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MYELODİSPLASTİK SENDROM

• Tanıda ortalama yaş ≥ 65

• En sık sitopeni – anemi 
- Tanıda %80 hastada anemi mevcut. IPSS düşük riskli hastaların %40’ı ve yüksek riskli hastaların 

ise %80’i  RBC transfüzyon bağımlı 

- tekrarlayan transfüzyonlar ve  inefektif eritropoez – DEMİR BİRİKİMİ!!   

L.Balducci. Transfusion independence in patients with myelodisplastic syndromes: impact on outcomes and quality of life. Cancer 106;2006:2087-2094



Franke GN, Iron overload and its impact on outcome of patients with hematological diseases. Mol Aspects Med. 2020;100868.

Total vücut Fe: 50-60mg/kg
Günlük Fe emilimi: 1-2mg/gün

TS SAT: %30-40
NTBI: LPI – TOKSİK- ROS !!



Wood JC. Br J Haematol. 2015;170:15-28
Borgna-Pignatti C, Marcella M. Clin Ther. 2015;37:2866-77

Karaciğer>pankreas>kalp



MDS’DE DEMİR BİRİKİMİNİN ROLÜ 
• Demir birikimi, transfüzyon bağımlılığı oluşmadan önce başlayabilir ve transfüzyon gerektiğinde artan bir sorun haline gelir.

 Santini ve ark çalışmasında;
- İntestinal Fe emilimi – MDS subtipleri arasında farklıdır
- Hepsidin düzeyinin farklı olmasından kaynaklanır 
- RA, RARS, del 5q  - hepsidin düşük, CMML ve RAEB – hepsidin yüksek 

 Transfüzyon bağımlı olan MDS hastaları, transfüzyon bağımsızlara göre  önemli ölçüde daha kısa bir OS’a sahiptir. 

 Ancak transfüzyonlar, lösemik olmayan ölüm nedenlerini, özellikle de kardiyak olayların olasılığını azaltmak için zorunludur. 

ve transfüzyon gerektiğinde artan bir sorun haline gelir.

V.Santini et al.  Hepcidin levels andtheir determinants in differant types of myelodisplastic syndromes. PLoS One 6(8)(2011) e23109
Franke GN, Iron overload and its impact on outcome of patients with hematological diseases. Mol Aspects Med. 2020;100868.



 467 MDS hastası 

 106 - low risk (34%), 120 - intermediate 1 (39%), 53- intermediate 2 (17%) ve 

31 high risk (10%)

 transfüzyon bağımlı hastalarda OS daha kısa (p<0,001) 

 Demirin low risk MDS hastalarının OS üzerindeki olumsuz etkisi doza bağlıdır

- 1000 μg/l’nin üzerinde, her ilave 500 μg/l serum ferritini - %30 artmış ölüm riski 



DEMİR BİRİKİMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

• Demir ilk önce karaciğerde birikir

- Fibrozis, siroz ve nadiren ölüm

• Transfüzyon bağımlı MDS – %70-80 karaciğer demir birikimi

• >10x karaciğer Fe konsantrasyonu- karaciğer fibrozis

• İleri yaş MDS 

- non-lösemik ölümün en sık nedeni – KVS olayları

- kronik anemi, demir birikimi, demir ilişkili endotelyal disfonksiyon

sol ventrikül disfonksiyonuna, vaskülopatiye, ateroskleroz, sekonder

pulmoner hipertansiyona, aritmilere ve kardiyomiyopatiye

Mantovani, L.F. Hepatic and cardiac and iron overload detected by T2∗ magnetic resonance (MRI) in patients with MDS: a cross-sectional study. Leuk. Res.2019; 76, 53–57
Malcovati, L,  Impact of the degree of anemia on the outcome of patients with MDS and its integration into the WPSS. Haematologica 96, 1433–1440

Jensen PD, et al. BlOOD 2003;101:4632-4639.



DEMİR BİRİKİMİNİN KLİNİK SONUÇLARI 

Franke GN, Iron overload and its impact on outcome of patients with hematological diseases. Mol Aspects Med. 2020;100868.

• Demir birikimi MDS’de kemik iliği yetmezliğini şiddetlendirebilir.  

- EPO ve TPO seviyeleri suprese olabilir

• Ayrıca demir, oksidatif stresi artırır ve MDS'de mutageneze katkıda bulunabilir.

• Kök hücrelerde genotoksik strese aracılık ederek lösemik ilerlemeyi hızlandırabilir

• Ancak hemoglobinopatilerde MDS ya da AML riskinde artış görülmez

Genomik unstabil progenitör hücrelere – Fe toksik etkisi



DEMİR BİRİKİMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

• İv demir tedavisi alan hemodiyaliz hastaları, talasemi hastaları ve HCT olanlarda demir birikimi –
enfeksiyon riski ilişkili

• MDS’de demir birikimi – immün sistem arasındaki ilişki?
- MDS demir birikimi – siderofilik mikroorganizma enfeksiyon riskini artırır

• Talasemi de transfüzyon bağımlı hastalarda kanser riski artmıştır (özellikle abdominal kanserler)

Heather A. Leitch et al. Iron overload in myelodysplastic syndromes: Evidence based guidelines from the Canadian consortium on MDS. Leukemia Research; 2018:74: 21-4
Thomas D. CoatesIron overload in transfusion-dependent patients. Hematology Am Soc Hematol Educ Program (2019) 2019 (1): 337–344.

. 



