inhibitor telomerazy
skuteczność i bezpieczeństwo
■ 38 pacjentow z LR-MDS bez del5q  z wysokim 

zapotrzebowaniem na transfuzje (H-TB), z opornością 
lub nawrotem po ESAs, bez leczenia 
lenalidomidem/HMA, tylko  Imetelstat :

■ Po 8 tyg transfuzjoniezależność (TI) u 37 % 
pacjentów

■ Po 24 tyg (TI) u 26 % a wzrost  stęż. Hb > 3,0g

■ Mediana  czasu trwania (TI)  nieosiągnięta

■ Wysoki wskażnik wpływu na erytropoezę (HI-E)  u 
71% leczonych.

■ Efekty uboczne:  ograniczone, głównie przewidywane 
cytopenie, podatne na leczenie i odwracalne. 

Steensma D.P. et al., Blood 2018,132,463



Zespół z izolowaną del(5q)

■ Lek z wyboru – lenalidomid

■ Próba odstawienia lenalidomidu u chorych na zespół 5q-, 
którzy uzyskali remisję cytogenetyczną w czasie leczenia 
lenalidomidem(badanie)



Lenalidomide w leczeniu 
zespołu 5q-

■ Lenalidomide w zespole 5q- u osób z niedokrwistością 
zależną od przetoczeń KKCz prowadzi u znacznej 
części chorych do uniezależnienia od transfuzji

■ Prowadzi do całkowitej remisji cytogenetyczne u 
części chorych



Wzrost stężenia Hb-badanie MDS-
001



Przeładowanie żelazem po przetoczeniach krwi

• 1 jednostka koncentratu krwinek czerwonych(KKCz) 
zawiera około 200-250 mg żelaza1

• Chorzy zależni od powtarzanych przetoczeń KKCz 
mają nadmiar żelaza 0,4-0,5 
mg/kg/dzień(1g/miesiąc)2

• Objawy przeładowania żelazem mogą powstać po 
przetoczeniu 10-20 j1

• Przeładowanie żelazem wywiera istotny wpływ na 
chorobowość i śmiertelność 3,4

1. Porter JB. Br J Haematol. 2001    3. Ballas SK. Semin Hematol 2001

2.    Kushner JP i wsp. Hematology 2001 4. Brittenham GM i wsp. NEJM 1994



Niezależny czynnik: zależność od przetoczeń i 
przeładowanie żelazem- wpływ na przeżycie chorych 
na MDS

Zależność

od przetoczeń

Całkowite

przeżycie 

Całkowite

przeżycie 
Przeładowanie

żelazem

Ciężka choroba szpiku

 zakażenia

 krwawienia

 niedokrwistość

Gattermann N, Rachmilewitz A. Ann Hematol. 2011;90:1-10.



Powikłania przeładowania żelazem

• Niewydolność serca

• Marskość/zwłóknienie/rak wątroby

• Cukrzyca

• Niepłodność

• Zaburzenia wzrostu

• Uszkodzenie stawów

• Zaburzenia odporności

• Gorsze wyniki HSCT





Badanie TELESTO
Angelucci E. ASH 2018
Badanie randomizowane: Deferasirox vs placebo,(2:1) badanie II fazy

■ Wyniki:

■ Wydłużenie czasu do EFS(deferasirox 1440 dni vs placebo 
1091 dni, HR=0,64, p=0.01)

■ Leczenie deferasiroxem zmniejszyło ryzyko wystąpienia 
zdarzeń niepożądanych o 36,4%(p=0.015)

■ Brak różnicy dla OS: p=0.2

■ Działąnia niepożądane: biegunka, gorączka, infekcje dolnych 
dróg oddechowych>=20%

■ Ciężkie działania niepożądane: niedokrwistość, 
trombocytopenia,  gorączka, infekcje płuc>5%



Perspektywy leczenia 
niedokrwistości u chorych na MDS

■ Rekombinowane erytropoetyny, darbepoetyna

■ Chelatory żelaza(deferoxamina, deferasirox)

■ Lenalidomid(w Polsce finansowany tylko w zespole 5q-)

■ Luspatercept

■ Imetelstat

■ Roxadustat(inhibitor doustnego czynnika indukowanego 
hipoksją)

■ Modulator kompleksu SF3b

■ APR-246(reaktywator p53)




