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Στοιχεία ασθενούς

 Άνδρας 63 ετών

 Ελληνικής καταγωγής

 Kάτοικος Βόλου



Αιτία εισόδου/Παρούσα νόσος

 Προσήλθε στα τακτικά ιατρεία της Κλινικής μας προς διερεύνηση προοδευτικά 

επιδεινούμενης θρομβοπενίας, μακροκυτταρικής αναιμίας, οριακής ουδετεροπενίας και 

ηωσινοφιλίας. 

 Δεν ανέφερε συνοδό συμπτωματολογία. 

 Υποβλήθηκε σε μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία, μετά την οποία αναπτύχθηκε 

εκτεταμένο αιμάτωμα μηρού και γλουτιαίας χώρας. 

 Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε σοβαρή διαταραχή της πήξης που δεν υπήρχε σε 

ανάλογο εργαστηριακό έλεγχο μια εβδομάδα πριν.



Συνήθειες και τρόπος ζωής

 Μη καπνιστής

 Kοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος



Ατομικό αναμνηστικό

 Τ - οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία σε μακρά πλήρη ύφεση από 15ετίας

 Aρτηριακή υπέρταση



Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή

 Ιρβεσαρτάνη 150 mg x 1



Κληρονομικό ιστορικό

 Ελεύθερο



Επάγγελμα

 Συνταξιούχος ιατρός εντατικολόγος



Αντικειμενική εξέταση

 Ουδέν πέραν των αναφερομένων στην παρούσα νόσο

 Ασθενής περιπατητικός. Όψη-θρέψη καλή, Θ: 36.9 °C, AΠ: 100/60 mmHg, Σφύξεις: 94/λεπτό, 

SpO2: 98% (FiΟ2 21%), αναπνοές 13/λεπτό, GCS 15/15.

 Αναπνευστικό: Αναπνευστικό ψιθύρισμα φυσιολογικό και ομότιμο άμφω. 

 Κυκλοφορικό: S1 και S2 ευκρινείς, ρυθμικοί, χωρίς φυσήματα ή άλλους επιπρόσθετους ήχους, 

περιφερικές σφύξεις ομότιμα ψηλαφητές στα άνω και κάτω άκρα, σφαγίτιδες μη διατεταμένες.

 Κοιλιά: Μαλθακή, ευπίεστη, ανώδυνη, εντερικοί ήχοι παρόντες, με φυσιολογική χροιά και 

συχνότητα. Ήπαρ και σπλην δεν ψηλαφώνται. 

 Νευρολογική εξέταση: Προσανατολισμένος σε χώρο-χρόνο-πρόσωπα, κόρες σε μέση θέση, 

ισομεγέθεις, φωτοκινητικό αντανακλαστικό άμεσο και συνεργές κ.φ., χωρίς εστιακή 

σημειολογία. Ομότιμη έκλυση τενόντιων αντανακλαστικών, χωρίς παθολογικά αντανακλαστικά, 

χωρίς μηνιγγικά σημεία.

 Δέρμα/Μυοσκελετικό: Χροιά δέρματος ελαφρώς ωχρή, εκτεταμένη εκχύμωση μηρού και 

γλουτιαίας χώρας αριστερά, περιορισμός κινητικότητας αριστερού κάτω άκρου λόγω άλγους. 

 Λεμφαδένες: Αψηλάφητοι τραχηλικοί, μασχαλιαίοι και βουβωνικοί λεμφαδένες.



Εργαστηριακός έλεγχος

 Ht: 28.7%, Hb: 10 g/dl, MCV: 100 fl, MCH: 35 pg, MCHC 34.8 g/dL, RBC: 2.86 Μ/μl, WBC: 
3.640/μl (Πολυ: 1.800/μl, Λεμφο: 530/μl, Μονο: 150/μl, Ηωσ: 1200/μl, Βασ: 100/μL), PLT: 
31.000/μl 

 ΔΕΚ 1,79% (# 49.000)

