
ςαμάςηπ Καοακαςράμηπ, MD, MSc 

Αιμαςξλϊγξπ 



*παοξσρίαρη πεοιρςαςικξϋ  

 

*ξνεία αιμαςξλξγική ςξνικϊςηςα 

*υημειξθεοαπεία (ΧΜΘ, γεμικϊ μέοξπ) 

*ΧΜΘ (ειδικϊ μέοξπ) 

*ακςιμξθεοαπεία (Α/Θ) 

 

*ϊφιμη αιμαςξλξγική ςξνικϊςηςα 

 

*αμςιμεςόπιρη 
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*άμδοαπ 52 υοξμόμ, Κασκάριξπ, τσριξλξγικξϋ ρχμαςικξϋ 
βάοξσπ και ϋφξσπ 

  

*ποόημ υοήρςηπ εμδξτλέβιχμ μαοκχςικόμ, τξοέαπ 
ηπαςίςιδαπ C και ποϊρταςη λήφη θεοαπείαπ για φόοα 

 

*καπμιρςήπ (30 pack-years), δεμ καςαμαλόμει αλκξϊλ 

 

*ςξ ξικξγεμειακϊ ιρςξοικϊ είμαι υχοίπ ιδιαίςεοα εσοήμαςα 

 

*δεμ αματέοεςαι ποϊρταςξ ςανίδι   
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*διεοεϋμηρη δϋρπμξιαπ ποξξδεσςικά 

επιδειμξϋμεμηπ με ρσμξδϊ απόλεια 

ρχμαςικξϋ βάοξσπ (Β) και διϊγκχρη ρςημ 

αοιρςεοή σπεοκλείδια υόοα 
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*η παοξϋρα μϊρξπ άουεςαι απϊ εμμιαμήμξσ με δϋρπμξια 

ποξρπαθείαπ η ξπξία επιδειμχμϊςαμ ποξξδεσςικά 

  

*ρε απεικξμιρςικϊ έλεγυξ με CT θόοακξπ αμεσοέθη 

λεμταδεμξπάθεια μερξθχοακίξσ για ςημ ξπξία σπεβλήθη 

ρε βοξγυξρκϊπηρη και EBUS (EndoBronchial UltraSound)-

guided βιξφία λεμταδεμικόμ ρςαθμόμ 

 

*ςξ απξςέλερμα ςηπ βιξφίαπ ήςαμ μη διαγμχρςικϊ ξπϊςε 

και ξ αρθεμήπ σπξβλήθηκε ρε βιξφία (ΑΡ) σπεοκλείδιξσ 

λεμταδέμα   
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*ϊφη πάρυξμςξπ 

 

*καλά ποξραμαςξλιρμέμξπ ρςξ υόοξ και ρςξ υοϊμξ 

 

*θεομξκοαρία 37 °C 

 

*αοςηοιακή πίερη 170/100 mm Hg 

 

*ξι ρτϋνειπ και ξι αμαπμξέπ ςξσ είμαι 120 και 12 αμά λεπςϊ 
αμςίρςξιυα και  

 

*ξ κξοερμϊπ ξνσγϊμξσ αμέουεςαι ρςξ 88% 

24/5/2017 
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 γεμικεσμέμξ, ετελκιδξπξιημέμξ, ρσοοέξμ, κμηρμόδεπ κηλιδξβλαςιδόδεπ 
ενάμθημα δέομαςξπ 

 τχςξτξβία 

 τσριξλξγική μξοτξλξγία θόοακα επιρκξπικά, σπεορατήπ πμεσμξμικϊπ 
ήυξπ καςά ςημ επίκοξσρη και μξσρικξί οϊγυξι αμτξςεοϊπλεσοα  

 οσθμικξί καοδιακξί ςϊμξι, υχοίπ ήυξ ςοιβήπ ή τσρήμαςξπ και καοδιακή 
όρη υχοίπ παοεκςϊπιρη ςηπ θέρηπ φηλάτηρήπ ςηπ 

 δεμ παοαςηοήθηκε πεοιτεοικϊ ξίδημα ή διάςαρη ςχμ ρταγίςιδχμ τλεβόμ 

 κξιλιακή υόοα ρσμμεςοική υχοίπ εμταμείπ διξγκόρειπ, τσριξλξγικξί 
εμςεοικξί ήυξι, κξιλιά μαλθακή, εσπίερςη και αμόδσμη, υχοίπ ηπαςξ- ή 
ρπλημξμεγαλία 

 υχοίπ εσαιρθηρία ρςημ πλήνη ςχμ πλεσοξξρτσικόμ υχοόμ 

 ςξ ξσοξπξιξγεμμηςικϊ και ςξ μσξρκελεςικϊ ρϋρςημα δεμ παοξσριάζξσμ 
ιδιαίςεοα εσοήμαςα 

 ρςημ αοιρςεοή σπεοκλείδια υόοα φηλατάςαι block διξγκχμέμχμ 
λεμταδέμχμ, αμόδσμξ, εμό φηλατάςαι και έμαπ μικοϊςεοξπ, σπϊρκληοξπ 
λεμταδέμαπ ρςη δενιά σπεοκλείδια υόοα, αφηλάτηςξι μαρυαλιαίξι και 
βξσβχμικξί λεμταδέμεπ 
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*τλεγμξμόδη αίςια  

* ρσρςημαςική λξίμχνη (κσοίχπ ιξγεμή αίςια, π.υ. EBV, CMV, HIV και άλλεπ 

ιξγεμείπ λξιμόνειπ) 

* ασςξάμξρα μξρήμαςα, π.υ. ρσρςημαςικϊπ εοσθημαςόδηπ λϋκξπ (ΔΛ), μικςή 

μϊρξπ ςξσ ρσμδεςικξϋ ιρςξϋ  

*κξκκιχμαςόδειπ μϊρξι 

* λξιμόδειπ, π.υ. Tb 

* μη λξιμόδειπ, π.υ. ραοκξείδχρη 

*κακξήθη μξρήμαςα 

* λεμτξωπεοπλαρςικά μξρήμαςα (π.υ. λεμτόμαςα, υοϊμια λεμτξκσςςαοική 

λεσυαιμία-ΧΛΛ): κσοίχπ γεμικεσμέμη εμςϊπιρη  

* μεςαρςαςικέπ ερςίεπ: κσοίχπ μεμξμχμέμη εμςϊπιρη  

24/5/2017 
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*γεμική αίμαςξπ με 

ενέςαρη ςξσ επιυοίρμαςξπ 

*μέςοηρη ςηπ ςαυϋςηςαπ 

καθίζηρηπ ςχμ εοσθοόμ 

(ΣΚΔ) 

*πλήοηπ βιξυημικϊπ 

έλεγυξπ 

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

και ςξσ μεςαςοεπςικξϋ 

εμζϋμξσ ςηπ 

αγγειξςεμρίμηπ ςξσ ξοξϋ) 

*δεομξαμςίδοαρη Mantoux 

*έλεγυξπ αμςιρχμάςχμ για 

EBV, CMV, HIV, 

Toxoplasma 

*αμξρξλξγικϊπ έλεγυξπ  

*ακςιμξγοατία (Rö) 

θόοακξπ 
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εργαςτηριακή παράμετροσ τιμή 

Hct 31,9% 

Hb 10,9 gr/dl 

WBCs 21.060 /μlt 

τφποσ WBCs PMNs: 73%. Lymph: 10%, Mono: 5%,  

Eos: 12% 

PLTs 544.000 /μlt 

TKE 66 mm την πρώτη ώρα 

Glc 76 mg/dl 

Urea/Cr 59/0,8 mg/dl 

Na/K 

Ca 

138/4,8 mEq/lt 

8 mg/dl 

UA 4,5 mg/dl 

TP/alb 8,4/3,4 gr/dl 

TBil/DBil 0,2/- mg/dl 

ALP/γGT 152/25 IU/lt 

AST/ALT 24/16 IU/lt 

LDH 530 IU/lt 

RF <20 IU/ml 

anti-dsDNA αρνητικά 

IgG και IgM Abs για EBV, CMV, Toxo IgGs (-), IgMs (+) 

