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What kind of diseases are the MDS 

• A group of clonal hematopoietic stem cell disorders characterized by: 
 Bone marrow failure due to ineffective hematopoiesis,                           

with resultant cytopenias and related complications 
 Macrocytic anemia is the most common presentation 
 Dysplastic morphologic changes is the hallmark of 

the disease 
 Tendency to progress to AML 

 
• Overall incidence 3.7-5.2 new cases /100,000 
 ≈ 10,000/yr in the US (true estimates ≈37,000-48,000) 
 Median age: 72 yrs; incidence: 40-60/100,000 >75 yrs 
 ♂ : ♀ = 1.5-2 : 1 
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MDS differ from de novo AML in the degree of clonal heterogeneity   
and  represent the best model of step by step oncogenesis 

• In MDS mutagenic events of variant severity occur gradually but continuously, 
many different subclones emerge, which eventually evolve to AML and non-
clonal cells may not exist at all at the time of initial diagnosis 

• In AML a major mutagenic 
event occurs rapidly or ab-
ruptly, subclonal heteroge-
neity is small and normal  
non clonal  stem cells are 
maintained at the time of 
diagnosis 
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Are there epidemiological data from Greece ? 
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Diagnosing MDS is a challenge ! 

   Prerequisites: 
 Primary physician alertness and clinical suspicion 
 Patient collaboration 
 A well-occupied tertiary Hospital 
 An expert hematologist 
 Patient’s and Hematologist’s coolness, compliance and 

collaboration between them 
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Pitfalls and difficulties originating from the patient 

 Asymptomatic patients are reluctant to undergo 
thorough work-up 

 delay to consent or deny BM examination 
 Some patients misinterpret their symptoms and 

accommodate their life or decide their treatment by 
themselves or address to a non expert physician 

 Patients with comorbidities consider all their findings 
as related to their underlying diseases and do not 
constitute a “new disease” 

 Some patients are not happy to move for examination 
from their home city to a long-standing tertiary hospital 

 Many patients hesitate or delay to proceed to the 
recommended diagnostic package for fear of the results 
or for economical incapacity 
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Pitfalls originating  
from the physician 

• Many physicians consider MDS as a rare 
disease 

• Others stay on a “symptomatic” than an 
“etiologic” approach for their elderly pts 

• Some doctors cannot consider MDS as a 
possibility in a non-elderly patient 

• Many doctors exhaust the last possibility of 
any other disease before they will refer their 
patient to a specialized center 

• Even when the disease is prominent, some 
doctors may be unaware of the new 
treatment modalities and be happy to 
provide by themselves a “best supportive 
care” approach to their elderly patient. 
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Pitfalls and difficulties originating  
from the disease itself 

 MDS share no specific signs and symptoms, whose 
detection would alert physicians to diagnose them 

 Diagnosing and classifying MDS requires the evaluation 
by expert hematologists and hematopathologists and 
such experts are not always available 

 Asymptomatic low-risk MDS patients may not be diag-
nosed until disease transformation to more 
aggressive forms or to AML 

 Many non-hematological disorders, complicated by 
blood cytopenias (infections, autoimmune diseases, 
endocrine disorders, collagen diseases and solid 
tumors) may mimic MDS 
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Πως ταξινομούνται και πως κατηγοριοποιούνται 
προγνωστικά τα ΜΔΣ 

• Συνεχής εξέλιξη στις ταξινομήσεις (FAB, WHO 2001, WHO 2008, 
WHO 2016) και τα προγνωστικά συστήματα (IPSS, WPSS, CPSS, 
IPSS-R, WPSS-R, MDA-PSS κλπ) 