• Low risk MDS (n:600)- Transfüzyonel demir birikimi – 5yıl prospektif

• Hastalar şelasyon almayan (n:329), şelasyon alan (n:270)  ve ≥ 6ay şelasyon alan (n:203)

• Tanıdan lösemi progresyonuna kadar geçen süre sırayla- 46.7 ay, 86.3ay ve 97.8ay

• Şelasyonsuz grupta lösemi progresyonu fazla (sırayla 241, 169, 122)

0verall survival Time  to progression to AML

P < 0.0001



• 99 MDS hastası – AHSCT – öncesinde şelatör almamış 

• 3 yıllık posttransplant OS pretransplant ferritin düşük olan grupta daha iyi (64.6 % vs 39.6 % p:0.01)



Heather A. Leitch et al. Iron overload in myelodysplastic syndromes: Evidence based guidelines from the Canadian consortium on MDS. Leukemia Research; 2018:74: 21-4



Şelasyon Tedavisinden En Fazla Faydalanabilen Demir

Şelasyondan En Fazla Faydalanabilen MDS Hastaları
MDS Hastaları

•1 yılda ≥2 ünite/ay  eritrosit süspansiyonu ihtiyacı (toplam 20 Ü ES transfüzyonu sonrası)
•Ferritin düzeyleri >1,000 ng/mL
•Düşük risk MDS,

- IPSS düşük ya da orta-1

- WHO RA, RARS, 5q-

•Yaşam beklentisi ≥ 1 yıl,

•Prognozu etkileyen komorbiditesi olmayan,

•AHSCT adayı

Bennett M.J. Consensus statement on iron overload in myelodysplastic syndromes. Am. J. Hematol. 2008; 83:858-861



Yüksek Riskli MDS Hastalarında Şelasyon Verilmeli mi?

• IPSS – yüksek veya orta 2 – OS kısa – HMA tdv yanıt veren hastalarda?

- SF>1000 ng/mL ve yaşam beklentisi >1-2 yıl (AHSCT adayı) hastalarda düşünülebilir 
(evidence level III, recommendation grade C)

• HMA ve şelatörlerin etkileşimi?

• DFX Breccia M et al. . Annals of Hematology volume 91, pages1345–1349 (2012)
Musto P et al. British Journal of Haematology, 2017, 177, 741–750

Heather A. Leukemia Research.2018;74:21-41

https://link.springer.com/article/10.1007/s00277-012-1481-7#auth-Massimo-Breccia
https://link.springer.com/journal/277


DEMİR BİRİKİMİNDE TANI VE TAKİP

1- LIC (Liver İron Concentration)- en iyi 
- Total vücut demiri ile yüksek oranda korelasyon (p<0.001)

- Fakat kardiyak ve endokrin organlarla korelasyonu zayıf
- T2* MRI ve KC Bx

2- Ferritin – en sık 
- Total vücut demiri ile korelasyonu iyi
- Farklı kişilerde aynı SF seviyelerinde farklı LIC değerleri! 

3- Kardiyak T2* MRI



DEMİR ŞELATÖRLERİ

Aydınok Y. Iron Chelation Therapy as a Modality of Management Hematol Oncol Clin North Am.2018;32(2):261-275



• 16 ülkeden 60 merkezin katıldığı, randomize, çift kör, placebo kontrollü, Faz 3 çalışma (TELESTO)

• n:225 IPSS düşük-orta-1 risk MDS, ferritin> 2247 pmol/L, ciddi kvs, kc, böbrek hastalığı olmayan

• DFX (n: 149) ve plasebo (n:76)

• EFS ve güvenlik 

• Ortanca tedavi süresi DFX- 1.6 yıl ve plasebo – 1 yıl

• Advers olay – DFX-97.3% ve plasebo - 90.8%

• EFS oranı DFX kolunda yaklaşık 1 yıl daha uzun 

( 3.9 yıl vs 3 yıl)

• AML riski DFX kolunda daha düşük (n:1 (%0.7)–n:2(%2.6))





• 22 vaka - akut lösemi (n = 11), MDS (n = 4), NHL (n = 5), MF (n = 1) ve AA (n = 1) - HSCT sonrası
- Hg> 10gr/dlt ve serum ferritin >1000ng/mlt

- AHSCT’dan en az 60 gün sonra
- İlk 6 ay – ayda 1 
- >6ay – haftada 1

- Serum ferritin ve LIC değerini azaltmakta etkin



TEŞEKKÜRLER
fatmaaykas@hotmail.com

mailto:fatmaaykas@hotmail.com

	Slayt Numarası 1
	����MYELODİSPLASTİK SENDROM��
	��
	�
	��MDS’DE DEMİR BİRİKİMİNİN ROLÜ 
	Slayt Numarası 6
	��DEMİR BİRİKİMİNİN KLİNİK SONUÇLARI
	��DEMİR BİRİKİMİNİN KLİNİK SONUÇLARI 
	��DEMİR BİRİKİMİNİN KLİNİK SONUÇLARI
	���
	��
	Slayt Numarası 12
	��Şelasyon Tedavisinden En Fazla Faydalanabilen Demir��Şelasyondan En Fazla Faydalanabilen MDS Hastaları� MDS Hastaları�
	��Yüksek Riskli MDS Hastalarında Şelasyon Verilmeli mi?
	�DEMİR BİRİKİMİNDE TANI VE TAKİP
	��DEMİR ŞELATÖRLERİ�
	�
	��
	����
	Slayt Numarası 20

