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Εισαγωγή

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στα 160 χρόνια, από τότε που για πρώτη φορά περιγράφηκε η Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία, έχει συντελεσθεί 
πραγματικά μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας και της μοριακής ετερογένειας του νοσήμα-
τος. Ωστόσο οι δυσκολίες στη μετάφραση και εφαρμογή των πληροφοριών αυτών στην κλινική πράξη έχουν ως 
αποτέλεσμα να μην είναι εξίσου εντυπωσιακή η πρόοδος στη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη βελτίωση της έκ-
βασης των ασθενών. Για τέσσερις περίπου δεκαετίες η αρασυτίνη και η ανθρακυκλίνη απετέλεσαν τα μοναδικά 
όπλα στη φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση της ΟΜΛ με συμβατική θεραπεία. 

Η καλύτερη ταξινόμηση, βάσει των κυτταρογενετικών αρχικά και των μοριακών χαρακτηριστικών αργότε-
ρα, με την παράλληλη πρόοδο στις μεταμοσχεύσεις και την καλύτερη υποστηρικτική αγωγή βελτίωσαν τα απο-
τελέσματα για τους ασθενείς με ΟΜΛ.

Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, όπως συμβαίνει με την Οξεία 
Προμυελοκυτταρική Λευχαιμία, στην οποία η θεραπεία στόχο έχει το μοριακό παθογενετικό αίτιο του νοσήμα-
τος. Μάλιστα διαφαίνεται ότι είναι η πρώτη οξεία λευχαιμία που μπορεί να ιαθεί χωρίς κυτταροτοξική θεραπεία.

Όσο για την ΟΜΛ, μετά από δεκαετίες θεραπείας με τον κλασικό συνδυασμό «7+3» το τοπίο αλλάζει και 
φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στοχευμένων θεραπειών. Αν είμαστε μπροστά σε μια επανάσταση μέ-
νει να αποδειχθεί.

Τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα για τους «ηλικιωμένους» ασθενείς με ΟΜΛ, παρότι και εδώ υπάρ-
χουν σημαντικές αλλαγές. Η σημαντικότερη δε, είναι ότι η ηλικία δεν αποτελεί πια τη μόνη παράμετρο για τη 
θεραπευτική απόφαση.

Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και άλλα παραμένουν αμετάβλητα για δεκαετίες. Όμως, 
σίγουρα υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος και χώρος για βελτίωση της έκβασης των ασθενών.

Αυτό το τεύχος του περιοδικού, το τελευταίο με αυτή τη μορφή, είναι αφιερωμένο στην οξεία μυελογενή λευ-
χαιμία. Προσπαθήσαμε με την επιλογή της θεματολογίας να καλύψουμε θέματα που αφορούν τόσο την καινούρ-
για γνώση όσο και πρακτικά ζητήματα.

Στην τελευταία ενότητα παρατίθενται τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί, όπως καταγράφηκαν σε παλαιότε-
ρες και πιο πρόσφατες συναντήσεις μας. Οι προβληματισμοί αυτοί ευχόμαστε να οδηγήσουν στη δημιουργία κοι-
νών πρωτοκόλλων για τη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με ΟΜΛ στον ελληνικό χώρο.

Όλοι οι συγγραφείς, καταξιωμένοι συνάδελφοι, με ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία, δούλεψαν άοκνα, με εν-
θουσιασμό και υπευθυνότητα για να καλύψουν το θέμα που τους ανατέθηκε και θέλουμε να τους ευχαριστήσου-
με για τη συμβολή τους στην υλοποίηση αυτής της έκδοσης. 

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια κυρία Ελένη Παπαδάκη, τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο 
Τσαταλά και τον αναπληρωτή καθηγητή κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, που μας εμπιστεύτηκαν την επιμέλεια 
της έκδοσης αυτού του τεύχους.

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις «ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑmed» τόσο για αυτή την έκδοση όσο και 
για τη μακρόχρονη συνεργασία μας.

Τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς τους αναγνώστες με την ευχή τα κείμενα μας να αποτελέσουν ουσιαστική πη-
γή γνώσης, έμπνευση και έναυσμα για επιστημονικές αναζητήσεις. 

Αθήνα, Νοέμβριος 2017

Μαρία Ν. Παγώνη Παναγιώτης Τσιριγώτης
Προσκεκλημένος Εκδότης Προσκεκλημένος Εκδότης
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To Λευχαιμικό Stem Cell

Kωνσταντία Παυλάκη, Χαράλαμπος Ποντίκογλου

ΠΕΡιληΨη: με τον όρο λευχαιμικά stem cells (Leukemia Stem Cells – LSCs) εννοείται ένας υποπλη-
θυσμός λευχαιμικών κυττάρων, τα οποία έχουν την ιδιότητα να δίνουν γένεση και να διαιωνίζουν τη 
λευχαιμία ςε αυτή την ανασκόπηση θα συζητηθούν μοριακά και κυτταρικά χαρακτηριστικά των LSCs, 
απαραίτητα για την επιβίωση τους. Aυτά περιλαμβάνουν ενδογενή σηματοδοτικά μονοπάτια, αλλά και 
στοιχεία του μικροπεριβάλλοντος ή «λευχαιμικής φωλιάς». η τελευταία αλληλοεπιδρά με τα LSCs και 
λειτουργεί ως «καταφύγιο» για αυτά προσδίδοντας τους ιδιότητες όπως η χημειοανθεκτικότητα, με απο-
τέλεσμα τα αυξημένα ποσοστά υποτροπής της νόσου, παρά την αρχική ύφεση. κατ’ αυτήν την έννοια, 
η «λευχαιμική φωλιά» και οι αλληλεπιδράσεις της με τα LSCs θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδεχό-
μενους στόχους για μελλοντικές θεραπείες.

Haema 2017; 8(2): 130-135 Copyright EAE

Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η ιδιότητα ενός κυττάρου να «διαφεύγει» της από-

πτωσης, λόγω συσσωρευμένων γονιδιακών μεταλλάξε-
ων, και να πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα, θεωρείται ως 
καρκινογένεση1. Ως καρκινικά stem cells (Cancer Stem 
Cells – CSCs), θεωρούνται τα stem cells που έχουν χάσει 
τα σημεία ελέγχου του κυτταρικού κύκλου για τον αριθμό 
των αναδιπλασιασμών και των διαιρέσεων που υπόκει-
νται2. Χαρακτηρίζονται δε, από την ικανότητα τους, εάν 
μεταμοσχευθούν σε ανοσοκατασταλμένα (Severe Com-
bined Immunodeficiency – SCID) ζωικά μοντέλα, να δια-
φοροποιούνται σε κύτταρα της υποκείμενης κακοήθειας, 
ικανά να προκαλούν κακοήθεια3. το αιμοποιητικό σύστη-
μα είναι το πρώτο σύστημα στο οποίο επιβεβαιώθηκε η 
ύπαρξη CSCs4. To λευχαιμικό stem cell (Leukemia Stem 
Cell – LSC) παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το αιμο-
ποιητικό stem cell (Haematopoietic Stem Cell – HSC)5. 
Διαθέτει την ικανότητα της αυτο-ανανέωσης και διαφο-
ροποίησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία λευχαιμίας5,6 
και του πολλαπλασιασμού in vitro4. κατά τη διάρκεια 
της νόσου τα LSCs μπορούν να προέλθουν από διαφο-

Εργαστήριο μελέτης της Αιμοποίησης και Αιματολογική κλινική, τμή-
μα ιατρικής Παν/μίου κρήτης

ςυγγραφέας υπεύθυνος για επικοινωνία: Χαράλαμπος Ποντίκογλου, 
Επίκουρος καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου κρήτης, Πα-
νεπιστημιακού γενικού Νοσοκομείου ηρακλείου, τΘ 1352, 71500 
ηράκλειο, κρήτη, Tηλ.: +30 2810 392427, Fax: +30 2810 392344,  
E-mail: c.pontikoglou@med.uoc.gr

ρετικά κύτταρα, τόσο από HSCs όσο και από προγονικά 
κύτταρα της μυελικής σειράς, ως αποτέλεσμα πολλα-
πλών μεταλλάξεων7. Έτσι, σε μοντέλο μεταμόσχευσης 
ομλ ποντικού (MLL-AF9-driven syngeneic murine 
AML transplantation model), έγινε εξαλλαγή προγονι-
κών κυττάρων κοκκιώδους σειράς (commited granulo-
cyte - macrophage progenitors, GMP) σε LSCs, μετά 
από σταθεροποίηση της β-catenin στον πυρήνα, προσδί-
δοντας τους την ικανότητα της αυτο-ανανέωσης και της 
πρόκλησης (propagate) λευχαιμίας8.

λευχαιμία είναι το σύνολο των αιματολογικών κα-
κοηθειών, όπου η διαταραχή συνήθως ξεκινάει από τον 
μυελό των οστών, με αποτέλεσμα τον αυξημένο αριθμό 
μη φυσιολογικών λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα9. Αυ-
τά τα κύτταρα μπορούν επίσης να διηθήσουν διάφορα 
όργανα και ιστούς. οι κύριες κατηγορίες λευχαιμίας εί-
ναι η χρόνια μυελογενής λευχαιμία (Χμλ), η οξεία μυ-
ελογενής λευχαιμία (ομλ), η χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (Χλλ) και η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
(ολλ). η ομλ χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική, 
ταχέως αναπτυσσόμενη μυελική σειρά, που αναπτύσ-
σεται στον μυελό των οστών και στο αίμα, και είναι μια 
γονιδιακά ετερογενής κλωνική διαταραχή9. το υπεύθυ-
νο κύτταρο για αυτή τη διαταραχή είναι το λευχαιμικό 
stem cell (leukemia stem cell – LSC)10. Χαρακτηριστικό 
της ομλ είναι οι συχνές υποτροπές της νόσου, παρά την 
αρχική ύφεση, λόγω λευχαιμικών κυττάρων που παρα-
μένουν στο μυελό. ο πληθυσμός των LSCs θα μπορού-
σε να είναι στόχος για νέες αντι-λευχαιμικές θεραπείες, 
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καθώς η εξάλειψή τους θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
θεραπεία της νόσου και να αποτρέψει πιθανή υποτροπή3.

Χαρακτηρισμός του LsC
οι πρώτες μελέτες που έγιναν για το χαρακτηρισμό 

των LSCs έγιναν σε ποντικούς NOD/SCID11 και σε μα-
κρόχρονες καλλιέργειες (long-term cultures) in vitro12,13. 
ο χαρακτηρισμός τους έγινε με τη χρήση κυτταρομετρίας 
ροής, από ποικιλία διαφόρων υποτύπων ομλ. τα LSCs 
δεν εκφράζουν δείκτες κυτταρικής σειράς (Lineage – Lin-), 
εκφράζουν το δείκτη CD34 (CD34+), και δεν εκφράζουν 
το δείκτη CD38 (CD38-). Ωστόσο, σε πειράματα που με-
λετήθηκαν περιπτώσεις ομλ με μεταλλαγμένο το γονίδιο 
της νουκλεοφωσμίνης (NPM1c), LSCs παρατηρήθηκαν 
κυρίως στο κλάσμα των CD34– κυττάρων14. ο πληθυσμός 
των CD34+ LSC, τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίσθηκε 
εκτενέστερα. Παρατηρήθηκε ότι συνυπάρχουν δύο δια-
κριτοί πληθυσμοί CD34+ LSC, ένας πληθυσμός που έχει 
ομοιότητες με τα φυσιολογικά πολυδύναμα κύτταρα της 
λεμφικής σειράς (lymphoid-primed multi-potent progen-
itors, LMPP) τα LMPP-like LSCs (Lin-/CD34+/CD38-/
CD90-/CD45RA+) και τα GMP-like LSCs (Lin-/CD34+/
CD38+/CD123+/CD45RA+), που έχουν ομοιότητες με τα 
αντίστοιχα κύτταρα των κοκκιοκυττάρων και μακροφά-
γων (granulocyte-macrophage progenitors, GMP)15.

τα HSCs και τα LSCs έχουν πολλά κοινά χαρακτη-
ριστικά, ανήκουν και οι δύο πληθυσμοί κυττάρων στα 
CD34+/CD38- κύτταρα. ςε επίπεδο mRNA καθώς και σε 
πρωτεϊνικό επίπεδο, τα CD34+/CD38- LSCs, αλλά όχι 
τα CD34+/CD38- HSCs, εκφράζουν το μόριο κυτταρικής 
τιμ316, γεγονός που επιτρέπει το διαχωρισμό των δύο 
πληθυσμών stem cells σε διάφορες μορφές οξείας μυε-
λογενούς λευχαιμίας16.

η ανάγκη χαρακτηρισμού των LSCs γίνεται πλέον 
επιτακτική, καθώς η πρόγνωση, η ελάχιστη υπολειπόμε-
νη νόσος (minimal residual disease – MRD) και η τελική 
έκβαση των ασθενών με ομλ φαίνεται να σχετίζεται με 
τον αριθμό των LSCs, κατά τη διάγνωση, στο μυελό των 
οστών των ασθενών17. ο προσδιορισμός του αριθμού των 
LSCs γίνεται είτε ανοσοφαινοτυπικά είτε με πειράματα 
ξενομεταμόσχευσης17. ςε μελέτες, παρατηρήθηκαν ακό-
μη και σε ασθενείς που είχαν επιτύχει πλήρη ύφεση, με-
τά από θεραπεία με αζακυτιδίνη και βαλπροϊκό νάτριο, 
LMPP και GMP-like LSCs18.

Αιμοποιητική φωλιά
τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η υπόθεση της 

αιμοποιητικής «φωλιάς», ως ενός μηχανισμού ρύθμισης 
των HSCs. η αιμοποιητική «φωλιά» αντιπροσωπεύει ένα 
σύνολο κυττάρων, κυτταρικών αλληλεπιδράσεων, καθώς 
και συστατικών εξωκυττάριας ουσίας3. Περιλαμβάνει κύτ-

ταρα του περι-αγγειακού χώρου, οστεοβλάστες, οστεοκλά-
στες, ενδοθηλιακά κύτταρα, κύτταρα του συμπαθητικού 
νευρικού συστήματος, ανοσοποιητικά κύτταρα, λιποκύτ-
ταρα, και μεγακαρυοκύτταρα3. κοινό προγονικό κύττα-
ρο, αρκετών κυττάρων της αιμοποιητικής φωλιάς είναι 
το μεσεγχυματικό στρωματικό κύτταρο (mesenchymal 
stromal cell – MSC).

Έχουν περιγραφεί δύο διακριτές ανατομικά αιμοποιητι-
κές «φωλιές», η ενδοοστική και η αγγειακή19,20 βρίσκονται 
δίπλα σε αγγειακές δομές, αρτηριόλια και τα κολποειδή 
του μυελού των οστών. η αγγειακή φωλιά αποτελείται 
από ενδοθηλιακά κύτταρα, MSC καθώς και συμπαθητι-
κές νευρικές ίνες, ενώ η ενδοοστική φωλιά από οστεο-
βλάστες και εντοπίζεται στα κολποειδή του μυελού των 
οστών21. η υποξία, μέσω της δράσης του HIF1α (Hypoxia 
Inducible Factor 1α), διατηρεί τα HSCs σε κατάσταση 
«ηρεμίας», ως πολυδύναμα κύτταρα22, αυξάνοντας την 
έκφραση του VEGF (vascular endothelial growth fac-
tor), και του CXCR423.

η ρύθμιση της εναλλαγής των HSCs μεταξύ κατάστα-
σης ηρεμίας/πολλαπλασιασμού ή παραμονής (anchoring)/ 
κινητοποίησης τους στην αιμοποιητική φωλιά, είναι δυ-
ναμική7. η παραμονή των HSCs σε κατάσταση «ηρεμί-
ας», ρυθμίζεται θετικά από εκκρινόμενους παράγοντες 
της αιμοποιητικής φωλιάς όπως SCF (stem cell factor), 
TGFβ1 (transforming growth factor beta 1), PF4 (plate-
let factor 4), angiopoietin1, TPO (thrombopoietin)7. H 
πρόσδεση και η παραμονή τους στη «φωλιά» επηρεάζε-
ται από μόρια πρόσδεσης όπως VCAM1 (vascular cell 
adhesion molecule 1), διάφορες selectins, πρωτεΐνες της 
εξωκυττάριας ουσίας όπως ινωδονεκτίνη, υαλουρονικό 
οξύ και παραγόντων όπως SDF1/CXCL12 (stromal cell 
derived factor 1) και του υποδοχέα του CXCR4 (CXC 
chemokine receptor 4)7. ο πολλαπλασιασμός και η ενερ-
γοποίηση της διαφοροποίησης των HSCs ρυθμίζεται από 
συνδέτες του μονοπατιού Notch, καθώς και κυτταροκί-
νες που εκκρίνονται τοπικά όπως interleukin 7 (IL7) ή 
ερυθροποιητίνη (EPO)7.

Λευχαιμική φωλιά - LsC niche
Όπως και με τα HSCs, οι λειτουργίες και η δράση των 

LSCs, επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις που λαμβά-
νουν χώρα στην «αιμοποιητική φωλιά»24. H καταστολή 
της αιμοποίησης ακόμα και σε ασθενείς με χαμηλό φορ-
τίο νόσου, θα μπορούσε να αντανακλά την καταστροφή 
της φυσιολογικής αιμοποιητικής «φωλιάς» και τη δημι-
ουργία «λευχαιμικής» φωλιάς25.

ςτις αιματολογικές κακοήθειες, έχουν παρατηρηθεί 
συχνά αλλαγές στην αιμοποιητική «φωλιά», που συμ-
βάλουν στην αυξημένη έκφραση των LSCs7, επηρεάζουν 
την επιβίωση τους μετά από χημειοθεραπεία και την εμ-
φύτευση στο μικροπεριβάλλον τους3. μελέτες ανέδειξαν 
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την παρουσία ενός παρεκκλίνοντος μικροπεριβάλλοντος 
στη λευχαιμογένεση. ςτις μελέτες αυτές παρατηρήθηκε 
αιματολογική κακοήθεια στοχεύοντας σε γονίδια κυττά-
ρων της αιμοποιητικής φωλιάς3 όπως, α) απαλοιφή του 
υποδοχέα γ του ρετινοϊκού οξέος (Retinoic Acid Receptor 
gamma – RARγ)26 στο μικροπεριπεριβάλλον του μυελού 
των οστών, β) απαλοιφή της Dicer-1 σε προγονικά κύτ-
ταρα της οστικής σειράς (osteoprogenitors) που εξέφρα-
ζαν την πρωτεΐνη osterix27, γ) καθώς και μετάλλαξη της 
β-catenin σε οστεοβλάστες, σε συνδυασμό με την ενεργο-
ποίηση του μονοπατιού Notch, μέσω υπερέκφρασης της 
Jagged-128. μεταλλάξεις σε γονίδια, που συμμετέχουν σε 
σηματοδοτικά μονοπάτια, όπως JAK2, RAS, FLT3, KIT, 
έχουν περιγραφεί σε κακοήθειες της μυελικής σειράς29. 
οι μεταλλάξεις αυτές επιδρούν τόσο στην ανάπτυξη των 
LSCs, όσο και στο πώς επηρεάζονται τα LSCs και οι από-
γονοι τους από ερεθίσματα του μικροπεριβάλλοντος7.

ςε μοντέλα ομλ ποντικών, σε σύγκριση με τα HSCs, 
τα LSCs δεν επηρεάζονταν από σηματοδοτικά μονοπά-
τια, που συμμετέχουν στην επιβίωση, πολλαπλασιασμό 
και πρόσδεση (anchoring) στην αιμοποιητική φωλιά, 
όπως Notch και TGFβ30. Αντίθετα, τα LSCs παρατηρή-
θηκε να εξαρτώνται περισσότερο από μόρια πρόσδεσης 
όπως το CD44 και διάφορες selectins για την εγκατά-
σταση και εμφύτευση στο μυελό των οστών, σε σύγκρι-
ση με τα HSCs31.

Σηματοδοτικά μονοπάτια
Διάφορα σηματοδοτικά μονοπάτια εμπλέκονται στις 

αλληλεπιδράσεις των LSCs με το μικροπεριβάλλον τους, 
ρυθμίζοντας παραμέτρους όπως η επιβίωση και η αυτο-
ανανέωση των LSCs9.

το σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt, υπερεκφράζεται 
στην AML32, είναι απαραίτητο για την αυτο-ανανέω-
ση των LSCs, που προέρχονται είτε από HSCs, είτε από 
απόγονους τους9. οι galectin, συγκεκριμένα οι galectin 
3, galectin 9 και Tim-3 (υποδοχέας της galectin 9), φαί-
νεται να συμβάλουν στην αλληλεπίδραση της αιμοποι-
ητικής «φωλιάς» με τα LSCs, μέσω της β-catenin33-35. H 
galectin 3 αυξάνει τα πυρηνικά επίπεδα της β-catenin, 
ενεργοποιεί το κανονικό μονοπάτι Wnt, αυξάνοντας τη 
χημειοανθεκτικότητα των LSCs33. H galectin 9 και ο υπο-
δοχέας της Tim-3, ο οποίος εκφράζεται μόνο στα LSCs 
αρκετών τύπων ομλ, και όχι στα HSCs, ενεργοποιούν 
το μονοπάτι του NF-kB και της β-catenin, αυξάνοντας 
την αυτο-ανανέωση των LSCs35.

ςε κύτταρα που είχαν απομονωθεί από ασθενείς με 
λευχαιμία, παρατηρήθηκε απορρύθμιση της οικογενείας 
των γονιδίων Hox36. η ρύθμιση της έκφρασης των γο-
νιδίων Hox, γίνεται από τα ανοδικά (upstream) γονίδια 
(caudal type homeobox genes – Cdx) Cdx1, Cdx2, Cdx4, 
τα οποία εμπλέκονται στο μονοπάτι Wnt και BMP (bone 

morphogenic protein)37. Ανώμαλη έκφραση του Cdx2, έχει 
παρατηρηθεί στους περισσότερους ασθενείς με ομλ38, 
ενώ υπερέκφραση των γονιδίων Hox έχει παρατηρηθεί 
κυρίως στις ομλ που έχουν τη διαμετάθεση MLL39. ο 
ρόλος της οικογένειας των γονιδίων Hox, στη λευχαι-
μογένεση και στη ρύθμιση των LSCs, χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει μελλο-
ντικό θεραπευτικό στόχο9.

το μονοπάτι PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase)/
AKT (protein kinase B)/mTOR (mammalian target of ra-
pamycin) (PI3K/AKT/mTOR), αυξάνει την ανθεκτικότητα 
των LSCs σε χημειοθεραπευτικά φάρμακα, και ενεργο-
ποιείται μέσω της διακυτταρικής επαφής των LSCs με τα 
MSCs40. Ωστόσο, η χρήση του σαν πιθανό θεραπευτικό 
στόχο, φέρει περιορισμούς καθώς εκφράζεται και είναι 
πολύ σημαντικό για την επιβίωση και μη λευχαιμικών 
κυττάρων όπως τα MSCs41.

LsCs και μικροπεριβάλλον
η αλληλεπίδραση του μικροπεριβάλλοντος με τα 

LSCs είναι αμφίδρομη. Πρόσφατη μελέτη ανέδειξε ότι 
τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι ικανά να αναδιαμορ-
φώσουν την αιμοποιητική φωλιά σε αυτο-ενισχυόμενη 
(self-reinforcing) λευχαιμική φωλιά42, που έχει ως απο-
τέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των λευχαιμικών κυττά-
ρων και συνάμα τη μείωση των HSCs. μόρια στόχοι των 
LSCs είναι τα CXCL12 και E-selectin, απαραίτητα μόρια 
για την εγκατάσταση των υγιών HSCs στην αιμοποιητι-
κή φωλιά43. Είναι αξιοσημείωτο ότι MSCs ασθενών με 
ομλ παρουσιάζουν μειωμένη έκφραση του CXCL1244. 
ςε μοντέλο μεταμόσχευσης ομλ ποντικού (MLL-AF9- 
driven syngeneic murine AML transplantation model), 
παρατηρήθηκαν νευροπαθητικές αλλαγές στην αιμοποι-
ητική «φωλιά», μέσω καταστροφής νευρικών κυττάρων 
από τα LSCs45, επηρεάζοντας αρνητικά την ενεργότη-
τα των περι-αγγειακών MSCs και εν γένει τη λειτουρ-
γία της «φωλιάς»7.