HIV 1, 2 αρνητικά 
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*ξ αρθεμήπ παοέμεμε κλιμικά ρςαθεοϊπ  

 

*CT θόοακα: ρσοοέξμςεπ διξγκχμέμξι λεμταδέμεπ 
ρςξμ ποξαγγειακϊ υόοξ, παοαςοαυειακά και 
παοααξοςικά, μικοή σπεζχκξςική ρσλλξγή δενιά, 
λξιπά καςά τϋρη 

 

*CT άμχ και κάςχ κξιλίαπ: εκςεςαμέμη 
λεμταδεμξπάθεια με ρυημαςιρμϊ block ρςημ κξιλία, 
ρπλήμαπ ασνημέμξσ μεγέθξσπ και με σπϊπσκμεπ 
ερςιακέπ αλλξιόρειπ, λξιπά κτ 
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*λξίμχνη απϊ μσκξβακςηοίδιξ 

 

*λέμτχμα 

 

*ραοκξείδχρη 

 

24/5/2017 



13 

*βιξφία λεμταδέμα (ιρςξλξγική και αμξρξψρςξυημική ενέςαρη): 
κλαρικϊ λέμτχμα Hodgkin, ςξσ ςϋπξσ ςηπ μικςήπ κσςςαοξβοίθειαπ  

*ρςάδιξ ΙVΒS, ξμάδα ποξυχοημέμξσ ρςαδίξσ με σφηλϊ Hasenclever 
score  

 

*άλλεπ ενεςάρειπ: 

* ξρςεξμσελική βιξφία (ΟΜΒ)  

* έλεγυξπ ςξσ κλάρμαςξπ ενόθηρηπ ςηπ αοιρςεοήπ κξιλίαπ με σπέοηυξ ή 
ρπιμθηοξγοάτημα καοδιάπ  

* έλεγυξπ ςηπ πμεσμξμικήπ λειςξσογίαπ 

* PET/CT 

 

*λϊγχ ποξυχοημέμξσ ρςαδίξσ ξ αρθεμήπ έλαβε 2 κϋκλξσπ ΧΜΘ με 
ςξ ρυήμα BEACOPP escalated (σφηλέπ δϊρειπ Bleomycin, Etoposide, 
Adriamycin, Cyclophosphamide, Procarbazine και Prednisone) και 6 

κϋκλξσπ ABVD (Adriblastina, Bleomycin, Vinblastine, Dacarbazine) 
και είμαι ρε πλήοη ϋτερη 
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24/5/2017 14 



24/5/2017 15 



 

Γονίδια και μονοπάτια που ευνοοφν την 
αυτοανανζωςη 

Γονίδια και μονοπάτια που ευνοοφν τη διαφοροποίηςη 

HSC ππογονικά κύτταπα 
ώπιμα κύτταπα 

Β λεμφοκύτταπο 

 

 

Τ λεμφοκύτταπο 

 

ΝΚ λεμφοκύτταπο 

 

 

επςθποκύτταπο 

 

μεγακαπςοκύτταπο 

 

 

κοκκιοκύτταπο 

 

μονοκύττταπο 

 

ππόδπομα κύτταπα 
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μϊοιξ ποξρκϊλληρηπ 

σπξδξυέαπ επιταμείαπ 

εκκοιμϊμεμεπ κσςςαοξκίμεπ και 

ασνηςικϊί παοάγξμςεπ 

Τπϊμμημα 

ιμξβλάρςηπ 

εμδξθηλιακά 

κϋςςαοα 

λιπξκϋςςαοξ 

μακοξτάγξ 

HSC 

 
Σ λεμτξκϋςςαοξ 

ενχκσςςάοια ξσρία 

όοιμα 

κϋςςαοα 

πξλλαπλαριαρμϊπ 

 

διατξοξπξίηρη 

 

απϊπςχρη 

ρςοχμαςικϊ  

κϋςςαοξ μσελξϋ 
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*ρυεςιζϊμεμη με ςξ μϊρημα 

 

*ρυεςιζϊμεμη με ςξμ αρθεμή 

 

*ρυεςιζϊμεμη με ςη θεοαπεία (ιαςοξγεμήπ) 
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*υειοξσογική εκςξμή 

 

*Α/Θ 

 

*αμξρξθεοαπεία 

 

*θεοαπεία ξομξμικήπ 

σπξκαςάρςαρηπ 

 

*ΧΜΘ 
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*κλχμικϊςηςα: ϊλα ςα 
κϋςςαοα 
ποξέουξμςαι απϊ έμα 
αουικϊ  

 

*ασςξμξμία: 

* αμενέλεγκςξπ 
πξλλαπλαριαρμϊπ 

*ελαςςχμέμη απϊπςχρη 

 

 

*αμαπλαρςικϊπ 

υαοακςήοαπ: πςχυή 

διατξοξπξίηρη και 

λειςξσογικϊςηςα 

 

*παθξλξγική 

υημειξςανία: 

μεςάρςαρη/σπξςοξπή 

ρε άλλξσπ ιρςξϋπ 

24/5/2017 20 



24/5/2017 21 



*ρςξυεϋει ρςξμ 
πεοιξοιρμϊ ςξσ 
πξλλαπλαριαρμξϋ 
και ρςημ επαγχγή 
ςηπ απϊπςχρηπ 
 

*πιξ εσαίρθηςξι ξι 
ςαυέχπ 
πξλλαπλαριαζϊμεμξι 
ϊγκξι 

*αδοϊπ διαυχοιρμϊπ ρε 

τάομακα ειδικά ή ϊυι 

κσςςαοικξϋ κϋκλξσ 

 

 

*μη ειδική (ςξνικϊςηςα 

ρε τσριξλξγικξϋπ 

ιρςξϋπ) 
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Γονίδια και μονοπάτια που ευνοοφν την 
αυτοανανζωςη 

Γονίδια και μονοπάτια που ευνοοφν τη διαφοροποίηςη 

HSC ππογονικά κύτταπα 
ώπιμα κύτταπα 

Β λεμφοκύτταπο 

 

 

Τ λεμφοκύτταπο 

 

ΝΚ λεμφοκύτταπο 

 

 

επςθποκύτταπο 

 

μεγακαπςοκύτταπο 

 

 

κοκκιοκύτταπο 

 

μονοκύττταπο 

 

ΧΜΘ 
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Ιρςξοία αμακάλσφηπ ΧΜΘ 

«Πόλεμοσ πάντων μεν πατήρ εςτί, πάντων δε βαςιλεύσ.»  
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Ιρςξοία αμακάλσφηπ ΧΜΘ (ΙΙ) 

*WW2: έκθερη ρε αζχςξϋυξσπ σπεοίςεπ ποξκάλερε 
μσελξκαςαρςξλή 

 

*Yale, 1943: ποόςη υoοήγηρη ΧΜΘ (ρε αρθεμή με 
λέμτχμα Hodgkin) 

 

*1946: ςξ τξλικϊ ξνϋ ασνάμει ςξμ πξλλαπλαριαρμϊ 
ςχμ λεσυαιμικόμ κσςςάοχμ – αμάπςσνη 
αμςιμεςαβξλιςόμ 
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Χοσρή επξυή 

POMP 

    ΄90 
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Δνέλινη ςηπ αμςιμεξπλαρμαςικήπ θεοαπείαπ 

  1960 – ρήμεοα: υημειξθεοαπεία πξσ βαρίζεςαι ρςημ ςξνικόςηςα ςωμ 

ταομάκωμ (toxicity-based chemotherapy) 

  1975 – ρήμεοα: εκλξγικεσμέμη υημειξθεοαπεία πξσ βαρίζεςαι ρςα 

βιξλξγικά υαοακςηοιρςικά ςξσ μεξπλάρμαςξπ και ςξμ μηυαμιρμό δοάρηπ ςωμ 

ταομάκωμ (rational chemotherapy)  

 1995 – ρήμεοα: ρςξυεσμέμη θεοαπεία έμαμςι πξλύ ειδικώμ βιξλξγικώμ 

υαοακςήοωμ ςωμ μεξπλαρμάςωμ (targeted therapy) 