 ΤΚΕ: 15 mm

 Γλυκόζη: 109 mg/dl, Ουρία: 36 mg/dl, Κρεατινίνη: 0.92 mg/dl, Na: 142 mmol/l, K: 4.4 mmol/l, 
Ca: 8.6 mg/dl, Μg: 2.17 mg/dl, P: 3.3 mg/dl, AST: 22 U/l (φ.τ.: 15-40), ALT 19U/l (φ.τ.: <41), 
ALP: 101 U/l (φ.τ.: 40-129), γ-GT: 22 U/l (φ.τ.: 8-61), CK: 143 U/l, LDH: 217 U/ (φ.τ.: 135-
225), Αμυλάση: 48 U/l, Ολική Χολερυθρίνη: 0.86 mg/dl, Άμεση Χολερυθρίνη: 0.35 mg/dl, 
Ουρικό οξύ: 5.2 mg/dl, Ολικές Πρωτεΐνες: 62.5 g/l, Αλβουμίνη: 41 g/l. 

 B12 1284 pg/ml (φ.τ 223-925), Φυλλικό οξύ >20 ng/ml (φ.τ 3,98-26,8), Φερριτίνη 596 ng/ml (φ.τ
30-400)

 Aπτοσφαιρίνες 106 ng/ml (φ.τ 50-320)

 Τροπονίνη 23 ng/ml (φ.τ < 14)

 PT: 17’’, APTT: 39.5’’, INR: 1.5, D-Dimers: 27.7 μg/ml (φ.τ.: <0.5), Ινωδογόνο: 129 mg/dl 
(φ.τ.: 180-400 mg/dl).



Εργαστηριακός έλεγχος

 Επίχρισμα περιφερικού αίματος: Πολυμορφοπύρηνα 48%, λεμφοκύτταρα 17%, 

μονοκύτταρα 1%, ηωσινόφιλα 34% σπάνια αποκοκκιωμένα, φυσιολογικής μορφολογίας. 

Δεν ανευρέθησαν βλάστες ή σχιστοκύτταρα.

 ΗΚΓ: Φλεβοκομβικός ρυθμός, χωρίς διαταραχές επαναπόλωσης ή άλλα παθολογικά 

ευρήματα.

 Ακτινογραφία θώρακος: Χωρίς παθολογία εκ του πνευμονικού παρεγχύματος, 

καρδιοθωρακικός δείκτης εντός φυσιολογικών ορίων.



Πορεία νόσου

 Ο ασθενής υπεβλήθη σε μετάγγιση 2 μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών λόγω πτώσης του 

αιματοκρίτη κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες. 

 Οι διαταραχές πηκτικότητας συμπεριλαμβανομένης της υποϊνωδογοναιμίας επιδεινώθηκαν 

περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (ΙΝR: 1.96, Ινωδογόνο: 49 mg/dl), παρά τη 

χορήγηση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος και μεθυλπρεδνιζολόνης. 

 Επείγουσα αξονική τομογραφία κοιλίας και πυέλου δεν ανέδειξε ενεργό αιμορραγία, ενώ ο 

μετέπειτα έλεγχος με αξονική τομογραφία θώρακα ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. 

 Παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας και υποστηρίχτηκε 

με μεταγγίσεις αίματος και φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος.

 Στο μυελόγραμμα η κυτταροβρίθεια ήταν χαμηλή και ως εκ τούτου η διαγνωστική αξία 

περιορισμένη. Αδρά δεν παρατηρήθηκε περίσσεια βλαστών ούτε σαφείς δυσπλαστικές 

αλλοιώσεις, ενώ σημαντικά αυξημένα ήταν τα ηωσινόφιλα, χωρίς μορφολογικές 

διαταραχές.

 Έγιναν διαγνωστικές εξετάσεις.







Διερεύνηση

 Παρασιτολογικές εξετάσεις κοπράνων αρνητικές 

 Aνοσολογικός έλεγχος ε.φ.ο

 Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών ε.φ.ο

 IgE ε.φ.ο

 Υπερηχοκαρδιογράφημα καρδιάς χωρίς παθολογικά ευρήματα



Διερεύνηση

 Ανοσοφαινότυπος μυελού: CD45BR CD13+CD11b+CD33- (19.1% των κυττάρων μυελού 

που αντιστοιχούν σε ηωσινόφιλα), χωρίς ένδειξη υποτροπής της Τ-ΟΛΛ



Διερεύνηση

 Τρυπτάση ορού > 200 ng/ml (φ.τ 0.40 – 11.5 ng/ml)