Επίσης, τα LSCs παρατηρήθηκε να οδηγούν έμμεσα 
σε αύξηση του πολλαπλασιασμού των HSCs, αυξάνοντας 
τον αριθμό των κυττάρων που θα μπορούσαν δυνητικά 
να αποκτήσουν μεταλλάξεις46. Από συν-καλλιέργειες εν-
δοθηλιακών κυττάρων (endothelial cells – EC) με κύτ-
ταρα ομλ, παρατηρήθηκε ότι τα κύτταρα της ομλ 
παράγουν προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως TNFα 
(tumor necrosis factor α), IL-6 (interleukin-6), IL-1 (in-
terleukin-1), με αποτέλεσμα την παραγωγή αυξητικών 
παραγόντων G-CSF (granulocyte – colony stimulating 
factor) και GM-CSF (granulocyte/macrophage colony 
stimulating factor) από τα EC7.

μελέτες σε ποντικούς, ανέδειξαν γενετικές βλάβες σε 
κύτταρα της αιμοποιητικής φωλιάς ικανές να συμβάλλουν 
ή/και να προκαλούν κακοήθειες της μυελικής σειράς7. το 
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κύριο ερώτημα που τίθεται είναι εάν αυτές οι αλλαγές 
στην αιμοποιητική φωλιά θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
νόσο σε ανθρώπους. ςε μελέτη οστεομυελικών βιοψιών 
ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (μΔς), ομλ 
ή μΔς που εξετράπη σε ομλ, παρατηρήθηκε αυξημένη 
πυρηνική έκφραση β-catenin σε κύτταρα οστεβλαστικής 
σειράς που εκφράζουν Runx2, εύρημα που συσχετίζεται 
με αυξημένη ενεργότητα του Notch στα CD34+ αρχέγονα 
αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα28. Ωστόσο, σε ex vivo 
κυτταρικές καλλιέργειες, σε κυτταρικούς πληθυσμούς 
ασθενών με μυελικές κακοήθειες ανευρέθησαν γενετι-
κές αλλαγές, διαφορετικές από τις driver μεταλλάξεις 
του λευχαιμικού κλώνου47. Υποστηρίζοντας περαιτέρω 
την υπόθεση ότι οι γενετικές αλλαγές στο αιμοποιητικό 
μικροπεριβάλλον είναι ανεξάρτητο γεγονός κατά τη δι-
άρκεια της νόσου7.

Στοχεύοντας τα LsCs
Όπως τα HSCs, τα LSCs φαίνεται να εντοπίζονται σε 

συγκεκριμένες περιοχές του μυελού των οστών48, κυρίως 
στην ενδοοστική και αγγειακή «φωλιά», που τα καθιστούν 
ανθεκτικά στη χημειοθεραπεία. η ελάχιστη υπολειπόμενη 
νόσος (Minimal Residual Disease – MRD) στην ομλ, 
στοχεύοντας την αιμοποιητική φωλιά έχει εγείρει το εν-
διαφέρον τα τελευταία χρόνια49. LSCs που έχουν συν-
καλλιεργηθεί με στρωματικά κύτταρα του μυελού των 
οστών, φαίνεται να είναι ανθεκτικά σε χημειοθεραπευτικά 
φάρμακα. Πιθανά, εμπλέκονται μηχανισμοί που ρυθμίζο-
νται από τα στρωματικά κύτταρα, ώστε να αποφεύγουν 
την απόπτωση και να παραμένουν σε κατάσταση «ηρεμί-
ας», τόσο τα LSCs, όσο και οι απόγονοι τους7. Θεραπευ-
τικό στόχο αποτελούν παράγοντες που απομακρύνουν τα 
LSCs και τους απογόνους τους από τη «φωλιά», με απο-
τέλεσμα να αυξάνεται η θανάτωση τους7. 

μελέτες ανέδειξαν ότι η απομάκρυνση των LSCs από 
το «προστατευτικό μικροπεριβάλλον» τους, μέσω χορή-
γησης G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor), θα 
μπορούσε να αυξήσει την επιτυχία της θεραπείας μακρό-
χρονα, καθιστώντας τα πιθανά, ευαίσθητα στη θεραπεία3. 

τα LSCs παρουσιάζουν αυξημένη έκφραση του CXCR4. 
Αναστέλλοντας την αλληλεπίδραση CXCL12 (SDF1) και 
CXCR4 στην αιμοποιητική φωλιά, με τη χρήση αναστο-
λέων του CXCR4 (plerixafor AMD3100), θα μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά, καθώς φαίνεται να 
τα καθιστά ευαίσθητα στη χημειοθεραπεία50, 51. η απο-
τελεσματικότητα των αναστολέων του CXCR4 αυξάνε-
ται περαιτέρω με χρήση αδρανοποιητικών αντισωμάτων 
έναντι του TGFβ52. ςε τρέχουσες κλινικές μελέτες, με-
λετάται η δράση του plerixafor, ή άλλων φαρμάκων που 
στοχεύουν την αλληλεπίδραση CXCL12-CXCR4, είτε ως 
μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με G-CSF, προκειμέ-
νου να καταστήσουν τα LSCs περισσότερο ευάλωτα σε 
συμβατικές χημειοθεραπείες, αφ’ ενός κατά τη διάγνω-
ση, αφ’ ετέρου κατά την υποτροπή7. η αδρανοποίηση 
του CD44, μορίου πρόσδεσης των LSCS, με χρήση μο-
νοκλωνικού αντισώματος (anti-CD44v6 – Bivatuzumab, 
έχει εγκριθεί από τον FDA), θα μπορούσε να αποτελέ-
σει στοχευμένη θεραπεία έναντι των LSCs της ομλ53. 
Επιπρόσθετα, τα LSCs αποκτούν χημειοανθεκτικότητα 
μέσω της αλληλεπίδρασης του VCAM1 με το σύμπλοκο 
VLA4 (α4β1-integrin very large antigen 4 complex)40. Αυ-
τή η αλληλεπίδραση θα μπορούσε να παρεμποδιστεί με 
τη χρήση του Natalizumab (έχει εγκριθεί από τον FDA). 
Πρόκειται για ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει 
τις α4-integrin, αΕ-integrin και χρησιμοποιείται σε υπο-
τροπιάζουσα σκλήρυνση κατά πλάκας, στη φλεγμονώδη 
νόσο του εντέρου7. τέλος, στόχο θα μπορούσε να απο-
τελέσει ακόμα και ο ίδιος ο VCAM1, για τον οποίο ανα-
πτύσσονται ειδικοί μικρομοριακοί αναστολείς40.

Επίλογος
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροπεριβάλλοντος και 

LSCs θα μπορούσαν να αποτελέσουν υποψήφιους θερα-
πευτικούς στόχους, σηματοδοτικά μονοπάτια του μικρο-
περιβάλλοντος επηρεάζουν τα LSCs. τα LSCs φαίνεται 
να αναδιαμορφώνουν την αιμοποιητική φωλιά, για να 
μετατραπεί σε υποστηρικτικό μικροπεριβάλλον για την 
ανάπτυξη τους3. 
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ABSTRACT: Leukemic stem cells (LSCs) represent a subpopulation of leukemic cells that are capable 
of generating and perpetuating disease. In the present review, various cellular and molecular charac-
teristics of LSCs that play a major role in their survival will be discussed, including intrinsic signaling 
pathways and extrinsic microenvironmental cues. Dynamic interactions between LSCs and microenvi-
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Μοριακές Διαταραχές στην ΟΜΛ

Μαρία Παπαϊωάννου

ΠΕΡιληΨη: η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ομλ) αποτελεί κλωνική διαταραχή του αιμοποιητικού 
στελεχιαίου κυττάρου και χαρακτηρίζεται από επίκτητες γενετικές και επιγενετικές βλάβες που οδηγούν 
σε αναστολή της διαφοροποίησης και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και συσσώρευση λευχαιμικών βλαστών 
στο αίμα και στον μυελό των οστών. η γενετική μελέτη αποκαλύπτει σε 50-55% των περιπτώσεων ομλ 
ενηλίκων χρωμοσωμικές ανωμαλίες ενώ οι υπόλοιπες εμφανίζουν φυσιολογικό καρυότυπο. οι περιπτώ-
σεις με φυσιολογικό καρυότυπο χαρακτηρίζονται από σημαντική ετερογένεια ως προς την κλινική έκ-
βαση. την τελευταία δεκαετία οι εξελίξεις στην τεχνολογία της αλληλούχησης του γονιδιώματος και η 
εφαρμογή τους στη μελέτη της ομλ ανέδειξε ένα ευρύ φάσμα μοριακών βλαβών που καταδεικνύουν 
τη γενετική ετερογένεια και σχετίζονται τόσο με την παθογένεια όσο και με την πρόγνωση της νόσου.
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Aνασκόπηση

Μοριακές βλάβες στην ΟΜΛ - Εισαγωγή
η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ομλ) αποτελεί γε-

νετικά ετερογενή κλωνική διαταραχή των προγονικών αι-
μοποιητικών κυττάρων τα οποία αποκτούν γενετικές και 
επιγενετικές βλάβες που διαταράσσουν τους μηχανισμούς 
πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησής τους1.

η γενετική μελέτη της ομλ βασίζεται εδώ και 30 χρό-
νια περίπου στην κυτταρογενετική ανάλυση που ανέδειξε 
κλωνικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μη τυχαίες (όπως: 
αμοιβαίες μεταθέσεις, αναστροφές, διαγραφές, μονοσω-
μίες και τρισωμίες) και ανευρίσκονται σε 50%-55% των 
ενηλίκων ασθενών με ομλ. η κλινική σημασία των 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών στην ομλ έχει αναγνωρι-
στεί εδώ και πολλά χρόνια ώστε μέχρι σήμερα η καρυο-
τυπική ανάλυση των λευχαιμικών βλαστών να αποτελεί 
καθοριστικό εργαλείο της κλινικής πρακτικής για τη δι-
άγνωση και την προγνωστική ταξινόμηση των ασθενών 
με ομλ2. Ωστόσο, σχεδόν 50% των περιπτώσεων ομλ 
φέρουν φυσιολογικό καρυότυπο και χαρακτηρίζονται από 
σημαντική κλινική ετερογένεια.

η εφαρμογή κλασικών τεχνικών αλληλούχησης ανέ-
δειξε επαναλαμβανόμενες σωματικές μεταλλάξεις στα 
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γονίδια FLT3, NPM1, KIT και CEBPA, τόσο στις περι-
πτώσεις ομλ με χρωμοσωμικές ανωμαλίες όσο και στις 
περιπτώσεις με φυσιολογικό καρυότυπο, γεγονός που 
αντανακλά την υποκείμενη γενετική ετερογένεια. η προ-
γνωστική σημασία αυτών των μεταλλάξεων έχει πλέον 
εδραιωθεί με αποτέλεσμα να έχουν ενσωματωθεί στα τρέ-
χοντα συστήματα προγνωστικής ταξινόμησης της ομλ 
και να καθορίζουν θεραπευτικές πρακτικές3,4.

την τελευταία δεκαετία, η εφαρμογή νεότερων τε-
χνικών αλληλούχησης στη γενετική μελέτη της ομλ 
ανέδειξε ευρύ φάσμα μοριακών βλαβών με διαφορετικό 
λειτουργικό ρόλο που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον ως 
προς τη συσχέτισή τους με την παθογένεια αλλά και την 
πρόγνωση της νόσου.

Ι. Κυτταρογενετικές Ανωμαλίες 
ο ρόλος των κυτταρογενετικών βλαβών στη λευχαι-

μιογένεση έχει μελετηθεί εκτενώς και έχει αναγνωριστεί. 
Ειδικότερα, στην ομλ συγκεκριμένες χρωμοσωμικές 
μεταθέσεις σχετίζονται με διακριτές, βιολογικά και προ-
γνωστικά, μορφές ομλ. οι μορφές αυτές έχουν ενσω-
ματωθεί από την WHO στην τρέχουσα ταξινόμηση της 
ομλ υπό τον όρο «ομλ με επαναλαμβανόμενες γε-
νετικές βλάβες»3. Εκτός από τις ειδικές χρωμοσωμικές 
μεταθέσεις έχουν διαπιστωθεί και άλλες χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες στην ομλ που ανευρίσκονται συνολικά σε 
50-55% των περιπτώσεων3 (Πίνακας 1).
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Ια. ΟΜΛ με t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNXT1
η ομλ με t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNXT1 απο-

τελεί 5-10% των περιπτώσεων ομλ5. η μετάθεση οδη-
γεί σε δυσλειτουργία του μεταγραφικού παράγοντα CBF 
(core binding factor) με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η 
διαφοροποίηση του κυττάρου. η ομλ με την εν λόγω με-
τάθεση φέρει διακριτά μορφολογικά (περιπυρηνική άλω, 
και κοκκία «salmon-colored»), ανοσοφαινοτυπικά (ανώ-
μαλη έκφραση δεικτών Β-σειράς, CD19, PAX5,CD79a) 
και κλινικά χαρακτηριστικά (μακρά επιβίωση με συμβα-
τική χημειοθεραπεία και υψηλές δόσεις Ara-c)3.

Ιβ.  ΟΜΛ με inv(16)(p13.1;q22) ή t(16;16)
(p13.1;q22); CBFB-MYH11
η ομλ με inv(16)(p13.1;q22) ή t(16;16)(p13.1;q22); 

CBFB-MYH11 αποτελεί 5–10% των ομλ5 και είναι απο-
τέλεσμα δυσλειτουργίας του μεταγραφικού παράγοντα 
CBF. Επιπλέον εμφανίζει διακριτά μορφολογικά (αυξη-
μένα εωσινόφιλα και προμυελοκύτταρα/μυελοκύτταρα 
με μεγάλα βασίφιλα κοκκία) και κλινικά χαρακτηριστι-
κά (μακρά επιβίωση μετά από χημειοθεραπεία με υψη-
λές δόσεις Ara-c).

Ιγ. ΟΜΛ με t(15;17)(q24.1;q21.1); PML-RARA
η ομλ με t(15;17)(q24.1;q21.1); PML-RARA αποτελεί 

10–20% των ομλ5. η μετάθεση οδηγεί στη δημιουργία 
χιμαιρικού γονιδίου μεταξύ των γονιδίων RARA (retinoic 
acid receptor alpha) και PML, (promyelocytic leukemia) 
το προϊόν του οποίου διαταράσσει τη μεταγραφή γονιδί-
ων που εμπλέκονται στη διαφοροποίηση, στην απόπτω-
ση και στον πολλαπλασιασμό του κυττάρου. η πρόγνωση 
της μορφής αυτής είναι εξαιρετική όταν ενσωματωθεί 

στη θεραπεία το all trans retinoic acid (ATRA). ςπανι-
ότερα ανευρίσκονται παραλλαγές της μετάθεσης όπως: 
t(11;17)(q23;q21); ZBTB16-RARA ή t(17;17)(q21;q21); 
STAT5B-RARA6.

1δ. ΟΜΛ με t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
η ομλ με t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL απα-

ντά σε 2% των ασθενών με ομλ5,6. το γονίδιο MLL 
(mixed-lineage leukemia) γνωστό και ως KMT2A (lysine 
(K)-specific methyltransferase 2A) κωδικοποιεί μία με-
θυλτρανσφεράση λυσίνης των ιστονών. η μετάθεση μπο-
ρεί να οδηγήσει σε σταθερή ενεργοποίηση του MLL και 
λευχαιμιογένεση. Έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερα από 
50 εναλλακτικά γονίδια που μπορεί να «συντροφεύουν» 
το MLL στον σχηματισμό χιμαιρικού γονιδίου, όπως: 
MLLT1 (ENL), MLLT10 (AF10), MLLT4 (AF6) και ELL. 
η πρόγνωση της ομλ με t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL 
είναι ενδιαμέσου κινδύνου ενώ άλλες παραλλαγές μπορεί 
να προσδίδουν πρόγνωση υψηλού κινδύνου.

1ε. ΟΜΛ με t(6;9)(p23;q24); DEK-NUP214
οι περιπτώσεις ομλ με t(6;9)(p23;q24); DEK-

NUP214 είναι σπάνιες και αφορούν <2% των ασθενών 
με ομλ5,6. το χιμαιρικό γονίδιο που προκύπτει από τη με-
τάθεση συνιστά ογκοπρωτεΐνη. η μορφή αυτή της ομλ 
χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό βασεοφίλων, τρι-
γραμμική δυσπλασία και δυσμενή πρόγνωση. 

1στ.  ΟΜΛ με inv(3)(q21;q26.2) ή t(3;3)
(q21;q26.2); RPN1-EVI1

η ομλ με inv(3)(q21;q26.2) ή t(3;3)(q21;q26.2); 

πίνακας 1. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες στην de novo ΟΜΛ των ενηλίκων

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες στην ΟΜΛ Συχνότητα

ΟΜΛ με t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNXT1 5-10%
ΟΜΛ με inv(16)(p13.1;q22) or t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11 5-10%
ΟΜΛ με t(15;17)(q24.1;q21.1); PML-RARA 10-20%
ΟΜΛ με t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL 2%
ΟΜΛ με t(6;9)(p23;q24); DEK-NUP214 <2%
ΟΜΛ με inv(3)(q21;q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1 <2%

ΟΜΛ με t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1

de novo ΟΜΛ με t(9;22)(q34;q11); BCR-ABL1 που δεν προκύπτει από ΧΜΛ
ΟΜΛ με μονοσωμικό καρυότυπο 
ΟΜΛ με σύμπλοκο καρυότυπο (τουλάχιστον 3 κυτταρογενετικές ανωμαλίες)
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RPN1-EVI1 αντιπροσωπεύει <2% των ομλ5,6. η μετά-
θεση μεταξύ των γονιδίων RPN1 και EVI1 οδηγεί σε αυ-
ξημένη έκφραση του EVI1 που προάγει τον κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό. ςυχνά συνυπάρχουν ανωμαλίες των 
χρωμοσωμάτων 5 ή 7. οι ασθενείς με αυτού του τύπου 
ομλ έχουν αυξημένο αριθμό αιμοπεταλίων, πολυγραμ-
μική δυσπλασία και χαρακτηριστικά αυξημένο αριθμό μι-
κρών μεγακαρυοκυττάρων με υπολόβωση του πυρήνα. 
τέλος η πρόγνωση της λευχαιμίας αυτής είναι δυσμενής. 

1ζ. ΟΜΛ με άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες 
Πέραν των αμοιβαίων μεταθέσεων έχουν διαπιστωθεί 

και άλλου τύπου χρωμοσωμικές ανωμαλίες στην ομλ. 
ςυχνά ανευρίσκονται διαγραφές γονιδίων ή τμημάτων 
τους όπως del 5, del5q, del7, del17, ή del 17p που σχετί-
ζονται με δυσμενή πρόγνωση3.

οι περιπτώσεις ομλ με ≥3 κυτταρογενετικές ανω-
μαλίες συνιστούν κλινική υποομάδα με δυσμενή πρό-
γνωση, γνωστή και ως ομλ με σύμπλοκο καρυότυπο 
(AML-CK/complex karyotype)3.

τέλος, μια άλλη κατηγορία ομλ συνιστούν οι περι-
πτώσεις με μονοσωμία (MK-AML/monosomal karyotype) 
που χαρακτηρίζονται από δύο τουλάχιστον αυτοσωματικές 
μονοσωμίες ή μια αυτοσωματική μονοσωμία και οποια-
δήποτε άλλη χρωμοσωμική δομική ανωμαλία7.

ΙΙ.  Σωματικές Μεταλλάξεις  
Συχνότητα Μεταλλάξεων στην ΟΜΛ 
οι πιο συχνές από τις μεταλλάξεις που ανευρίσκονται 

στην ομλ και οι πλέον μελετημένες είναι οι μεταλλά-
ξεις των γονιδίων FLT3, NPM1, CEBPA και KIT. τα δε-
δομένα που αφορούν τις μεταλλάξεις αυτές ήταν αρκετά 
ώστε η τρέχουσα ταξινόμηση των μυελογενών κακοηθει-
ών του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας (WHO 2008) να 
τις έχει ενσωματώσει στη διαγνωστική προσέγγιση και 
προγνωστική ταξινόμηση της ομλ3. Επιπλέον ο WHO 
προτείνει ότι οι μεταλλάξεις των NPM1 και CEBPA κα-
θορίζουν δυο διακριτούς υπότυπους ομλ, την ομλ με 
μεταλλάξεις του NPM1 και ομλ με μεταλλάξεις του 
CEBPA3. οι μεταλλάξεις που απαντούν στην ομλ και 
η συχνότητά τους αναφέρονται στον Πίνακα 2.

Ταξινόμηση Μεταλλάξεων με Βάση  
το Λειτουργικό τους Ρόλο 

ςύμφωνα με το μοντέλο λευχαιμογένεσης «two-hit» 
των Gilliland και Griffin που προτάθηκε το 20028, δύο 
τύποι μεταλλάξεων συνεργάζονται για την πρόκληση 
ομλ: οι μεταλλάξεις τάξεως ι (class I) όπως FLT3-ITD 
ή N-RAS, που προσδίδουν στα λευχαιμικά κύτταρα πλε-
ονέκτημα πολλαπλασιασμού και οι μεταλλάξεις τάξεως 

πίνακας 2. Μεταλλάξεις γονιδίων στην ΟΜΛ και η συχνότητά τους

Γονίδιο Συνολική συχνότητα Συχνότητα σε υποκατηγορίες 

NPM1 30-35% 50% σε ΟΜΛ με φυσιολ. καρυότυπο

FLT3 ITd/FLT3 TKd 25-30%/5-10% 40% σε ΟΜΛ με φυσιολ. καρυότυπο 
40% σε ΟΜΛ t(15;17) 

80% σε ΟΜΛ t(6;9) 

CEBPA 5-10% 15% σε ΟΜΛ με φυσιολ. καρυότυπο 

DNMT3A 20% 25-35% σε ΟΜΛ με φυσιολ. καρυότυπο

IDH1/IDH2 30% (και οι δυο) 14-19% σε ΟΜΛ με φυσιολ. καρυότυπο

TET2 7-10% (50% με νεότερες τεχνικές) Συνήθως με δευτεροπαθείς ΟΜΛ

RAS (NRAS/KRAS) 20% Συνύπαρξη με NPM1, inv16, del7

KIT 2-3% 20-30% σεΟΜΛ με inv16 
20% σε ΟΜΛ με t(8;21) 

ASXL1 3-17% 50% σε ΟΜΛ με παθολογικό καρυότυπο 

MLL 4-14% 10-15% σε ΟΜΛ με φυσιολ. καρυότυπο

PHF6 2-3%

RUNX1 5% 5% σε ΟΜΛ με φυσιολ. καρυότυπο

TP53 2-9% Συνήθως με παθολογικό καρυότυπο

WT1 4-11% Συνήθως με φυσιολ. καρυότυπο
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ιι (class II) που συνιστούν ειδικούς χιμαιρικούς μεταγρα-
φικούς παράγοντες και διαταράσσουν τη διαφοροποίησή 
τους (Πίνακας 3). Επιπλέον, στο μοντέλο αυτό προτεί-
νεται ότι οι μεταλλάξεις τάξεως ιι προηγούνται των τά-
ξεως ι ώστε να δημιουργείται ένα παθογενετικό πλαίσιο 
που ερμηνεύει την αναστολή της διαφοροποίησης και 
την αύξηση του πολλαπλασιασμού, που χαρακτηρίζουν 
την ομλ. ςτη δεκαετία που ακολούθησε, η ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε στην αποκάλυψη πολ-
λών τύπων μεταλλάξεων που σχετίζονται με την ομλ 
και δεν εντάσσονται στις δυο τάξεις του μοντέλου των 
Gilliland και Griffin9.