 2005 – ρήμεοα: εναςξμικεσμέμη θεοαπεία βαριρμέμη ρςξ γεμεςικό 

ποξτίλ ςξσ μεξπλάρμαςξπ και ςξσ αρθεμξύπ και ρςη υοήρη ρςξυεσμέμωμ 

αμςικαοκιμικώμ παοαγόμςωμ (individualized therapy)  
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Δίδη ρσρςημαςικήπ ΧΜΘ 

1. ετόδξσ (induction) 

 

2. ρςαθεοξπξίηρηπ ή εδοαίωρηπ 

(consolidation) 

 

3. ρσμςήοηρηπ (maintenance) 

 

4. εμςαςικξπξιημέμη (dose-

intense ή dose-dense)  

 

5. ρσμπληοωμαςική ή 

επικξσοική (adjuvant)  

 

6. μεξρσμπληοωμαςική ή 

μεξεπικξσοική (neo-

adjuvant)  

 

7. παοηγξοηςική (palliative) 

 

8. διάρωρηπ (salvage) 
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ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΔΡΑΗ   

1. ποξρβξλή και βλάβη ςξσ DNA με άμερη ή/και υιαρςέπ ρσμδέρειπ με ασςό, ή 

εμμέρωπ με ςη δημιξσογία ελεσθέοωμ οιζώμ (αλκσλίωρη DNA) (π.υ., 

αζωςξύυεπ μξσρςάοδεπ, μιςοξζξσοίεπ, ρύμπλξκεπ πλαςιμξύυεπ εμώρειπ) 

2. βλάβη ςξσ DNA λόγω αμαρςξλήπ ςωμ ςξπξϊρξμεοαρώμ Ι και ΙΙ (π.υ., 

καμπςξςεκάμεπ, αμθοακσκλίμεπ, πξδξτσλλξςξνίμεπ) 

3. αμαρςξλή ςξσ μεςαβξλιρμξύ ςωμ βάρεωμ ςξσ DNA και αμαρςξλή ςηπ 

ρύμθερήπ ςξσ (αμςιμεςαβξλίςεπ) (π.υ., αμάλξγα πξσοιμώμ και πσοιμιδιμώμ) 

4. παοεμβξλή ρςημ ρύμθερη RNA και αμαρςξλή ςηπ (π.υ., ςα αμςιβιξςικά 

δακςιμξμσκίμη και μιθοαμσκίμη) 

5. παοεμβξλή ρςξ  ρυημαςιρμό μικοξρωλημίρκωμ – δηληςήοια ςηπ μιςωςικήπ 

αςοάκςξσ και αμαρςξλή ςηπ μίςωρηπ (π.υ., αλκαλξειδή ςηπ vinca, ςανάμεπ) 
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Κσςςαοικϊπ κϋκλξπ 

Φάπμακα ειδικά κύκλος 

• αντιμεταβολίτερ 

• μπλεομςκίνη 

• αλκαλοειδή τηρ vinca 

• ποδοφςλλοτοξίνερ 

• ςδποξςοςπία 

Φάπμακα με ειδικά κύκλος 

• αλκςλιούντερ παπάγοντερ 

• αντιβιοτικά 

• πλατίνερ 

• μιτοξανδπόνη 

SCHEDULE 

DEPENDENT 

DOSE 

DEPENDENT 
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σμδσαρςική ΧΜΘ 

Σήμεοα ςα πεοιρρόςεοα ΧΜΘ ρυήμαςα έυξσμ ςημ μξοτή ρσμδσαρμξύ 

ταομάκωμ πξσ υξοηγξύμςαι καςά ώρειπ αμά ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα 

(κύκλξι υξοήγηρηπ) διόςι:   

1. αθοξίζεςαι η κσςςαοξςξνική δοάρη έμαμςι ςξσ καοκιμικώμ κσςςάοωμ ρςόυωμ λόγω 

ςωμ διατξοεςικώμ μηυαμιρμώμ δοάρηπ    

2. ασνάμεςαι η αμςικαοκιμική δοάρη ρε αμεκςά πλαίρια ςξνικόςηςαπ λόγω ςξσ 

διατξοεςικξύ ςξνικξλξγικξύ ποξτίλ ςωμ ταομάκωμ 

3. ασνάμεςαι η απξςελερμαςικόςηςα έμαμςι εσούςεοξσ τάρμαςξπ καοκιμικώμ κλώμωμ  

4. επιβοαδύμεςαι ή εμπξδίζεςαι η αμάπςσνη αμθεκςικώμ καοκιμικώμ κλώμωμ 

5. διεσκξλύμεςαι η ποξραομξγή ςξσ ςξνικξύ απξςελέρμαςξπ ρςημ ιδιξρσγκοαρία και 

ρςιπ αμάγκεπ ςξσ κάθε αρθεμξύπ     
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ΚΛΑΙΚΟΙ ΑΛΚΤΛΙΩΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Α. Μοςζηάπδερ ηος αδώηος 

Μευλωοεθαμίμη (αζωθσπεοίςηπ) 

N

CH2CH2Cl

CH2CH2Cl

CH3

Μελταλάμη 

N

CH2CH2Cl

CH2CH2Cl

CH2CHHOOC

NH2

N

CH2CH2Cl

CH2CH2Cl

CH2CH2CH2HOOC

Χλωοαμβξσκίλη  

N

CH2CH2Cl

CH2CH2Cl

P

N

O

O

Κσκλξτωρταμίδη 

N

CH2CH2Cl

CH2CH2Cl

P

O

N

O

CH2CH2Cl

Ιτωρταμίδη 

N

CH2CH2Cl

CH2CH2Cl

R δοαρςική υλωοξαιθσλξμάδα 

Γεμική υημική δξμή αζωςξύυωμ μξσρςαοδώμ 

ξι καςενξυήμ 

υοηριμξπξιξύμεμξι 

αλκσλιωςικξί παοάγξμςεπ 

ρςημ κλιμική ποάνη 
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Β. Αζιοιδίμεπ 

NN

N

P

N

O

NN

Τοιαιθσλεμεμελαμίμη Θιξςέπα 

Γ. Αλκσλικξί θειϊκξί ερςέοεπ  

OCH2CH2CH2CH2O S

O

O

CH3S

O

O

CH3

Μπξσρξσλτάμη 

Δ. Νιςοξζξσοίεπ 
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Καπμοςζηίνε (BCNU) Λξμξσρςίμη (CCNU) 
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αιμαηοεγκεθαλικό θπαγμό 
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MH ΚΛΑΙΚΟΙ ΑΛΚΤΛΙΩΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
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Ποξκαοβαζίμη 
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Δακαοβαζίμη (DTIC) 

N

N N

N

N

O

CH3

C

O

H2N

Τεμξζξλαμίδη 

ρύμπλξκα πλαςίμαπ 

Σιζπλαηίνε Καπβοπλαηίνε Οξαλιπλαηίνε 
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Αλκσλιξϋμςεπ παοάγξμςεπ 
Μσελξςξνικϊςηςα 

 

*ξνεία εμτάμιρη, εμςϊπ 6-10 ημεοόμ απϊ ςη 
υξοήγηρή ςξσπ και διάοκεια 14-21 ημέοεπ  

 

*παοαςεςαμέμη δοάρη αμ busulfan, melphalan 
και carmustine  

 

*ρσυμά παοαςηοείςαι καςαρςξλή και ςηπ υσμικήπ 
και ςηπ κσςςαοικήπ αμξρίαπ  
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Αμςιμεςαβξλίςεπ 

Αμάλξγα τξλικξύ ξνέξπ 

- μεθξςοενάςη (ΟΛΛ, T-LGL) 

Αμάλξγα πξσοιμώμ (A/ G) 

-6-μεοκαπςξπξσοίμη (ΟΜΛ, ΟΛΛ) 

- τλξσμςαοαμπίμη (ΧΛΛ, NHL) 

-πεμςξρςαςίμη (HCL) 

-2 δεόνσ υλωοξαδεμξρίμη (κλαδοιβίμη, 

  HCL) 

Αμάλξγα πσοιμιδιμώμ  (C/ T, U) 

-κσςαοαμπίμη (ΟΜΛ, NHL) 

-γεμριςαμπίμη (NHL) 

Γεμικόπ μηυαμιρμόπ δοάρηπ:  