Διερεύνηση

 Έλεγχος για  αναδιατάξεις FIPIL1-PDGFRΑ , ETV6- PDGFRB και BCR-ABL στο 

περιφερικό αίμα αρνητικός

 JAK2, MPL, DNMT3A, CALR, ASXL1, IDH1, IDH2, cKIT exon 17 αρνητικά

 NPM1, FLT3-ITD, PML/RARA αρνητικά

 Δεν ανιχνεύτηκε κλωνικότητα Τ λεμφοκυττάρων 



Διερεύνηση

 Βιοψία μυελού: 

Παρατηρείται εκπροσώπηση και των τριών σειρών με σαφή δυσερυθροποίηση της ερυθράς
(σχέση κοκκιώδους/ερυθρά: 2-3/1), αριστερή στροφή της κοκκιώδους και σημαντική αύξηση
του αριθμού των μεγακαρυοκυττάρων, πολλά εκ των οποίων είναι δυσπλαστικά. Κύριο εύρημα
αποτελεί η εκσεσημασμένη παρουσία ηωσινοφίλων, σε ποσοστό 30-40% του ερυθρού μυελού. Η
χρώση για CD34 ανέδειξε την παρουσία βλαστών της κοκκιώδους σε ποσοστό 5%. Συνυπάρχουν
λίγα διάσπαρτα Β- και αρκετά Τ-λεμφοκύτταρα, καθώς και 3 μικτές λεμφοκυτταρικές αθροίσεις.
Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος (ckit,τρυπτάση) ανέδειξε την παρουσία ικανού αριθμού
μαστοκυττάρων με διάσπαρτη κατανομή ή σε μικρές αθροίσεις, τουλάχιστον το 25% εκ των
οποίων είναι ατρακτόμορφα. Τα μαστοκύτταρα είναι CD25 θετικά και CD2 αρνητικά. Με χρώση
ρετικουλίνης αναδείχθηκε εστιακά μετρίου βαθμού αύξηση των δικτυωτών ινών του
υποστρώματος

➢ Έντονες αλλοιώσεις δυσαιμοποίησης αφορούσες και τις τρεις αιμοποιητικές σειρές με ίνωση, 
συμβατές με ινωτικό μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

➢ Συνυπάρχουσα μαστοκυτταρική διήθηση, τα επιμέρους χαρακτηριστικά της οποίας ( ckit, 
τρυπτάση, CD25 +, ατρακτόμορφα, σε αθροίσεις) είναι συμβατά με συστηματική 
μαστοκυττάρωση

 Καρυότυπος μυελού: 45,XY, -7 [5]/45,X,-Y[8]/46,XY[7]



Διερεύνηση

 Ανίχνευση μετάλλαξης  ΚΙΤ D816V στο περιφερικό αίμα



ΔΙΑΓΝΩΣΗ

1 μείζον κριτήριο (βιοψία μυελού) 

+

1 έλασσον κριτήριο ( ΚΙΤ D816V)

SM

+

MDS

SM-AHN (SM-MDS)





Πορεία νόσου/θεραπεία
 Μεθυλπρεδνιζολόνη και FFP

 Ιντερφερόνη άλφα

Σταδιακή τιτλοποίηση της δοσολογίας, 5 ΜU x3/w

Αποκατάσταση των τιμών του ινωδογόνου και των χρόνων πήξης

 Αζακιτιδίνη 75 mg/m2 (INT-2/high-risk MDS)

 Αίτηση για χορήγηση μιντοσταυρίνης 

Μedrol+FFP IFN 2a

Vidaza



Πορεία νόσου
 Eξιτήριο μετά τον πρώτο κύκλο αζακυτιδίνης, υποστήριξη με μετάγγιση αιμοπεταλίων σε 

εξωτερική βάση

 Πλήρης αποκατάσταση της αιματολογικής εικόνας μετά το δεύτερο κύκλο αζακυτιδίνης

 Τρυπτάση ορού 11 ng/ml



 Οστεομυελική βιοψία μετά από τρεις κύκλους θεραπείας:

➢ Μυελός με κυτταροβρίθεια της τάξης του 50-60%. Αναγνωρίζονται κύτταρα όλων των 

αιμοποιητικών σειρών. Η σχέση κοκκκιώδους/ερυθράς είναι της τάξης του 2/1. Η 

κοκκιώδης ωριμάζει με στροφή προς τα αριστερά και παρουσία σχετικά αυξημένου 

ποσοστού ηωσινόφιλων λευκοκυττάρων, της τάξης του 10-15%, η ερυθρά αναπτύσσεταισε

νησίδια, τα μεγακαρυοκύτταρα είναι κατά θέσεις αυξημένα σε αριθμό με εστιακούς 

δυσπλαστικούς χαρακτήρες. Το ποσοστό των CD34(+) κυττάρων είναι της τάξης του 1-

2%. Τόσο μορφολογικά όσο και ανοσοφαινοτυπικά δεν εκτιμάται συμμετοχή του μυελού 

σε νεόπλασμα του λεμφικού ιστού, ενώ αναγνωρίζονται διάσπαρτα, υποστρόγγυλα, 

CD117+, tryptase+, σιτευτικά κύτταρα, χωρίς να τεκμηριώνεται στο παρόν υλικό 

ανώμαλος ανοσοφαινότυπος.

Συμπέρασμα: Μυελός με εν μέρει μυελοδυσπλαστικούς χαρακτήρες

 Καρυότυπος μυελού: 45,Χ,-Υ[6], /46,ΧΥ[12]

 Τρυπτάση ορού ε.φ.ο





ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ



 Πρώτη αναφορά περίπτωσης με συστηματική μαστοκυττάρωση 

καταγράφηκε στη Γαλλία το 1930 (Sézary et al., 1936)

 Σπάνια διαταραχή κλωνικής ενεργοποίησης και  πολλαπλασιασμού 

μαστοκυττάρων

 Eτερογενής κλινική εικόνα. Η συμπτωματολογία οφείλεται στην 

υπερδραστηριότητα των μαστοκυττάρων, που οδηγεί σε 

απελευθέρωση κυτταρικών διαμεσολαβητών 

 Λόγω των μοναδικών κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών δεν 

ταξινομείται πλέον στα μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα (Αrber et al., 

2016)

 Μεταλλάξεις στο γονίδιο ΚΙΤ (CD117 υποδοχέας) και έκτοπη έκφραση 

CD25 στα κλωνικά μαστοκύτταρα χαρακτηρίζουν τη νόσο



ΔΙΑΓΝΩΣΗ- κλινική εκτίμηση

ΚΛΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΝΟΣΟΥ

 Πλήρες ιατρικό ιστορικό

 Λεπτομερής εκτίμηση των συμπτωμάτων 

 Προσδιορισμός και καταγραφή εκλυτικών παραγόντων





ΔΙΑΓΝΩΣΗ- διαφορική διάγνωση

 Νοσήματα πεπτικού ( π.χ κοιλιοκάκη), ενδοκρινολογικά ( π.χ σύνδρομο 

καρκινοειδούς), αυτοάνοσα (π.χ. αγγειίτιδες) ή νευρολογικές καταστάσεις 

(π.χ κατάθλιψη)

 Ασθενείς χωρίς ενδείξεις κλωνικότητας θα πρέπει να εκτιμηθούν για 

σύνδρομο ενεργοποίησης μαστοκυττάρων (MCAS) ή άλλων καταστάσεων 

που σχετίζονται με απελευθέρωση κυτταρικών μεσολαβητών, όπως το 

σύνδρομο καρκινοειδούς



ΔΙΑΓΝΩΣΗ-εργαστηριακή αξιολόγηση

 Αυξημένα επίπεδα τρυπτάσης ορού > 20 ng/ml

 Υψηλή συσχέτιση βαθμού διήθησης του μυελού των 

οστών από τα νεοπλασματικά μαστοκύτταρα και των 

επιπέδων της τρυπτάσης (Sperr et al., 2002)



ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ανάλυση μεταλλάξεων ΚΙΤ

 >90% φέρουν gain-of-function μετάλλαξη του γονιδίου ΚΙΤ, >80% ΚΙTD816V 

(Wang et al., 2013, Chatterjee et al., 2015)