• Ενσωμάτωση παραμέτρων μορφολογίας και κυτταρογενετικής 

• Ενσωμάτωση παραμέτρων μοριακής και κυτταρικής βιολογίας 

• Ενσωμάτωση παραμέτρων κυτταρομετρίας ροής 

• Ανάγκη απόκτησης των παραπάνω παραμέτρων, όχι μόνο για την 
ορθή ταξινόμηση αλλά και τον θεραπευτικό χειρισμό των ασθενών 
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Γιατί είναι απαραίτητη η καταγραφή των ΜΔΣ 

• Προσδιορίζοντας τα διαγνωστικά κριτήρια διευκολύνει την 
ορθή διαγνωστική διαδικασία 

• Προσδιορίζοντας τα κριτήρια προγνωστικής κατηγοριοποίη-
σης διευκολύνεται η ορθή επιλογή θεραπείας 

• Με την μελέτη διαχρονικών διακυμάνσεων πιθανολογούνται 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

• Με την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεικτών και με 
γνωστό το υψηλό κόστος των ενδεικνυόμενων θεραπευτικών 
παρεμβάσεων διαμορφώνεται η οικονομική πολιτική υγείας 

• Η σωστή επιδημιολογική μελέτη διευκολύνει την κλινική και 
παθογενετική/μεταφραστική έρευνα 
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Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ. 

Χρονικό της λειτουργίας του Ι. 
• 1997: Αρχική ιδέα δημιουργίας Εθνικού Αρχείου ΜΔΣ 

• 1998: Απόφαση Τμήματος ΜΔΣ-ΜΑ για δημιουργία Εθνικού Αρχείου 
Καταγραφής ΜΔΣ του και έγκριση από ΔΣ ΕΑΕ 

• 1999-2000: Πιλοτική εφαρμογή με έντυπες φόρμες: 1999-2000. Αρχική 
υποστήριξη από την Εταιρεία ROCHE 

• Αιματολογικό Συνέδριο 2000: Πρώτη παρουσίαση αδρών 
αποτελεσμάτων καταγραφής 201 ασθενών 

• 2002-2003: Δημιουργία ψηφιακού αρχείου καταγραφής. Υποστήριξη 
από 3 φαρμακευτικές εταιρείες 

• 2004: Αγορά server, εγκατάσταση στην ψηφιακή πλατφόρμα του 
Πανεπιστημίου της Πάτρας (upnet.gr, αργότερα upatras.gr) 

• 2005-2006: Διαδικασίες εγκρίσεων από διάφορες Υπηρεσίες και Αρχές 
• 2007:  Έναρξη λειτουργίας του νέου ψηφιακού Αρχείου 
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• Συμμετέχουν με σταδιακή «στράτευση» 36 Νοσοκομεία 
• Μέχρι 31.12.2016:  2975 καταγραφές ασθενών  

• Αξιοποίηση των πληροφοριών του αρχείου 
• Συνεχής βελτίωση και αναπροσαρμογή του Αρχείου 
• Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών του Τμήματος Μυελικής 

ανεπάρκειας της ΕΑΕ 
• Προβολή Του Τμήματος ΜΔΣ και της ΕΑΕ στο διεθνή χώρο 

• Ποια νοσήματα καταγράφονται στο ΕΑΚΜΥΣ 
• Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 
• Υβριδικά Μυελοδυσπλαστικά / Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα 
• Απλαστική αναιμία 
• Παροξυντική Νυκτερινή Αιμοσφαιριναουρία 
• Σύνδρομα συγγενούς μυελικής ανεπάρκειας 

Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ. - Χρονικό 
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD 
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 16 



 

ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
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ΣΕΛΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
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Η 
κυτταροβρίθεια 
μυελού από το 
επίχρισμα κατά 
αδρή εκτίμηση 
 
Η ακριβής 
κυτταροβρίθεια 
από την βιοψία 
 
Οι περισσότερες 
πιθανές 
απαντήσεις 
προεπιλεγμένες 
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και προγνωστική κατηγοριοποίηση 
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Οι θεραπευτικές 
επιλογές τσεκάρονται 
για να γίνεται δυνατή η 
αξιολόγηση του αριθμού 
των ασθενών που 
λαμβάνουν κάθε 
θεραπευτική επιλογή 
 
