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• Είδος καρκίνου του αίματος
• Χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση στον μυελό των 

οστών παθολογικών κυττάρων, των πλασματοκυττάρων  
που παράγουν παθολογική πρωτεΐνη (μονοκλωνική
ανοσοσφαιρίνη)

• Στους υγιείς, τα πλασματοκύτταρα είναι φυσιολογικά και 
παράγουν αντισώματα για την άμυνα του οργανισμού 

• Aποτελεί το 0.8% των καρκίνων και είναι ο 2ος συχνότερος 
αιματολογικός καρκίνος μετά το μη Hodgkin λέμφωμα

• Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 400-500 νέες περιπτώσεις 
ασθενών με Μυέλωμα ετησίως 

• Είναι νόσος των ηλικιωμένων (διάμεση ηλικία διάγνωσης≈
70 έτη)

Πολλαπλούν Μυέλωμα

63%

37%

Κατωδρύτου Ε, βάση δεδομένων, Αιματολογική Κλινική ΑΝΘ «Θεαγένειο»



Αιτιολογία
• Γενικά άγνωστη
• Παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ΠΜ
• Μεγάλη ηλικία
• Άρρεν φύλο
• Αφρο-αμερικάνοι
• Κτηνοτρόφοι-αγρότες (έκθεση σε λοιμώξεις ζώων και φυτοφάρμακα)
• Παχυσαρκία
• Έκθεση σε ακτινοβολία
• 5-7% των ασθενών με μυέλωμα έχουν στην οικογένεια κάποιον συγγενή με 

Μυέλωμα η με μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS)
που δεν είναι ασθένεια αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε μυέλωμα, με μικρή 
πιθανότητα (1%/έτος) .  

• Δεν μεταδίδεται και κάνει μεταστάσεις  (με την κλασσική έννοια του όρου)



Παθολογικό 
πλασματοκύτταρο

Νεφρική ανεπάρκεια (30%)

Μείωση της άμυνας του οργανισμού
συχνές λοιμώξεις (15%) 
(>2 επεισόδια/έτος)

Οστεολύσεις (τρύπες στα οστά, 70-80%, Σπονδυλική στήλη>60%), 
οστικός πόνος  (75-80%)

Υπεργλοιότητα (2-6% στο μυέλωμα)

Νευροπάθεια (33%)

Αμυλοείδωση (10-15%)
στρώμα στρώμα

στρώμα

στρώμα

Αναιμία (70%)

Υψηλό ασβέστιο 
στο αίμα (15-20%) 

Πολλαπλούν Μυέλωμα: 
πώς εκδηλώνεται

Παραπομπή σε Αιματολόγο



Πώς γίνεται η διάγνωση
§ Ανεύρεση των παθολογικών πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών, με το μικροσκόπιο
και ειδικές εξετάσεις (ανοσοφαινότυπος, ανοσοϊστοχημεία).

§ Ο μυελός λαμβάνεται είτε με παρακέντηση στο λαγόνιο οστό και αναρρόφηση με σύριγγα
του μυελού (μυελόγραμμα), είτε με λήψη ενός μικρού κομματιού του οστού (οστεομυελική
βιοψία).

§ Στο αίμα ή/και στα ούρα βρίσκουμε στις περισσότερες περιπτώσεις (>95%) μονοκλωνική
ανοσοσφαιρίνη με ειδική εξέταση (ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση).



§ Επιπρόσθετα ελέγχουμε τα οστά (ακτινογραφίες και
σε ειδικές περιπτώσεις με αξονική ή μαγνητική
τομογραφία, κ.α.), τη νεφρική λειτουργία και το
ασβέστιο του αίματος.

§ Απαραίτητος είναι ο έλεγχος για την αναζήτηση
ειδικών χρωμοσωμικών βλαβών στα παθολογικά
πλασματοκύτταρα. Αυτές μελετώνται σε δείγμα
μυελού των οστών, που λαμβάνεται κατά τη
διενέργεια του μυελογράμματος με ειδική μέθοδο
(FISH).

§ Εάν η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν το
απαιτεί, οι εξετάσεις για τη διάγνωση του ΠΜ δεν
προϋποθέτουν νοσηλεία στο Νοσοκομείο, αλλά
μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους σε
εξωτερική βάση ή στο πλαίσιο βραχείας παραμονής
στο Νοσοκομείο.