το 2013 το δίκτυο έρευνας Cancer Genome Atlas δη-

μοσίευσε τα αποτελέσματα μοριακής μελέτης 200 πε-
ριπτώσεων ομλ με νεότερες τεχνικές αλληλούχησης. 
ταυτοποιήθηκαν μεταλλάξεις πολλών γονιδίων που τα-
ξινομούνται σε 9 ομάδες με βάση τον λειτουργικό τους 
ρόλο10 (Πίνακας 4).

οι ομάδες με σειρά συχνότητας είναι οι παρακάτω:  
1. μεταλλάξεις γονιδίων που οδηγούν σε ενεργοποίηση 
σηματοδοτικών οδών (59%): FLT3, KIT, KRAS/NRAS, 
PTPs (protein tyrosine phosphatases). 2. μεταλλάξεις 
γονιδίων που σχετίζονται με μεθυλίωση του DNA (44%): 
DNMT3A, DNMT3B, DNMT1, TET1, TET2, IDH1, IDH2. 
3. μεταλλάξεις γονιδίων που σχετίζονται με τροποποιητές 
χρωματίνης (30%): MLL fusion, MLL-PTD, NUP98-NSD1, 
ASXL1, EZH2, KDM6A. 4. μεταλλάξεις του γονιδίου νου-
κλεοφωσμίνης 1 (27%): NPM1. 5. μεταλλάξεις γονιδίων 
που κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες μυελικής 
σειράς (22%): RUNX1, CEBPA. 6. Χιμαιρικές μεταγρα-
φικές πρωτεΐνες αποτέλεσμα αμοιβαίων μεταθέσεων με-
ταξύ χρωμοσωμάτων (18%): PML-RARA, CBFB-MYH11, 
RUNX1-RUNX1T1, PICALM-MLLT10. 7. μεταλλάξεις 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων (16%): TP53, WT1, PHF. 
8. μεταλλάξεις που αφορούν γονίδια του συμπλέγμα-
τος ματίσματος (splicosome complex) (16%): SF3B1, 
SRSF2, U2AF1. 9. μεταλλάξεις που αφορούν γονίδια 
του συμπλέγματος συνεκτικότητας των χρωματίδων (co-
hesion complex) (13%): SMC1A, SMC3, RAD21, STAG2. 

η συχνή συνύπαρξη γονιδιακών μεταλλάξεων όπως 
NPM1 και FLT3, συνηγορεί για συνέργεια γονιδίων στην 
παθογένεια ενώ άλλες μεταλλάξεις είναι αμοιβαία απο-
κλειόμενες.

πίνακας 4. Τύποι μεταλλάξεων με βάση τη λειτουργική τους σημασία10

Τύποι μεταλλάξεων με βάση  
τη λειτουργική τους σημασία

Συχνότητα Γονίδια 

Ενεργοποίηση σηματοδοτικής οδού 
(signal transduction activation)

59% FLT3, KIT, KRAS/NRAS, PTPs  
(protein tyrosine phosphatases)

Μεθυλίωση dNA (dNA methylation) 44% DNMT3A, DNMT3B, DNMT1, TET1, TET2, IDH1, IDH2

Τροποποιητές χρωματίνης  
(chromatin modifiers)

30%  MLL fusion, MLL-PTD, NUP98-NSD1,  
ASXL1, EZH2, KDM6A

NPM1 μεταλλάξεις 27% NPM1

Μεταγραφικοί παράγοντες (με μεταλλάξεις) 
(myeloid transcription factors)

22% RUNX1, CEBPA

Μεταγραφικοί παράγοντες (σε χιμαιρικά γονίδια)
(chimeric transcription factors)

18% PML-RARA, CBFB-MYH11, RUNX1-RUNX1T1,  
PICALM-MLLT10

Ογκοκατασταλτικά γονίδια (tumor suppressor genes) 16% TP53, WT1,PHF

Σύμπλεγμα ματίσματος (splicesome complex) 16% SF3B1, SRSF2, U2AF1

Σύμπλεγμα συνεκτικότητας χρωματίδων 
(cohesion complex) 

13% SMC1A, SMC3, RAd21, STAG2

πίνακας 3. Τύποι μεταλλάξεων σύμφωνα με το μο-
ντέλο Gilliland και Griffin8

Τύποι 
Μεταλλάξεων 

Τάξεως Ι Τάξεως ΙΙ

Λειτουργία Σηματοδοτικές οδοί Διαφοροποίηση
Γονίδια FLT3 RUNX1 (AML1)

KIT CBFβ

NRAS, KRAS CEBPA
JAK2 NPM1

PTPN11 PU1
MLL

RARA
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ροποίησή τους17. η Αμερικάνικη ομάδα μελέτης Cancer 
and Leukemia Group B (CALGB) κατέδειξε πρόσφατα 
ότι οι ασθενείς με ομλ και μεταλλάξεις του RAS ευ-
νοούνται από τη χορήγηση υψηλών δόσεων κυτοσίνης 
αραβινοσίδης18. Ωστόσο, η προγνωστική σημασία των 
μεταλλάξεων αυτών για την έκβαση των ασθενών πα-
ραμένει ασαφής19,20.

1γ.  Μεταλλάξεις του γονιδίου KIT (v-KIT 
Hardy-Zuckerman 4 Feline Sarcoma Viral 
Oncogene Homolog)
μεταλλάξεις του υποδοχέα c-KIT ανιχνεύονται σπά-

νια και συνήθως ανευρίσκονται σε ασθενείς με CBF-
ομλ [20-30% των περιπτώσεων με inv(16)(p13.1;q22) 
ή 20% των περιπτώσεων με t(8;21)(q22;22)]. οι μεταλ-
λάξεις αφορούν τα εξώνια 8 και 17 με συνηθέστερη με-
τάλλαξη την D816. η αποκάλυψη των μεταλλάξεων του 
c-KIT συνέβαλε στον ακριβέστερο καθορισμό της πρό-
γνωσης των ασθενών αυτών που παραδοσιακά θεωρού-
νται ασθενείς με καλή πρόγνωση21.

Έτσι οι μεταλλάξεις c-KIT σχετίζονται με δυσμενή πρό-
γνωση των ασθενών ιδιαίτερα των ασθενών με t(8;21)22.

2.  Μεταλλάξεις Γονιδίων που Σχετίζονται  
με Μεθυλίωση του DNA
η μεθυλίωση του DNA ελέγχει την έκφραση των γο-

νιδίων μέσω της μεθυλίωσης της κυτοσίνης στις CpG θέ-
σεις που μπορεί να αθροίζονται σε ομάδες (CpG islands) 
ή εμφανίζονται μεμονωμένα . η μεθυλίωση του DNA συ-
νιστά μια επιγενετική διαδικασία ελέγχου της γονιδιακής 
έκφρασης και ασκεί ουσιαστικό ρόλο στη φυσιολογική 
ανάπτυξη και διαφοροποίηση των κυττάρων.

2α.  Μεταλλάξεις του γονιδίου DNMT3A  
(DNA Methyltransferase 3A)

οι DNA μεθυλτρανσφεράσες (DNMT) αποτελούν οι-
κογένεια ενζύμων υπεύθυνων για τη συντήρηση της DNA 
μεθυλίωσης στα κύτταρα των θηλαστικών. Χωρίς μεθυλ-
τρανσφεράσες τα κύτταρα χάνουν σταδιακά τις μεθυλικές 
ομάδες από το DNA με αποτέλεσμα την έκφραση γονι-
δίων που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν εκφράζονται. 
οι μεταλλάξεις του γονιδίου DNMT3A που επηρεάζει τις 
μεθυλτρανσφεράσες του DNA έχουν περιγραφεί σε 20% 
των ασθενών με de novo ομλ και ανευρίσκονται σχεδόν 
αποκλειστικά σε ομλ ενδιαμέσου κινδύνου ενώ απου-
σιάζουν από περιπτώσεις με ευνοϊκό καρυότυπο23. ςε μία 
πρόσφατη μεγάλη μελέτη της AML Study Group που συ-
μπεριέλαβε 1770 ασθενείς ηλικίας κάτω των 60 ετών με 
ομλ, μεταλλάξεις DNMT3A διαπιστώθηκαν συχνότε-

Ανάλυση Μεταλλάξεων και Συσχέτιση  
με την παθογένεια της ΟΜΛ
1.  Μεταλλάξεις Γονιδίων που Ενεργοποιούν 

Σηματοδοτικές Οδούς
Ανευρίσκονται σε 60% περίπου των περιπτώσεων 

ομλ και περιλαμβάνουν μεταλλάξεις των FLT3, KIT, 
άλλων κινασών τυροσίνης, κινασών σερίνης θρεονίνης, 
KRAS/NRAS, PTPs (φωσφατασών της τυροσίνης)10.

1α.  Μεταλλάξεις του γονιδίου FLT3  
(Fms-like Tyrosine Kinase 3)

το γονίδιο FLT3 κωδικοποιεί έναν διαμεμβρανικό 
υποδοχέα κινάσης τυροσίνης τάξεως ιιι, τον fms-like 
tyrosine kinase-3, που εκφράζεται σε φυσιολογικά προ-
γονικά κύτταρα του μυελού των οστών και συμβάλλει στη 
φυσιολογική αιμοποίηση11. η ενεργοποίηση του υποδο-
χέα οδηγεί σε έναν καταρράκτη φωσφορυλιώσεων στις 
οδούς μεταγωγής σήματος των STAT, AKT/PI3, MAP κι-
νασών που προάγουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. οι 
μεταλλάξεις του γονιδίου FLT3 είναι από τις πρώτες γενε-
τικές βλάβες που έχουν περιγραφεί στην ομλ και ανευ-
ρίσκονται σε ένα τρίτο περίπου των ασθενών με ομλ. 
Αναγνωρίζονται δύο τύποι FLT3 μεταλλάξεων: i) ο τύ-
πος του εσωτερικού εν σειρά διπλασιασμού στα εξόνια 
14 και 15 [ITD/internal tandem duplication] που απαντά 
σε 25%-30% των περιπτώσεων και ii) ο τύπος της ση-
μειακής μετάλλαξης στο τμήμα ενεργοποίησης της κι-
νάσης [TKD/tyrosine activation domain] με πιο συχνή 
την D835 που απαντά σε 5-10% των περιπτώσεων12-14. 
και οι δύο τύποι οδηγούν σε συνεχή ενεργοποίηση του 
υποδοχέα FLT3. οι μεταλλάξεις FLT3-ITD σχετίζονται 
με λευκοκυττάρωση, με cup-like μορφολογία βλαστών 
και με φυσιολογικό καρυότυπο. η παρουσία των μεταλ-
λάξεων FLT3-ITD μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με με-
ταλλάξεις άλλων γονιδίων, όπως NPM 1 και CEBPA έχει 
δυσμενή προγνωστική σημασία στην έκβαση των ασθε-
νών, με βραχεία επιβίωση χωρίς νόσο μετά από συμβα-
τική χημειοθεραπεία15.

1β.  Μεταλλάξεις των γονιδίων Ν-RAS/Κ-RAS 
(Neuroblastoma RAS Viral (v-ras) 
Oncogene Homolog and Kirsten Rat 
Sarcoma Viral Oncogene Homolog)

μεταλλάξεις ενεργοποίησης του γονιδίου RAS, είτε 
KRAS ή NRAS, συνιστούν περίπου 20% των μεταλλάξε-
ων στην ομλ16 πιο συχνά σε CBF λευχαιμίες, ιδιαίτε-
ρα σε συνδυασμό με inv(16). οι μεταλλάξεις του NRAS 
φαίνεται ότι ενισχύουν την επιβίωση των λευχαιμικών 
κυττάρων αναστέλλοντας την απόπτωση και τη διαφο-
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ρα σε ασθενείς ηλικίας >50 ετών και σε ασθενείς με φυ-
σιολογικό καρυότυπο. Επίσης ανευρέθηκαν ταυτόχρονα 
με μεταλλάξεις NPM1, FLT3-ITD και IDH1/IDH2 χω-
ρίς ωστόσο να έχουν κάποια επίπτωση στην έκβαση των 
ασθενών24, σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες όπου 
αναφέρεται ότι οι μεταλλάξεις DNMT3A φάνηκε να σχε-
τίζονται με δυσμενή επίπτωση στην επιβίωση σε σύγκρι-
ση με ασθενείς που δεν έφεραν τη μετάλλαξη.(12 μήνες 
έναντι 41 μήνες)23,25.

2β.  Μεταλλάξεις των γονιδίων IDH1/IDH2 
(Isocitrate Dehydrogenase 1 and 2)

τα γονίδια IDH1/IDH2 κωδικοποιούν τα ένζυμα ισο-
κυτρική δεϋδρογενάση 1 και 2 αντίστοιχα, που κατα-
λύουν την αντίδραση μετατροπής του ισοκυτρικού σε 
α-κετογλoυταρικό στον κύκλο του Krebs. μεταλλάξεις 
των γονιδίων οδηγούν στην παραγωγή 2-υδροξυγλουτα-
ρικού που αναστέλλει την υδροξυμεθυλίωση του DNA. 
οι μεταλλάξεις αυτές ανήκουν στις νεότερες μεταλλά-
ξεις και αναφέρεται ότι ανευρίσκονται σε 30% των ομλ 
με φυσιολογικό καρυότυπο26. η ομάδα μελέτης CALGB 
ταυτοποίησε για πρώτη φορά τη συχνότητα και την προ-
γνωστική σημασία των μεταλλάξεων IDH σε μελέτη 358 
ασθενών με ομλ και φυσιολογικό καρυότυπο26. ςτη με-
λέτη αυτή αναφέρεται ότι η συχνότητα των μεταλλάξε-
ων του IDH1 ήταν 14% και 19% των μεταλλάξεων του 
IDH2. και οι δύο IDH μεταλλάξεις σχετίζονταν με μι-
κρής διάρκειας επιβίωση χωρίς νόσο και χαμηλή συχνό-
τητα πλήρους ύφεσης. μια άλλη μελέτη κατέδειξε ότι οι 
μεταλλάξεις IDH1/IDH2 σχετίζονται με υψηλό αριθμό 
αιμοπεταλίων και χαμηλό αριθμό λευκών ενώ επηρεά-
ζουν δυσμενώς την επιβίωση χωρίς νόσο και τη συνο-
λική επιβίωση.

Επιπλέον, ασθενείς με μεταλλαγμένη NPM1 και απου-
σία μετάλλαξης FLT3-ITD που φέρουν μεταλλάξεις IDH, 
φάνηκε να έχουν βραχύτερη επιβίωση χωρίς νόσο27,28. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι οι μεταλλάξεις IDH οδηγούν στην 
παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων 2-υδροξυγλουταρικού που 
μπορεί να ανιχνευθεί στον ορό και ως εκ τούτου να απο-
τελέσει δείκτη της παρουσίας των μεταλλάξεων IDH29.

2γ.  Μεταλλάξεις του γονιδίου TET2  
(Tet Methylcytosine Dioxygenase 2)
τα γονίδια της οικογένειας TET (ten-eleven translo-

cation) κωδικοποιούν πρωτεΐνες με ενζυματική δραστη-
ριότητα στον επιγενετικό έλεγχο της έκφρασης του DNA 
μέσω απομεθυλίωσης. μεταλλάξεις του γονιδίου TET2 
(ten-eleven translocation 2) έχουν αποκαλυφθεί με νεό-
τερες τεχνικές αλληλούχησης σε 30% των περιπτώσεων 
ομλ συνήθως σε συνδυασμό με άλλες μοριακές βλάβες 
εκτός από μεταλλάξεις IDH1/IDH2 με τις οποίες αλλη-

λοαποκλείονται30. οι μεταλλάξεις TET2 έχουν ως απο-
τέλεσμα την αυξημένη μεθυλίωση που προκαλεί σιγή 
γονιδίων που φυσιολογικά εκφράζονται. ςε πειραματό-
ζωα η κατάργηση του TET2 διαταράσσει τη λειτουργία 
των αιμοποιητικών κυττάρων και προκαλεί οξεία λευχαι-
μία31. Όπως και οι μεταλλάξεις IDH1/IDH2 όταν ανευ-
ρίσκονται σε ομλ ασθενείς με μετάλλαξη NPM1 και 
φυσιολογικό FLT3 (που ορίζονται ως ομάδα ευνοϊκής 
πρόγνωσης σύμφωνα με την ταξινόμηση του European 
Leukemia Net), έτσι και οι μεταλλάξεις TET2 προσδί-
δουν δυσμενή πρόγνωση32-34.

3.  Μεταλλάξεις Γονιδίων που Σχετίζονται  
με Τροποποιητές Χρωματίνης 

3α.  Μεταλλάξεις του γονιδίου ASXL1 
(Additional Sex Combs like 
Transcriptional Regulator 1)

Το γονίδιο ASXL1 κωδικοποιεί πρωτεΐνη που διατα-
ράσσει τη χρωματίνη σε εντοπισμένες θέσεις με αποτέ-
λεσμα την ενίσχυση μεταγραφής κάποιων γονιδίων ή την 
αναστολή μεταγραφής άλλων. οι μεταλλάξεις του γο-
νιδίου ASXL1 έχουν αποκαλυφθεί πρόσφατα και έχουν 
αναφερθεί σε 17% των de novo ομλ και σε 30% των 
περιπτώσεων με παθολογικό καρυότυπο35. η ομλ με 
μεταλλάξεις ASXL1 σχετίζεται με ορισμένα χαρακτη-
ριστικά όπως μεγάλη ηλικία, υπεροχή ανδρικού φύλου, 
συσχέτιση με προηγηθέν μΔς, τρισωμία 8, μεταλλάξεις 
RUNX1 και έκφραση των δεικτών HLA-DR και CD34 
από τους βλάστες35-37. Επιπλέον είναι αμοιβαία αποκλει-
όμενες με τις μεταλλάξεις NPM137,38. ςυνολικά η πα-
ρουσία τους σχετίζεται με κακή πρόγνωση ως προς την 
επίτευξη ύφεσης και την επιβίωση35-38, ενώ φαίνεται ότι 
αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την 
επιβίωση των ασθενών.

3β.  Μεταλλάξεις του γονιδίου MLL ή KMT2A 
(Mixed Lineage Leukemia/Lysine  
(K)-Specific Methyltransferase 2A)

το γονίδιο MLL (πρόσφατα μετονομάστηκε σε KMT2A) 
κωδικοποιεί πρωτεΐνη που λειτουργεί σαν μεθυλτρανσφε-
ράση των ιστονών και ρυθμίζει τη μεταγραφή γονιδίων 
μέσω τροποποίησης των ιστονών. Αναδιατάξεις που πε-
ριλαμβάνουν το γονίδιο MLL είναι γνωστό ότι σχετίζο-
νται με ολλ, ομλ ή λευχαιμία μικτού φαινοτύπου. ο 
μερικός εν σειρά διπλασιασμός του MLL (PTD-Partial 
Tandem Dublication) συνιστά τη μετάλλαξη του MLL 
που ανευρίσκεται πιο συχνά στην ομλ39. Αναφέρεται 
ότι 4-14% των περιπτώσεων ομλ φέρουν τη MLL PTD 
που σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση ειδικά σε ασθενείς 
με φυσιολογικό καρυότυπο40.
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3γ.  Μεταλλάξεις του γονιδίου PHF6  
(Plant Homeodomain Finger 6)
το γονίδιο PHF6 είναι φυλοσύνδετο και φαίνεται ότι 

η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί παίζει ρόλο στην τροποποί-
ηση της χρωματίνης χωρίς ωστόσο να είναι απόλυτα σα-
φές το φάσμα των λειτουργιών της41. μεταλλάξεις του 
PHF6 ανευρίσκονται σε 2%–3% των ενηλίκων ασθε-
νών με ομλ42-44 και σχετίζονται με δυσμενή πρόγνω-
ση ιδιαίτερα σε ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο και 
χωρίς τη μετάλλαξη FLT3 ITD44. Ωστόσο τα ευρήματα 
αυτά αφορούν μικρό αριθμό ασθενών και χρειάζονται 
επιβεβαίωση44.

4.  Μεταλλάξεις του NPM1 (Nucleophosmin 1)
το γονίδιο NPM1 (nucleophosmin) κωδικοποιεί την 

πρωτεΐνη NPM1 που λειτουργεί ως πυρηνική φωσφοπρω-
τεΐνη και ως «συνοδός» πυρηνική πρωτεΐνη (nuclear chap-
erone)45. η NPM1 εντοπίζεται σε αφθονία στον πυρήνα 
ενώ μετακινείται γρήγορα μεταξύ πυρήνα και πρωτοπλά-
σματος, ιδιότητες καθοριστικές για την ομαλή λειτουργία 
της. γενετικές βλάβες του NPM1 αφορούν υπερέκφρα-
ση, μεταλλάξεις, συμμετοχή σε αμοιβαίες μεταθέσεις γο-
νιδίων αλλά και διαγραφή, που σχετίζονται με ποικίλες 
μορφές ανθρώπινου καρκίνου46. μεταλλάξεις του NPM1 
ανευρίσκονται σε 50% των περιπτώσεων ομλ με φυσιο-
λογικό καρυότυπο47. Πιο συχνή (80%) είναι η μετάλλαξη 
Α, που συνιστά διπλασιασμό μιας τετράδας νουκλεοτιδί-
ων (TCTG)47. η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη μεταναστεύει 
από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα όπου και παραμέ-
νει, με αποτέλεσμα την κατάργηση της λειτουργίας κα-
θοριστικών ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών που απαιτούν 
πυρηνική NPM1 για να λειτουργήσουν φυσιολογικά. η 
ομλ με μεταλλαγμένη NPM1 εμφανίζει διακριτά βιο-
λογικά και κλινικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν: 
μεγάλη ηλικία, υπεροχή στο γυναικείο φύλο, μορφολογία 
μ4/μ5 κατά FAB, εξωμυελική νόσο, αυξημένο αριθμό 
λευκών και βλάστες CD34 αρνητικούς47.

η ταξινόμηση του WHO 2008 κατατάσσει τους ασθε-
νείς με ομλ και μεμονωμένες NPM1 μεταλλάξεις σε δι-
ακριτή υποκατηγορία με πολύ ευνοϊκή πρόγνωση μετά 
από χορήγηση συμβατικής χημειοθεραπείας3,48. Ωστόσο, 
στο 1/3 των περιπτώσεων οι NPM1 μεταλλάξεις συνυ-
πάρχουν με μεταλλάξεις FLT3-ITD που ανταγωνίζονται 
την ευνοϊκή πρόγνωση της NPM149.

5.  Μεταλλάξεις Γονιδίων Μεταγραφικών 
παραγόντων 
γονίδια που κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγο-

ντες διαταράσσονται συχνά στην ομλ είτε με σημειακές 
μεταλλάξεις είτε στο πλαίσιο αμοιβαίων χρωμοσωμι-

κών μεταθέσεων που οδηγούν στο σχηματισμό χιμαιρι-
κών γονιδίων.