 Έλεγχος για ΚΙΤ μεταλλάξεις στο περιφερικό αίμα μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάδειξη της κλωνικότητας

 Βιοψία μυελού ή οργάνου στόχου σε υποψία συστηματικής 

μαστοκυττάρωσης

 Το φορτίο μεταλλάξεων KIT D816V μπορεί να ποικίλλει δεδομένου του 

διαφόρου βαθμού διήθησης των οργάνων



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 Μείζον κριτήριο

Πολυεστιακά, πυκνά διηθήματα μαστοκυττάρων (>15 σε 
συσσωματώματα) στο  μυελό των οστών ή/και σε άλλα 

όργανα εκτός του δέρματος

 Ελάσσονα κριτήρια

>25% μαστοκυττάρων στα διηθήματα της βιοψίας ατρακτόμορφα 

ή άτυπη μορφολογία, ή >25% των μαστοκυττάρων στο 

μυελόγραμμα είναι άωρα ή άτυπα

Ανίχνευση μια ενεργοποιητικής σημειακής μετάλλαξης στο 

κωδικόνιο 816 του ΚΙΤ γονιδίου στο μυελό, αίμα ή άλλο 

όργανο εκτός του δέρματος

Τα μαστοκύτταρα εκφράζουν CD2 και/ή CD25 επιπλέον των 

φυσιολογικών δεικτών των μαστοκυττάρων

Tρυπτάση ορού>20 ng/ml σε διαδοχικές μετρήσεις





ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 

WHO ( Αrber et al., 2016)

1. Δερματική μαστοκυττάρωση (CM)

α. Urticaria pigmentosa/κηλιδοβλατιδώδης

μαστοκυττάρωση

β. διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση

γ. μονήρες μαστοκύττωμα δέρματος



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑ WHO ( Αrber et al., 2016)





ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 

WHO ( Αrber et al., 2016)

2. Συστηματική μαστοκυττάρωση (SM)

α. Ήπια συστηματική μαστοκυττάρωση (ISM)

β. Έρπουσα συστηματική μαστοκυττάρωση (SSM)

γ.  Συστηματική μαστοκυττάρωση με συνοδό αιματολογικό νεόπλασμα ( SM-AHN)

δ. Επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση (ΑSM)

ε. Μαστοκυτταρική λευχαιμία (MCL)

3. Μαστοκυτταρικό σάρκωμα (MCS)



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
“B” ευρήματα: 

1. > 30% διήθηση από ΜΚ (εστιακά, πυκνά συσσωματώματα) στην 

οστεομυελική βιοψία και/ή τρυπτάση ορού >200 ng/ml

2. Σημεία δυσπλασίας ή μυελοϋπερπλασίας σε μη μαστοκυτταρική σειρά αλλά 

ανεπαρκή κριτήρια για οριστική διάγνωση αιματολογικού νεοπλάσματος

(AHNMD), με φυσιολογική ή ελαφρώς επηρεασμένη γενική αίματος

3. Ηπατομεγαλία χωρίς διαταραχή ηπατικής λειτουργίας, και/ή ψηλαφητή 

σπληνομεγαλία χωρίς υπερσπληνισμό, και/ή λεμφαδενοπάθεια ψηλαφητή ή 

απεικονιστική.

“C” ευρήματα: 

1. Δυσλειτουργία μυελού, η οποία εκδηλώνεται με μία ή περισσότερες 

κυτταροπενίες (ΑNC <1.0 x 10 9 /L, Hb < 10 g/dl, PLT <100 x 10 9/L), αλλά 

χωρίς εμφανή μη μαστοκυτταρική αιματολογική κακοήθεια

2. Ψηλαφητή ηπατομεγαλία με διαταραχή ηπατικής λειτουργίας, ασκίτη ή/και 

πυλαία υπέρταση

3. Συμμετοχή σκελετικού συστήματος με μεγάλες οστεολυτικές βλάβες και/ή 

παθολογικά κατάγματα

4. Ψηλαφητή σπληνομεγαλία με υπερσπληνισμό

5. Δυσαπορρόφηση με απώλεια βάρους
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Αιμορραγική διάθεση στη 

μαστοκυττάρωση

Εμφανίζεται σε μειοψηφία ασθενών

 Πρωτεολυτική διάσπαση του ινωδογόνου από την τρυπτάση (Prieto-García A. et 

al., J Biol Chem. 2012) 

 Απελευθέρωση ηπαρίνης από τα ενεργοποιημένα μαστοκύτταρα (Sucker C. et 

al., Clin Appl Thromb Hemost. 2008)

 Δυσαπορρόφηση βιταμίνης Κ



ΠΡΟΓΝΩΣΗ

342 pts.