Αποτελέσματα 
θεραπειών δεν 
παρουσιάζονται στο 
ΕΑΚΜΥΣ 
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Νοσοκομεία που συμμετέχουν στο Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ. 
Ενεργό 

Μη ενεργοποιημένο  
προς ενεργοποίηση  

το 2013 
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Στόχοι  
καταγραφών 
ασθενών  
μέχρι το 
τέλος του 
2013 

25 



Καλούμε όλους τους συναδέλφους και πρωτίστως το Δ.Σ. της 
ΕΑΕ να συμβάλλουν στην ευόδωση του έργου του ΕΑΚΜΥΣ 

Το ΕΑΚΜΥΣ ανήκει και αναδεικνύει όλους τους Έλληνες 
Αιματολόγους 
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International PNH Symposium 
 
 
 
 

April 23rd – 26th, 2009 
Ceylan InterContinental Hotel, Istanbul 

Registering patients with  
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria 

in a National Registry 
 

Argiris  S. Symeonidis 
Assoc. Professor of Hematology 

University of Patras, Greece 
Coordinator of the  

Hellenic National Bone Marrow Failure Syndromes’ Registry 
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Moving forward the field of MDS together 
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Participating countries 

Austria Reinhard Stauder  
Czech Republic Jaroslav Cermák  
France Pierre Fenaux  
Germany Ulrich Germing  
Greece Argiris Symeonidis  
Italy Luca Malcovati  
Netherlands Saskia Langemeijer  
Romania Aurelia Tatic  
Spain Guillermo Sanz  
Sweden Eva Hellström-Lindberg  
United Kingdom  David Bowen (Co-chair) 
Denmark (2009) Mette S. Holm  
Portugal (2010) Antonio Medina Almeida  
Poland (2010) Krzysztof Mądry  
Israel  (2012) Moshe Mittelman  
Republic of Serbia (2013) Aleksandar Savic  
Croatia (2013) Njetočka Gredelj Šimec  
 
Project Coordination Theo de Witte (Chief Investigator & Chair) 
 
Project Management Radboud umc Nijmegen, NL  -  Corine van Marrewijk 
Data Management & Statistics  University of York, UK  -  Alex Smith 
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Current status of trial - Recruitment  

17 Countries 
145 Centres 
 

     Recruited = 2,161 
 
• Median time between diagnosis & inclusion  = 43 days 
• Total Visits = 10,851 
• Mean visits per subject = 4 (1-17) 
• Median time between visits = 182 days 
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Data 
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IPSS-R in the EUMDS Registry 

De Swart L, et al. BJH 2015; 170: 270-83 32 



Transfusion Data Registration 
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Συμπερασματικά 

• Το ΕΑΚΜΥΣ είναι ένα εξειδικευμένο εθνικό αρχείο μιας ομάδας 
συναφών νοσημάτων των οποίων οι απαραίτητες για τον 
χειρισμό τους πληροφορίες εξελίσσονται συνεχώς 

• Το αρχείο είναι δραστήριο και εξελισσόμενο πανελλήνιας 
εμβέλειας και έχει οργανωθεί και ανήκει στην Ελληνική 
Αιματολογική Εταιρεία 

• Το ΕΑΚΜΥΣ μαζί με την υπόλοιπη δομή και δραστηριότητα του 
Τμήματος Μυελικής Ανεπάρκειας και ΜΔΣ της ΕΑΕ βοήθησε στο 
να διακριθεί η χώρα και να μπεί σε υψηλη σειρά προτεραιότητος 
στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Registry του European LeukemiaNet 

• Το αρχείο αξιολογείται και προσφέρει πλήθος επιστημονικών 
πληροφοριών που ανακοινώνεται σε υψηλών standards διεθνή 
συνέδρια  
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