• αμαρςέλλξσμ ςημ ρύμθερη ςωμ βάρεωμ ςξσ 

DNA ή δοξσμ αμςαγωμιρςικά ή μαζί με 

ασςέπ και ςελικά εμπξδίζξσμ ςημ ρύμθερη 

ςξσ DΝΑ 

• δοξσμ κσοίωπ ρςημ S τάρη ςξσ κσςςαοικξύ 

κύκλξσ και είμαι τάομακα ειδικά ςξσ 

κσςςαοικξύ κύκλξσ   
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Μεθξςοενάςη 

*Μηυαμιρμόπ δοάρηπ 

* αμαρςέλλει ςημ δσψδοξτξλική 

οεδξσκςάρη, μειόμξμςαπ ςα 

εμδξκσςςάοια επίπεδα ςξσ THF ςξ 

ξπξίξ είμαι απαοαίςηςξ για ςη ρϋμθερη 

πξσοιμόμ και θσμιδιμόμ (ρϋμθερη 

DNA) 

*Φαομακξλξγία 

* η κσςςαοξςξνική ςηπ δοάρη εναοςάςαι 

απϊ ςη ρσγκέμςοχρη ςηπ και ςξ υοϊμξ 

υξοήγηρηπ 
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Μεθξςοενάςη 
*Φαομακξκιμηςική 

*απξοοξτάςαι απϊ ςξσπ ιρςξϋπ και ςα σγοά ςξσ ρόμαςξπ 

* ποξρξυή ρε αρθεμείπ με πλεσοιςική ρσλλξγή, αρκίςη, 3ξ υόοξ 

*υαμηλή δσμαςϊςηςα μα διαπεομά ςξμ αιμαςξεγκεταλικϊ τοαγμϊ 

ρςιπ ρσμήθειπ δϊρειπ 

*νεφρική απέκκριση 

* ρε σφηλέπ δϊρειπ, εάμ η ρσγκέμςοχρη ςηπ ρςα μετοικά ρχλημάοια 

νεπεομά ςη διαλσςϊςηςα ςηπ ρςα ξϋοα μπξοεί μα  δημιξσογήρει 

κοσρςάλλξσπ και μετοική αμεπάοκεια 

*Δξρξλξγία 

*υαμηλή δϊρη: < 1 gr/m2 

*σφηλέπ δϊρειπ: 1 – 30 gr/m2 

*εμδξοαυιαίχπ: ρσμήθχπ 12 ή 15 mg 

Η δξρξπεοιξοιρςική ςξνικόςηςα ςηπ ΜΤΧ 

είμαι η μσελξκαςαρςξλή. 
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Αμάλξγα πξσοιμόμ 
τλξσμςαοαμπίμη 

*ξ εμδξκσςςάοιξπ μεςαβξλίςηπ ςηπ αμαρςέλλει ςημ DNA πξλσμεοάρη-α 
και ςημ οιβξμξσκλεξςιδική αμαγχγάρη 

 

*ποξκαλεί ποϊχοη διακξπή ςηπ επιμήκσμρηπ ςχμ DNA και RNA και 
κσςςαοική απϊπςχρη 

 

*η δξρξπεοιξοιρςική ςξνικόςηςα ςηπ ΜΤΧ είμαι η μσελξκαςαρςξλή 

 

*ρσυμά παοαςηοείςαι και αμξρξκαςαρςξλή και ξ αοιθμόπ ςωμ CD4 
και CD8 λεμτξκσςςάοωμ μπξοεί μα υοειαρςεί και έμα έςξπ για μα 
επαμέλθει ρςα τσριξλξγικά επίπεδα 
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*μηυαμιρμϊπ δοάρηπ 

* ειδικϊ ςξσ κσςςαοικξϋ κϋκλξσ 

*μέρχ ςηπ δεξνσκσςιδιμικήπ κιμάρηπ μεςαςοέπεςαι ρε ςοιτχρτξοική 
αοαβιμξρσλκσςξρίμη (ara-CTP), η ξπξία ρσμαγχμιρςικά αμαρςέλλει 
ςημ DNA πξλσμεοάρηπ α  αμαρςξλή ρςη ρϋμθερη ςξσ DNA 

*ποξκαλεί απϊπςχρη αλλά και διατξοξπξίηρη ςχμ λεσυαιμικόμ 
βλαρςόμ 

 

*μικοή δοαρςικϊςηςα έμαμςι ρσμπαγόμ ϊγκχμ  

*αδσμαμία μεςαβξλικήπ εμεογξπξίηρηπ ςηπ 

*εκλεκςική δοάρη έμαμςι ςαυέχπ διαιοξϋμεμχμ κσςςάοχμ  

 

*η δοάρη ςηπ εναοςάςαι απϊ ςη δϊρη και ςξ οσθμϊ υξοήγηρηπ  

*μικοϊπ βιξλξγικϊπ υοϊμξπ ημίρειαπ ζχήπ 24/5/2017 



*Αμςξυή ρςη κλαρρική δϊρη ςξσ Ara-C 

*Μειχμέμη δσμαςϊςηςα διέλεσρηπ ςξσ ταομάκξσ απϊ ςη 
κσςςαοική μεμβοάμη 

*Μειχμέμη παοαγχγή τχρτξοσλιχμέμχμ παοαγόγχμ κσςξρίμηπ 
αοαβιμξρίδηπ 

*Ασνημέμξπ καςαβξλιρμϊπ ςξσ ταομάκξσ 

*Αϋνηρη ςχμ αμςαγχμιρςικόμ μξοίχμ ςοιτχρτξοικήπ 
δεϊνσκσςιδιλίμηπ 

*Οι HIDAC μπξοεί μα σπεοκεοάρξσμ ςημ κσςςαοική 
αμθεκςικϊςηςα μέρχ διατξοεςικήπ ικαμϊςηςαπ 
μεςατξοάπ ςξσ ταομάκξσ μέρα ρςα κϋςςαοα 

*Η ρσμήθηπ υοηριμξπξιξϋμεμη δϊρη είμαι 2 με 3 gr/m2 ρε IV 
υξοήγηρη 2-3 χοόμ αμά 12 όοεπ για 6 δϊρειπ 

Σε υαμηλόςεοεπ δόρειπ και ρσμευή 

υξοήγηρη μπξοεί μα ποξκαλέρει 

ρημαμςική μσελξκαςαρςξλή. 
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γεμριςαμπίμη (2’2’-διτθόοιξ-δεξνσκσςιδίμη, 

dFdC) 

Μηυαμιρμόπ δοάρηπ:   

H dFdC μεςαςοέπεςαι ρε 

2’2’-διτθόοιξ-δεξνσ-

ςοιτωρτωοική κσςιδίμη 

(dFdCTP) και εμρω-

μαςώμεςαι ρςξ DNA αμςί 

ςηπ κσςξρίμηπ 

αμαρςέλλξμςαπ ςη ρύμθερη 

ςξσ DNA.  

Ποξσξχή: μπξοεί μα ποξκαλέσει σξβαοή 

ηπατξτξνικότητα, η ξπξία  απξτελεί DLT  
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Δηληςήοια αςοάκςξσ - Αμαρςξλείπ 

μικοξρχλημίρκχμ 

Aλκαλξειδή ςηπ vinca 

βιμκοιρςίμη 

βιμμπλαρςίμη 

βιμδερίμη 

βιμξοελβίμη 

Γεμικόπ μηυαμιρμόπ δοάρηπ:  

• εμπξδίζξσμ ή ποξάγξσμ ςξμ πξλσμεοιρμό ςωμ μικοξ-

ρωλημίρκωμ ςηπ μιςωςικήπ αςοάκςξσ διαςαοάρρξμςαπ 

ςημ ιρξοοξπία μεςανύ πξλσμεοιρμέμηπ και 

απξπξλσμεοιρμέμηπ μξοτήπ ασςώμ 

• δοξσμ ρςημ G2/M τάρειπ ςξσ κσςςαοικξύ κύκλξσ και 

είμαι τάομακα ειδικά ςξσ κσςςαοικξύ κύκλξσ   
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ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ 
  Δακςιμξμσκίμη 