 ISM (n=159;46%)

49 y.o, UP-like lessions, GI symptoms, OMS 198 
m.

 SM-AHNMD (n=138;40%) 123(89%) myeloid 
neoplasm [ 55(45%) SM-MPN, 36(29%) SM-
CMML, 28(23%) SM-MDS], lymphoma(n=7), 
myeloma(n=5), CLL(n=2), primary 
amyloidosis (n=1)

OMS 24m./ SM-MPN 31m., SM- CMML 15m., SM-
MDS 13m., SM-AL 11m.

 ASM (n=41;12%) constitutional symptoms, 
hepatomegaly, anemia, 
thrombocytopenia, elevated tryptase, 
OMS 41 m.

 MCL (n=4;1%) OMS 2m.

❖ Inferior survival and advanced age 
(P<0,0001), weight loss (P=0,01), anemia ( 
P=0,007), thrombocytopenia (P=0,0008), 
hypoalbuminemia(P=0,0008), excess BM 
blasts(>5%, P =0,004)

Lim et al.,Blood 2009



ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

 ΚΙΤ D816V ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό και την αθανασία των 
μαστοκυττάρων (Carter et al., 2014)

>93 % D816V, σπανιότερα exon 17 D816Y, 815-817 indels, exon 11 
mutations

 Non–KIT mutated pts , N=148 (Pardanani et al., 2016) 

TET2 (29%), ASXL1 (17%), CBL (11%)

Συχνότερες σε SM-AHNMD

 Aσθενείς με SM φέρουν συχνά δευτεροπαθείς μεταλλάξεις που 
συναντώνται σε μυελικά νεοπλάσματα, όπως JAK2, V617F, TP53, 
SRSF2, ASXL1, RUNX1, TET2 (Nαumann et al., 2016)



ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Systemic mastocytosis Clinical-molecular Prognostic Model(Pardanani et al 2016)

Variable Score allotment

Platelet count <150 9 109/l 2 points

Serum albumin <35 g/l 1.5 points

Haemoglobin <100 g/l or

red blood cell transfusion

dependence 1 point

Age >60 years 1.5 points

ASXL1 mutation 1.5 points

Risk Score (cumulative points) Median survival

 Low risk (0–1.5) 86 months

 Intermediate risk (2–4.5) 21 months

 High risk (5–7.5) 5 months



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Η κορμός της θεραπεία για τη δερματική, ήπια και έρπουσα ΣΜ 
είναι:

➢ συμπτωματική θεραπεία 

➢ συστηματική παρακολούθηση

Tefferi & Pardanani, 2004

Akin & Gotlib 2017





ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Αυξημένη συχνότητα ή σοβαρότητα των σχετιζόμενων με τη νόσο συμπτωμάτων, καθώς 
και η εμφάνιση B ή C ευρημάτων μπορεί να υποδεικνύουν εξέλιξη της νόσου σε πιο επιθετική 
μορφή

 Φορτίο μεταλλάξεων ΚΙΤ D816V σχετίζεται με την επιβίωση (P<0.01) και με την ανταπόκριση 
στη θεραπεία( P<0.05) (Hoermann et al., 2014)

 Aσθενείς με σημαντικά αυξημένα επίπεδα τρυπτάσης ορού μετά από 48 μήνες 
παρακολούθησης υποδηλώνουν μεγαλύτερη συχνότητα περιπτώσεων με εξέλιξη σε 
έρπουσα και επιθετική ΣΜ(P=0.03) και βραχύτερη επιβίωση ελεύθερης νόσου (P=0.03) 
(Matito et al., 2014)

