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MDS-GİRİŞ

• Myelodisplastik Sendrom:
• Sitopeniler ile seyreden ve AML’ ye dönüşebilen bir kök hücre hastalığı
• Tanımlanmış oldukça fazla kromozom anomalileri ve nokta mutasyonları 

vardır

• MDS tanısında medyan yaş ∼70'dir 
• vakaların <%10'u 50 yaşından küçüktür

• MDS insidansı yaklaşık 4 /100 000 kişi/yıl'dır
(70 yaşındaki hastalarda 40-50/100.000'e ulaşır)



MDS-RİSK SKORLAMA 

• Prognostik Skorlama;
IPSS
R-IPSS 
WPSS
MDACC (MD Anderson) 
GESMDİ (İSPANYOL MDS grubu skorlama sistemi)



YÜKSEK RİSKLİ MDS?

Prognostik skorlama sistemi Tanımlama

IPSS’ye göre orta II ve yüksek risk grubu

R-IPSS’ye göre Orta?, yüksek ve çok yüksek risk grubu

WPSS’ye göre yüksek ve çok yüksek risk grubu



MDS  R-IPSS

Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, et al. Revised
International Prognostic Scoring System (IPSS-R) for

myelodysplastic syndromes. Blood 2012. 

Sitogenetik:
Very good: –Y, del(11q)
Good: Normal, del(5q), del(12p), del(20q), double including del(5q)
Intermediate: del(7q), +8, +19, i(17q), any other single, double not including del(5q) or –7/del(7q), or independent clones
Poor: –7, inv(3)/t(3q)/del(3q), double including –7/del(7q), complex: 3 abnormalities.
Very poor: Complex: >3 abnormalities



YÜKSEK RİSKLİ MDS

 R-IPSS’ göre;
 Yüksek (>4,5 - 6) ve çok yüksek riskli (>6) grup

 R-IPSS orta risk (3-4,5) kategorisi;
 yaş, performans durumu gibi ek prognostik faktörlerin değerlendirilmesine göre iki risk grubundan biri olarak 

yönetilebilir
 Düşük riskli hastalık tedavisine yanıt vermeyen orta risk grubundaki hastalar, daha yüksek riskli MDS tedavisi 

açısından değerlendirilmeleri uygun olacaktır
 Bu gruptaki hastaların puanları ≤3,5 ise düşük, >3,5 ise yüksek riskli gruba dahil edilmelidir



P. Fenaux et al. Ann Oncol. 2021 Feb;32(2):142-156.

Kılavuzlar: ESMO (2020)



Kılavuzlar: NCCN (2021)



Kılavuzlar: BJH (2021)



Kılavuzlar: THD (2020)



YÜKSEK RİSKLİ MDS
TEDAVİ

Tedavi Seçenekleri: 
1- Yüksek yoğunluklu tedaviler:
- Allo-HKHN 
- AML tedavisine benzer yoğun remisyon indüksiyon ve konsolidasyon 
kemoterapisi 
2- Düşük yoğunluklu tedaviler: 
- Hipometile edici ajanlar 
- Düşük doz kemoterapi 
- Yeni ajanlar
3- Destek tedavisi









Yüksek riskli MDS-Allo HCT
• Günümüzde tek küratif tedavi yöntemi: Allo-HCT
• Allo-HCT yapılamayan yüksek riskli hastaların 3 yıllık genel sağkalım beklentisi:  

 <%10 
• Allo-HCT yapılan ve yapılamayan hastalardaki ortanca sağkalım süreleri 
 30-40/12-19 ay 

• Allo-HCT ile 3 yıllık;
 Ortalama sağ kalım: %30 - 52  
 Hastalıksız sağ kalım: %16 – 50
 NRM: %40!!!

• Ancak MDS ileri yaş hastalığı  (ortalama  %70’i >70 yaş) olmasından dolayı 
uygulama alanı sınırlı

Blood. 2013 Sep;122(11):1974-82 
Bone Marrow Transplant. 2009;43(8)

J Hematol Oncol. 2015;8(1):4



MDS-Allo HCT

• Yaş sınırlaması olmaksızın performansı uygun her hastaya ilk düşünülecek tedavi yöntemi olmalı

• EBMT ve SORROR  indeksi değerlendirilmelerine göre hastalar seçilmeli

• Tanı anında önerilen;
• <%10 blast olan hastalar up-front Allo-HKHN e alınma
• >%10 blast olanlar ise nakil öncesi indüksiyon tedavisi uygulama??



Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli 
Öncesinde Tedavi

• Nakil öncesi sitoredüktif köprü tedavisinin verilme gerekliliği konusu tartışmalı 
• Bu tedavi yaklaşımlarını değerlendiren randomize bir çalışma yok

• Meta-analizlerde öncesinde köprü tedavisinin etkinliği olmadığı ve yapılan erken nakil ile yaşam 
beklentisi ve yaşam kalitesinin daha üstün olduğu gösterilmiştir

Liu L, et al. Clin Exp Med. 2021



Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli 
Öncesinde Tedavi

Allo-HKHN öncesi sitoredüktif tedavi: 
• Verici taraması 2-3 aydan daha uzun sürecekse, 
• Myeloablatif hazırlık rejimi verilemeyecek >65 yaş hastalarda blast

oranı ≥%10 
• Hipometile edici ajanlardan herhangi birisi tercih edilebilir. Bu amaçla 

2-4 kür kullanılır. 





Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli 
Öncesinde Hazırlama Rejimi

Standart bir hazırlama rejimi yoktur. 
- ≤ 65 olan hastalar için myeloablatif hazırlama rejimi
- > 65 yaş olan hastalar için azaltılmış yoğunluklu veya nonmyeloablatif

hazırlama rejimleri tercih edilir
- Azaltılmış yoğunluklu rejimlerle kıyaslandığında myeloablatif

rejimlerle relaps oranı daha düşükken relaps dışı mortalite ise 
toksisite nedeni ile daha fazladır

- Bu nedenle relaps riski yüksek olan kötü sitogenetik özelliklerin 
varlığında hastanın performans durumu da uygunsa myeloablatif
hazırlama rejimi tercih edilebilir



Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli 
Kök Hücre Kaynağı

• Uyumlu akraba verici için periferik ya da kemik iliği kök hücre kaynağı 
olarak kullanılabilir. 

• Uyumlu akraba dışı vericide ise uzun dönemli toksisite daha az olduğu 
için kök hücre kaynağı olarak kemik iliği tercih edilebilir



Baseline Characteristic Donor Arm
(n = 260)

No Donor Arm
(n = 124)

Median age, yrs 
 ≥ 65 yrs, n (%)

66.3 
155 (59.6)

67.3 
80 (64.5)



3-Yr OS, % Donor Arm
(n = 260)

No Donor Arm
(n = 124)

Absolute 
Improvement for 

Donor Arm
P Value

Overall analysis 47.9 26.6 21.3 .0001

Sensitivity analysis 48.0 28.1 19.9 .0004

As-treated analysis* 47.4 16.0 31.4 < .0001



YÜKSEK RİSKLİ MDS
TRANSPLANT DIŞI TEDAVİLER

YOĞUN 
KEMOTERAPİ



Yoğun Kemoterapi

• AML benzeri tedaviler
• Yoğun kemoterapi ile yanıt oranları ortalama %40-60
• Hipometile edici ajanlara göre daha iyi yanıtlar
• Ancak çoğunlukla yanıtlar kısa surelidir (<12 ay) 
• Yanıt oranları özellikle kötü sitogenetik özellikleri olan olgularda daha 

düşük!!!
• Kötü sitogenetik özellikleri olmayan yüksek riskli genç hastalarda 

nakile köprü olarak tercih edilebilir

cancer. 2007;110(2):345-52.



Hipometile edici ajanlar-Azasitidin



Hipometile edici ajanlar-Azasitidin
• Transfüzyon ihtiyacında belirgin azalma

• Lösemik transformasyon zamanında gecikme 

• Yaşam kalitesinde iyileşme

• Sağ kalım avantajı

• Ortalama yanıt zamanı 2-3 aydır; 

• İlerleme olmadıkça, en az 6 ay uygulanmadan tedaviye direnç kararı 
verilmemelidir

• Hastalık progresyonuna kadar devam edilmelidir (kesilip tekrar başlamak yanıt 
oranlarını düşürmekte!)

cancer. 2011;117(12):2697-702.