  Μπλεξμσκίμη 

  Μιθοαμσκίμη 

  Μιςξμσκίμη-C 

Αμθοακσκλίμεπ 

- Δαξσμξοξσβικίμη 

- Δξνξοξσβικίμη 

- Δπιοξσβικίμη 

- Ιδαοξσβικίμη 

- Ακλαοξσβικίμη 

Αμθοακεμεδιόμεπ 

- Μιςξναμςοόμη 

Γεμικόπ μηυαμιρμόπ δοάρηπ:  

• ποξρβάλξσμ ςξ DNA άμερα με ςημ παοεμβξλή ςξσπ 

αμάμερα ρςα ζεσγάοια ςωμ βάρεωμ ςξσ DNA, ή με ςη 

ρύμδερή ςξσπ με υιαρςέπ ρσμδέρειπ, ή εμμέρωπ με ςη 

δημιξσογία ελεσθέοωμ οιζώμ 

• ξοιρμέμα αμςιβιξςικά αμαρςέλλξσμ επίρηπ ςημ 

ςξπξϊρξμεοάρη ΙΙ    
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Μπλεξμσκίμη 

*ειδικϊ ςξσ κσςαοικξϋ κϋκλξσ πξσ ποξκαλεί 
ρσρρόοεσρη ςχμ κσςςάοχμ ρςη τάρη G2 

*ρσμδέεςαι με ςξ DNA ποξκαλόμςαπ ρπάριμξ ςηπ 
μξμήπ ή διπλήπ έλικαπ μέρχ ρυημαςιρμξϋ 
ελεϋθεοχμ οιζόμ με απξςέλερμα αμαρςξλή ρςη 
ρϋμθερη ςξσ DNA 

*η καςακοήμμιρη ςξσ DNA ξτείλεςαι ρςημ ξνείδχρη 
ςξσ ρσμπλέγμαςξπ DNA-bleomycin-Fe2+ και ξδηγεί 
ρε υοχμξρχμικέπ αμχμαλίεπ 

*ρημαμςικϊ ρσρςαςικϊ ρςη θεοαπεία ςξσ 
λεμτόμαςξπ Hodgkin  

*ποξκαλεί ήπια μσελξκαςαρςξλή 
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Αμθοακσκλίμεπ 

Δξνξοξσβικίμη Δπιοξσβικίμη Δαξσμξοξσβικίμη 

Ποξρξυή: Mπξοξύμ μα ποξκαλέρξσμ ρξβαοή μσξκαοδιξπάθεια και η καοδιξςξνικόςηςα απξςελεί 

δξρξπεοιξοιρςική ςξνικόςηςα. Δπίρηπ, μπξοξύμ μα ποξκαλέρξσμ ρξβαοή λεσκξπεμία (η πιξ 

ρσυμή βοαυσποόθερμη ςξνικόςηςα) και βλεμμξγξμίςιδα.  

Μηυαμιρμόπ δοάρηπ: 1. Παοεμβξλή μεςανύ ςωμ βάρεωμ ςξσ DNA 

εμπξδίζξμςαπ ςη ρύμθερή ςξσ, 2. Αμαρςξλή ςξπξϊρξμεοάρηπ ΙΙ, 3. 

Συημαςιρμόπ ρσμπλεγμάςωμ μεςανύ ταομάκξσ και μεςάλλξσ (Cu++, Fe++) και 

ποξρβξλή ςωμ λιπιδίωμ ςωμ κσςςαοικώμ μεμβοαμώμ, 4. Δημιξσογία 

ελεσθέοωμ οιζώμ ξνσγόμξσ και ποξρβξλή ςξσ DNA και σπεοξνείδωρη 

λιπιδίωμ. 
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Αμαρςξλείπ ςξπξψρξμεοάρηπ ΙΙ 
Δςξπξρίδη 

Γεμικόπ μηυαμιρμόπ δοάρηπ:  

• αμαρςέλλξσμ ςημ ςξπξϊρξμεοάρη ΙΙ 

εμπξδίζξμςαπ ςημ επιδιόοθωρη ςωμ 

οήνεωμ ςηπ διπλήπ έλικαπ ςξσ DNA 

πξσ ρσμβαίμξσμ από ςξ έμζσμξ καςά 

ςη ρύμθερή ςξσ DNA 

• αμαρςέλλξσμ ςημ S/G2 τάρη ςξσ 

κσςςαοικξύ κύκλξσ και είμαι 

τάομακα ειδικά ςξσ κύκλξσ   

Τεμιπξρίδη 
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Αμαρςξλή ςηπ ςξπξψρξμεοάρηπ ΙΙ απϊ ςημ 

εςξπξρίδη και ςημ ςεμιπξρίδη  

Ποξρξυή: μπξοξϋμ μα ποξκαλέρξσμ ρξβαοή ξσδεςεοξπεμία 

(δξρξπεοιξοιρςική ςξνικϊςηςα) και δεσςεοξγεμή αιμαςξλξγικά μεξπλάρμαςα 
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Άλλα αμςιμεξπλαρμαςικά τάομακα 

*L-asparaginase 

 

 

*hydroxurea 
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L-asparaginase  

*υοηριμξπξιείςαι μϊμξ 

ρςημ ΟΛΛ 

*έμζσμξ πξσ καθαίοει ςξ 

αμιμξνϋ L-asparagine 

απϊ ςξμ ξοϊ 

*η δοαρςικϊςηςα ςηπ 

ρυεςίζεςαι με ςημ 

κάθαορη ςξσ αμιμξνέξπ 

L-asparagine ρςξμ ξοϊ 

*μη μσελξκαςαρςαλςικϊ 

τάομακξ 

*ϊυι απόςεοεπ 

επιπλξκέπ 

*υαοακςηοιρςικέπ 

παοεμέογειεπ 
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Μηυαμιρμϊπ δοάρηπ ςηπ L-asparaginase 
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Τδοξνσξσοία 

*αμαρςέλλει ςξ έμζσμξ οιβξμξσκλεξςιδική 

οεδξσκςάρη και ςη ρϋμθερη ςξσ DNA 

 

*ειδικϊ ςξσ κσςςαοικξϋ κϋκλξσ (S-phase) 

 

*μσελξωπεοπλαρςικά μξρήμαςα, μελάμχμα 

 

*υξοήγηρη απϊ ςξσ ρςϊμαςξπ, 100% 

βιξδιαθεριμϊςηςα 
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*Η απξσρία μσελξςξνικϊςηςαπ 
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Greven KM, Paunesku T. Radiation complications of the pelvis.  
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*μσελξδσρπλαρςικά ρϋμδοξμα (ΜΔ), ξνεία λεσυαιμία  ή 

μσελξδσρπλαρςικά /μσελξωπεοπλαρςικά ρϋμδοξμα 

(ΜΔ/ΜΤ)  πξσ αμαπςϋρρξμςαι μεςά απϊ θεοαπεσςικέπ 

παοεμβάρειπ (δεσςεοξπαθή, δΜΔ/ΟΛ) 
 

 

 

 
Swerdlow, SH, Campo, E, Harris, NL, et al. (Eds).World Health 

Organization Classification of Tumours of Haematopoietic and 

Lymphoid Tissues, IARC Press, Lyon 2008.  
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 εςεοξγεμήπ και μη ρατόπ 

ξοιρμέμη ξμάδα αρθεμόμ  

 μικοϊςεοη μέρη επιβίχρη 

ρσγκοιςικά με ςξσπ αρθεμείπ 

με de novo ΟΛ, ΜΔ, ή 

MΔ/MΤ  
 

 

 

 απξςελξϋμ ςξ 10 με 20% ςχμ 

αρθεμόμ με ΟΛ, ΜΔ και 

ΜΔ/ΜΤ: 

 55-80% ρυεςίζξμςαι με ςη 

ΧΜΘ,  

 6-21% με Α/Θ και  

 2-9% με υημικξϋπ και 

άλλξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ 

παοάγξμςεπ 

 
Sekeres MA. Epidemiology, natural history, and practice patterns of patients 

with myelodysplastic syndromes in 2010. J Natl Compr Canc Netw. 2011;9:57-

63.  

Sekeres MA, Schoonen WM, Kantarjian H, List A, Fryzek J, Paquette R, et al. 