Πώς γίνεται η διάγνωση



Εντοπίσεις οστικής νόσου στη ΣΣ στο ΠΜ

Κατωδρύτου Ε, αρχείο ΠΜ



Τρύπες στο κρανίο και στα μακρά οστά 



Σταδιοποίηση και πρόγνωση

• Διεθνές προγνωστικό σύστημα περιλαμβάνει δύο δείκτες
• Μέτρηση ουσιών στο αίμα (Β2 μικροσφαιρίνη, αλβουμίνη, γαλακτική 

αφυδρογενάση)
• Βλάβες στα χρωμοσώματα 

• Υπάρχουν 3 στάδια της νόσου με διαφορετική πρόγνωση
• Στάδιο Ι
• Στάδιο ΙΙ
• Στάδιο ΙΙΙ

• Τα ποσοστά επιβίωσης που δίνουν τα στάδια είναι ενδεικτικά και η 
κάθε περίπτωση ασθενούς ξεχωριστή



Σε τι διαφέρει το Πολλαπλό Μυέλωμα από άλλους 
αιματολογικούς καρκίνους; 

• Είναι ανίατο στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών
(δυνητικά ιάσιμοι αιματολογικοί καρκίνοι: λεμφώματα,
λέμφωμα Hodgkin, λευχαιμία)

• Μπορεί να παραμείνει χωρίς θεραπεία και να μην
εμφανίσει κλινικές εκδηλώσεις (παρακολούθηση)

• To μυέλωμα μπορεί να «κοιμηθεί» με ειδική θεραπεία
σε τέτοιο βαθμό που να γίνει «χρόνιο νόσημα» δηλαδή
να μην ενοχλεί τον ασθενή και να μην του προκαλεί
κανένα σύμπτωμα (όπως π.χ. ο διαβήτης, η υπέρταση
κλπ)

• Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη πρόοδος στην
κατανόηση της βιολογίας του η οποία είχε ως
επακόλουθο την ανάπτυξη νέων και
αποτελεσματικότερων θεραπειών που βελτίωσαν την
ποιότητα ζωής και την επιβίωση.



Άμεση ανακούφιση 
από τον πόνο και 

άλλα συμπτώματα 
του μυελώματος

(αναιμία, νεφρική 
βλάβη, ψηλό 

ασβέστιο κ.α.)

Επανάκτηση ή 
διατήρηση της 
φυσιολογικής 

δραστηριότητας του 
ασθενούς, καθώς 

και η κατά το 
δυνατόν 

αποκατάσταση της 
ποιότητας ζωής του. 

Ύφεση της νόσου 
(μείωση-

εξαφάνιση 
καρκινικών 

κυττάρων από 
τον μυελό, 

μείωση 
ανοσοσφαιρινών) 

Αύξηση του 
διαστήματος χωρίς 
προβλήματα από 

το νόσημα 
(χρόνιο νόσημα).

Αύξηση της διάρκειας επιβίωσης

Ποιος είναι στόχος της θεραπείας στο μυέλωμα ;



Ποια είναι η εξέλιξη των θεραπευτικών επιλογών στο 
Πολλαπλούν Μυέλωμα; 
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κορτιζόνης 
(δεξαμεθαζόνης)

Χημειοθεραπεία + Αυτόλογη
μεταμόσχευση

Thalidomide

Lenalidomide

Pomalidomide

Bortezomib

Carfilzomib

Ixazomib

2016

Αναστολείς πρωτεασώματος

Ανοσοτροποποιητικά

Daratumumab

Elotuzumab

Μονοκλωνικά
αντισώματα 

Χάπια-πόσιμα κατά του ΠΜ

Ενέσιμα κατά του ΠΜ

χημειοθεραπεία



Αρχική θεραπεία Μυελώματος

§ Συνδυασμός νεότερων φαρμάκων με κορτιζόνη
§ Για τους ηλικιωμένους ασθενείς

• Προτιμάμε τα χάπια ενώ αν πρέπει να ελέγξουμε γρήγορα τα 
συμπτώματα τα ενέσιμα 

§ Για τους νέους ασθενείς 
• Ενέσιμα φάρμακα για 4 μήνες και μετά προχωράμε σε αυτόλογη

μεταμόσχευση περιφερικών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(ηλικία <65-70, ασθενείς σε καλή κατάσταση)

§ Όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν φάρμακο που εμποδίζει την 
επιδείνωση των βλαβών στα οστά και την εμφάνιση νέων 
καταγμάτων (ζολεδρονικό οξύ/μήνα) 



Αυτόλογη μεταμόσχευση-πως γίνεται

• Συλλέγονται από από φλέβα του ασθενούς  «μητρικά κύτταρα» 
(αρχέγονα αιμοποιητικά). Ακολουθεί ειδική επεξεργασία, κατάψυξη 
και φύλαξη σε ειδικούς καταψύκτες

• Χορηγούμε ισχυρή χημειοθεραπεία (σκοτώνει τα καρκινικά αλλά και 
τα υγιή) και αμέσως μετά ξεπαγώνουμε τα μητρικά κύτταρα και τα 
χορηγούμε στον ασθενή. Αυτά, πηγαίνουν στον μυελό και αναγεννούν 
τα φυσιολογικά (λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια)

• Η νοσηλεία κατά τη διαδικασία της αυτόλογης μεταμόσχευσης 
διαρκεί περίπου 2 βδομάδες 

• Κατά την νοσηλεία, ο ασθενής είναι απομονωμένος για το κίνδυνο 
λοιμώξεων και χρειάζεται κατά περίπτωση να του χορηγούνται 
παράγωγα αίματος (ερυθρά, αιμοπετάλια) και ειδικές ενέσεις που 
ανεβάζουν τα λευκά αιμοσφαίρια

• Καθυστέρηση της υποτροπής για κατά μέσο όρο για 3-4 έτη και ίσως 
παράταση της ζωής



?

