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Kas yra mielodisplazijos sindromas (MDS)? 

Mielodisplazijos sindromas (MDS) yra piktybinė, sutrikdanti kraujodarą liga, 
kuomet kaulų čiulpuose yra gaminamos nepilnavertės kraujo ląstelės , dažnai 
esti ir nepakankamas jų kiekis. Žodis "myelo" yra kilęs iš graikų kalbos ir reiškia 
kaulų čiulpus, o displazija yra normalios ląstelės struktūros praradimas. Šia 
liga dažniau suserga žmonės, vyresni kaip 70 metų, tačiau gali sirgti ir vaikai. 
Trečdaliui ligonių mielodisplazijos sindromas pereina į ūminę mieloblastinę leu
kemiją. 

Kaulų čiulpai yra minkštas audinys užpildantis kaulų ertmę. Sveiko žmogaus 
kaulų čiulpuose esti kamieninės kraujo gamybos ląstelės, kurios veikiant tam 
tikroms medžiagoms dauginasi ir bręsta virsdamas atskirų rūšių pirmtakinėmis 
ląstelėmis . Kamieninės ir pirmtakinės ląstelės dar vadinamos blastais. Šios 
ląstelės vėliau subręsta ir tampa raudonaisiais (eritrocitais), baltaisiais kraujo 
kūneliais (leukocitais) bei trombocitais, dar kitaip vadinami kraujo plokštelė
mis. Kaulų čiulpuose subrendusios kraujo ląstelės yra išmetamas į kraują ir 
ten atlieka savo funkcijas. Po kurio laiko šios ląstelės žūsta ir į jų vietą ateina 
naujos kaulų čiulpuose subrendusios ląstelės . Vyksta nuolatinis kraujo ląstelių 
atsinaujinimo procesas, kuris sergant MDS sutrinka. Esant MDS kamieninės 
kaulų čiulpų ląstelės yra nepilnavertės, o tai trukdo joms galutinai subręsti ir 
atlikti savo funkcijas. Tokios ląstelės greičiau žūsta dažnai net nespėjusios iš 
kaulų čiulpų patekti į kraują. Dėl to kraujyje randamas sumažėjęs įvairių kraujo 
ląstelių skaičius ir tai vadinama citopenija. 

Apie kraujo ląsteles 

Kadangi MDS pažeidžia kraujodarą trumpai supažindinsime su pagrindinė
mis kraujo ląstelėmis , jų atliekamomis funkcijomis. 

Eritrocitai yra pati gausiausia kraujo ląstelių grupė . Jie dar vadinami rau
donaisiais kraujo kūneliais. Eritrocito funkciją lemia jo viduje esantis hemoglo
binas, kuris jungiasi su deguonimi. Normaliai vyrų organizme eritrocitų yra 4,5 
- 5,5 x 1012/1, o moterų - 4 - 5,1 x 1012/1. Šių ląstelių funkcija yra deguonies 
pernešimas į audinius. Deguonis reikalingas tam, kad galėtų normaliai funk
cionuoti organizmo audiniai . Hematokritas, kaip ir hemoglobinas yra svarbus 
norint įvertinti deguonies išnešiojimo galimybes. Hematokritas matuojamas 
procentais ir rodo kokią dalį kraujyje sudaro eritrocitai . Vyrų ir moterų hema
tokrito normos ribos šiek tiek skiriasi : vyrų 40 - 52%, o moterų 36 - 46%. Jei 
hematokrito lygis sumažėja žemiau 35%, krenta hemoglobino lygis, išsivysto 
mažakraujystė (anemija), kuri gali būti lengva, vidutinio sunkumo ir sunki. Ma
žakraujystės priežastimi gali būti ir displastiški (nepilnaverčiai), trumpai gyve-



nantys eritrocitai, kas būdinga MDS. 
Leukocitai yra baltosios kraujo ląstelės. Normaliai jų kraujyje yra 4 - 1 O 

x 109/1. Leukocitai atsakingi už organizmo kovą su infekcijomis ir svetimomis 
medžiagomis, patekusiomis į kraują. Leukocitų yra kelios rūšys, jie skirstomi į 

grūdėtuosius (neutrofilai, bazofilai ir eozinofilai) ir negrūdėtuosius (monocitai, 
limfocitai). 