Characteristics of US patients with myelodysplastic syndromes: results of six 

cross-sectional physician surveys. J Natl Cancer Inst. 2008;100:1542-51. 
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σπξκείμεμξ κακϊηθεπ μϊρημα  

υξοηγξϋμεμη θεοαπεία  

διάοκεια ςηπ έκθερηπ  

ρσμξλική δϊρη και  

ςοϊπξπ υξοήγηρηπ 
 

 

 

 
Mauritzson N, Albin M, Rylander L, et al. Pooled analysis of clinical and cytogenetic 

features in treatment-related and de novo adult acute myeloid leukemia and 

myelodysplastic syndromes based on a consecutive series of 761 patients analyzed 1976-

1993 and on 5098 unselected cases reported in the literature 1974-2001. Leukemia. 

2002;16:2366-78. 

Levine EG, Bloomfield CD. Secondary myelodysplastic syndromes and leukaemias. Clin 

Haematol. 1986;15:1037-80. 
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* η μέρη ηλικία καςά ςη 
διάγμχρη είμαι ςα 61 έςη 

* ξι αρθεμείπ πξσ έλαβαμ ΧΜΘ ή 
Α/Θ ρε ηλικία >50 εςόμ έυξσμ 
μέρξ υοϊμξ εμτάμιρηπ ςηπ 
μϊρξσ μικοϊςεοξ απϊ ασςϊ 
πξσ μερξλαβεί ρε μικοϊςεοεπ 
ηλικίεπ   

* ςα παιδιά βοίρκξμςαι ρε 
μικοϊςεοξ κίμδσμξ απϊ ςξσπ 
εμήλικεπ και ςα μεαοϊςεοα 
παιδιά ρε μικοϊςεοξ κίμδσμξ 
απϊ ςα μεγαλϋςεοα ρε ηλικία 
(αλκσλιξϋμςεπ παοάγξμςεπ)  

 

* ξ κίμδσμξπ πξσ ρσμδέεςαι με 
αμαρςξλείπ ςηπ ςξπξψρξμεοάρηπ 
ΙΙ ταίμεςαι μα είμαι ρςαθεοϊπ ρε 
ϊλεπ ςιπ ηλικίεπ 

* ξ κίμδσμξπ εμτάμιρηπ t-MN 
ελαςςόμεςαι μεςά ςα 10 έςη απϊ 
ςη κσςςαοξςξνική θεοαπεία 
αλλά δε μηδεμίζεςαι 

* η λαμθάμξσρα πεοίξδξπ 
εμτάμιρηπ t-MN με άλλξσπ 
παοάγξμςεπ δεμ είμαι ςϊρξ 
ρατήπ 

 

Levine EG, Bloomfield CD. Leukemias and myelodysplastic syndromes secondary 
to drug, radiation, and environmental exposure. Semin Oncol. 1992;19:47-84. 

De Gramont A, Louvet C, Krulik M, Smadja N, Donadio D, Laporte JP, et al. 
Preleukemic changes in cases of nonlymphocytic leukemia secondary to 
cytotoxic therapy. Analysis of 105 cases. Cancer. 1986;58:630-4. 

Kantarjian HM, Keating MJ, Walters RS, Smith TL, Cork A, McCredie KB, et al. 
Therapy-related leukemia and myelodysplastic syndrome: clinical, cytogenetic, 
and prognostic features. J Clin Oncol. 1986;4:1748-57. 
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*λαμθάμξσρα πεοίξδξπ 5 έχπ 10 εςόμ (ίρχπ και 20 έςη μεςά 
απϊ Α/Θ) 

*η μελταλάμη ταίμεςαι μα είμαι πεοιρρϊςεοξ λεσυαιμξγϊμξπ 
απϊ ςα σπϊλξιπα  
 

 

 

*υαμηλέπ δϊρειπ Α/Θ ρε μεγάλξσπ ϊγκξσπ ΜΟ είμαι αρθεμόπ 
λεσυαιμξγϊμεπ εμό σφηλέπ δϊρειπ ρε μικοξϋπ ϊγκξσπ ΜΟ δεμ 
έυξσμ λεσυαιμξγϊμξ δοάρη  

*ξ κίμδσμξπ αμάπςσνηπ t-MN μεςά απϊ υημειξακςιμξθεοαπεία, 
ρϋγυοξμη ή εςεοϊυοξμη, πξσ πεοιλαμβάμει αλκσλιξϋμςεπ 
παοάγξμςεπ είμαι μικοϊπ 
 

 

 

 

 

Levine EG, Bloomfield CD.  Leukemias and myelodysplastic 
syndromes secondary to drug, radiation, and environmental 
exposure. Semin Oncol. 1992;19:47-84. 

Levine EG, Bloomfield CD.  Leukemias and myelodysplastic 
syndromes secondary to drug, radiation, and environmental 
exposure. Semin Oncol. 1992;19:47-84. 

van Leeuwen FE. Risk of acute myelogenous leukaemia and 
myelodysplasia following cancer treatment. Baillieres Clin Haematol. 
1996;9:57-85. 
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 2/3 ςχμ αρθεμόμ με 
μσελξδσρπλαρία (ρσμήθχπ 
ςοιγοαμμική),  μσελική 
αμεπάοκεια και 
παμκσςςαοξπεμία  

 >90 ςξιπ εκαςϊ ςχμ αρθεμόμ 
τέοξσμ υοχμξρχμικέπ 
αμχμαλίεπ, κσοίχπ -5 ή -7 
πξσ έυξσμ ρσρυεςιρςεί με 
δσρμεμή ποϊγμχρη  

 oι διπλξειδείπ καοσϊςσπξι 
έυξσμ μικοή ρσυμϊςηςα 
εμτάμιρηπ  

 ξι αμχμαλίεπ ρςα υοχμξρόμαςα 
5 και 7 εμταμίζξμςαι ρσυμϊςεοα 
ρε αρθεμείπ πξσ είυαμ λάβει 
θεοαπεία με αλκσλιξϋμςεπ 
παοάγξμςεπ ϊπχπ η 
ποξκαοβαζίμη και ξι 
μιςοξζξσοίεπ, ρε ρϋγκοιρη με 
ϊρξσπ είυαμ λάβει 
κσκλξτχρταμίδη, άλλη ΧΜΘ ή 
μϊμξ Α/Θ 

 

 

 ξι θεοαπείεπ δεμ είμαι 
απξςελερμαςικέπ: πλήοηπ ϋτερη 
αμαμέμεςαι μϊμξ ρςξ 25% ςχμ 
αρθεμόμ, μέρη επιβίχρη 3 με 6 
μήμεπ 

 

 

 

Kantarjian HM, Keating MJ, Walters RS, et al. Therapy-related leukemia 

and myelodysplastic syndrome: clinical, cytogenetic, and prognostic 

features. J Clin Oncol. 1986;4:1748-57. 
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 πξλϋ ρσμςξμϊςεοη λαμθάμξσρα πεοίξδξ (1 έχπ 3 έςη) 

 

 

 πξλϋ ρσυμά παοξσριάζεςαι χπ ΟΛ (κσοίχπ ξνεία 

μσελξμξμξκσςςαοική λεσυαιμία) εμό ρπάμια χπ MΔ 
 

 Pedersen-Bjergaard, J, Rowley, JD. The balanced and the unbalanced chromosome aberrations of acute myeloid 

leukemia may develop in different ways and may contribute differently to malignant transformation. Blood. 

1994;83:2780-6.  

Ratain, MJ, Rowley, JD. Therapy-related acute myeloid leukemia secondary to inhibitors of topoisomerase II. From the 

bedside to the target genes. Ann Oncol. 1992;3:107-11. 

Pedersen-Bjergaard, J. Insights into leukemogenesis from therapy-related leukemia. N Engl J Med 2005; 352:1591. 

Tebbi, CK, London, WB, Friedman, D, et al. Dexrazoxane-associated risk for acute myeloid leukemia/myelodysplastic 

syndrome and other secondary malignancies in pediatric Hodgkin's disease. J Clin Oncol. 2007;25:493-500.  

Pui, CH, Relling, MV. Topoisomerase II inhibitor-related acute myeloid leukaemia. Br J Haematol. 2000;109:13-23.   

