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Σ
ημαντικές είναι οι εξελίξεις στην αντιμετώ-
πιση των αιματολογικών κακοηθειών. Νέ-
ες θεραπείες δίνουν ελπίδες στους ασθε-

νείς που πάσχουν από πολλαπλό μυέλωμα και 
άλλες μορφές καρκίνων που έχουν μεγάλη συ-
χνότητα στον πληθυσμό.

Οι εξελίξεις αυτές συζητήθηκαν σε επιστημο-
νικό συμπόσιο, που έγινε στα πλαίσια του Πα-
νελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου. Ειδικό-
τερα, στα πλαίσια του συμποσίου, ο δόκτωρ 
Leleu αναφέρθηκε στη θεραπεία του πολλα-
πλού μυελώματος. 

Το πολλαπλό μυέλωμα είναι μία αιματολογι-
κή κακοήθεια, στην οποία τα πλασματοκύττα-
ρα -σημαντικά συστατικά του ανοσοποιητικού 
συστήματος που είναι υπεύθυνα για τον σχη-
ματισμό αντισωμάτων- πολλαπλασιάζονται ανε-
ξέλεγκτα και αναπτύσσονται μέσα στον μυε-
λό των οστών.

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με πολλαπλό μυέλω-
μα βρίσκονται σε κίνδυνο να υποτροπιάσουν, 
ακόμη και στην περίπτωση στην οποία έχουν 
ανταποκριθεί θετικά σε κάποια θεραπεία.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ανθεκτικό και 
υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα, εκεί που οι 
προηγούμενες θεραπείες έχουν αποτύχει, και 
τη μεγάλη σημασία νεότερων παραγόντων, 
όπως τα imids, για τη συνέχιση της θεραπείας 
αυτών των ασθενών. 

Ο Dr Leleu παρουσίασε τη νέα θεραπευτι-
κή προσέγγιση με την πομαλιδομίδη, η οποία 
έχει εγκριθεί πρόσφατα και από τον Ευρωπαϊ-
κό Οργανισμό Φαρμάκων. 

Επειτα από πολλαπλές θεραπείες και υποτρο-
πές οι ασθενείς έχουν πλέον περιορισμένες ευ-
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ριορίζεται στον μυελό των οστών. Αυτό μπο-
ρεί να οδηγήσει σε βαριά αναιμία που απαι-
τεί συνεχείς μεταγγίσεις αίματος, σε μολύνσεις 
και αιμορραγίες. 

Περίπου το 50% των ασθενών με μυελοδυ-
σπλαστικό σύνδρομο εμφανίζει κάποια χρω-
μοσωμική ανωμαλία και το 30% αυτών εμφα-
νίζουν απώλεια στο χρωμόσωμα 5q. Αυτό γε-
νικά κάνει την πρόγνωση αυτών των ασθενών 
δυσμενή, ενώ αυτοί οι ασθενείς έχουν αυξημέ-
νη πιθανότητα να οδηγηθούν σε οξεία μυελο-
γενή λευχαιμία στο μέλλον, η οποία είναι θα-
νατηφόρος. 

«Οι ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρο-
μο, που είναι μεταγγισόεξαρτώμενη και έχουν 
τη χρωμοσωμική ανωμαλία διαγραφή του 5q, 
είχαν μέχρι πρόσφατα περιορισμένες θεραπευ-
τικές επιλογές, αλλά τώρα με τη λεναλιδομίδη 
έρχεται μια ελπίδα για αυτούς, με μια αποτε-
λεσματική και στοχευμένη θεραπευτική επιλο-
γή», δηλώνει ο κ. Γιαγουνίδης. 

καιρίες να ανταποκριθούν σε θεραπείες, γιατί 
έχουν γίνει ανθεκτικοί σε αυτές. Μια σημαντι-
κή εξέλιξη για αυτούς τους ασθενείς είναι η πο-
μαλιδομίδη, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα 
μιας συνεχιζόμενης ερευνητικής προσπάθειας 
από την εταιρεία Celgene.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που 
θα παρουσιαστούν για μια άλλη σημαντική αι-
ματολογική κακοήθεια, το μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο. 

Ο δρ Γιαγουνίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη 
επιτυχία με την οποία η λεναλιδομίδη προσφέρει 
σημαντικά κλινικά οφέλη σε αυτούς τους ασθε-
νείς, που σχετίζονται με τον ανοσοτροποποιη-
τικό μηχανισμό δράσης του φαρμάκου, που 
στοχεύει την ίδια τη νόσο και όχι απλά τα συ-
μπτώματά της - και ειδικά για τους ασθενείς με 
απώλεια στο χρωμόσωμα 5q. 

Το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο είναι αιμα-
τολογική κακοήθεια, στην οποία η παραγωγή 
ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων πε-