5α.  Μεταλλάξεις του γονιδίου CEBPA  
(CCAAT Enhancer Binding Protein)

το γονίδιο CEBPA αποτελεί γονίδιο με ένα εξώνιο και 
κωδικοποιεί τον μεταγραφικό παράγοντα CCAAT/enhancer 
binding protein α που ασκεί σημαντικό ρόλο στη φυσιολο-
γική διαφοροποίηση των κοκκιοκυττάρων. οι μεταλλάξεις 
του CEBPA οδηγούν σε αυξημένο κυτταρικό πολλαπλα-
σιασμό και αναστολή της διαφοροποίησης ενώ ανευρί-
σκονται σε 5-10% των ασθενών με de novo ομλ και σε 
15% των ομλ ασθενών με φυσιολογικό καρυότυπο50,51. 
οι πρώτες αναφορές σχετικά με την προγνωστική σημα-
σία των μεταλλάξεων CEBPA υποστηρίζουν τον ευνοϊκό 
χαρακτήρα στην έκβαση των ασθενών εκτός αν συνυπάρ-
χουν με μεταλλάξεις FLT3-ITD51,52. μεταγενέστερες με-
λέτες έδειξαν ότι μόνον οι μεταλλάξεις που αφορούν και 
τα δυο αλλήλια (διπλές μεταλλάξεις/double mutations/dm) 
που καταγράφονται ως CEBPAdm σχετίζονται με εξαι-
ρετική συνολική επιβίωση σε σχέση με τις μονήρεις με-
ταλλάξεις (single mutations/sm) CEBPAsm53,54. ςε 70% 
των περιπτώσεων οι μεταλλάξεις CEBPA σχετίζονται με 
φυσιολογικό καρυότυπο. ςε ασθενείς με CEBPAdm συ-
χνά συνυπάρχουν μεταλλάξεις στα γονίδια GATA1 και 
WT1 ενώ σε ασθενείς με CEBPAsm συχνά συνυπάρχουν 
μεταλλάξεις FLT3-ITD, NPM1, ASXL1 και RUNX1 που 
συνεισφέρουν ενδεχομένως στη δυσμενή πρόγνωση της 
CEBPAsm55. μεταλλάξεις του GATA2 έχουν αναφερθεί 
σε 20% των περιπτώσεων με CEBPAdm και φαίνεται να 
ευνοούν την πρόγνωση ασθενών με ενδιαμέσου κινδύ-
νου νόσο ενώ συνύπαρξη με μεταλλάξεις τΕτ2 σχετίζε-
ται με δυσμενή πρόγνωση56. η διαφορετική προγνωστική 
σημασία των CEBPAdm και CEBPAsm αποτελεί τα βασι-
κό επιχείρημα ερευνητών που εισηγούνται την ταξινόμη-
ση της ομλ με CEBPAdm, ως ξεχωριστής οντότητας57. 
Πρόσφατα δεδομένα καταδεικνύουν βελτίωση της επιβί-
ωσης χωρίς υποτροπή των ασθενών με CEBPAdm ομλ 
μετά από αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση στην πρώ-
τη πλήρη ύφεση σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία58.

5β.  Μεταλλάξεις του γονιδίου RUNX1  
(Runt Related Transcription Factor 1)  
ή AML1 ή CBFA2 ή EVI-1

το γονίδιο RUNX1 κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που 
αποτελεί την α υποομάδα του ετεροδιμερούς μεταγρα-
φικού παράγοντα CBF. ο CBF συνδέεται με ένα βασικό 
τμήμα (core element) ενισχυτών και εκκινητών γονιδίων 
που σχετίζονται με τη φυσιολογική αιμοποίηση. ςε μία 
σχετικά πρόσφατη μελέτη της ομάδας μελέτης της ομλ 
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(AML Study Group) αναλύθηκε η συσχέτιση των μεταλ-
λάξεων του RUNX1 με κλινικά χαρακτηριστικά της νό-
σου σε 945 ασθενείς με ομλ. η μελέτη κατέδειξε ότι 
οι μεταλλάξεις του RUNX1 απαντούν σε 5% των ασθε-
νών με ομλ συνήθως ενδιαμέσου κινδύνου και απουσι-
άζουν από ασθενείς με CBF ομλ. Απαντούν πιο συχνά 
σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας και σχετίζονται με κακή 
πρόγνωση συγκριτικά με ασθενείς χωρίς τη μετάλλαξη. 
Επιπλέον είναι αμοιβαία αποκλειόμενες με τις μεταλλά-
ξεις των NPM1 και CEBPA59.

6.  Χιμαιρικές Μεταγραφικές πρωτεΐνες 
Αποτέλεσμα Αμοιβαίων Χρωμοσωμικών 
Μεταθέσεων 
Όπως προαναφέρθηκε, γονίδια που κωδικοποιούν 

μεταγραφικούς παράγοντες μπορεί να συμμετέχουν στο 
σχηματισμό χιμαιρικών γονιδίων σαν αποτέλεσμα αμοι-
βαίων χρωμοσωμικών μεταθέσεων. μεταγραφικοί πα-
ράγοντες που διαταράσσονται από αμοιβαίες μεταθέσεις 
χρωμοσωμάτων είναι: το σύμπλεγμα του παράγοντα CBF 
(core binding factor), ο υποδοχέας του ρετινοϊκού (RAR), 
η πρωτεΐνη MLL και οι πρωτεΐνες Hox.

6α.  Χιμαιρικές πρωτεΐνες με συμμετοχή  
του μεταγραφικού παράγοντα CBF  
(core binding factor)

οι CBF μεταγραφικοί παράγοντες λειτουργούν με τη 
μορφή ετεροδιμερών συμπλεγμάτων που ρυθμίζουν την 
έκφραση πολλών γονιδίων που εμπλέκονται στη διαφο-
ροποίηση των ιστών60. οι CBF παράγοντες αποτελού-
νται από μια α υποομάδα που συνδέεται στο DNA και 
μια β υποομάδα (CBFβ) που δεν συνδέεται με το DNA 
αλλά ενισχύει τη σύνδεση της υποομάδας α. Εχουν ανευ-
ρεθεί τρείς α υποομάδες: AML1 ή RUNX1 ή CBFA2 ή 
PEBP2aB, AML2 ή CBFA3 ή PEBP2aC και AML3 ή 
CBFA1 ή PEBP2aA. ςημαντικό ρόλο στη φυσιολογι-
κή αιμοποίηση αλλά και στην παθογένεια της λευχαι-
μίας έχει η υποομάδα α AML1 ή RUNX1 ή CBFA2 ή 
PEBP2Ab61. ςτην ομλ ο CBF διαταράσσεται από τρεις 
τουλάχιστον μεταθέσεις χρωμοσωμάτων: α) t(8;21), που 
οδηγεί στο σχηματισμό του χιμαιρικού γονιδίου RUNX1-
RUNX1T1, β) inv(16)/t(16;16) που οδηγούν στο σχημα-
τισμό του χιμαιρικού γονιδίου CBFB-MYH11. η ομλ 
με διαταραχές του CBF σχετίζεται με ευνοϊκή πρόγνωση 
αν και 30-40% των ασθενών νεαρής ηλικίας υποτροπιά-
ζουν. Αυτό ερμηνεύεται από τη συνύπαρξη μεταλλάξε-
ων στα γονίδια KIT, NRAS, KRAS και FLT3 που έχουν 
δυσμενή πρόγνωση.

6β.  Χιμαιρικές πρωτεΐνες με συμμετοχή  
του υποδοχέα RARA

PML-RARA t(15;17)(q22;q12) (βλέπε κυτταρογενε-
τικές ανωμαλίες).

6γ.  Άλλες μεταθέσεις που οδηγούν  
στο σχηματισμό χιμαιρικών πρωτεϊνών
Είναι: MLLT3-MLL/KMT2A t(9;11)(q22;q23), DEK-

NUP214 t(6;9)(p23;q34), RPN-EVI1 inv(3) (q21q26.2) 
or t(3;3)(q21;q26.2), RBM15-MKL1 t(1;22)(p13;q13).

7.  Μεταλλάξεις Ογκοκατασταλτικών Γονιδίων
7α.  Μεταλλάξεις του γονιδίου TP53  

(Tumor Protein p53)
το ογκοκατασταλτικό γονίδιο TP53 ρυθμίζει τον κυτ-

ταρικό κύκλο ως απάντηση σε κυτταρικό stress. μεταλ-
λάξεις του γονιδίου απαντούν σε 2-9% των ενηλίκων 
ασθενών με ομλ και σχετίζονται με σύμπλοκο καρυό-
τυπο ενώ ανευρίσκονται σπάνια σε περιπτώσεις που φέ-
ρουν μεταλλάξεις CEBPA, NPM1, FLT3 ITD, ASXL1, 
ή RUNX1. Όπως και σε άλλες μορφές καρκίνου οι με-
ταλλάξεις του TP53 στην ομλ σχετίζονται με δυσμε-
νή πρόγνωση62,63.

7β.  Υπερέκφραση και μεταλλάξεις  
του γονιδίου WT-1 (Wilms tumor 
suppressor gene)

το γονίδιο WT1 κωδικοποιεί έναν μεταγραφικό πα-
ράγοντα που φυσιολογικά παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του ουροποιογεννητικού συστήματος και ενώ 
ασκεί ογκοκατασταλτική δράση στον νεφρικό ιστό έχει 
ογκογόνο δράση στη λευχαιμία64.

η υπερέκφραση του WT1 στην ομλ σχετίζεται με 
πτωχή πρόγνωση και υποτροπή της νόσου ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο64,65. Επιπλέον μπο-
ρεί να ανευρεθούν και μεταλλάξεις του WT1 σε 4%–11% 
των ομλ που σχετίζονται με πτωχή πρόγνωση44,66 ακόμα 
και σε ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο67.

8.  Μεταλλάξεις των Γονιδίων  
του Συμπλέγματος Ματίσματος 
(splicosome complex)
το 2011 οι Yoshida et al ανέδειξαν για πρώτη φορά 

μεταλλάξεις γονιδίων του συμπλέγματος ματίσματος σε 
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ασθενείς με μυελογενείς κακοήθειες68. οι μεταλλάξεις εί-
ναι ετερόζυγες σημειακές και εμφανίζονται ως αμοιβαία 
αποκλειόμενες στα γονίδια SF3B1, U2AF1, και SRSF2. η 
μελέτη των Yoshida et al έδειξε ότι μόνο 7,6% των ασθε-
νών με de novo ομλ φέρουν τις μεταλλάξεις αυτές ενώ 
πρόσφατα δεδομένα έδειξαν ότι το ποσοστό αυτό ανέρ-
χεται σε 14%10. η προγνωστική σημασία των μεταλλά-
ξεων του συμπλέγματος ματίσματος στην de novo ομλ 
δεν έχει αποσαφηνιστεί.

9.  Μεταλλάξεις των Γονιδίων  
του Συμπλέγματος Συνεκτικότητας  
των Χρωματίδων (cohesion complex) 
μεταλλάξεις γονιδίων του συμπλέγματος συνεκτικότη-

τας των χρωματίδων αναδείχθηκαν για πρώτη φορά στην 
ομλ το 201069. Ακολούθησαν πρόσφατα δεδομένα που 
έδειξαν ότι ανευρίσκονται σε 5,9% των ασθενών με ομλ, 
αφορούν τα γονίδια STAG1, STAG2, SMC1A, SMC3, and 
RAD21, είναι ετερόζυγες, σημειακές και αμοιβαία απο-
κλειόμενες70. η προγνωστική σημασία των μεταλλάξε-
ων του συμπλέγματος συνεκτικότητας των χρωματίδων 
δεν έχει αποσαφηνιστεί 

Άλλες Μοριακές Διαταραχές
Εκτός από τις μεταλλάξεις έχουν περιγραφεί διατα-

ραχές με υπερέκφραση διαφόρων γονιδίων όπως MLL-
PTD, EVI1, ERG, BAALC και MN1, που όλες σχετίζονται 
με δυσμενή πρόγνωση71.
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ABSTRACT: Acute myeloid leukemia (AML) is a genetically heterogeneous clonal disease of the he-
matopoietic stem cell characterized by genetic and epigenetic alterations leading to a block in differ-
entiation and accumulation of leukemic blasts in blood and bone marrow. Non-random chromosomal 
abnormalities (e.g., deletions, translocations, monosomies) are identified in approximately 55% of all 
adult de novo AML patients. However, approximately half of AML diagnoses are associated with a nor-
mal karyotype and highly variable disease outcomes. The discovery and application of advanced molecu-
lar techniques, have allowed for the identification of recurrent molecular abnormalities in acute myeloid 
leukemia (AML) that have revolutionized our understanding of the genetic landscape of the disease.
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Νέα Tαξινόμηση και Προγνωστικοί Δείκτες  
στην Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία

Ελευθερία Χατζημιχαήλ1, Κωνσταντίνα Παπαθανασίου2, Θεόδωρος Μαρινάκης3

ΠΕΡιληΨη: η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ομλ) είναι μια κλωνική διαταραχή των κυττάρων της μυ-
ελικής σειράς που χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη άωρων κυττάρων τα οποία διηθούν το μυελό 
των οστών και εμποδίζουν την αιμοποίηση. η ταξινόμηση FAB (French-American-British Classification, 
1976) αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια ταξινόμησης βάσει μορφολογικών και κυτταροχημικών χαρα-
κτηριστικών. λόγω της μεγάλης ετερογένειας των ασθενών με ομλ κρίθηκε αναγκαία η ταξινόμησή 
τους σε κατηγορίες με διαφορετική πρόγνωση και απάντηση στη θεραπεία. η ταξινόμηση σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας (ΠοΥ) το 2001 και το 2008 αποτέλεσε μία σύγχρονη προσπάθεια 
να ταξινομηθούν οι αιματολογικές κακοήθειες βάσει μορφολογικών, κυτταρογενετικών, ανοσοφαινο-
τυπικών, μοριακών και κλινικών χαρακτηριστικών. η πρόσφατη ταξινόμηση του 2016 αποτελεί μία 
αναθεώρηση της προηγούμενης μετά την ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών. O προσδιορισμός της 
πρόγνωσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός στον χειρισμό των ασθενών με ομλ. η διαστρωμάτωση του 
κινδύνου που διατρέχουν οι ασθενείς και ακολούθως η κατάταξη τους σε αντίστοιχες ομάδες καθοδη-
γούν τον κλινικό ιατρό να λάβει αποφάσεις όπως είναι η επιλογή συγκεκριμένης θεραπείας, η απόφαση 
για αλλογενή μεταμόσχευση. ακόμα και η επιλογή ανάμεσα σε καθιερωμένα ή ερευνητικά θεραπευτι-
κά πρωτόκολλα. η απόκριση στη θεραπεία και η ολική επιβίωση των ασθενών με ομλ είναι επίσης 
ιδιαίτερα ετερογενής. η ηλικία, η κατάσταση ικανότητας, ο καρυότυπος και οι γονιδιακές μεταλλάξεις 
αποτελούν τους πιο ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες. το European Leukemia Net (ELN) το 2010 
ενσωμάτωσε κυτταρογενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά (π.χ. FLT3-ITD, CEBPA και NPM1) ώστε 
να κατηγοριοποιηθούν οι ασθενείς σε 4 ομάδες κινδύνου. η εξέλιξη νέων τεχνικών στο γονιδιακό το-
πίο της νόσου και η ανάπτυξη νέων αντιλευχαιμικών παραγόντων οδήγησαν στην έκδοση νέων, βασι-
σμένων σε τεκμήρια και στη γνώμη ειδικών, συστάσεων από το ELN για τη διάγνωση και τη διαχείριση 
των ασθενών με ομλ (ELN AML Recommendations 2017) που περιλαμβάνουν μια αναθεωρημένη έκ-
δοση των ELN γενετικών κατηγοριών σε 3 ομάδες κινδύνου (ευνοϊκού, ενδιάμεσου και αυξημένου κιν-
δύνου) και συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις από τις προηγούμενες συστάσεις.

Haema 2017; 8(2): 147-167 Copyright EAE

Aνασκόπηση

1. Εισαγωγή
η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ομλ) είναι μία 

κλωνική διαταραχή του αιμοποιητικού ιστού που χαρα-
κτηρίζεται από αναστολή της διαφοροποίησης και ανε-
ξέλεγκτη παραγωγή άωρων, βλαστικών κυττάρων, που 
διηθούν τον μυελό των οστών -και μερικές φορές και άλ-

1Αιματολογικό τμήμα, γ.Ν. ιωαννίνων «γ. Χατζηκώστα»
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λα όργανα- με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια της φυσιολο-
γικής αιμοποίησης και λειτουργίας των οργάνων.

η ομλ εμφανίζει μεγάλη ετερογένεια. οι λευχαι-
μικοί βλάστες της μυελικής σειράς παρουσιάζουν μετα-
ξύ τους σημαντικές ομοιότητες, αλλά και διαφορές στη 
μορφολογία, στη φαινοτυπική και βιολογική τους συμπε-
ριφορά, γεγονός που ίσως ερμηνεύει και τις παραλλαγές 
στην κλινική εικόνα και την έκβαση της νόσου. λόγω 
ακριβώς των ομοιοτήτων, αλλά και των διαφορών τους 
κρίθηκε αναγκαία η ταξινόμηση αυτών των ετερογενών 
περιπτώσεων ομλ, δηλαδή η ένταξή τους σε κατηγορί-
ες/ομάδες του νοσήματος, τόσο με βάση το σύνολο των 
κοινών χαρακτηριστικών τους, όσο και εκείνων που τις 
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διαφοροποιούν, ώστε να ορίζονται με ακρίβεια. η ταξινό-
μηση αυτή πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτή, εύχρηστη, 
εφαρμόσιμη και να συμβάλλει στην καλύτερη περιγρα-
φή των νοσημάτων, στη διάγνωση και στη θεραπευτική 
τους αντιμετώπιση. 

2. προηγούμενες ταξινομήσεις
η ταξινόμηση FAB (French-American-British 

Classification, 1976)1 αποτέλεσε την πρώτη συνεργατική 
προσπάθεια να αναγνωριστούν οι διάφορες υποομάδες 
της ομλ. η ταξινόμηση στηρίχθηκε σε μορφολογικά 
και κυτταροχημικά χαρακτηριστικά των βλαστών. Αρ-
χικά η ομλ διακρίθηκε σε 6 κατηγορίες: μ1 (ομλ με 
μικρή ωρίμανση), μ2 (ομλ με ωρίμανση), μ3 (οξεία 
προμυελοκυτταρική), μ4 (οξεία μυελομονοκυτταρι-
κή, μ4Eo με ηωσινόφιλα), μ5 (οξεία μονοκυτταρική, 
μ5α χωρίς διαφοροποίηση, μ5β με διαφοροποίηση), 
M6 (οξεία ερυθρολευχαιμία).2 Αργότερα (1985) κρί-
θηκε αναγκαία και η εισαγωγή του ποσοτικού κριτηρί-
ου. για να τεθεί η διάγνωση της ομλ σύμφωνα με την 
FAB ταξινόμηση ήταν απαραίτητη η παρουσία βλαστών 
στον μυελό ή στο περιφερικό αίμα σε ποσοστό >30% 
του συνόλου των εμπύρηνων κυττάρων. Ακoλούθως με 
την πρόοδο στις διαγνωστικές τεχνικές, με συνεκτίμηση 
της κυτταροχημείας και την ανάπτυξη της ανοσοφαινο-
τυπικής μελέτης χαρακτηρίσθηκαν και η οξεία μεγακα-
ρυοβλαστική (μ7) και η οξεία μυελογενής λευχαιμία 
χωρίς διαφοροποίηση (μ0).3 η ταξινόμηση κατά FAB 
είναι εύκολη και γρήγορη στην εκτίμηση, οικονομική 
και μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά και προοπτικά, 
αλλά έχει περιορισμένη αξία στη πρόγνωση αφού δεν 
μπορεί να καταδείξει οντότητες με διαφορετική βιολο-
γική και κλινική συμπεριφορά. 

με την εφαρμογή νέων τεχνικών από το 1990 στη 
μελέτη της παθοφυσιολογίας και διάγνωσης της ομλ η 
κλασσική κυτταρογενετική αρχικά ανέδειξε σημαντικό 
αριθμό μη τυχαίων χρωμοσωμικών ανωμαλιών, που στη 
συνέχεια επιβεβαιώθηκαν και με μοριακές τεχνικές PCR 
και με τη μέθοδο του in situ φθορίζοντος υβριδισμού. οι 
μελέτες που ακολούθησαν αναγνώρισαν τα γονίδια, που 
εμπλέκονταν με αυτές τις μη τυχαίες χρωμοσωμικές ανω-
μαλίες και τελικά σχετίζονταν με συγκεκριμένες υποκατη-
γορίες ομλ, αφού παρουσίαζαν ανάλογη συμπεριφορά.

Αργότερα με την ανάδειξη συσχέτισης των παρα-
πάνω ομάδων με καρυοτυπικές ανωμαλίες φάνηκε ότι 
oρισμένες βλάβες, όπως η μετάθεση t(15;17), και αντί-
στοιχα οι t(8;21) και inv(16), που ανευρίσκονταν η πρώ-
τη στην προμυελοκυτταρική λευχαιμία, η δεύτερη στον 
τύπο μ2 και η τρίτη συνηθέστερα στην μ4 με ηωσινο-
φιλία, συνδυάζονταν με καλή εξέλιξη και πρόγνωση της 
νόσου, αφού διαπιστώνονταν υψηλά ποσοστά πλήρους 
ύφεσης και 5ετούς επιβίωσης. Αντίθετα στις ομάδες, όπου 

ανευρίσκονταν μονοσωμία 5 ή 7 ή σύνθετες ανωμαλίες, 
όπως στις δευτεροπαθείς ομλ, η εξέλιξη ήταν κακή.4 

η σημασία των ευρημάτων αυτών συνέβαλε στην τρο-
ποποίηση της κατάταξης των ομλ από την παλαιά κατά 
FAB ταξινόμηση στη νέα του Παγκόσμιου οργανισμού 
Υγείας (ΠοΥ, World Health Organization: WHO 2001), 
που στηρίχθηκε όχι μόνο στα μορφολογικά/κυτταροχημι-
κά ευρήματα, αλλά και στις κυτταρογενετικές ανωμαλί-
ες, που συνδυάζονται με ιδιαίτερη πρόγνωση της νόσου.

η ταξινόμηση του ΠοΥ 2001 (WHO 2001) αποτέ-
λεσε μία σύγχρονη προσπάθεια να ταξινομηθούν οι αι-
ματολογικές κακοήθειες. Χρησιμοποίησε μορφολογικά, 
κυτταρογενετικά, ανοσοφαινοτυπικά, μοριακά και κλι-
νικά χαρακτηριστικά με σκοπό την αναγνώριση ξεχωρι-
στών κλινικών οντοτήτων.5 για τη διάγνωση της ομλ 
είναι πλέον απαραίτητη η παρουσία βλαστών στο περι-
φερικό αίμα ή στο μυελό των οστών σε ποσοστό ≥20% 
του συνόλου των εμπύρηνων κυττάρων. H τροποποίη-
ση αυτή έγινε επειδή φάνηκε ότι τα μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα (μΔς) με ποσοστό βλαστών ≥20% παρουσί-
αζαν παρόμοια πορεία νόσου με τους ασθενείς με ομλ.

η νέα ταξινόμηση κατά WHO 2001 περιελάμβανε 
τέσσερις ομάδες:
 1. την ομλ με επαναλαμβανόμενες κυτταρογενετι-

κές ανωμαλίες. Αυτή περιείχε τις ομλ με t(8;21), 
με inv16 ή t(16;16), με t(15;17) και αυτές με διατα-
ραχές της περιοχής 11q23. οι ομλ με t(8;21) και 
inv16 ή t(16;16) χαρακτηρίζονται από γενετικές δια-
ταραχές που διαταράσσουν το γονίδιο core-binding 
factor (CBF) και συχνά αναφέρονται ως CMF ομλ.

 2. την ομλ με πολυγραμμική δυσπλασία με ή χωρίς 
προηγούμενο ιστορικό μυελοδυσπλασίας.