Xue, Y, Lu, D, Guo, Y, Lin, B. Specific chromosomal translocations and therapy-related leukemia induced by bimolane 

therapy for psoriasis. Leuk Res. 1992;16:1113-23. 
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*επιπξδξτσλλξςξνίμεπ 
ϊπχπ ξι εςξπξρίδη και 
ςεμξπξρίδη και 

*κσςςαοξςξνικά 
αμςιβιξςικά ϊπχπ ξι 
δξνξοξσβικίμη, 
δαξσμξοξσβικίμη, 
επιοξσμπικίμη, 
μιςξναμςοϊμη και 
ακςιμξμσκίμη 

*υαοακςηοιρςικέπ 

κσςςαοξγεμεςικέπ 

αλλξιόρειπ:  

*ρσυμά ατξοξϋμ  11q26 

αμχμαλίεπ, ϊπχπ η 

αμςιμεςάθερη t(9;11), 

11q23 (MLL γξμίδιξ) ή 

21q22 αμχμαλίεπ, ϊπχπ 

ξι αμςιμεςαθέρειπ 

t(8;21) και t(3;21) 
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 αμςιμεςαβξλίςεπ – θειξπξσοίμεπ ϊπχπ η τλξσδαοαβίμη  

 αμξρξκαςαρςαλςικά τάομακα ϊπχπ η μσκξταιμξλάςη 

mofetil και  

 τάομακα πξσ επηοεάζξσμ ςξ ρυημαςιρμϊ ςηπ μιςχςικήπ 

αςοάκςξσ (ρσμήθχπ ρε ρσμδσαρμϊ με άλλξσπ 

παοάγξμςεπ), ϊπχπ ςα αλκαλξειδή ςηπ vinca 

βιμκοιρςίμη, βιμμπλαρςίμη, βιμδερίμη και ξι ςανάμεπ 

πακλιςανέλη και μςξρεςανέλη 

 

 Ο οϊλξπ άλλχμ παοαγϊμςχμ, ϊπχπ ςηπ σδοξνσξσοίαπ, 

ςηπ L-αρπαοαγιμάρηπ, οαδιξψρξςϊπχμ, καθόπ και ςχμ 

αιμαςξπξιηςικόμ ασνηςικόμ παοαγϊμςχμ δεμ είμαι 

ρατήπ. 
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* δενοαζξνϊμη 

  

* 131Ι  

 

* imatinib 

 

 

* ςαμξνιταίμη 

 

* gefitinib  

 

 

* lenalidomide 
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 Relling MV, Boyett JM, Blanco 
JG, et al. Granulocyte colony-
stimulating factor and the risk 
of secondary myeloid 
malignancy after etoposide 
treatment. Blood. 
2003;101:3862-7.  

 Hershman D, Neugut AI, 
Jacobson JS, et al. Acute 
myeloid leukemia or 
myelodysplastic syndrome 
following use of granulocyte 
colony-stimulating factors 
during breast cancer adjuvant 
chemotherapy. J Natl Cancer 
Inst. 2007;99:196–205. 

 

* Smith RE. Risk for the development of 
treatment-related acute myelocytic 
leukemia and myelodysplastic syndrome 
among patients with breast cancer: review 
of the literature and the National Surgical 
Adjuvant Breast and Bowel Project 
experience. Clin Breast Cancer. 
2003;4:273-9. 

* Smith RE, Bryant J, DeCillis A, Anderson S; 
National Surgical Adjuvant Breast and 
Bowel Project Experience. Acute myeloid 
leukemia and myelodysplastic syndrome 
after doxorubicin-cyclophosphamide 
adjuvant therapy for operable breast 
cancer: the National Surgical Adjuvant 
Breast and Bowel Project Experience. J 
Clin Oncol. 2003;21:1195-204.  

* Lyman GH, Dale DC. Long-term outcomes 
of myeloid growth factor treatment. J 
Natl Compr Canc Netw. 2011;9:945-52. 
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t-MNs 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ 

ΔΠΙΚΣΗΣΗ 

ΑΠΛΑΣΙΚΗ 

ΑΝΑΙΜΙΑ 

G-CSF 

Kaito K, Kobayashi M, Katayama T, et al. Long-term administration of G-CSF for aplastic anaemia is 
closely related to the early evolution of monosomy 7 MDS in adults. Br J Haematol. 1998; 103:297-303. 
Ohara A, Kojima S, Hamajima N, et al. Myelodysplastic syndrome and acute myelogenous leukemia as 
a late clonal complication in children with acquired aplastic anemia. Blood. 1997; 90:1009-13. 
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6. Aσςϊλξγη μεςαμϊρυεσρη ξλικξϋ μσελικξϋ μξρυεϋμαςξπ ή 

αουέγξμχμ αιμξπξιηςικόμ κσςςάοχμ (AAK)

 Δεμ έυει διεσκοιμιρςεί αμ ςα 

δΜΔ μεςά απϊ ασςϊλξγη 

μεςαμϊρυεσρη ξτείλξμςαι 

ρςιπ σφηλέπ δϊρειπ ΧΜΘ πξσ 

ποξηγξϋμςαι χπ ρυήμαςα 

ποξεςξιμαρίαπ, ρςημ ίδια ςη 

διαδικαρία ςηπ 

μεςαμϊρυεσρηπ ή ςιπ 

ποξηγξϋμεμεπ θεοαπείεπ πξσ 

έυξσμ λάβει ξι αρθεμείπ.  
 

 

 Σξ είδξπ ςηπ μεςαμϊρυεσρηπ 
(ΜΟ ή αουέγξμα αιμξπξιηςικά 
κϋςςαοα), ξι ποξηγξϋμεμεπ 
θεοαπείεπ, ςα ρυήμαςα 
ποξεςξιμαρίαπ και ξ αοιθμϊπ 
ςχμ CD34+ κσςςάοχμ και 
ρσγκεκοιμέμξι κληοξμξμήριμξι 
πξλσμξοτιρμξί ρε γξμίδια πξσ 
ατξοξϋμ ςξ μεςαβξλιρμϊ ςχμ 
ταομάκχμ, ςημ επιδιϊοθχρη 
ςξσ DNA και ςη λεσυαιμξγέμερη 
ταίμεςαι πχπ διαδοαμαςίζξσμ 
οϊλξ ρςημ αμάπςσνη δΜΔ μεςά 
απϊ ασςϊλξγη μεςαμϊρυεσρη. 

Del Cañizo M, Amigo M, Hernández JM, et al. Incidence and characterization of secondary myelodysplastic syndromes 

following autologous transplantation. Haematologica. 2000;85:403-9. 

Hoffmann M, Henrich D, Hackenberg U, et al. [Complications after high dose therapy and autologous stem cell 

transplantation. Retrospective study of an unselected patient sample]. Med Klin (Munich). 2001;96:196-201. 

Hake CR, Graubert TA, Fenske TS. Does autologous transplantation directly increase the risk of secondary leukemia in 

lymphoma patients? Bone Marrow Transplant. 2007;39:59-70. 
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 Ασςϊλξγη μεςαμϊρυεσρη έυει ποαγμαςξπξιηθεί και 

ρε αρθεμείπ με Ca μαστού και ρε μεοικέπ 

πεοιπςόρειπ αρθεμόμ έυει αματεοθεί αμάπςσνη 

δΜΔ. 

Roman-Unfer S, Bitran JD, Hanauer S, et al. Acute myeloid leukemia and myelodysplasia following 

intensive chemotherapy for breast cancer. Bone Marrow Transplant. 1995;16:163-8. 

Laughlin MJ, McGaughey DS, Crews JR, et al. Secondary myelodysplasia and acute leukemia in breast 

cancer patients after autologous bone marrow transplant. J Clin Oncol. 1998;16:1008-12. 
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*μεγαλϋςεοξπ κίμδσμξπ 

εμτάμιρηπ δΜΔ και 

δΟΛ ρε αρθεμείπ με: 

*λέμτχμα Hodgkin 

(HL),  

*πξλλαπλϊ μσέλχμα 

και  

*Ca μαστού 

 

*αλλά και ρε αρθεμείπ με:  

*NHL,  

*ξνεία λεμτξβλαρςική 
λεσυαιμία,  

*αληθή 
πξλσκσςςαοαιμία, 

*Ca πμεϋμξμα,  
* ςχμ ωοθηκών,  

* ςηπ γαρςοεμςεοικήπ 
ξδξϋ,  

* ςχμ ϊουεχμ και  

* ςχμ μαλακόμ ιρςόμ 

 
Zeidman A, Dayan DB, Mittelman M. Secondary myelodysplastic 
syndromes and acute leukemias. Haematologia (Budap). 
1995;27:23-8. 