 O συνδυασμός β2-μικροσφαιρίνης (P=0.003) με ΚΙΤ μεταλλάξεις στα μαστοκύτταρα και στις 
μυελικές και λεμφικές σειρές (P=0.02) ήταν προβλεπτική εξέλιξης νόσου (Εscribano et al., 
2009)





ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ SM, 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ SΜ ΚΑΙ MCL

Mindostaurin

 Aναστολέας τυροσινικής κινάσης, αποτελεσματική έναντι ΚΙΤ D816V, ORR 

60%, ΜR 45%, PR 15% σε προχωρημένη SM (Gotlib et al., 2016)

 ΑΕ: ναυτία, έμετοι, διάρροια

 Παρά τον αρχικό έλεγχο νόσου, σταθερή πλήρης ύφεση δεν παρατηρείται 

σε όλους τους ασθενείς

 Σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη της θεραπείας παράγοντες όπως η 

μείωση του φορτίου ΚΙΤ D816V σε λιγότερο από <25% ( P=0.0004), η μείωση 

των επιπέδων τρυπτάσης oρού < 50% (P=0.03) και η μείωση της αλκαλικής 

φωσφατάσης < 50% (P=0.04) σχετίζονται με μειωμένη OS.



ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ

 ΒLU-285: υψηλά εκλεκτικός ΚΙΤ D816V αναστολέας, σημαντική δραστικότητα in 
vitro και in vivo, ακόμα και σε περιπτώσεις ανθεκτικές στη μιντοσταυρίνη(Jawhar
et al., 2016b)

 Brentuximab vedotin: N=4, μακρά ανταπόκριση στη θεραπεία και καλή 
φαρμακευτική ανεκτικότητα ( Βοrate et al., 2016)

 Sunitinib: N=1, απειλητικό για τη ζωή MCAS σε χημειοανθεκτική ΣΜ, πλήρης 
ύφεση, χωρίς τοξικότητα (Αfrin et al., 2015)

 Tofacitinib: oral JAK1/JAK3 inhibitor, επάγει βελτίωση συμπτωμάτων ( Afrin et 
al., 2017)

 mTOR, PI3K inhibitors

 DCC-2618: multi-kinase inhibitor, μείωση πολλαπλασιασμού και επιβίωσης 
νεοπλασματικών μαστοκυττάρων σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές, phase I trial 
( Schneeweiss et al., 2016)



Allo-SCT

 H επιτυχής έκβαση της μεταμόσχευσης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της ΣΜ 

και είναι θεραπευτική για μια μειοψηφία ασθενών (Ustun et al., 2014)

 SM-AHN 70% επιβίωση στην τριετία

 H μεταμόσχευση θα πρέπει να εξεταστεί σαν επιλογή κατά τη καλύτερη 

απόκριση στη θεραπεία, ιδίως σε νέους και κατά τ’ άλλα υγιείς ασθενείς με 

καλή επιλογή δότη ( Ustun et al., 2016)





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 Το μοναδικό κλινικό προφίλ των ασθενών με συστηματική μαστοκυττάρωση, η 
κατανόηση του μοριακού υπόβαθρου της νόσου καθώς και οι φαρμακολογικές 
πρόοδοι αποτελούν ευκαιρία αλλά και πρόκληση για τον κλινικό που ασχολείται 
με τη συστηματική μαστοκυττάρωση

 Οι πρόσφατα ανεπτυγμένες βάσεις καταγραφής των ασθενών συμβάλλουν 
στην καλύτερη αναγνώριση και παρακολούθηση τους καθόλη την πορεία της 
νόσου (Sperr et al., 2016a; Lee et al., 2016)

 O ρόλος του next generation sequencing στον εντοπισμό ασθενών που φέρουν 
επιπλέον γενετικούς δείκτες που πιθανόν υποδηλώνουν χειρότερη πρόγνωση 
είναι ασαφής

 Η θεραπεία της προχωρημένης SM δεν έχει ακόμα εδραιωθεί. Ο ρόλος των νέων 
θεραπείων μένει να καθοριστεί

 Η επόμενη δεκαετία πιθανότατα θα φέρει σημαντικές διαγνωστικές και 
θεραπευτικές προόδους για τους ασθενείς με συστηματική μαστοκυττάρωση



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