Daugumai MDS ligonių yra būdinga neutropenija t.y. sumažėjęs neutrofilų 
kiekis. Esant neutropenijai ir leukocitų displazijai didėja imlumas įvairioms bak
terinėms infekcijoms. 

Trombocitai dar kitaip yra vadinami kraujo plokštelėmis. Normaliai kraujyje 
jų yra 150 - 450 x 109/1. Pagrindinė trombocitų funkcija yra dalyvauti kraujo 
krešėjime. Trombocitai pirmieji prilimpa prie pažeistos kraujagyslės sienelės , 

aktyvina įvairius krešėjimo faktorius, kol galiausiai susidaro krešulys ir krauja
vimas sustoja. 

Esant MDS sumažėja trombocitų skaičius kraujyje. Tai vadinama trombo
citopenija. Nesant kraujyje pakankamai trombocitų blogiau sukreša kraujas. 
Todėl odoje gali atsirasti įvairaus pobūdžio mėlynių, kraujuoti iš nosies, ilgiau 
kraujuoja net po menkiausių odos sužeidimų (pvz: įsidrėskus). 

Kokios yra MDS priežastys? 

Kas tiksliai sukelia MDS iki šiol nėra aišku. Manoma, kad šiai ligai atsirasti 
turi įtakos jonizuojantys spinduliai, įvairios cheminės medžiagos - citostatikai 
(chemoterapiniai vaistai), naftos produktai (benzenas). Įvairios genetinės ano
malijos taip pat sąlygoja MDS išsivystymą, ypatingai jauname amžiuje. 

Yra išskirti du MDS tipai: pirminis ir antrinis. Pirminis MDS- kai nėra aiškaus 
išorinio faktoriaus galėjusio sukelti šią ligą. Antrinis MDS išsivysto esant aiš
kiam ligą sukėlusiam faktoriui (pvz: chemoterapija, spindulinė terapija, ypatin
gai kuri buvo taikyta sirgusiems Hodžkino ir ne Hodžkino tipo limfoma). Esant 
antriniam MDS dažnai randamos chromosominės anomalijos kaulų čiulpuose. 
Esant šio tipo MDS didėja rizika susirgti ūmia mieloblastine leukemija. 

Diagnozavus MDS vaikui, dažnai tėvai pergyvena ar šią ligą nepaveldės kiti 
broliai, seserys. Pastebėta, kad nėra būtinumo atlikti rutininius kraujo tyrimus 
sveikiems, neturintiems nusiskundimų šeimos nariams, kadangi labai retai su
serga tos pačios šeimos kiti broliai, seserys. 

Kaip pasireiškia MDS? 

Ligos pradžioje dažnai nebūna jokių simptomų, kadangi kraujo rodikliai būna 
mažai pakitę. Vėliau sparčiai mažėjant eritrocitų, leukocitų, trombocitų skaičiui 
išsivysto atitinkami simptomai, kurie nėra specifiški šiai ligai. 
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Anemija (mažakraujystė) 
Simptomai priklauso nuo mažakraujystės laipsnio. Dažniausiai pacientai skun
džiasi bendru silpnumu, nuovargiu, galvos skausmu, svaigimu, sumažėja 
apetitas, išryškėja odos blyškumas. Anemijai ryškėjant gali atsirasti skausmai 
širdies plote, dusulys fizinio krūvio metu, padažnėti pulsas, galimas įvairaus 
laipsnio sistolinis ūžesys. 
Neutropenija 
Esant nepakankamam leukocitų kiekiui ligoniai tampa imlūs įvairioms infekci
joms. Visoms neutropenijoms būdinga karščiavimas bei įvairios lokalizacijos 
infekcija: odos, viršutinių bei apatinių kvėpavimo takų , šlapimo organų ir kitų 
organų sistemų. 

Trombocitopenija 
Įvairaus pobūdžio bei intensyvumo kraujavimai, hemoraginiai bėrimai atsiran
da dėl nepakankamo trombocitų skaičiaus. 

Kokie tyrimai yra atliekami įtarus MDS? 