Giles FJ, Koeffler HP. Secondary myelodysplastic syndromes 
and leukemias. Curr Opin Hematol. 1994;1:256-60. 
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* έυει παοαςηοηθεί μεςά ςη υοήρη ςξσ υιμαιοικξϋ 

antiCD20 μξμξκλχμικξϋ αμςιρόμαςξπ rituximab, 

ςϊρξ για κακξήθη λεμτξωπεοπλαρςικά μξρήμαςα 

ϊρξ και για μη κακξήθειπ μϊρξσπ (π.υ. μξρήμαςα 

ρσμδεςικξϋ ιρςξϋ) 

 

 

Tesfa D, Ajeganova S, Hägglund H, et al. Late-onset neutropenia 

following rituximab therapy in rheumatic diseases: association with 

B lymphocyte depletion and infections. Arthritis Rheum. 

2011;63:2209-14. 
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* η ρσυμϊςηςα κσμαίμεςαι μεςανϋ 3 και 27% 
 

* ίρχπ ρξβαοή (βαθμξϋ ΙΙΙ-IV) 
 

* ρσμξδεϋεςαι με εμπϋοεςξ και λξίμχνη ρε πεοίπξσ 17% 
ςχμ πεοιπςόρεχμ, ρπάμια ϊμχπ η λξίμχνη είμαι κλιμικά 
ρημαμςική 
 

* εμταμίζεςαι καςά μέρξ ϊοξ 38 με 175 ημέοεπ μεςά ςημ 
ςελεσςαία δϊρη rituximab, με διάμερη διάοκεια 5 έχπ 77 
ημέοεπ  
 

 
* επαμαυξοήγηρη rituximab μπξοεί μα ξδηγήρει ρε 

σπξςοξπή  

Tesfa D, Ajeganova S, Hägglund H, et al. Late-onset neutropenia 
following rituximab therapy in rheumatic diseases: association with B 
lymphocyte depletion and infections. Arthritis Rheum. 2011;63:2209-
14. 

Wolach O, Bairey O, Lahav M. Late-onset neutropenia after rituximab 
treatment: case series and comprehensive review of the literature. 
Medicine (Baltimore). 2010;89:308-18. 
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* ασςϊλξγη μεςαμϊρυεσρη αουέγξμχμ αιμξπξιηςικόμ κσςςάοχμ 

 

* αρθεμείπ πξσ έλαβαμ θεοαπεία για λέμτχμα ρυεςιζϊμεμξ με 
λξίμχνη απϊ HIV 

 

* αρθεμείπ πξσ έλαβαμ θεοαπεία με αμάλξγα πξσοιμόμ ή άλλη 
κσςςαοξςξνική θεοαπεία 

 

* ποξυχοημέμα ρςάδια μϊρξσ  

 

* πξλλαπλέπ υξοηγήρειπ rituximab 
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* άγμχρςξπ μηυαμιρμϊπ 

 

* άμερη ςξνικϊςηςα θεχοείςαι απίθαμη  

 

 
 

 

 

* ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ έυει παοαςηοηθεί 
αμαρςξλή ςηπ χοίμαμρηπ ςηπ μσελικήπ 
ρειοάπ  

 

Grant C, Wilson WH, Dunleavy K. Neutropenia associated with 
rituximab therapy. Curr Opin Hematol. 2011;18:49-54. 

Cattaneo C, Spedini P, Casari S, et al. Delayed-onset peripheral 
blood cytopenia after rituximab: frequency and risk factor 
assessment in a consecutive series of 77 treatments. Leuk 
Lymphoma. 2006;47:1013-7. 

Tesfa D, Ajeganova S, Hägglund H, et al. Late-onset neutropenia 
following rituximab therapy in rheumatic diseases: association with 
B lymphocyte depletion and infections. Arthritis Rheum. 
2011;63:2209-14. 
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* ρςημ παθξγέμεια ςηπ μϊρξσ ταίμεςαι μα 

εμπλέκξμςαι πξλσμξοτιρμξί ςξσ FcgammaRIIIA  

 

 

 

* LON αμαπςϋρρεςαι ρσυμϊςεοα ρε αρθεμείπ με ςξμ 

πξλσμξοτιρμϊ VV ρε ρυέρη με αρθεμείπ με VF 

και FF πξλσμξοτιρμϊ 

 
 

 

 

 

Li SC, Chen YC, Evens AM, et al. Rituximab-induced late-onset neutropenia in newly 

diagnosed B-cell lymphoma correlates with Fc receptor FcγRIIIa 158(V/F) polymorphism. Am 

J Hematol. 2010;85:810-2. 

Weng WK, Negrin RS, Lavori P, Horning SJ. Immunoglobulin G Fc receptor FcgammaRIIIa 158 

V/F polymorphism correlates with rituximab-induced neutropenia after autologous 

transplantation in patients with non-Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol. 2010;28:279-84. 

Keane C, Nourse JP, Crooks P, et al. Homozygous FCGR3A-158V alleles predispose to late 

onset neutropenia after CHOP-R for Diffuse Large B-cell Lymphoma. Intern Med J. 

2012;42:1113-9. 
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* Οι FcgammaRIII είμαι σπξδξυείπ 
με υαμηλή ρσγγέμεια ποξπ ςιπ 
IgG πξσ αμαγμχοίζξσμ καςά ςημ 
αμξρξλξγική απϊκοιρη.  

* Οι πξλσμξοτιρμξί ρςιπ θέρειπ 
48 και 158 ςχμ σπξδξυέχμ 
FcγRIIIA έυξσμ αματεοθεί μα 
επηοεάζξσμ ςη δέρμεσρη ςηπ 
IgG1και ςηπ ADCC.  

* Οι πξλσμξοτιρμξί ρςη θέρη 158 
ξδηγξϋμ ρςημ έκτοαρη είςε 
βαλίμηπ (V) είςε 
ταιμσλαλαμίμηπ (F), η ποόςη εκ 
ςχμ ξπξίχμ ρσμδέεςαι με 
ασνημέμη κάθαορη ςχμ Β 
λεμτξκσςςάοχμ ςξσ 
πεοιτεοικξϋ αίμαςξπ και 
απάμςηρη ρςξ rituximab. 

 

 



*ηλικία 

 

*τϋλξ 

 

*γεμική καςάρςαρη 

 

*διαςοξτή 

 

* ρσμμξρηοϊςηςα 

 

* ποξηγξϋμεμη γεμική 

αίμαςξπ 

 

* ποξηγξϋμεμη ΧΜΘ ή Α/Θ 

 

* διήθηρη ΜΟ 

 

* γεμεςικξί πξλσμξοτιρμξί 
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Kurtin S. Myeloid toxicity of cancer treatment. J Adv 

Pract Oncol. 2012;3:209-24. 
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*μεςαγγίρειπ εοσθοόμ 

 

*EPO 

 

*G-CSF 

 

 
 NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guideilnes ®) 

αμάλξγα με ςξ είδξπ: 

*αμςιβιξςικά 

 

*μεςαγγίρειπ PLTs 
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* κλιμική παοακξλξϋθηρη 

 

* φσυξκξιμχμική 
σπξρςήοινη 

 

* ρσυμή εκςίμηρη ςηπ 
πξιϊςηςαπ ζχήπ 

 

* μεςαγγίρειπ ΜΔ και PLTs, 
ΔΡΟ 

*αμςιμεςόπιρη ςχμ 
λξιμόνεχμ 

 

*απξριδήοχρη 

 

*αζακσςιδίμη, 
μςεριςαμπίμη  

 

*αλλξγεμή μεςαμϊρυεσρη 
ΜΑΑΚ 
 



 

 

 

Δσυαοιρςό πξλϋ για ςημ ποξρξυή ραπ! 
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