 3. τη δευτεροπαθή ομλ/μΔς μετά από θεραπεία 
(t-AML, t-MDS) σχετιζόμενη με θεραπεία με αλκυ-
λιούντες παράγοντες/ακτινοθεραπεία ή με αναστολείς 
της τοποϊσομεράσης ιι και 

 4. την ομλ μη περαιτέρω προσδιοριζόμενη (με μη ει-
δικούς χαρακτήρες, που δεν μπορούσε να ταξινομη-
θεί στις προηγούμενες ομάδες).
τα επόμενα έτη μετά από τη σημαντική εμπειρία και 

τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της 
παραπάνω ταξινόμησης και τη συσσώρευση γνώσεων από 
τη κυτταρογενετική και μοριακή μελέτη των ασθενών με 
ομλ κρίθηκε σκόπιμη η επανεκτίμηση/αναθεώρηση της 
παραπάνω ταξινόμησης κατά WHO. η μορφολογία και 
η κυτταροχημεία εξακολουθούν να αποτελούν πολύτι-
μα, γρήγορα, εύχρηστα και μη δαπανηρά εργαλεία για 
τη διάγνωση της ολ, αλλά η ακριβέστερη ταξινόμηση/
διάγνωση, ο καθορισμός προγνωστικών δεικτών και οι 
αποφάσεις για στοχευμένη θεραπεία (ή βάσει προγνω-
στικών παραγόντων) πρέπει να βασίζονται επιπλέον στο 
συνδυασμό κλινικών, ανοσοφαινοτυπικών, κυτταρογε-
νετικών και μοριακών ευρημάτων. 
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η αναθεωρημένη ταξινόμηση του ΠοΥ 2008 (WHO 
2008) βασίστηκε στην προηγηθείσα νόσο, τα κυτταρογενε-
τικά ευρήματα και πληροφορίες από τις βλάβες γονιδίων. 
Περιελάμβανε τις παρακάτω ομάδες και διαφοροποιήσεις 
σε σχέση με την προηγούμενη ταξινόμηση. 6,7 
 1. η υποομάδα ομλ με τις επαναλαμβανόμενες κυττα-

ρογενετικές ανωμαλίες αυξήθηκε με συμμετοχή και 
άλλων μοριακών βλαβών.

 2. η ομλ με πολυγραμμική δυσπλασία μετονομάσθηκε 
σε ομλ με αλλαγές σχετιζόμενες με μυελοδυσπλα-
σία για να περιλάβει όχι μόνο τις περιπτώσεις με ση-
μαντική πολυγραμμική δυσπλασία, αλλά και αυτές 
ασθενών με ιστορικό μΔς ή με ανωμαλίες σχετιζό-
μενες με μυελοδυσπλασία.

 3. Χρησιμοποιήθηκε ο όρος μυελικά Νεοπλάσματα 
σχετιζόμενα με θεραπεία για να καλύψει το πλήθος 
των διαταραχών, που προηγούμενα αναφέρονταν ως 
therapy related AML (t-AML), t-MDS, tMDS/MPN 
και συμβαίνουν ως επιπλοκές κυτταροτοξικής χημει-
οθεραπείας ή/και ακτινοθεραπείας.

 4. Προστέθηκαν τρεις νέες ομάδες: το μυελικό ςάρ-
κωμα, η μυελοϋπερπλασία σε σύνδρομο Down και 
η ομλ από βλαστικά πλασματοκυτταροειδή δενδρι-
τικά κύτταρα.

3.  Τρέχουσα ταξινόμηση ΟΜΛ κατά πΟυ 
2016 (WHO 2016)
H ταξινόμηση κατά WHO ανανεώθηκε για 2η φορά 

το 2008. Έκτοτε η ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων 
και η εξέλιξη των τεχνικών αλληλούχισης των γονιδίων 
(next generation sequencing) οδήγησαν στην ταυτοποίη-
ση βιοδεικτών και στη βελτίωση καθορισμού της πρόγνω-
σης, αλλά και αναγνώρισης νέων οντοτήτων που έπρεπε 
να προστεθούν. η έκδοση της ταξινόμησης του 2016 
(Πίνακας 1) αποτελεί μία αναθεώρηση της προηγούμε-
νης ταξινόμησης μετά την ενσωμάτωση νέων κλινικών, 
προγνωστικών, μορφολογικών και ανοσοφαινοτυπικών 
χαρακτηριστικών.8

Αναλυτικά οι ομάδες περιγράφονται παρακάτω με τις 
διαφοροποιήσεις που έγιναν:

1.  ΟΜΛ με επαναλαμβανόμενες 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες
ςε αυτήν εντάσσονται οι γνωστές από την προηγού-

μενη ταξινόμηση: 
- ομλ με t(8;21)(q22;q22) [RUNX1-RUNX1T1]. Απο-

τελεί το 5% των περιπτώσεων ομλ και η συχνότητά 
της είναι αυξημένη στις μικρότερες ηλικιακές ομά-
δες. ςυνηθέστερα ανήκει στην ομάδα μ2 κατά FAB 
ταξινόμηση. Ανήκει στην ομλ με ευνοϊκή πρόγνω-

ση. η παρουσία μεταλλάξεων του c-kit (30%) προσ-
δίδει αρνητική πρόγνωση.

- ομλ με inv16(p13.1;q22) και t(16;16)(p13.1;q22) 
[CBFβ-MYH11]. Αντιπροσωπεύει το 7-8% των πε-
ριπτώσεων ομλ και η συχνότητά της αυξάνει στις 
μικρές ηλικίες. ςύμφωνα με την FAB ταξινόμηση οι 
περισσότερες περιπτώσεις ανήκουν στην κατηγορία 
με μυελομονοκυτταρική διαφοροποίηση και ηωσινο-
φιλία. η παρουσία μεταλλάξεων του c-kit στο 30% 
των περιπτώσεων προσδίδει αρνητική πρόγνωση.

- οξεία Προμυελοκυτταρική λευχαιμία με PML-RARA. 
με σκοπό να τονιστεί η σημασία του PML-RARA που 
μπορεί να κρυπτικό ή να προέρχεται από σύμπλοκες 
κυτταρογενετικές αναδιατάξεις εκτός από την κλασ-
σική t(15;17)(q24.1:q21.2), η υποκατηγορία αυτή με-
τονομάστηκε σε οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία 
με PML-RARA.

- OMλ με t(9;11)(p21.3;q23.3) [MLLT3-KMT2A]. η υπο-
κατηγορία με ανωμαλίες της περιοχής 11q23 (MLL) 
ήταν ιδιαίτερα ετερογενής λόγω των διαφορετικών 
γονιδίων που μπορεί να συμμετέχουν στην αναδιά-
ταξη και αντικαταστάθηκε από την OMλ με t(9;11)
(p22;q23). η αντιμετάθεση έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία του χιμαιρικού γονιδίου MLLT3-KMT2A. 
το γονίδιο KMT2A (MLL) βρίσκεται στη χρωμοσω-
μική θέση 11q23 κωδικοποιεί την αντίστοιχη πρωτε-
ΐνη, που διαθέτει λειτουργία μεθυλτρανσφεράσης με 
αποτέλεσμα να συμμετέχει στη ρύθμιση της έκφρα-
σης πολλών γονιδίων απαραίτητων για τη φυσιολογική 
αιμοποίηση. οι διάφορες αντιμεταθέσεις του KMT2A 
(MLL) έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χιμαιρι-
κών πρωτεϊνών με διαταραγμένη λειτουργία και απο-
τέλεσμα τη νεοπλασματική εξαλλαγή και πρέπει να 
αναφέρονται με λεπτομέρεια, επειδή θεωρούνται ότι 
αποτελούν διακριτές οντότητες με διαφορετική πρό-
γνωση. οι t(9;11) και t(4;11) αποτελούν τις συχνότε-
ρες αντιμεταθέσεις του 11q23 στην ομλ και ολλ 
αντίστοιχα. η ομλ με t(9;11) κατά κανόνα ανήκει 
στις ομλ με μονοκυτταρική διαφοροποίηση σύμφω-
να με την ταξινόμηση FΑΒ. η πρόγνωση της συγκε-
κριμένης οντότητας δεν είναι ευνοϊκή. Από το σύνολο 
όμως των αντιμεταθέσεων του 11q23, η t(9;11) διαθέ-
τει την καλύτερη πρόγνωση. Αποτελεί σπάνια οντό-
τητα στο 2% των ενηλίκων με ομλ.

- ομλ με t(6;9)(p23;q34.1) [DEΚ-NUP214]. Αποτε-
λεί σπάνια οντότητα και ανευρίσκεται στο 1% των 
περιπτώσεων ομλ σε ασθενείς νεαρής ηλικίας. η 
αντιμετάθεση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του 
χιμαιρικού γονιδίου DEΚ-NUP214 με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία παθολογικής πρωτεΐνης με λειτουργία με-
ταγραφικού παράγοντα. Ανευρίσκονται μεταλλάξεις 
εσωτερικού αναδιπλασιασμού (internal tandem dupli-
cation: ITD) του FMS like tyrosine kinase 3 (FLT3) 
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πίνακας 1. Ταξινόμηση Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΟΜΛ) κατά ΠΟΥ (WHO) 2016

ΟΜΛ με επαναλαμβανόμενες γενετικές ανωμαλίες
ΟΜΛ με t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1
ΟΜΛ με inv(16)(p13.1q22) ή t(16;16)(p13.1;q22); 

CBFB-MYH11
Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία με PML-RARA1

ΟΜΛ με t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2A2

ΟΜΛ με t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214
ΟΜΛ με inv(3)(q21.3q26.2) ή t(3;3)(q21.3;q26.2); 

GATA2, MECOM(EVI1)
ΟΜΛ (μεγακαρυοβλαστική) με t(1;22)(p13.3;q13.3); 

RBM15-MKL13

Προσωρινή οντότητα: ΟΜΛ με BCR-ABL1
ΟΜΛ με μεταλλαγμένο NPM14

ΟΜΛ με διαλληλικές μεταλλάξεις του CEBPA4

Προσωρινή οντότητα: ΟΜΛ με μεταλλαγμένο RUNX1

ΟΜΛ με αλλαγές που σχετίζονται με μυελοδυσπλασία5

Μυελικά νεοπλάσματα που σχετίζονται με θεραπεία6

ΟΜΛ, με μη ειδικούς χαρακτήρες (NOs) 

ΟΜΛ με ελάχιστη διαφοροποίηση

ΟΜΛ χωρίς ωρίμανση

ΟΜΛ με ωρίμανση
Οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία
Οξεία μονοβλαστική/μονοκυτταρική λευχαιμία
Αμιγής ερυθρολευχαιμία7

Οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία

Οξεία βασεοφιλική λευχαιμία
Οξεία πανμυέλωση με μυελοΐνωση

Μυελοειδές σάρκωμα

Μυελική υπερπλασία που σχετίζεται με σύνδρομο 
Down

Παροδική ανώμαλη μυελοποίηση

Μυελογενής λευχαιμία που συνδυάζεται με το σύνδρομο 
down

νεόπλασμα από πλασμακυτταροειδή δενδριτικά 
κύτταρα

Για τη διάγνωση της οξείας λευχαιμίας απαιτείται ποσοστό βλαστών στο μυελό ≥20%, εκτός από την ΟΜΛ με επαναλαμβανόμενες γενετικές 
ανωμαλίες t(15;17), t(8;21), inv(16), ή t(16;16) 

MPAL, mixed phenotype acute leukemia (μικτού φαινότυπου οξεία λευχαιμία); NK, natural killer (φυσικοί φονείς).
1Άλλες επαναλαμβανόμενες αναδιατάξεις που περιλαμβάνουν το γονίδιο RARA θα πρέπει να αναφέρονται ανάλογα: για παράδειγμα, ΟΜΛ με 

t(11;17)(q23;q12); ZBTB16-RARA; ΟΜΛ με t(11;17)(q13;q12); NUMA1-RARA; ΟΜΛ με t(5;17)(q35;q12); NPM1-RARA; ή ΟΜΛ με STAT5B-RARA 
(με φυσιολογικό χρωμόσωμα 17 στη συμβατική καρυοτυπική ανάλυση).

2Άλλες αναδιατάξεις που περιλαμβάνουν το KMT2A (MLL) θα πρέπει να αναφέρονται ανάλογα: για παράδειγμα, ΟΜΛ με t(6;11)(q27;q23.3); MLLT4-
KMT2A; ΟΜΛ με t(11;19)(q23.3;p13.3); KMT2A-MLLT1; ΟΜΛ με t(11;19)(q23.3;p13.1); KMT2A-ELL; ΟΜΛ με t(10;11)(p12;q23.3); MLLT10-KMT2A.

3Σπάνια λευχαιμία περισσότερο συχνή στα παιδιά.
4ή διάγνωση τίθεται ανεξάρτητα από την παρουσία ή την απουσία πολυγραμμικής δυπλασίας.
5Τουλάχιστον 20% βλαστικά κύτταρα στο αίμα ή στο μυελό των οστών ΚΑΙ οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: προηγούμενο ιστορικό ΜΔΣ ή 

ΜΔΣ/ΜυΝ, κυτταρογενετική ανωμαλία που σχετίζεται με μυελοδυσπλασία; πολυγραμμική δυσπλασία, ΚΑΙ απουσία τόσο προηγούμενης 
κυτταροτοξικής θεραπείας για μη σχετική νόσο όσο και κάποιας από τις προαναφερθείσες επαναλαμβανόμενες γενετικές ανωμαλίες. Οι 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες που αρκούν ώστε να τεθεί η διάγνωση της ΟΜΛ με αλλαγές που σχετίζονται με μυελοδυσπλασία είναι: α. σύ-
μπλοκος καρυότυπος (ορίζεται ως 3 ή περισσότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες όταν απουσιάζει 1 από τις κατά WHO επαναλαμβανόμενες 
αναδιατάξεις ή αναστροφές, όπως, t(8;21), inv(16) ή t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;q23.3), t(6;9), inv(3) ή t(3;3), β. Ασύμμετρες ανωμαλίες: -7 ή 
del(7q), -5 ή del(5q), i(17q) ή t(17p), -13 ή del(13q), del(11q), del(12p) ή t(12p), idic(X)(q13), γ. Συμμετρικές ανωμαλίες: t(11;16)(q23.3;p13.3), 
t(3;21)(q26.2;q22.1), t(1;3)(p36.3;q21.2), t(2;11)(p21;q23.3), t(5;12)(q32;p13.2), t(5;7)(q32;q11.2), t(5;17)(q32;p13.2), t(5;10)(q32;q21.2), t(3;5) 
(q25.3;q35.1).

6Τα περιστατικά θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σχετική γενετική ανωμαλία που διαπιστώνεται στη διάγνωση.
7ή προηγούμενη υποκατηγορία της οξεία ερυθρολευχαιμίας, ερυθρά/μυελική σειρά (≥50% πρόδρομες μορφές της ερυθράς σειράς στον μυελό 

των οστών και ≥20% μυελοβλάστες ανάμεσα στα υπόλοιπα κύτταρα που δεν ανήκουν στην ερυθρά σειρά) καταργήθηκε. Οι μυελοβλάστες 
υπολογίζονται πλέον ως ποσοστό επί του συνόλου των κυττάρων στον μυελό των οστών. ή παραμένουσα υποκατηγορία της ΟΜΛ, που δεν 
ταξινομείται αλλού, η αμιγής ερυθρολευχαιμία απαιτεί την παρουσία 80% άωρων μορφών της ερυθράς σειράς με ≥30% προερυθροβλάστες. 

8ή BCR-ABL1 ΟΜΛ ίσως παρουσιάζεται σαν MPAL (μικτού φαινότυπου οξεία λευχαιμία). ή θεραπεία θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν αναστο-
λέα τυροσινικής κινάσης.

στο 69-78% και σχετίζεται με κακή πρόγνωση.
- ομλ με inv3(q21.3;q26.2) ή t(3;3)(q21.3;q26.2) 

[GATA1, MECOM]. ςπάνια οντότητα στο 1% των 
περιπτώσεων ομλ. η αντιμετάθεση οδηγεί σε δια-

ταραγμένη έκφραση του γονιδίου EVI-1. ςυνήθως οι 
ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό αιμοπεταλί-
ων στην αρχική διάγνωση. η πρόγνωση είναι πτωχή.

- ομλ (μεγακαρυοβλαστική) με t(1;22)(p13.3;q13.3) 
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[RBM15-MKL1]. ςπάνια οντότητα που παρατηρείται 
σε βρέφη και παιδιά. Αυξημένη συχνότητα παρατη-
ρείται σε ασθενείς με σύνδρομο Down. μορφολογικά 
οι περιπτώσεις αυτές ανήκουν στην οξεία μεγακαρυ-
οβλαστική λευχαιμία κατά FAB.

- ομλ με μετάλλαξη του NPM1. μεταλλάξεις του γο-
νιδίου της νουκλεοφοσμίνης (NPM1) ανευρίσκονται 
σε 50-60% των ασθενών με φυσιολογικό καρυότυπο. 
ςυνυπάρχει μετάλλαξη FLT3/ITD στο 40% των ασθε-
νών. Παρουσία NPM1 μεταλλάξεων σε ασθενείς με 
φυσιολογικό καρυότυπο σε απουσία μετάλλαξης FLT3 
συνδυάζεται με υψηλό ποσοστό πλήρους ύφεσης και 
ολικής επιβίωσης. Αποτελεί γενετική ανωμαλία που 
χαρακτηρίζει υποομάδα ασθενών με ξεχωριστά βιο-
λογικά και κλινικά χαρακτηριστικά.

- OMλ με διαλληλικές μεταλλάξεις του CEBPA. Αρ-
χικώς είχε θεωρηθεί ότι ασθενείς με μεταλλαγμένο 
CEBPA είχαν ευνοϊκή πρόγνωση. Ωστόσο, αποδείχτη-
κε στη συνέχεια ότι ευνοϊκή πρόγνωση έχον μόνο αυ-
τοί οι ασθενείς που φέρουν μεταλλάξεις και στα δύο 
αλλήλια (διαλληλικές) του CEBPA και αυτό τονίζεται 
στην αναθεωρημένη ταξινόμηση WHO 2016. λόγω 
της έλλειψης προγνωστικής αξίας της πολυγραμμικής 
δυσπλασίας σε ασθενείς χωρίς κυτταρογενετικές δια-
ταραχές που σχετίζονται με μΔς και με διαλληλικές 
μεταλλάξεις του CEBPA, οι διαλληλικές μεταλλάξεις 
του CEBPA υπερνικούν την πολυγραμμική δυσπλα-
σία, συνεχίζουν να έχουν ευνοϊκή πρόγνωση οπότε 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία.9

Προσωρινή οντότητα (provisional entity): 
ΟΜΛ με BCR-AML1

η οντότητα αυτή έχει προταθεί για να αναγνωριστεί 
ότι ασθενείς με αυτήν την ανωμαλία θα πρέπει να λά-

βουν θεραπεία με έναν αναστολέα τυροσινικής κινάσης. 
η διάκριση από τη βλαστική φάση της χρόνιας μυελογε-
νούς λευχαιμίας (Χμλ) μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. 
Πρώιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι έλλειψη των γονι-
δίων του τ κυτταρικού υποδοχέα (T cell receptor), της 
βαριάς αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης (immunoglobulin 
heavy chain), του IKZF1 και/ή του CDKN2A μπορεί να 
υποστηρίξουν τη διάγνωση ομλ αντί της βλαστικής φά-
σης της Χμλ.10

Προσωρινή οντότητα (provisional entity): 
ΟΜΛ με μετάλλαξη του RuNX1 

η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ασθενείς με de novo 
ομλ, χωρίς κυτταρογενετικές ανωμαλίες που σχετίζονται 
με μυελοδυσπλασία και με διακριτά κλινικοπαθολογοανα-
τομικά χαρακτηριστικά και πιθανά πτωχή πρόγνωση.11,12

2.  ΟΜΛ με αλλοιώσεις σχετιζόμενες  
με μυελοδυσπλασία 
η νέα ταξινόμηση αντικατέστησε με τον παραπάνω 

όρο την ομλ με πολυγραμμική δυσπλασία συμπερι-
λαμβάνοντας τις περιπτώσεις με σημαντική πολυγραμ-
μική δυσπλασία και αυτές ασθενών με ιστορικό μΔς ή 
με κυτταρογενετικές ανωμαλίες σχετιζόμενες με μυελο-
δυσπλασία 

κριτήρια για τη διάγνωση αποτελούν η παρουσία αριθ-
μού βλαστών ≥20% και 1 ένα από τα ακόλουθα
 i. ομλ μετά από προηγηθέν μυελοδυσπλαστικό ή μυ-

ελοδυσπλαστικό/μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο
 ii. ομλ με χρωμοσωμικές διαταραχές σχετιζόμενες με 

μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, όπως: -7/7q-, -5/5q-, 
i(17q)/t(17pP0, -13/del(13), del(11q), del(12p) ή 

πίνακας 2. Παράγοντες κινδύνου για την έκβαση ενήλικων ασθενών με ΟΜΛ

Ευνοϊκοί παράγοντες Δυσμενείς παράγοντες
ήλικία <50 ετών

Karnofsky score >60%

MdR1 αρνητικός φαινότυπος

Αρνητικό ιστορικό για προηγηθέν αιματολογικό 
νόσημα ή προηγηθείσα ακτινο- ή χημειο-θεραπεία

t(8;21), inv(16)/t(16;16), t(15;17)

Μεταλλάξη του NPM1, διαλληλική μετάλλαξη  
του CEBPA

ήλικία >50 ετών

Karnofsky score<60%

MdR1 θετικός φαινότυπος

ΟΜΛ σχετιζόμενη με προηγηθείσα θεραπεία, 
προηγηθέν ΜΔΣ, ΜυΝ ή άλλο αιματολογικό νόσημα

Σύμπλοκος καρυότυπος, -5, -7, διαταραχές του  
3 q26, t(6;9), διαταραχές του 11q23 εκτός  
από t(9;11), μονοσωμιακός καρυότυπος

Μετάλλαξη FLT3/ITd, μεταλλάξεις IDH1 και/ή IDH2, 
υπερέκφραση BAALC
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/t(12p), idic(X)(q13), t(1;3), t(2;11), t(5;12), t(5;7), 
t(5;17), t(5;10), t(3;5)(7,24). η έλλειψη του 9q έχει 
αφαιρεθεί στην αναθεωρημένη ταξινόμηση γιατί σχε-
τίζεται συχνά με την ομλ με t(8;21), την ομλ με 
μετάλλαξη του NPM1 και την ομλ με τη διαλληλι-
κή μετάλλαξη του CEBPA.13

 iii. ομλ με παρουσία δυσπλαστικών αλλοιώσεων που 
εκτιμάται σε επιχρίσματα περιφερικού αίματος και 
μυελού. Απαιτείται η παρουσία δυσπλαστικών αλλοι-
ώσεων σε περισσότερα από 50% των κυττάρων σε 2 
ή περισσότερες μυελικές σειρές καθώς και απουσία 
ιστορικού λήψης κυτταροτοξικής θεραπείας για κά-
ποιο άλλο νόσημα και των χαρακτηριστικών διατα-
ραχών που περιγράφηκαν παραπάνω στην ομλ με 
επαναλαμβανόμενες γενετικές ανωμαλίες. η πρόγνω-
ση της ομλ με αλλοιώσεις σχετιζόμενες με μυελο-
δυσπλασία είναι πτωχή. 

3.  Μυελικά νεοπλάσματα σχετιζόμενα  
με προηγηθείσα θεραπεία
ςτην ομάδα αυτή με την ταξινόμηση της WHO 2001 

συμπεριλαμβάνονταν οι περιπτώσεις δευτεροπαθούς 
ομλ, στις οποίες έχει προηγηθεί κυτταροτοξική θερα-
πεία ή/και ακτινοβολία για κακόηθες ή καλόηθες νόσημα. 
Αυτές οι υποομάδες με πτωχή πρόγνωση ήταν:

- ομλ μετά από 5-10 έτη από τη χορήγηση αλκυλιού-
ντων παραγόντων (μελφαλάνη, προκαρβαζίνη, κ.α.) ή 
αυτές στις οποίες προηγείτο μΔς και που χαρακτη-
ριζόταν συνήθως από διαταραχές στα χρωμοσώματα 
5, 7 ή είχε προηγηθεί ακτινοβόληση.

- ομλ μετά από 1-5 έτη από χορήγηση αναστολέων 
τοποϊσομεράσης ιι (ετοποσίδη, αδριαμυκίνη, μιτοξαν-
δρόνη, κ.α.) χωρίς να προηγείται μΔς. ςτον κυτταρο-
γενετικό έλεγχο ανιχνεύονται αμοιβαίες αντιμεταθέσεις 
τμημάτων χρωμοσωμάτων, συνηθέστατα του 11q23. 
ςτη νέα ταξινόμηση η κατηγορία αυτή αναφέρεται 
ενιαία χωρίς να γίνεται διάκριση της προηγηθείσας 
θεραπείας.