Bortezomib Carfilzomib

Daratumumab Elotuzumab

Ixazomib Lenalidomide

Pomalidomide ThalidomidePanobinostat

Ο γιατρός συζητώντας με τον ασθενή θα 
επιλέξει την καταλληλότερη θεραπεία για 
την ανάλογη φάση της νόσου και ανάλογα 
με την ένδειξη που υπάρχει σε κάθε χώρα 

για το κάθε φάρμακο

1η γραμμή

2η γρμμή

3η γραμμή

Υπάρχουν θεραπευτικές δυνατότητες στην υποτροπή;



Επιπλοκές ανάλογα με τη γραμμή  θεραπείας

Δεδομένα από 4997 ασθενείς από 7 Ευρωπαϊκές χώρες Adapted from Yong et al. Br J Haematol 2016;175:252–264.

Ασθενείς που ολοκλήρωσαν:

2η γραμμή (n=1380)
3η γραμμή (n=1329)
4η γραμμή (n=354)
5η γραμμή (n=132)

1η γραμμή (n=1802)
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p<0.001

Επιβίωση (μέσος όρος)
2011-2017 = 5 χρόνια
2001-2010 = 3 χρόνια

E. Κατωδρύτου και συν. Αιματολογική Κλινική A.N.Θ. «Θεαγένειο» ( n=800)

Επιβίωση στο μυέλωμα: πού βρισκόμαστε; 

Η διάγνωση μετά το 2011 
μείωσε σχεδόν στο μισό 
την πιθανότητα θανάτου



Το μέλλον…

• Νέα φάρμακα με διαφορετικό μηχανισμό 
δράσης (venetoclax, selinexor)

• Νέες θεραπείες που χρησιμοποιούν 
κύτταρα του ανοσοποιητικού 
τροποποιημένα ώστε να στρέφονται 
ειδικά κατά των καρκινικών κυττάρων 
(CART-cells)

• Νέα μονοκλωνικά αντισώματα  
συνδεδεμένα ή όχι με φάρμακα που 
σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα



• Κλινική μελέτη είναι θεραπεία στην οποία χρησιμοποιούνται φάρμακα που έχουν ήδη
ελεγχθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τους και έχει καθοριστεί η
κατάλληλη δόση τους

• Εξετάζονται σε συνδυασμό με άλλα επίσης ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα για
να ελεγχθεί εάν ο συνδυασμός βελτιώνει περαιτέρω το θεραπευτικό αποτέλεσμα

• Συγκρίνεται ο συγκεκριμένος με άλλον αποδεκτό εγκεκριμένο συνδυασμό για να
ελεγχθεί εάν είναι καλύτερος

• Εάν βελτιώνει το αποτέλεσμα, τότε ο συνδυασμός εγκρίνεται από τα ασφαλιστικά
ταμεία τα οποία καλύπτουν τη δαπάνη

• Οι κλινικές μελέτες εγκρίνονται αρχικά από τον ΕΟΦ

Κλινικές μελέτες: προνόμιο για τους ασθενείς

Αιματολογική Κλινική Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης: ενεργείς 7 κλινικές μελέτες για το Μυέλωμα
Email: eirinikatodritou@gmail.com
τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310898615/6974872869

mailto:eirinikatodritou@gmail.com
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• Το μυέλωμα είναι η 2η συχνότερη μορφή αιματολογικού
καρκίνου

• Πλήττει κυρίως ασθενείς μεγάλης ηλικίας και 
εκδηλώνεται κυρίως με πόνο στα οστά και αδυναμία λόγω 
αναιμίας

• Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική και απαιτεί γνώση και 
ευαισθητοποίηση άλλων ειδικοτήτων (ορθοπεδικοί, 
νεφρολόγοι, παθολόγοι κλπ) ώστε επί υποψίας 
μυελώματος, ο ασθενής να παραπέμπεται σε αιματολόγο 
που διαθέτει εμπειρία στο νόσημα

• Δεν θεραπεύεται ριζικά αλλά στις μέρες μας 
αντιμετωπίζεται με επιτυχία με ειδικά φάρμακα που είναι 
αποτελεσματικά και πολύ λιγότερο τοξικά σε σχέση με την 
χημειοθεραπεία 

• Η ορθή και έγκαιρη θεραπεία τόσο στην διάγνωση όσο και 
στην υποτροπή βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την 
επιβίωση των ασθενών

Συμπεράσματα