Pagrindiniai tyrimai kurie yra atliekami norint patvirtinti MDS yra šie: 
Kraujo tyrimas. 

Tai yra vienas iš tyrimų leidžiantis įtarti MDS. Būdinga sumažėjęs eritrocitų, 
leukocitų, trombocitų skaičius. Esant ankstyvai ligos eigai dažnai pakenkiama 
tik viena kraujodaros šaka (pvz: eritrocitai). Ligai progresuojant sumažėja visų 
kraujo ląstelių kiekis t.y. eritrocitų, leukocitų, trombocitų. Kraujo tepinėlyje, kurį 

gydytojas vertina pro mikroskopą, ląstelės būna displastiškos - pakitusios for
mos, dydžio. 

Kaulų čiulpų aspiracija I biopsija. 
Tai yra vienas pagrindinių diagnostinių metodų patvirtinančių MDS diagnozę. 
Kaulų čiulpų aspiracija bei biopsija yra nesudėtinga chirurginė procedūra, kuri 
vaikams atliekama bendrinėje nejautroje. Specialia adata duriama į klubakaulio 
sparną, paimamas nedidelis kiekis kaulų čiulpų ir duodamas ištirti mikroskopu. 
Tuo pačiu metu kartu su kaulų čiulpais paimamas ir nedidelis kaulo gabalėlis. 
Ši procedūra vadinama trepanobiopsija ir paimta medžiaga analizuojama his
tologinių tyrimų laboratorijose atliekant išsamesnius gautų audinių tyrimus. Dėl 
MDS būdingų genetinių anomalijų taip pat yra atliekamas citogenetinis kaulų 
čiulpų tyrimas. 
Po šių procedūrų galimas skausmas dūrio vietoje, gali nestipriai pakraujuoti 
dėl nepakankamo trombocitų skaičiaus, susidaryti mėlynė, kraujosrūva. Esant 
neutropenijai yra infekcijos pavojus. 
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MDS klasifikacija 

Vaikų MDS diagnostikoje naudojama pediatrinė PSO klasifikacija: 
1. Mielodisplastinė/mieloproliferacinė liga: 

juvenilinė mielomonocitinė leukemija (JMML); 
lėtinė mielomonocitinė leukemija (tik antrinė ); 

BCR-ABL neigiama lėtinė mieloidinė leukemija. 
2. Mielodisplazijos sindromas: 

refrakterinė citopenija: 
> periferiniame kraujyje blastų skaičius <2%; 
> kaulų čiulpuose blastų skaičius <5%. 

refrakterinė anemija su padidėjusiu blastų skaičiumi : 

> periferiniame kraujyje blastų skaičius 2-19%; 
> kaulų čiulpuose blastų skaičius 5-19%. 

refrakterinė anemija su padidėjusiu blastų skaičiumi transforma
cijos stadijoje: 

> periferiniame kraujyje blastų skaičius 20-29%; 
> kaulų čiulpuose blastų skaičius 20-29%. 

Kaip gydomas MDS? 

MDS gydymo būdas priklauso nuo daugelių veiksnių: ligos formos, rizikos 
grupės , bendros ligonio būklės, amžiaus, esamų simptomų. 
MDS gydymą sudaro: 

1. mažų arba didelių dozių chemoterapija - tai yra gydymas vaistais, kurio 
tikslas sunaikinti pakitusias ląsteles; 

2. alogeninė kaulų čiulpų transplantacija; 
3. simptominė terapija atsiradusių simptomų, komplikacijų gydymui. 