4.  ΟΜΛ με μη ειδικούς χαρακτήρες  
(ή μη περαιτέρω προσδιοριζόμενη,  
not otherwise specified: NOS)
ςτην κατηγορία αυτή ανήκουν οι περιπτώσεις ομλ 

που δεν μπορούν να καταταγούν σε προηγούμενες κατη-
γορίες. Διατηρείται η παλαιότερη ταξινόμηση κατά FAB 
Περιγράφονται οι κάτωθι μορφές:
 i. οξεία μυελογενής λευχαιμία με ελάχιστη διαφοροποί-

ηση
 ii. οξεία μυελογενής λευχαιμία με μικρή/χωρίς ωρίμανση
 iii. οξεία μυελογενής λευχαιμία με ωρίμανση

 iv. οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία
 v. οξεία μονοβλαστική/μονοκυτταρική λευχαιμία (μ5α 

χωρίς διαφοροποίηση, μ5β με διαφοροποίηση 
 vi. αμιγής ερυθρολευχαιμία (Pure erythroid leukemia) 
  η προηγούμενη υποκατηγορία της οξεία ερυθρολευ-

χαιμίας, ερυθρά/μυελική σειρά (≥50% πρόδρομες 
μορφές της ερυθράς σειράς στον μυελό των οστών 
και ≥20% μυελοβλάστες ανάμεσα στα υπόλοιπα κύτ-
ταρα που δεν ανήκουν στην ερυθρά σειρά) καταργή-
θηκε. οι μυελοβλάστες υπολογίζονται πάντα τώρα 
σαν ποσοστό επί του συνόλου των κυττάρων στον 
μυελό των οστών. η παραμένουσα υποκατηγορία 
της ομλ, η αμιγής ερυθρολευχαιμία απαιτεί την 
παρουσία 80% άωρων μορφών της ερυθράς σειράς 
με ≥30% προερυθροβλάστες.

 vii. οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία
 vii. οξεία βασεοφιλική λευχαιμία
viii. οξεία πανμυέλωση με μυελοΐνωση.

5. Μυελοειδές σάρκωμα
Πρόκειται για ογκόμορφη εξωμυελική εξεργασία που 

αποτελείται από την άθροιση μυελικών βλαστών με συ-
νοδό κατάργηση της αρχιτεκτονικής του ιστού που διη-
θεί. Άλλες ονομασίες είναι κοκκιοκυτταρικό σάρκωμα 
και χλώρωμα. μπορεί να εμφανίζεται σε ασθενείς χωρίς 
λευχαιμική διήθηση του μυελού των οστών. Παρατηρεί-
ται σε δέρμα, λεμφαδένες, οστά, υποδόριο, όρχεις, κ.ά. η 
πρόγνωση είναι πτωχή και η παρουσία του θέτει την ανά-
γκη αντιμετώπισης του ασθενούς ως επί παρουσίας ομλ.

6.  Μυελικές υπερπλασίες σχετιζόμενες  
με σύνδρομο Down 
οι παραπάνω ασθενείς έχουν αυξημένη συχνότητα να 

αναπτύξουν λευχαιμία στην παιδική ηλικία. Είναι συνή-
θως οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία στο 50%. Ανα-
φέρονται δύο σύνδρομα:
 1. παροδική παθολογική αιμοποίηση που εμφανίζεται 

με κλινική και εργαστηριακή εικόνα ομλ και στη 
πλειοψηφία των περιπτώσεων παρατηρείται αυτό-
ματη ύφεση μετά από μερικές εβδομάδες έως 3 μή-
νες, ενώ στο 20-30% των περιπτώσεων εμφανίζεται 
ομλ μετά από 1-3 έτη

 2. ομλ σχετιζόμενη με σύνδρομο Down 

7.  Νεοπλάσματα από βλαστικά 
πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά 
κύτταρα
Αποτελεί μια σπάνια κακοήθη νόσο που παρατηρεί-

ται σε μεγάλες ηλικίες. η εκτροπή αφορά τις πρόδρομες 
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ράγοντες ή ακτινοβολία και προηγούμενο ιστορικό μυ-
ελοδυσπλασίας ή άλλης αιματολογικής διαταραχής π.χ. 
μυελοϋπερπλαστική νεοπλασία. οι δύο πρώτοι είναι οι 
κυριότεροι προγνωστικοί παράγοντες πρώιμου θανάτου 
ενώ οι υπόλοιποι είναι προβλεπτικοί παράγοντες ανθε-
κτικής νόσου ή πρώιμης υποτροπής.

4.1.1. ήλικία
Αν και δεν υπάρχει καθαρά αποδεκτός ορισμός σχετι-

κά με το ποιος θεωρείται «νέος» και ποιος «ηλικιωμένος» 
ασθενής με ομλ, στις περισσότερες μελέτες «ηλικιω-
μένοι» ασθενείς με ομλ θεωρούνται όσοι είναι μεγα-
λύτεροι των 55, 60 ή 65 ετών. Αυτοί οι ασθενείς έχουν 
χαμηλότερα ποσοστά επίτευξης ΠΥ, βραχύτερο διάστημα 
ελεύθερο νόσου σε σχέση με τους νεώτερους ασθενείς και 
μειωμένη ολική επιβίωση.16,17 η ηλικία και η κατάστα-
ση ικανότητας κατά τη διάγνωση ομοίως βοηθούν στην 
πρόβλεψη της θνητότητας που σχετίζεται με τη θεραπεία 
(TRM – treatment related mortality). ςτους ηλικιωμένους 
ασθενείς ωστόσο η TRM φαίνεται να εξαρτάται περισσό-
τερο από άλλους παράγοντες, όπως είναι ο αριθμός των 
αιμοπεταλίων, η τιμή της κρεατινίνης και της αλβουμί-
νης, απ’ ό,τι από την ηλικία καθ’ εαυτή.18 

4.1.2. Κατάσταση Ικανότητας
οι υπόλοιποι κλινικοί παράγοντες στην ομλ σχε-

τίζονται με τη συννοσηρότητα (π.χ. καρδιακή ανεπάρ-
κεια, νεφρική ανεπάρκεια, συνυπάρχουσες λοιμώξεις) 
που αντικατοπτρίζονται εν μέρει στην κατάσταση ικα-
νότητας19,20. H κατάσταση ικανότητας και η ηλικία κατά 
τη διάγνωση μπορούν να συνδυαστούν για να εκτιμη-
θεί το ποσοστό των ασθενών που θα καταλήξουν μέσα 
στις πρώτες 28 ημέρες της θεραπείας19. Αυτό κυμαίνε-
ται από 5% για τους ασθενείς <50 ετών με κατάσταση 
ικανότητας κατά ECOG <3 και φτάνει το 57% για ασθε-
νείς >69 ετών και κατάσταση ικανότητας ≥3. ηλικιω-
μένοι ασθενείς με πτωχή κατάσταση ικανότητας είχαν 
επίσης μικρότερη πιθανότητα να πετύχουν πλήρη ύφε-
ση. μελέτες που ακολούθησαν ανέφεραν χαμηλότερα 
ποσοστά βραχύχρονης θνητότητας, ίσως λόγω βελτίω-
σης της υποστηρικτικής αγωγής.21 Θα πρέπει να τονιστεί 
ότι πολλές δημοσιευμένες εκτιμήσεις έκβασης ασθενών 
προέρχονται από τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών. 
ςτις κλινικές δοκιμές όμως αποκλείονται συνήθως ασθε-
νείς με κάποια οργανική δυσλειτουργία ή επηρεασμένη 
κατάσταση ικανότητας και συνεπώς τα αποτελέσματά 
τους δεν αντικατοπτρίζουν άμεσα τη μεγάλη ομάδα των 
ηλικιωμένων ασθενών με συννοσηρότητες. ςτην πραγ-
ματικότητα, στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία των 
ηλικιωμένων ασθενών δε λαμβάνουν χημειοθεραπεία 
εφόδου είτε λόγω δικής τους άρνησης για θεραπεία εί-

μορφές των πλασματοκυτταροειδών δενδριτικών κυτ-
τάρων. Χαρακτηρίζεται από δερματικά οζίδια, πλάκες 
ή εκχυμώσεις, ενώ διαπιστώνεται και λεμφαδενοπάθεια 
(ποσοστό 40-50%) και προσβολή μυελού (60-90%). Χα-
ρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό πλήρους ύφεσης, αλ-
λά χαμηλό ολικής επιβίωσης λόγω αυξημένου ποσοστού 
υποτροπής. η πρόγνωση είναι εξαιρετικά πτωχή.

4. προγνωστικοί δείκτες στην ΟΜΛ
η απόκριση στη θεραπεία και η ολική επιβίωση των 

ασθενών με ομλ είναι ιδιαίτερα ετερογενής. μια πλη-
θώρα προγνωστικών παραγόντων που σχετίζονται με 
τα κλινικά χαρακτηριστικά του ασθενή ή τα χαρακτη-
ριστικά της λευχαιμίας έχουν περιγραφεί για την ομλ. 
η ηλικία, η κατάσταση ικανότητας και οι γενετικές και 
μοριακές διαταραχές αποτελούν τους πιο ισχυρούς προ-
γνωστικούς παράγοντες. Όπως αναφέρεται αναλυτικά 
παρακάτω, οι ασθενείς με ομλ μπορούν να κατατα-
χθούν σε ομάδες ευνοïκού, ενδιάμεσου ή υψηλού κιν-
δύνου μόνο από το κυτταρογενετικό τους προφίλ, 14 ενώ 
γονιδιακές μεταλλάξεις βοήθησαν στον περαιτέρω κα-
θορισμό της πρόγνωσης επί συγκεκριμένων κυτταρογε-
νετικών χαρακτηριστικών.15

O προσδιορισμός της πρόγνωσης κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντικός στον χειρισμό των ασθενών με ομλ. η δι-
αστρωμάτωση του κινδύνου που διατρέχουν οι ασθενείς 
και ακολούθως η κατάταξή τους σε αντίστοιχες ομάδες 
κινδύνου βάσει των προγνωστικών παραγόντων καθοδη-
γούν τον κλινικό ιατρό να λάβει θεραπευτικές αποφάσεις 
όπως είναι η επιλογή συγκεκριμένης θεραπείας, η από-
φαση για αλλογενή μεταμόσχευση ακόμα και η επιλο-
γή ανάμεσα σε καθιερωμένα ή ερευνητικά θεραπευτικά 
πρωτόκολλα. Δυστυχώς, παρά τη συνεχή ανεύρεση προ-
γνωστικών και προβλεπτικών παραγόντων η 5ετής επιβί-
ωση στην ομλ παραμένει <50% ενώ όσον αφορά τους 
ηλικιωμένους μόνο το 20% θα επιτύχει 2ετή επιβίωση.

4.1.  Προγνωστικοί παράγοντες που 
σχετίζονται με τον ασθενή - Κλινικοί 
παράγοντες κινδύνου

Υπάρχουν διάφοροι κλινικοί παράγοντες που μπορούν 
να προβλέψουν την πιθανότητα επίτευξης πλήρους ύφε-
σης (ΠΥ) και ακολούθως της επιβίωσης ελεύθερης νό-
σου (DFS: disease free survival). οι ισχυρότεροι πτωχοί 
κλινικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι: η προχωρημέ-
νη ηλικία, η πτωχή κατάσταση ικανότητας, συγκεκριμέ-
να κυτταρογενετικά και/ή μοριακά χαρακτηριστικά των 
λευχαιμικών κυττάρων (κάποια από αυτά σχετιζόμενα με 
την ηλικία), προηγούμενη έκθεση σε κυτταροτοξικούς πα-
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τε της ιατρικής εκτίμησης ότι δε θα ανεχθούν ή δεν θα 
ωφεληθούν από τη θεραπεία.

4.13.  Προηγούμενη έκθεση σε 
κυτταροτοξικούς παράγοντας  
ή ακτινοβολία (ΟΜΛ σχετιζόμενη  
με τη θεραπεία, therapy-related AML)

οι ασθενείς που έχουν προηγουμένως εκτεθεί σε κυτ-
ταροτοξικούς παράγοντες ή ακτινοβολία διατρέχουν αυ-
ξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ομλ, μΔς ή μΔς/μΥΝ. 
Αυτά τα νοσήματα που συμβαίνουν μετά από έκθεση σε 
κυτταροτοξικούς παράγοντες ή ακτινοβολία αποτελούν 
ξεχωριστή κατηγορία και ονομάζονται σύμφωνα με τον 
ΠοΥ μυελικά νεοπλάσματα σχετιζόμενα με προηγηθεί-
σα θεραπεία (therapy-related myeloid neoplasms: tMN).6 
το 7% των ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα ομλ ανήκουν 
στην κατηγορία των t-MNs.22 Από τα t-MNs το συχνότε-
ρο είναι η t-AML, η οποία συμβαίνει συνήθως 5-7 χρόνια 
μετά την πρώτη έκθεση σε αλκυλιωτικούς παράγοντες ή 
ακτινοβολία, προηγείται συνήθως MDS και συχνά συ-
νοδεύεται από ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων 5 και 7, 
σύμπλοκο καρυότυπο ή μεταλλάξεις του TP53. To TP53 
είναι το πιο συχνά μεταλλαγμένο γονίδιο σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις. η πρόγνωση των ασθενών με t-MN είναι γενι-
κά πτωχότερη από των ασθενών με de novo ομλ κυρίως 
λόγω της αντοχής στη θεραπεία. 

4.1.4.  Προηγούμενο ιστορικό 
μυελοδυσπλασίας ή άλλης 
αιματολογικής διαταραχής 

Προηγούμενο ιστορικό μυελοδυσπλασίας ή μυελοϋ-
περπλαστικών διαταραχών είναι συχνό στους ασθενείς 
με ομλ και αφορά το 24-40% των περιπτώσεων.23,24 
ςε μια μελέτη που σύγκρινε τις γονιδιακές μεταλλάξεις 
στους ασθενείς με ομλ μετά από προηγούμενη μυελι-
κή κακοήθεια, με ομλ σχετιζόμενη με προηγούμενη 
θεραπεία και τη μη περαιτέρω προσδιοριζόμενη ομλ, 
η ταυτοποίηση μιας γονιδιακής μετάλλαξης σε ένα από 
τα παρακάτω 8 γονίδια (SRSF2, SF3B1, U2AF1, ZRSR2, 
ASXL1, EZH2, BCOR ή STAG2) είχε υψηλή ειδικότητα 
για τη διάγνωση ομλ με προηγούμενο ιστορικό μυελι-
κής κακοήθειας και την πτωχή κλινική έκβαση.25 οι με-
ταλλάξεις αυτές συμβαίνουν συνήθως κατά τη φάση που 
ο ασθενής πάσχει από μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, πα-
ραμένουν στον κλώνο που οδηγεί σε εξέλιξη σε οξεία λευ-
χαιμία και συχνά παραμένουν και στην ύφεση εάν αυτή 
επιτευχθεί.25 οι μεταλλάξεις στα γονίδια ASXL1, EZH2 
και SRSF2 ταυτοποιούνται συχνά σε ασθενείς με πρω-
τοπαθή μυελοΐνωση με αυξημένο κίνδυνο μετάπτωση σε 
οξεία λευχαιμία.22,26

5.  προγνωστικοί παράγοντες 
που σχετίζονται με τη νόσο - 
Κυτταρογενετικά και μοριακά 
χαρακτηριστικά

5.1. Καρυότυπος
γενικά, η καρυοτυπική ανάλυση με κλασσική κυττα-

ρογενετική ανάλυση μεταφάσεων αποτελεί σημείο κλει-
δί στην αρχική εκτίμηση ενός ασθενούς με ομλ, αφού 
συγκεκριμένες κυτταρογενετικές ανωμαλίες στην ομλ 
έχουν σημαντική προγνωστική αξία και επηρεάζουν το 
θεραπευτικό πλάνο. η αξία της διαστρωμάτωσης κινδύ-
νου σύμφωνα με τον καρυότυπο έχει διαφανεί σε διάφορες 
αναλύσεις ασθενών με ομλ ενταγμένων σε προοπτικές 
κλινικές δοκιμές27-29.

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους ειδικούς των 
διαφόρων συνεργατικών ομάδων σχετικά με το τι θε-
ωρείται ευνοϊκού, ενδιάμεσου ή αυξημένου κινδύνου. 
Ενώ υπάρχει γενική συμφωνία ότι οι διαταραχές t(8;21), 
inv16 και t(15;17) προδιαγράφουν καλή πρόγνωση, δεν 
υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το ποιες ανωμαλίες θεω-
ρούνται υψηλού κινδύνου και πώς επιπλέον χρωμοσω-
μικές ανωμαλίες επηρεάζουν την προγνωστική αξία ήδη 
γνωστών δεικτών.

Πληροφορίες από 5876 ενήλικες ασθενείς με de novo 
(93%) ή δευτεροπαθή ομλ που εντάχθηκαν σε προο-
πτικές κλινικές δοκιμές του Medical Research Council 
(MRC) και έλαβαν εντατική χημειοθεραπεία συνδυασμού 
ανθρακυκλίνης και κυταραβίνης29, χρησιμοποιήθηκαν για 
να τροποποιήσουν προηγούμενα συστήματα διαστρωμά-
τωσης κινδύνου του MRC3,30 και δημιουργήθηκε το νέο 
σύστημα διαστρωμάτωσης που φαίνεται παρακάτω. Χρη-
σιμοποιώντας τους νέους ορισμούς, τα ποσοστά της ολι-
κής επιβίωσης στα 10 χρόνια ήταν 69, 38, 33 και 12% για 
ασθενείς με ευνοϊκό κίνδυνο, φυσιολογικό καρυότυπο, 
ενδιάμεσο και αυξημένο κίνδυνο αντίστοιχα.

- Ευνοϊκός κίνδυνος (σχεδόν 16% των νεοδιαγνωσθέ-
ντων ασθενών): οι ακόλουθες ανωμαλίες θεωρού-
νται ευνοϊκές είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με 
άλλες ανωμαλίες: t(8;21), inv(16)(p13;q22), t(16;16)
(p13;q22) και t(15;17)(q24.1;q21.1) που χαρακτηρίζει 
την οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία και θεωρεί-
ται ξεχωριστός τύπος λευχαιμίας εξαιτίας της διαφο-
ρετικής θεραπευτικής προσέγγισης.

- Φυσιολογικός καρυότυπος (σχεδόν το 40% των νεο-
διαγνωσθέντων ασθενών).

- Ενδιάμεσος κίνδυνος (σχεδόν το 20% των νεοδια-
γνωσθέντων ασθενών): περιλαμβάνονται ασθενείς με 
ανωμαλίες που δεν εμπεριέχονται ούτε στον ευνοϊκό 
ούτε στον υψηλό κίνδυνο.

- Υψηλός κίνδυνος ή πτωχής πρόγνωσης (περίπου 25%): 
οι ακόλουθες ανωμαλίες θεωρούνται δυσμενείς όταν 
συμβαίνουν εκεί που δεν υπάρχουν ευνοϊκές καρυοτυ-
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πικές ανωμαλίες: del (5q), add(5q), del(7q), add(7q), 
μονοσωμίες 5 ή 7, inv(3)(q21q26), t(3;3)(q21;q26), 
t(6;11)(q27;q23), t(10;11)(p113;q23), t(9;22)(q34;q11), 
17p ανωμαλίες ή μονοσωμία 17, σύμπλοκος ανώμαλος 
καρυότυπος που περιέχει δηλαδή τουλάχιστον 4 μη 
σχετιζόμενες μεταξύ τους ανωμαλίες, 11q23 ανωμα-
λίες εκτός από την t(9;11)(p21;q23) και την t(11;19)
(q23;p13), ή ανωμαλίες του 3q εκτός από την t(3;5)
(q21-25;q31-35).
Αυτά τα ποσοστά επιβίωσης δε διαφέρουν σημαντικά 

από εκείνα άλλων συνεργατικών ομάδων που χρησιμο-
ποίησαν παρόμοιο σύστημα διαστρωμάτωσης κινδύνου. 
31,32 Αυτή η μελέτη επίσης ξεκαθάρισε την προγνωστική 
αξία διαφόρων ευρημάτων που πριν δεν ήταν πλήρως κα-
τανοητή. για παράδειγμα:

- ο «μονοσωμικός καρυότυπος», που ορίζεται ως τουλά-
χιστον 2 αυτοσωμικές μονοσωμίες ή μία αυτοσωμική 
μονοσωμία όταν συνυπάρχει τουλάχιστον μία ακόμα 
δομική καρυοτυπική ανωμαλία, έχει προταθεί ως ευ-
νοϊκότερη ανωμαλία στην κατηγορία της δυσμενούς 
πρόγνωσης συγκριτικά με τον σύμπλοκο καρυότυπο. 
33,34 η συνολική έκβαση των ασθενών με μονοσωμικό 
καρυότυπο φάνηκε να είναι καλύτερη μετά την αλλο-
γενή μεταμόσχευση συγκριτικά με την εδραίωση μό-
νο με χημειοθεραπεία. 35 

- Ασθενείς με ανωμαλίες στη χρωμοσωμική περιοχή 
11q23, που αποτελούν το 5 με 10% των ασθενών με 
de novo ομλ και ένα ποσοστό των ασθενών με ομλ 
σχετιζόμενη με προηγούμενη χημειοθεραπεία και κυ-
ρίως αναστολείς της τοποϊσομεράσης II, είχαν πτωχή 
πρόγνωση όταν αντιμετωπίζονταν με συμβατική χη-
μειοθεραπεία και κατατάσσονταν στην ομάδα υψηλού 
κινδύνου.36,37 Δεδομένα από τη MRC ανάλυση επιβε-
βαίωσαν προηγούμενες εκτιμήσεις ότι ένα ποσοστό 
των ασθενών με την αντιμετάθεση t(9;11) μπορούν 
να αντιμετωπιστούν μόνο με εντατική χημειοθεραπεία 
εδραίωσης (10ετής ολική επιβίωση 39%).29,38 ςυνεπώς 
οι ασθενείς με αυτήν τη συγκεκριμένη αντιμετάθεση 
που αφορά τη χρωμοσωμική περιοχή 11q23 δεν κα-
τατάσσονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

- Πριν τη MRC ανάλυση, δεν ήταν ξεκάθαρο που κατα-
τάσσονταν οι ασθενείς με τρισωμία 8, με κάποιες με-
λέτες να δείχνουν πως αυτοί οι ασθενείς έχουν πτωχή 
πρόγνωση39 και κάποιες άλλες πως η πρόγνωση αυ-
τών των ασθενών δε διαφέρει από εκείνων με φυσι-
ολογικά κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά.40 οι 547 
ασθενείς με τρισωμία 8 που συμπεριλήφθηκαν στη 
MRC ανάλυση είχαν παρόμοια πρόγνωση με εκεί-
νους με φυσιολογικό καρυότυπο (10ετής ολική επι-
βίωση 37%).29

Ενώ οι ασθενείς με ομλ με φυσιολογικό καρυότυ-
πο παραδοσιακά κατατάσσονταν στην ομάδα ενδιάμεσου 
κινδύνου, μεταγενέστερες αναλύσεις που περιλαμβάνουν 
τις γονιδιακές μεταλλάξεις προτείνουν πως αυτή η ομάδα 

σθενών είναι περισσότερο ετερογενής απ’ ότι θεωρούνταν 
έως τώρα. το screening των μοριακών μεταλλάξεων είναι 
σημαντικό για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου ασθενών 
με φυσιολογικό καρυότυπο και η ταυτοποίηση τους έχει 
σημαντικές διαγνωστικές και θεραπευτικές επιπτώσεις.14

5.2. Γονιδιακές μεταλλάξεις 
Ανωμαλίες σε συγκεκριμένα γονίδια καθώς επίσης 

και στο προφίλ έκφρασης των γονιδίων, έχουν προγνω-
στική σημασία στους ενήλικες ασθενείς με ομλ.41 οι 
ανωμαλίες αυτές είναι σημαντικές στο 45% των ασθενών 
που έχουν φυσιολογικό καρυότυπο. Αυτή η ετερογενής 
ομάδα των ασθενών περιλαμβάνει κάποιους με καλύτε-
ρη πρόγνωση (π.χ. μεταλλάξεις στο γονίδιο NPM1 ενώ 
ταυτόχρονα απουσιάζει η μετάλλαξη του εσωτερικού 
αναδιπλασιασμού του FLT3) καθώς και άλλους με πτω-
χή πρόγνωση (π.χ. ο εσωτερικός διπλασιασμός του γο-
νιδίου FLT3, η υψηλή έκφραση του γονιδίου BAALC, η 
υπερέκφραση του ETS- related γονιδίου ERG, μεταλλά-
ξεις στα γονίδια IDH1 και IDH2).42-45

ςε ένα πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύθηκε από τους 
Papaemmanuil et al, μελετήθηκαν 1540 ασθενείς με 
ομλ.46 Βρέθηκαν 5234 οδηγές μεταλλάξεις (driver 
mutations) σε 76 γονίδια ή γενωμικές περιοχές με 3 ή 
περισσότερες οδηγές μεταλλάξεις να συνυπάρχουν στο 
86% των ασθενών. Ανάλογα με τα μοτίβα των «συμ-
μεταλλάξεων» κατηγοριοποιήθηκαν οι ασθενείς σε 11 
ομάδες με ξεχωριστά διαγνωστικά χαρακτηριστικά και 
κλινικές εκβάσεις. Επιπλέον των ήδη καθορισμένων υπο-
ομάδων της ομλ, εμφανίστηκαν 3 νέες ξεχωριστές γε-
νωμικές κατηγορίες:

- οι ασθενείς με ομλ και μεταλλάξεις που κωδικοποι-
ούν για τη χρωματίνη και μεταλλάξεις που αφορούν 
ρυθμιστές του ματίσματος του RNA (RNA splicing) 
ή και τα 2 (18% των ασθενών).