Hipometile edici ajanlar-Azasitidin

• Azasitidinle elde edilen sağkalım avantajı yaş, karyotip ve kemik 
iliğindeki blast oranından bağımsızdır

• Yanıt hastaların %51’inde elde edilir
• Ancak tam yanıt ve kısmi yanıt oranları düşüktür 

• sırasıyla %17 ve %12

• Kalan yanıtlar, hematolojik iyileşmedir
• Hematolojik iyileşme de sağkalımdaki iyileşme ile ilişkilidir

Lancet Oncol. 2009;10(3):223-32.



Hipometile edici ajanlar-Desitabin



Hipometile edici ajanlar-Desitabin

• CR+PR %23
• Sağkalım avantajı yok (10.1 vs 8.5 ay, 

p=0.38)
• AML dönüşümde ve PFS de etkili



Hipometile edici ajanlar: AZA-Desitabin

• Yüksek riskli MDS'de azasitidin ile desitabini karşılaştıran prospektif
randomize çalışma bildirilmemiştir



Oral hipometilize edici ajanlar
Oral azasitidin
(CC-486)
• Uygulama kolaylığı
• Doz ayarlama için 

uygun
• Daha çok düşük riskli 

MDS de çalışmalar 
var (genel yanıt %36-
41)

Oral DES+cedazuridin
kombinasyonu 
(ASTX727)
• IV desitabine ile 

benzer sonuçlar

Guadesitabin
(GDAC-ikinci kuşak 
DNA hipometile edici 
ajan)
• HMA tedavisi sonrası 

nüks veya dirençli 
MDS hastalarında 
yanıt oranı %32

Oncologist 2015;20:1404-12, Blood 2020 blood.2019004143, lancet Oncol. 2015;16(9):1099-110.



Hipometile edici ajanlara yanıtsızlık!

Valeria Santini, How I treat MDS after 
hypomethylating agent failure, Blood, 2019



Hipometile edici ajanlar ile kombinasyon 
çalışmaları

AZA / AZA+lenalidomid / 
AZA+vorinostat



Hipometile edici ajanlar ile kombinasyon 
çalışmaları



Zeidan. ASH 2019. Abstr 565. 





 VEN ile AZA tedavilerinin sinerjistik etkileri var

 Selektif Bcl-2 inhibisyonu yüksek riskli MDS hastalarında 
gelecek vadeden bir tedavi!



• APR-246 bir ön ilaç olup, aktif metaboliti mutant p53’teki sistein
kalıntılarına bağlanıp doğal p53 yapısının yeniden inşasını sağlar



• MDS hastalarında IDH 
mutasyonları %4-12 görülmekte 
ve kötü prognoz ile ilişkili

Mutant IDH-2 inhibitörü:
Enasidenib (AG-221)

medyan OS 
ENA+AZA'da 32.2 ay  
ENA kolunda 21.3 ay



• MDS hastalarında IDH 1 mutasyonları %4 oranında görülmekte ve AML ye dönüşüm riski yüksek

IDH-1 inhibitörü: Ivosidenib (AG-120)

 genel yanıt oranı %91,7 
 %41,7 tam yanıt ve 
 %50 kemik iliği tam yanıtı elde edilmiş

 On ikinci ayda tam yanıt ve yanıtlı olan hasta oranı 
sırasıyla
 %60 ve %61,4

 Transfüzyon ihtiyacında belirgin azalma elde edilmiş



anti-CD47 monoklonal antikor: Magrolimab + AZA

Sallman. ASCO 2020. Abstr 7507.



Yeni bir çalışma: Hasta alımına açılmış. 
Sonuçlar ilgi çekici olabilir!!



Protein homeostazını bozarak hücre ölümüne yol açan bir NEDD8 
aktive edici enzim (NAE) inhibitörü: Pevonedistat





YÜKSEK RİSKLİ MDS
TEDAVİ

Ana hedefler;
 Hastalık yükünün azaltılması ve aml ye dönüşümün engellenmesi
 Sitopenilerin düzeltilmesi ve ilişkili komplikasyonların azaltılması
 Transfüzyon ihtiyacının azaltılması
 Hasta bazlı tolere edilebilecek tedavinin seçimi
 Yaşam kalitesi
 Toplam sağ kalıma etkili tedavi
 Verilen tedavi ile kür hedefleme



TEŞEKKÜRLER
dr.alihakan@gmail.com
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