Pagrindinis MDS gydymo būdas yra kaulu čiulpu transplantacija, kai sergan
čios ląstelės pakeičiamas sveikomis. Sergantiems MDS atliekama alogeninė 
kaulų čiulpų transplantacija. Tai yra tokia kaulų čiulpų transplantacijos rūšis, 

kai perpilamos ne paties ligonio, bet kito sveiko žmogaus (donoro) kamieninės 
kraujo ląstelės . Prieš kaulų čiulpų transplantaciją yra skiriama didelių dozių 
chemoterapija, kurios metu yra sunaikinamas ne tik navikinės ląstelės, bet ir 
sveikos kaulų čiulpų kamieninės ląstelės. Šios chemoterapijos metu yra užslo
pinama imuninė sistema, o tai padidina kaulų čiulpų prigijimą. Transplantacijos 
metu sveiko donoro kamieninės ląstelės suleidžiamos ligoniui į veną. Kol per
sodintos kam ieninės ląstelės įsitvirtina ir pradeda gaminti sveikas kraujo ląste
les, ligonį gali ištikti įvairiausios komplikacijos: infekcijos, kraujavimas, burnos 
ir virškinamojo trakto gleivinės pažeidimas (mukozitas), mitybos sutrikimas bei 
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kitos. Tokiems pacientams skiriamos didelės antibiotikų bei kitų vaistų dozės , 

kraujo komponentų (eritrocitų, trombocitų) transfuzijos, speciali dieta, esant rei
kalui dirbtinis maitinimas lašiniu būdu į veną. 

Taip pat MDS gali būti gydomas didelių arba mažų dozių chemoterapija sie
kiant sunaikinti pakitusias navikines ląsteles - blastus. Dažnai naudojami kelių 
vaistų deriniai. Vaistai gali būti leidžiami į veną, kartais geriami. Kai kurios MDS 
ligos formos sėkmingai gydomos pagal ūmios mieloblastinės leukemijos che
moterapijos schemas. Chemoterapinių vaistų šalutinis poveikis gali būti įvairus, 
priklauso nuo skiriamų vaistų grupių. Gydytoja išsamiai paaiškins jums ir jūsų 
vaikui apie paskirtų vaistų šalutinį poveikį, galimas gydymo komplikacijas bei 
kaip jų išvengti. 
Neutropenijos gydymui yra skiriami augimo faktoriai (granulocitų, granuloci
tų-makrofagų kolonijas stimuliuojantis faktorius) - tai yra specialus baltymas 
skatinantis baltųjų kraujo ląstelių dauginimąsi bei išmetimą į kraują. Yra žinomi 
du augimo faktoriai t.y granulocitų kolonijas stimuliuojantis faktorius G-KSF (fil
grastimas, Tevagrastim, Neupogen) ir granulocitų-makrofagų kolonijas stimu
liuojantis faktorius GM-KSF (sargramostimas, Leukine). Šie augimo faktoriai 
švirkščiami kartą per parą, paprastai po oda. Infekcijos rizikai sumažinti dažnai 
granulocitų kolonijas stimuliuojantis faktorius naudojamas kartu su antibiotikais 
ir priešgrybiniais vaistais. 
Anemija gydoma šiais vaistais: 

1. Eritropoetinu, kuris yra augimo faktorius skatinantis kaulų čiulpus dau
giau gaminti raudonųjų kraujo ląstelių. Jis skiriamas anemijai gydyti bei 
sumažina kraujo komponentų transfuzijų poreikį. Įprastinė eritropoeti
no dozė yra 50 - 100 tarptautinių vienetų kilogramui per parą. Švirkš
čiamas į veną arba į poodį tris kartus savaitėje; 

2. Vitaminu 8 6 (Piridoksinas). Šis vitaminas yra skiriamas esant lėtinei 
anemijai su žiediniais sideroblastais - didina raudonųjų kraujo kūnelių 
gamybą. Šio vitamino trūkumas gali atsirasti dėl nepakankamo jo įs i
savinimo virškinamajame trakte arba gali sumažėti dėl chemoterapijos 
metu naudojamų vaistų šalutinio poveikio. Vitaminas 8

6 
dalyvauja svar

bių medžiagų (baltymų, amino rūgščių), apykaitoje ir raudonųjų kraujo 
kūnelių gamyboje bei regul iuoja ląstelių dauginimąsi bei brendimą. 