- οι ασθενείς με μεταλλάξεις του TP53, με χρωμοσω-
μικές ανευπλοειδίες ή και τα 2 (13% των ασθενών).

- οι ασθενείς με μεταλλάξεις στο γονίδιο IDH2 R172 
(1% των ασθενών) (προσωρινή οντότητα).
Έτσι, είναι προφανές ότι η κατηγοριοποίηση στην 

ομλ θα γίνει περισσότερο πολύπλοκη στο μέλλον με 
διαφορετικές υποομάδες που θα περιλαμβάνουν διαφο-
ρετικούς συνδυασμούς μεταλλάξεων και ανωμαλίες υπε-
ρέκφρασης ή αναστολής της έκφρασης γονιδίων. 

5.2.1. Γονίδιο FLT3
To FLT3 είναι ένας διαμεμβρανικός υποδοχέας τυρο-

σινικής κινάσης που εκφράζεται έντονα στα αρχέγονα αι-
μοποιητικά κύτταρα με σημαντικό ρόλο στην κυτταρική 
επιβίωση και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.47 Υπάρ-
χουν 2 βασικοί τύποι μεταλλάξεων του FLT3. οι πιο συ-
χνοί είναι οι τυχαίοι εσωτερικοί σε σειρά διπλασιασμοί 
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τμημάτων διαφορετικού μήκους που οδηγούν στην ανε-
ξάρτητη του συνδέτη ενεργοποίηση του υποδοχέα FLT3 
που οδηγεί σε σήμα πολλαπλασιασμού (FLT3/ITD). οι 
σημειακές μεταλλάξεις της ενδοκυττάριας περιοχής του 
υποδοχέα (FLT3/TKD) καθιστούν τον υποδοχέα με δράση 
τυροσινικής κινάσης ενεργό στο 5 έως 10% των ασθενών 
με ομλ.48 η μετάλλαξη FLT3/ITD είναι αρκετά συχνή 
στην ομλ (10-30%),49,50 ιδίως σε ασθενείς με φυσιολο-
γικό καρυότυπο και έχει συνδεθεί με χαμηλά ποσοστά 
επιβίωσης, υψηλά ποσοστά υποτροπής και αυξημένη 
θνητότητα και στα παιδιά καθώς και στους νέους, αλλά 
και τους μεγαλύτερους ενήλικες που λαμβάνουν εντατι-
κή χημειοθεραπεία καθώς οδηγούν σε γρήγορο πολλα-
πλασιασμό των βλαστών.15,51-53 ταυτόχρονες ανωμαλίες 
σε άλλα γονίδια όπως στο NPM1, μπορεί να επηρεάσουν 
το βαθμό επιρροής της FLT3 μετάλλαξης.54

Δύο αντιπροσωπευτικές μελέτες των ασθενών με FLT3/
ITD έδειξαν ποσοστά 2ετούς επιβίωσης ελεύθερης προ-
όδου νόσου 20% και ποσοστά 4ετούς ολικής επιβίωσης 
περίπου 20%.55,56 το κατά πόσο επηρεάζεται η πρόγνω-
ση μεταβάλλεται από την αναλογία των μεταλλαγμένων 
προς τα μη μεταλλαγμένα αλλήλια, με την πρόγνωση να 
είναι δυσμενέστερη για τους ασθενείς με υψηλό φορτίο 
μεταλλαγμένων αλληλίων. Αυτοί είναι και οι ασθενείς 
που φαίνεται να ωφελούνται από την αλλογενή μεταμό-
σχευση στην πρώτη πλήρη ύφεση και έχει πλέον αποτε-
λέσει σύσταση.14 Αντίθετα, οι σημειακές μεταλλάξεις της 
ενδοκυττάριας περιοχής του FLT3 δεν φαίνεται να έχουν 
ανάλογα πτωχή πρόγνωση με τη FLT3/ITD57 και τα απο-
τελέσματα είναι ακόμα αντιφατικά.

μεταλλάξεις στο γονίδιο FLT3 συμβαίνουν και στην 
ομάδα ευνοϊκής πρόγνωση που περιλαμβάνει τις CBF 
ομλ και την οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία, αλ-
λά το κατά πόσο επηρεάζουν την πρόγνωση αυτών των 
ασθενών μένει να διερευνηθεί περαιτέρω.

5.2.2. Γονίδιο NPM1
H πρωτεΐνη NPM1 εμπλέκεται σε πολλές κυτταρικές 

λειτουργίες, όπως είναι η βιογένεση των ριβοσωμάτων, 
η επιδιόρθωση του DNA και η απόπτωση. οι μεταλλά-
ξεις στο NPM1 γονίδιο οδηγούν σε ανώμαλη εντόπιση 
της πρωτεΐνης στο κυτταρόπλασμα και όχι στον πυρή-
να, γεγονός που συμβάλει στη λευχαιμογένεση.58,59 με-
ταλλάξεις στο γονίδιο NPM1 ανευρίσκονται στο 25 με 
50% των ασθενών με de novo ομλ ή με de novo ομλ 
και φυσιολογικό καρυότυπο αντίστοιχα. οι μεταλλάξεις 
στο NPM1 έχουν συνδυαστεί με ευνοϊκά αποτελέσματα 
στους νεότερους και μεγαλύτερους ασθενείς, και στα παι-
διά με ομλ, παρότι ο μηχανισμός που προσδίδει αυξη-
μένη χημειοευαισθησία δεν είναι γνωστός.51,58,60 Ωστόσο, 
ταυτόχρονες ανωμαλίες σε άλλα γονίδια, όπως στο FLT3, 
επηρεάζουν την προγνωστική αξία της NPM1 μετάλλα-
ξης. ςε 215 νέους ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα ομλ 

που συμπεριλήφθηκαν σε προοπτικές MRC κλινικές δο-
κιμές,29 οι ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο, FLT3/
ITD και wild type NPM1 είχαν πτωχή πρόγνωση (13% 
εν ζωή στα 10 έτη), ενώ οι ασθενείς με μετάλλαξη στο 
NPM1 αλλά χωρίς FLT3/ITD είχαν καλύτερα ποσοστά 
επιβίωσης (50% εν ζωή στα 10 έτη). Έτσι, έχει ενσωμα-
τωθεί η μοριακή ανάλυση για την παρουσία μεταλλάξεων 
στο NPM1 και FLT3 στην προθεραπευτική προσπέλαση 
των ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα ομλ και φυσιολο-
γικό καρυότυπο, ανεξαρτήτως ηλικίας. ςύμφωνα με τις 
συστάσεις του ELN του 2017, οι ασθενείς με ομλ, φυ-
σιολογικό καρυότυπο, μεταλλάξεις στο NPM1 και FLT3 
wild type ανήκουν στην ομάδα μικρότερου κινδύνου και 
ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η αλλογενής μεταμόσχευ-
ση στην 1η πλήρη ύφεση.14

η ποσοτικοποίηση των NPM1 μεταλλαγμένων μετα-
γράφων με RT-qPCR έχει εφαρμοστεί στο να εκτιμά την 
παρουσία υπολειπόμενης νόσου. η παραμονή των με-
ταλλαγμένων μεταγράφων στο αίμα βρέθηκε στο 15% 
των ασθενών με ομλ μετά τον 2ο κύκλο χημειοθερα-
πείας και συνδυάστηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο υποτρο-
πής μετά από 3 έτη, μικρότερη πιθανότητα επιβίωσης 
και χειρότερη έκβαση στα 2 χρόνια συγκριτικά με τους 
ασθενείς στους οποίους δεν ανιχνεύθηκαν NMP1 μεταλ-
λαγμένα μετάγραφα (αρνητική υπολειπόμενη νόσος).61

5.2.3. Γονίδιο CEBPA
το γονίδιο CEBPA (CCAAT/enhancer binding pro-

tein alpha) κωδικοποιεί ένα μεταγραφικό παράγοντα 
απαραίτητο για τη μυελική διαφοροποίηση.62 οι μεταλ-
λάξεις στο CEBPA είναι μία από τις 2 κατηγορίες μεταλ-
λάξεων που συνδυάζονται με την οικογενή λευχαιμία και 
βρίσκονται στο 10% περίπου των ασθενών με νεοδιαγνω-
σθείσα ομλ.15,63 Επιπλέον 13 με 19% των ασθενών με 
ομλ με φυσιολογικό καρυότυπο θα έχουν μεταλλάξεις 
στο CEBPA.64-66

η ευνοϊκή επιρροή των μεταλλάξεων του CEBPA πε-
ριορίζεται στους ασθενείς που φέρουν 2 αντίγραφα του 
μεταλλαγμένου αλληλίου και είναι FLT3 αρνητικοί.67-69 
μία διεθνής μελέτη 1182 ασθενών με ομλ με φυσιολο-
γικά κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά συμπεριελάμβα-
νε 91 ασθενείς με διπλές μεταλλάξεις στο CEBPA (είτε 2 
διαφορετικές μεταλλάξεις είτε μία ομόζυγη μετάλλαξη) 
και 60 ασθενείς με μονές μεταλλάξεις στο CEBPA.66 οι 
ασθενείς με μονή CEBPA μετάλλαξη συγκριτικά με αυ-
τούς που είχαν διπλές μεταλλάξεις, είχαν υψηλότερα πο-
σοστά εμφάνισης ταυτόχρονων μεταλλάξεων στο FLT3 
(30% έναντι 8%) και το NPM1 (35% έναντι 3%). ςύμ-
φωνα με τις νέες συστάσεις του ELN του 2017 η ομλ 
με διαλληλικές μεταλλάξεις του CEBPA αποτελεί πλέον 
πλήρη οντότητα.68,70 ςε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται 
και οι περιπτώσεις με πολυγραμμική δυσπλασία, αφού η 
παρουσία της δυσπλασίας επί παρουσίας των διαλληλι-
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κών μεταλλάξεων του CEBPA χάνει την προγνωστική της 
αξία.9,71 Είναι συχνό όταν υπάρχουν διαλληλικές μεταλλά-
ξεις για το CEBPA γονίδιο να συνυπάρχουν και μεταλλά-
ξεις στο CSF3R γονίδιο (που συμμετέχει στο JAK-STAT 
μονοπάτι) και ως εκ τούτου οι ασθενείς αυτοί φαίνεται να 
απαντούν στη χορήγηση JAK αναστολέων.72

5.2.4. Γονίδιο RUNX1
Aποτελεί μεταγραφικό παράγοντα που ρυθμίζει την 

έκφραση γονιδίων που συμμετέχουν στην αιμοποιητική 
ανάπτυξη και διαφοροποίηση. To RUNX1 γονίδιο είναι 
τμήμα του t(8;21) γονιδίου σύντηξης και επίσης υπόκειται 
σε επαναλαμβανόμενες μεταλλάξεις στην ομλ.73 ςημει-
ακές μεταλλάξεις του γονιδίου παρατηρούνται στο 13% 
των ασθενών με ομλ και πιο συχνά στους ηλικιωμένους. 
ςυνδυάζονται με δυσμενή πρόγνωση, κάτι που αντιτίθε-
ται στη θετική προγνωστική αξία του γονιδίου σύντηξης 
που περιλαμβάνει το RUNX1.12,74 Έχει παρατηρηθεί πως 
οι μεταλλάξεις στο RUNX1 και οι μεταλλάξεις στα γο-
νίδια NPM1 και CEBPA είναι αμοιβαία αποκλειόμενες 
(mutually exclusive). Εκτός από τις χρωμοσωμικές αντι-
μεταθέσεις οι μεταλλάξεις του RUNX1 συχνά συνυπάρ-
χουν με την τρισωμία 13, την τρισωμία 21, την απουσία 
των NPM1 μεταλλάξεων και το φυσιολογικό καρυότυπο.75

γενικά φάνηκε από διάφορες μελέτες ότι οι μεταλλά-
ξεις του RUNX1 σχετίζονται με υψηλά ποσοστά αντοχής 
στη χημειοθεραπεία εφόδου οδηγώντας σε μικρότερη ολι-
κή επιβίωση.74 ςτη νέα κατάταξη WHO 2016 η ομλ με 
μεταλλαγμένο RUNX1 αποτελεί νέα προσωρινή οντότητα 
καθώς συνδυάζεται με διαφορετικά κλινικοπαθολογικά 
χαρακτηριστικά κι έχει χειρότερη πρόγνωση, ενώ, σύμ-
φωνα με τις νέες συστάσεις του ELN 2017 οι ασθενείς 
αυτοί ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. 76

5.2.5. Γονίδιο MLL
Βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11q23 και κωδικοποι-

εί μια πρωτεΐνη που έχει δράση μεθυλοτρανσφερράσης 
των ιστονών και συντονίζει την τροποποίηση της χρω-
ματίνης.77 Αντιμεταθέσεις που επηρεάζουν το MLL γονί-
διο οδηγούν σε επιθετική λεμφοβλαστική και μυελογενή 
λευχαιμία με πτωχή πρόγνωση. Επίσης, συμβαίνουν δι-
πλασιασμοί γενετικών περιοχών που επηρεάζουν το MLL 
γονίδιο και προδιαγράφουν κακή πρόγνωση στους ασθε-
νείς με ομλ με φυσιολογικό καρυότυπο (οι περισσότε-
ροι υποτροπιάζουν σε ένα έτος). οι διπλασιασμοί αυτοί 
φαίνεται να είναι συχνότεροι στους ενήλικες ασθενείς 
με de novo ομλ και φυσιολογικό καρυότυπο και στους 
ασθενείς με τρισωμία 11.78-80

5.2.6. Γονίδιο IDH
οι σωματικές μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικο-

ποιούν την ισοκιτρική δεϋδρογονάση (στη θέση R132 του 

IDH1 και στις θέσεις R140 και R172 του IDH2) υπάρ-
χουν στο 15% των ασθενών με ομλ και στο 25-30% 
των ασθενών με ομλ με φυσιολογικό καρυότυπο.43,81,82 
Όλες οι IDH1/IDH2 μεταλλάξεις είναι ετερόζυγες και 
οδηγούν στην αναστολή της δράσης του TET2 γονιδίου. 
Αυτό οδηγεί στην υπερμεθυλίωση του DNA με αποτέ-
λεσμα να παρεμποδίζεται η διαφοροποίηση των αρχέγο-
νων αιμοποιητικών κυττάρων και να επάγεται η κλωνική 
εξέλιξη.83 Βρίσκονται συχνότερα στους ηλικιωμένους.84 
οι IDH1/2 μεταλλάξεις είναι αμοιβαία αποκλειόμενες με 
τις μεταλλάξεις TET2 και WT1 και συνήθως συνυπάρ-
χουν με τις μεταλλάξεις NPM1 και DNMT3A.15 τα στοι-
χεία είναι αντιφατικά σχετικά με την προγνωστική αξία 
των IDH1/2 μεταλλάξεων.

ςτις νέες συστάσεις του ELN του 2017 η ομλ με 
IDH2 μεταλλάξεις φαίνεται να αποτελεί μία ξεχωριστή 
προσωρινή κατηγορία στο μοριακό τοπίο της ομλ.14 Πα-
ρότι δεν είναι οι μεταλλάξεις αυτές προγνωστικοί δείκτες 
αποτελούν ήδη θεραπευτικούς στόχους (enasidenib).85

5.2.7. Γονίδιο KIT
ο kit υποδοχέας τυροσινικής κινάσης είναι μια δια-

μεμβρανική πρωτεΐνη με κρίσιμο ρόλο στη φυσιολογική 
αιμοποίηση. Oι μεταλλάξεις του γονιδίου KIT υπάρχουν 
στο 6% των ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα ομλ και στο 
20 με 30% των ασθενών με t(8;21) ή inv(16).15,86 Ενώ ορι-
σμένες μελέτες δείχνουν ότι οι μεταλλάξεις στο γονίδιο 
KIT αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπής και επηρεάζουν 
αρνητικά την ολική επιβίωση στους ασθενείς με inv(16), 
άλλες δείχνουν ότι αυτή η αρνητική επιρροή αφορά μόνο 
τους ασθενείς με t(8;21).15 Ωστόσο η παρουσία των KIT 
μεταλλάξεων επί του παρόντος δεν τοποθετεί τον ασθε-
νή σε διαφορετική ομάδα κινδύνου. η αναζήτηση των 
μεταλλάξεων KIT ενδεχομένως να επιτρέψει τη χρήση 
των αναστολέων τυροσινικής κινάσης, όπως το imatinib 
και το dasatinib, που έχουν in vitro δραστικότητα ένα-
ντι ορισμένων μεταλλάξεων KIT.87 κλινικές δοκιμές που 
θα εκτιμήσουν την προσθήκη των TKIs σε επιλεγμένους 
ασθενείς με μεταλλάξεις KIT είναι σε εξέλιξη.

5.2.8. Γονίδιο WT1
το γονίδιο Wilms tumor 1 (WT1) κωδικοποιεί ένα μετα-

γραφικό ρυθμιστικό παράγοντα γονιδίων που εμπλέκονται 
στην κυτταρική ανάπτυξη και ωρίμανση. η απενεργοποί-
ηση αυτού του γονιδίου φαίνεται να προωθεί τον πολλα-
πλασιασμό των stem cells και να αναστέλλει την κυτταρική 
διαφοροποίηση. Περίπου 8% των περιπτώσεων ομλ και 
το 13% των ασθενών με ομλ και φυσιολογικό καρυό-
τυπο υποκρύπτουν μεταλλάξεις στο WT1.15,88 μελέτες 
που ερευνούν την προγνωστική σημασία των μεταλλά-
ξεων στο WT1 ή των νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών, 
έχουν ανάμεικτα αποτελέσματα.15,88,89 ςε κάποιες μελέτες 
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οι μεταλλάξεις στο WT1 συνδέονται με χειρότερα ποσο-
στά επιβίωσης ελεύθερης νόσου90 και ολικής επιβίωσης, 
ενώ σε κάποιες άλλες όχι.91

5.2.9 Γονίδια TET
οι TET2 μεταλλάξεις είναι παρούσες στο 10-20% των 

ασθενών με ομλ. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι είναι 
παρούσες σε προλευχαιμικά κυρίως αρχέγονα αιμοποι-
ητικά κύτταρα και σχετίζονται με κλωνική εξέλιξη.92 η 
κλινική τους αξία παραμένει αντιφατική.93,94 H κλινική 
πραγματικότητα έχει συνδέσει τις TET2 μεταλλάξεις με 
μικρότερη ολική επιβίωση στους ασθενείς με ομλ εν-
διάμεσου κινδύνου.15 μία πρόσφατη μετα-ανάλυση που 
συμπεριέλαβε 395 περιπτώσεις με μετάλλαξη του TET2 
έδειξε σημαντική συσχέτιση αυτών των μεταλλάξεων με 
τις μεταλλάξεις στο NPM1 γονίδιο και χειρότερη ολική 
επιβίωση. Επίσης φάνηκε πως οι μεταλλάξεις αυτές θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ένας κακός προγνωστικός πα-
ράγοντας στους ασθενείς με ομλ με φυσιολογικό καρυ-
ότυπο ευνοϊκού ή ενδιάμεσου κινδύνου.95

5.2.10. Γονίδια ASXL1 και ASXL2
το additional sex combs gene (ASXL1) βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 20q11. μεταλλάξεις στο ASXL1 υπάρχουν 
στο 6 έως 30% των ασθενών με ομλ με φυσιολογικό 
καρυότυπο και προσδίδουν κακή πρόγνωση.96 η επίπτω-
ση των μεταλλάξεων του ASXL1 στην ομλ αυξάνει με 
την ηλικία και είναι υψηλότερη στους ασθενείς με ιστο-
ρικό άλλη μυελικής κακοήθειας (π.χ. μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο).97 οι μεταλλάξεις στο ASXL1 και στο NPM1 
αλληλοαποκλείονται, ενώ οι μεταλλάξεις στο ASXL2 συν-
δυάζονται ισχυρά με μεταβολές στο RUNX1.98 ςτους ηλι-
κιωμένους ασθενείς οι μεταλλάξεις του ASXL1 σχετίζονται 
συχνά με την t(8;21) και τις μεταλλάξεις του CEBPA και 
συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά επίτευξης πλήρους 
ύφεσης και μικρότερη ολική επιβίωση. 98

5.2.11 Γονίδια DNMT3A
το γονίδιο της DNA μεθυλοτρανσφερράσης 3A 

(DNMT3A) βρίσκεται στο χρωμόσωμα 2p23.3. Αποτε-
λούν τις τρίτες σε συχνότητα μεταλλάξεις στους ασθενείς 
με ομλ και φυσιολογικό καρυότυπο μετά τις μεταλλά-
ξεις στα γονίδια NPM1 και FLT3. Ανιχνεύονται στο 18-
22% των ασθενών γενικά και στο 34% των ασθενών με 
φυσιολογικό καρυότυπο και συνδέονται με χαμηλότε-
ρα ποσοστά πλήρους ύφεσης και μικρότερη ολική επι-
βίωση.99 οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν στο κωδικόνιο 
R882 (R882-DNMT3A) είναι πιο συχνές από αυτές που 
συμβαίνουν σε άλλα κωδικόνια (non R882-DNMT3A).99 
μελέτες έχουν δείξει μικτή επιρροή των μεταλλάξεων 
του γονιδίου DNMT3A στην πρόγνωση. Ενώ αυτές οι με-
ταλλάξεις έχουν γενικά συνδεθεί με πτωχή πρόγνωση, η 

επιρροή τους στην πρόγνωση φαίνεται κυρίως να επηρεά-
ζεται από συνυπάρχουσες μεταλλάξεις στα γονίδια FLT3, 
NPM1 και IDH1/2. η παρουσία μεταλλάξεων στο γονί-
διο DNMT3A φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την πρό-
γνωση στην περίπτωση που τα γονίδια FLT3 και NPM1 
δεν είναι μεταλλαγμένα.100 οι ασθενείς με μεταλλαγμέ-
νο DNMT3A φάνηκε να έχουν περισσότερες πιθανότητες 
επίτευξης πλήρους ύφεσης όταν έλαβαν τον υπομεθυλιω-
τικό παράγοντα decitabine συγκριτικά με τους ασθενείς 
που έλαβαν decitabine αλλά δεν είχαν μεταλλάξεις στο 
DNMT3A και η παρατήρηση αυτή χρειάζεται επιβεβαί-
ωση σε μεγαλύτερες ομάδες ασθενών.101