3. Eritrocitų transfuzija tai yra kito žmogaus (sveiko) eritrocitų perpylimas 
ligoniui, kuriam dėl ligos yra stipriai išreikšti mažakraujystės simptomai 
bei mažas hemoglobino kiekis. Eritrocitų transfuzijos metu gali kilti įvai
rių komplikacijų, todėl ji atliekama labai atidžiai. Perpilami tik tapatūs 
pagal kraujo grupes eritrocitai. Taip pat svarbu atsižvelgti ir į Rh (D) 
faktorių. Kraujas imamas tik iš sveikų donorų, prieš tai kraujas ištiriamas 
dėl pavojingų infekcijų plintančių per kraują. 
Ligoniams, kuriems dėl mažakraujystės dažnai kartojami eritrocitų ma
sės perpylimai, didėja geležies kiekis kraujyje. Natūraliai organizmas 
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negali pašalinti geležies pertekliaus , todėl ji pradeda kauptis įvairiuose 
audiniuose ir ląstelėse. Susikaupusi geležis ilgainiui pažeidžia tokius 
gyvybiškai svarbius organus kaip kepenys, širdis, plaučiai. Geležies 
pertekliui organizme sumažinti yra naudojami šie preparatai: Desferal 
(deferoksaminas) arba Exjade (deferasiroksas). Šių preparatų veiklioji 
medžiaga prisijungia organizme esančią geležį sudarydama junginį -
chelatą, kuris yra pašalinamas iš organizmo. Pašalinus geležies perte
klių organizme mažiau žalojami gyvybiškai svarbūs organai. 

Esant trombocitopeniiai yra perpilama trombocitų masė . Kada būtinas trombo
eitų masės perpylimas sprendžia gydantis gydytojas, įverti nęs jūsų vaiko kraujo 
tyrimą, kraujavimo pavojų. 
Manoma, kad trombocitų skaičių didina tokie augimo faktoriai kaip interleukinas 
-11 (IL-11), interleukinas- 6 (IL-6), bet klinikinėje praktikoje šiuo tikslu jie dar 
nėra taikomi. 

Kaip padėti vaikui gydymo metu? 

Žinia apie onkologinę ligą visada sukelia daug prieštaringų jausmų: nerimą, 
baimę , neviltį, pyktį, liūdesį, bejėgiškumą. Tiek ligoniui , tiek artimiesiems tampa 
sunku įsivaizduoti ar pajėgs susigyventi su liga bei įveikti su ja susijusius sun
kumus. Daugelis šį etapą išgyvenusių žmonių teigia , jog sunkiausias laikotarpis 
yra nuo diagnozės sužinojimo iki gydymo pradžios. Kai prasideda gydymas su
grįžta vilties jausmas, noras kovoti bei įveikti ligą. 

Būkite atviri su savo vaikais. Atsakykite į visus rūpimus klausimus vaikui apie 
jo ligą. Neslėpkite nuo jų diagnozės, nes kitaip galite prarasti jų pasitikėjimą. Tik 
atvirumas, išklausymas, kalbėjimas padės jūsų vaikui išvengti daug neigiamų 
bei prieštaringų emocijų bei palengvins jo ilgą buvimą ligoninėje . 

Gydymo metu pastebėsite vaiko tiek sveikatos, tiek išvaizdos pokyčių, kurie 
atsiranda dėl ilgo bei sudėtingo gydymo, tačiau tai laikina. Nebijokite paaiškinti 
vaikui kas ir kodėl vyksta jo organizme, apie jam atliekamas medicinines proce
dūras. Kalbėkite su vaiku tik jam suprantamais terminais, išsireiškimais. 

Bendradarbiaukite su sveikatos specialistais. Domėkitės ir drąsiai klauskite 
savo gydytojo apie jūsų vaiką užklupusią ligą, užduokite jums rūpimus ar nerimą 
keliančius klausimus. Tik žinojimas mažina baimę. Drąsiai kreipkitės pagalbos i 
psichologą, psichoterapeutą, kuris padėtų susidoroti jūsų šeimai su emociniais 
pasikeitimais, prisitaikyti prie neišvengiamai pasikeitusio gyvenimo būdo , išgy
venti neretai ilgą bei skausmingą gydymo procesą. 

Kokia bebūtų sunki jūsų vaiko liga nenustokite vilties! Šiuolaikinės medicinos 
dėka daugelis vaikų išgyja. Būkite savimi, atraskite naujas gyvenimo prasmes, 
išmokite džiaugtis kiekviena diena! 
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