τα γονίδια DNMT3A, ASXL1 και TET2 που συμμετέ-
χουν στην επιγενετική τροποποίηση φέρουν μεταλλάξεις 
νωρίς κατά τη λευχαιμογένεση, πιθανά επιμένουν μετά τη 
θεραπεία και οδηγούν σε κλωνική εξέλιξη και υποτροπή. 
Πρόσφατα εισήχθη ο όρος CHIP (clonal hematopoiesis 
of indeterminate potential- κλωνική αιμοποίηση αδιευ-
κρίνιστης δυναμικής) που αποτελεί ένα φαινόμενο κατά 
το οποίο επαναλαμβανόμενες μεταλλάξεις κυρίως σε επι-
γενετικούς τροποποιητές (DNMT3A, ASXL1 και TET2) 
ανιχνεύονται σε φαινομενικά υγιείς ηλικιωμένους και 
αποτελούν προκακοήθεις καταστάσεις για μυελικά νε-
οπλάσματα.102,103 Ωστόσο χρειάζονται επιπλέον μελέτες 
για να καθοριστεί ποιες μεταλλάξεις είναι αληθινοί δεί-
κτες των λευχαιμικών κλώνων και συνδέονται με κλινική 
υποτροπή και ποιες συνδέονται με προλευχαιμικούς κλώ-
νους, δεν μπορούν να προβλέψουν υποτροπή και μπορεί 
να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα μετά τη θεραπεία και 
κατά την ύφεση. 61,104

5.2.12 Γονίδιο TP53
οι μεταλλάξεις του TP53 αποτελούν τον πιο σημα-

ντικό προγνωστικό παράγοντα στην ομλ με σύμπλοκο 
καρυότυπο. Έχει φανεί ότι είναι πολύ συχνές (75-78%) 
στους ασθενείς με ομλ και σύμπλοκο καρυότυπο, ενώ 
είναι σπάνιες στους ασθενείς με ομλ χωρίς σύμπλοκο 
καρυότυπο (2,1%).105 Επίσης, είναι συχνότερες στην ομλ 
που σχετίζεται με προηγούμενη θεραπεία παρά στην de 
novo ομλ.106 οι μεταλλάξεις του γονιδίου ΤΡ53 αποτε-
λούν κακό προγνωστικό δείκτη για τους ασθενείς με ομλ 
και σύμπλοκο καρυότυπο και για τους ασθενείς με ομλ 
σχετιζόμενη με προηγούμενη θεραπεία. οι ασθενείς αυ-
τοί είναι γενικά μεγαλύτερης ηλικίας και παρουσιάζουν 
χημειοαντίσταση και χειρότερη έκβαση.105,106

6.  Ταξινόμηση κατά European Leukemia 
Net (ELN)
η κατανόηση μας όσον αφορά την προγνωστική αξία 

συγκεκριμένων κυτταρογενετικών και μοριακών ευρη-
μάτων στην ομλ αλλάζει διαρκώς. Ενώ έγιναν αρκετές 
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προσπάθειες ώστε να ενσωματωθεί αυτή η πληροφορία 
στην καθημερινή κλινική πρακτική, αυτό αναμφίβολα 
θα αλλάζει καθώς θα αναλύεται περισσότερο η επίδρα-
ση συγκεκριμένων συνδυασμών μοριακών ευρημάτων. 
μέχρι πρόσφατα, προτιμήθηκε μία προσέγγιση παρόμοια 
με το σύστημα ταξινόμησης που αρχικά προτάθηκε από 
το ELN το 2010.14 το ELN ενσωμάτωσε κυτταρογενετι-
κά και μοριακά χαρακτηριστικά στην ομλ ώστε να κα-
τηγοριοποιηθούν οι ασθενείς σε 4 ομάδες προγνωστικού 
κινδύνου. ςε μια ανάλυση 818 νέων ενηλίκων (<60 ετών) 
και 732 μεγαλύτερων ενηλίκων με ομλ που έλαβαν θε-
ραπεία στα πλαίσια συνεργατικών κλινικών δοκιμών, οι 
ασθενείς ανάλογα με την προγνωστική ομάδα στην οποία 
είχαν ταξινομηθεί σύμφωνα με το ELN, παρουσίασαν ση-
μαντικά διαφορετικά ποσοστά πλήρους ύφεσης, επιβίω-
σης χωρίς νόσο και ολικής επιβίωσης σε 3 χρόνια.107 οι 
ασθενείς με κυτταρογενετικές ανωμαλίες που δεν ταξινο-
μούνται στις ευνοϊκές ή στις δυσμενείς, συμπεριλαμβά-
νονταν στην κατηγορία ενδιάμεσου ιι κινδύνου. 

Πρόσφατες εξελίξεις, για παράδειγμα στην ανακάλυ-
ψη του γονιδιακού τοπίου της νόσου, στην εξέλιξη νέων 
τεχνικών για τον γονιδιακό έλεγχο και τον προσδιορισμό 
της υπολειπόμενης νόσου, στην ανάπτυξη νέων αντι-
λευχαιμικών παραγόντων οδήγησαν στην έκδοση νέων 
-βασισμένων σε τεκμήρια και στη γνώμη ειδικών- συστά-
σεων από το ELN για τη διάγνωση και τη διαχείριση των 
ασθενών με ομλ76 (ELN AML Recommendations 2017, 
Πίνακας 3). οι νέες συστάσεις περιλαμβάνουν μια ανα-
θεωρημένη έκδοση των ELN γενετικών κατηγοριών, μία 
πρόταση για μια κατηγορία απόκρισης βασισμένη στην 
υπολειπόμενη νόσο και κριτήρια για την πρόοδο νόσου.

η νέα κατάταξη είναι απλούστερη και περιλαμβάνει 
3 αντί για 4 ομάδες κινδύνου (ευνοϊκού, ενδιάμεσου και 
αυξημένου κινδύνου). οι αλλαγές συγκριτικά με τις συ-
στάσεις του 2010 συνοψίζονται στα παρακάτω:

- Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι στην ομλ με με-
ταλλάξεις του NPM1 ή διαλληλικές μεταλλάξεις του 
CEBPA, η παρουσία ταυτόχρονων χρωμοσωμικών 
ανωμαλιών δεν αλλάζει την πρόγνωση, η οποία όμως 
φαίνεται να επηρεάζεται από την παρουσία ταυτόχρο-
νων γονιδιακών μεταλλάξεων.46

- τα υψηλότερα ποσοστά υποτροπής και η μικρότερη 
ολική επιβίωση που συνδυάζεται με την παρουσία του 
FLT3-ITD εξαρτώνται σημαντικά από την αναλογία 
του ITD αλληλίου. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι 
οι ασθενείς με μεταλλαγμένο NPM1 και FLT3-ITD 
με μικρή αναλογία (<0.5) έχουν ευνοϊκή πρόγνωση 
όπως οι ασθενείς με μετάλλαξη στο NPM1 και όχι 
στο FLT3. Αντίθετα, οι ασθενείς με μεταλλαγμένο 
NPM1 και παρουσία του FLT3-ITD σε μεγάλη ανα-
λογία (≥0.5) ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύ-
νου και έχουν πτωχή πρόγνωση.108,109

- οι μεταλλάξεις στα γονίδια RUNX1, ASXL1 και TP53 
καθώς και ο μονοσωμικός καρυότυπος (τουλάχιστον 
2 αυτοσωμικές μονοσωμίες, απώλεια χρωμοσωμάτων 
εκτός από το Χ και το Υ ή μία αυτοσωμική μονοσω-
μία με επιπλέον δομικές ανωμαλίες όταν απουσιάζουν 
οι t(15;17), t(8;21), ή inv(16)/t(16;16) ) προστέθηκαν 
στην ομάδα υψηλού κινδύνου.110-112

7.  Άλλοι προγνωστικοί παράγοντες  
υπό έρευνα

7.1. Προφίλ γονιδιακής έκφρασης
Υπάρχει ενδιαφέρον στη χρήση του προφίλ γονιδια-

κής έκφρασης (gene expression profiling- GEP) για τη 
διάγνωση, την κατάταξη και την πρόγνωση των ασθενών 
με ομλ, αλλά δεν χρησιμοποιείται ακόμα σαν ρουτίνα 
στην καθημερινή κλινική πρακτική.113,114 

Διάφορες μελέτες έχουν αναλύσει λευχαιμικά κύττα-
ρα ασθενών με ομλ και έχουν ταυτοποιήσει γονιδιακές 
«υπογραφές» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
διαχωρίσουν υποομάδες με διαφορετική έκβαση. 115-117 
Υποομάδες με διαφορετικά προφίλ γονιδιακής έκφρασης 
έχουν βρεθεί σε ασθενείς με φυσιολογική κυτταρογενε-
τική,118 όπως επίσης και σε ασθενείς με καλά χαρακτη-
ρισμένες κυτταρογενετικές αλλαγές, όπως η t(8;21) και 
η inv16.119 Άλλες ομάδες ασθενών, όπως αυτοί με την 
t(15;17), φαίνεται να είναι περισσότερο ομογενείς στην 
«υπογραφή» τους.

Δεδομένης της διαφορετικότητας των εκβάσεων στις 
προγνωστικές ομάδες που καθορίστηκαν από το προφίλ 
γονιδιακής έκφρασης το γονιδιακό προφίλ δεν μπορεί 
ακόμα στην ομλ να χρησιμοποιηθεί σαν προγνωστι-
κός παράγοντας σε μεμονωμένους ασθενείς. Ωστόσο, 
ένας αριθμός συμπερασμάτων μπορεί να εξαχθεί από 
αυτά τα αρχικά δεδομένα όσον αφορά στο προφίλ γονι-
διακής έκφρασης:

- Επιβεβαιώνεται η σπουδαιότητα των κυτταρογενε-
τικών υποομάδων στην ομλ σαν σχετικά ομογενή 
νοσήματα, αφού λευχαιμίες με συγκεκριμένες αντι-
μεταθέσεις τείνουν να έχουν παρόμοιο προφίλ γονι-
διακής έκφρασης.120

- Έχει αρχίσει να υποκατηγοριοποιείται η μεγάλη ομά-
δα των ασθενών με φυσιολογικό καρυότυπο σε διαφο-
ρετικές βιολογικές υποομάδες που φαίνεται να έχουν 
διαφορετικές εκβάσεις.121

- Ενισχύεται ο ρόλος του λευχαιμικού αρχέγονου αιμο-
ποιητικού κυττάρου στην παθογένεια της ομλ.122

- μελέτες του προφίλ γονιδιακής έκφρασης ίσως βο-
ηθήσουν ώστε να ταυτοποιηθούν σημαντικά γονίδια 
και τα πρωτεϊνικά τους παράγωγα των οποίων η έκ-
φραση θα μπορούσε να τροποποιηθεί από διαθέσιμα 
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φάρμακα ή νέα που θα στοχεύσουν συγκεκριμένους 
στόχους.123

- To προφίλ γονιδιακής έκφρασης πιθανά να βοηθήσει 
στον καθορισμό απλούστερων αλγορίθμων που θα 
συμπεριλαμβάνουν μικρότερους αριθμούς γονιδίων, 
που θα καθορίζονται από πιο διαδεδομένες τεχνικές 
όπως η RT-PCR.124

Πριν αυτά τα ευρήματα βρουν κλινική εφαρμογή ώστε 
να καθορίσουν υποομάδες ασθενών, να προβλέπουν την 
έκβαση και πιθανά να καθορίζουν την κατάλληλη θερα-
πεία, χρειάζεται να επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες ομάδες 
ασθενών. Επιπλέον θα αποτελέσει πρόκληση η σύνθεση 
και κλινική ανάπτυξη φαρμάκων που θα στοχεύουν αυ-
τές τις ετερογενείς μοριακές αλλαγές.

7.2. Προφίλ έκφρασης miRNA
τα miRNA είναι μικρές αλληλουχίες μονόκλωνου 

RNA που ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση. ο ρόλος 
του προφίλ έκφρασης των miRNA γίνεται όλο και πιο 
φανερός στην κατανόηση της παθογένειας πολλών καρ-
κίνων, συμπεριλαμβανομένης της ομλ.125,126 για παρά-
δειγμα, μια μικρή αναδρομική μελέτη που εξέτασε την 
κλινική έκβαση ασθενών με ομλ υψηλού κινδύνου (με-
ταλλαγμένο FLT3, αμετάλλακτο NPM1) με φυσιολογι-
κό καρυότυπο έδειξε πως διαφορετικά προφίλ έκφρασης 
miRNA συνδυάζονταν με διαφορετικά ποσοστά επιβίω-
σης χωρίς νόσο.125

μία άλλη μελέτη σε 187 νεότερους (<60 ετών) ενή-

πίνακας 3. Κατηγορίες κινδύνου κατά European Leukemia Net

Κατηγορία κινδύνου Γενετική ανωμαλία

Ευνοϊκός t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1 

inv(16)(p13.1q22) ή t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11

Μεταλλαγμένο NPM1 χωρίς FLT3-ITd ή με FLT3-ITd low1

Διαλληλικές μεταλλάξεις του CEBPA

Ενδιάμεσος Μεταλλαγμένο NPM1 και FLT3-ITd high1

Wild-type NPM1 χωρίς FLT3-ITd ή με FLT3-ITd low1 (χωρίς την παρουσία υψηλού κινδύνου 
γενετικών βλαβών)

t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2A2

Κυτταρογενετικές ανωμαλίες που δεν ανήκουν ούτε στις ευνοϊκές ούτε στις αυξημένου κινδύνου

Αυξημένος t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214

t(v;11q23.3); KMT2A αναδιαταγμένο

t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1

inv(3)(q21.3;q26.2) ή t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM (EVI1), -5 ή del(5q), -7; -17/abn(17p)

Σύμπλοκος καρυότυπος3, μονοσωμικός καρυότυπος4

Wild-type NPM1 και FLT3-ITdhigh1

Μεταλλαγμένο RUNX15

Μεταλλαγμένο ASXL15

Μεταλλαγμένο TP536

Συχνότητες, ποσοστά απόκρισης, και εκτιμήσεις έκβασης θα πρέπει να αναφέρονται ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου, και εάν ικανοί αριθ-
μοί είναι διαθέσιμοι, ανάλογα με συγκεκριμένες γενετικές βλάβες.

*ή προγνωστική αξία ενός δείκτη εξαρτάται από τις διαθέσιμες θεραπείες και πιθανόν να αλλάξει με τις νέες θεραπείες.
1Low: χαμηλή αναλογία αλληλίου (<0.5); high, υψηλή αναλογία αλληλίου (≥0.5); ημιποσοτική ανάλυση της αναλογίας του FLT3-ITd αλληλίου 

(χρησιμοποιώντας ανάλυση θραυσμάτων dNA καθορίζεται ως η αναλογία της περιοχής κάτω από την καμπύλη “FLT3-ITd” προς την περιο-
χή κάτω από την καμπύλη “FLT3 wild type”); Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η ΟΜΛ με NPM1 μετάλλαξη και χαμηλή αναλογία του FLT3-ITd 
μπορούν επίσης να έχουν μια πιο ευνοϊκή πρόγνωση και οι ασθενείς δεν θα πρέπει σαν ρουτίνα να οδηγούνται στην αλλογενή μεταμόσχευση

2ή παρουσία της αναδιάταξης t(9;11)(p21.3;q23.3) υπερισχύει έναντι σπάνιων αυξημένου κινδύνου γενετικών μεταλλάξεων.
3Τρεις ή περισσότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες κι ενώ απουσιάζει 1 από τις κατά WHO καθορισμένες επαναλαμβανόμενες αντιμεταθέσεις ή 

αναστροφές, που είναι, t(8;21), inv(16) ή t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;q23.3), t(6;9), inv(3) ή t(3;3); ΟΜΛ με BCR-ABL1.
4Ορίζεται από την παρουσία μίας μονοσωμίας (εκτός από την απώλεια του X ή του y) σε συνδυασμό με τουλάχιστον μία επιπλέον μονοσωμία 

ή δομική χρωμοσωμική ανωμαλία (εξαιρούνται οι core-binding factor ΟΜΛ) 
5Αυτοί οι δείκτες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν αυξημένου κινδύνου προγνωστικοί δείκτες όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα με ευνο-

ϊκού κινδύνου ΟΜΛ υποτύπους.
6Οι μεταλλάξεις του TP53 συνδυάζονται συχνά με μονοσωμικό ή σύμπλοκο καρυότυπο 
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λικες με ομλ με φυσιολογικό καρυότυπο έδειξε ότι οι 
ασθενείς των οποίων τα λευχαιμικά κύτταρα είχαν υψη-
λότερα επίπεδα έκφρασης του miR-181a είχαν υψηλότερα 
ποσοστά πλήρους ύφεσης και καλύτερη ολική επιβίωση. 
η έκφραση του miR-181a διατήρησε την προγνωστική 
της σημασία και στα λευχαιμικά κύτταρα με FLT3-ITD 
ή/και NPM1 wild-type. Αντιθέτως, μία άλλη μελέτη 363 
ασθενών με ομλ με φυσιολογικό καρυότυπο έδειξε ότι 
οι ασθενείς των οποίων τα λευχαιμικά κύτταρα είχαν υψη-
λότερα ποσοστά έκφρασης του miR-155 είχαν μικρότε-
ρες πιθανότητες επίτευξης πλήρους ύφεσης και μικρότερη 
ολική επιβίωση.127 Επιπλέον μελέτες χρειάζονται ώστε 
να καθοριστεί πώς η πληροφορία που προκύπτει από τη 
μελέτη του προφίλ έκφρασης των miRNA μπορεί να εν-
σωματωθεί στην κλινική πρακτική.

7.3 MDR1 φαινότυπος και P-glycoprotein
η υπερέκφραση των αντλιών αποβολής φαρμάκου 

(π.χ. P-γλυκοπρωτεΐνη) έχει συνδεθεί με πτωχή πρό-
γνωση σε ασθενείς με ομλ, ιδίως στους ηλικιωμένους. 
Αντικρουόμενες παρατηρήσεις σχετικά με την επίδραση 
της διαφορετικής έκφραση των πρωτεϊνών φαρμακευ-
τικής αντίστασης (multidrug resistance protein-MRP) 
έχουν δημοσιευτεί, ίσως εξαιτίας της χρήσης διαφορετι-
κών αναλύσεων.128

ςε μια αναφορά από το SWOG, το 71% των ηλικιω-
μένων ασθενών με ομλ εξέφραζαν το MDR1, σε αντί-
θεση με το 30% των νεότερων ασθενών.23 οι ασθενείς 
που ήταν MDR1-θετικοί ήταν λιγότερο πιθανό να πετύ-
χουν πλήρη ύφεση και πιο πιθανό να έχουν ανθεκτική 
νόσο. η σημασία αυτής της παρατήρησης είναι ασαφής, 
καθώς κάποιες μελέτες έδειξαν ότι ο MDR1 φαινότυπος 
σχετίζεται129 ενώ άλλες130 ότι δε σχετίζεται με μειωμένη 
ολική επιβίωση στην AML. Από την άλλη πλευρά, στη 
μελέτη SWOG, ηλικιωμένοι ασθενείς MDR1 αρνητικοί 
με ευνοϊκά ή ενδιάμεσα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά 
είχαν υψηλά ποσοστά πλήρους ύφεσης (81%).23

7.4. Υπερέκφραση του EVI1
το EVI1 (ecotropic viral integration site 1) ογκογο-

νίδιο στο χρωμόσωμα 3q26 υπερεκφράζεται στο 5-10% 
των ασθενών με ομλ και φαίνεται να προμηνύει πτωχή 
πρόγνωση.131 το EVI1 φαίνεται να αλληλεπιδρά με DNA 
μεθυλοτρανσφεράσες που εμπλέκονται στον επιγενετικό 
έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης.132

7.5.  Υπερέκφραση των αναστολέων  
της απόπτωσης

η υπερέκφραση των αναστολέων της απόπτωσης, 

όπως το bcl-2133 και η surviving,134 φαίνεται να συνδέε-
ται με πτωχότερη πρόγνωση. H υψηλή έκφραση του συν-
διεγερτικού μορίου CD40 και του μορίου προσκόλλησης 
CD11a έχει επίσης συνδεθεί με πτωχότερη πρόγνωση. 135 
Αντίθετα, η υπερέκφραση του υποκινητή της απόπτωσης 
bax, ή η υψηλή αναλογία bax/bcl2 συνδέθηκαν με καλύ-
τερη έκβαση των ασθενών σε 2 μελέτες.136,137

7.6 Έκφραση του CD25
η έκφραση του CD25 (υποδοχέας α της IL2) φαίνε-

ται να προβλέπει κακή έκβαση για τους ασθενείς με de 
novo ομλ. Ενώ στις αρχικές αναδρομικές κλινικές με-
λέτες φάνηκε ότι η έκφραση του CD25 συνδυαζόταν με 
χαμηλότερα ποσοστά πλήρους ύφεσης και μικρότερη 
επιβίωση,138,139 η ανεξάρτητη προγνωστική της αξία αμ-
φισβητήθηκε όταν φάνηκε πως συνεκφράζεται με μεταλ-
λάξεις του FLT3-ITD γονιδίου.139

η ανεξάρτητη προγνωστική αξία της έκφρασης του 
CD25 σε ασθενείς με ομλ φάνηκε καλύτερα σε μια 
ανάλυση 657 νεότερων ασθενών (<60 ετών) με de novo 
ομλ που έλαβαν θεραπεία στα πλαίσια προοπτικής κλι-
νικής δοκιμής (ECOG E1900).140 η έκφραση του CD25 
διαπιστώθηκε σε 87 ασθενείς (13%). ςτους ασθενείς των 
οποίων ο λευχαιμικός κλώνος ήταν CD25+ παρατηρή-
θηκαν χαμηλότερα ποσοστά πλήρους ύφεσης και ολι-
κής επιβίωσης συγκριτικά με τους ασθενείς των οποίων 
ο λευχαιμικός κλώνος ήταν CD25-. Από τους 75 ασθε-
νείς με CD25+ και μοριακή ανάλυση, οι 57 (76%) είχαν 
μεταλλάξεις στο FLT3 γονίδιο. Ανάμεσα τους ασθενείς 
με μεταλλαγμένο FLT3-ITD, συνδυάστηκε με μικρότε-
ρη διάμεση επιβίωση (10 έναντι 25 μηνών) και χαμηλό-
τερα ποσοστά επιβίωσης στα 3 χρόνια (4 έναντι 42%).

8. Συμπεράσματα
η ομλ είναι μια βιολογικά και κλινικά ετερογενής 

νόσος. η νεώτερη ταξινόμηση του ΠοΥ 2016 (WHO 
2016) ενσωματώνει κλινικά, μορφολογικά, ανοσοφαινο-
τυπικά, γενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά με σκοπό 
να διακρίνει σε ομάδες ασθενείς με κοινά χαρακτηριστι-
κά, αλλά και κοινή πρόγνωση. O προσδιορισμός της πρό-
γνωσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός στον χειρισμό των 
ασθενών με ομλ. η διαστρωμάτωση του κινδύνου που 
διατρέχουν οι ασθενείς και ακολούθως η κατάταξη τους 
σε αντίστοιχες ομάδες καθοδηγούν τον κλινικό ιατρό να 
λάβει ορθές θεραπευτικές αποφάσεις. η ηλικία, η κατά-
σταση ικανότητας, ο καρυότυπος και οι γονιδιακές με-
ταλλάξεις αποτελούν τους πιο ισχυρούς προγνωστικούς 
παράγοντες και θα πρέπει να εκτιμούνται κατά τη διά-
γνωση σε όλους τους ασθενείς με ομλ.
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ABSTRACT: Acute myeloid leukemia (AML) is a clonal disorder of myeloid cells characterized by rap-
id growth of immature cells that infiltrate the bone marrow and inhibit hematopoiesis. The FAB Clas-
sification (French-American-British Classification, 1976) was the first attempt to classify AML on the 
basis of morphological and cytochemical characteristics. Given the great heterogeneity of AML patients, 
the classification into categories with different prognosis and response to treatment was later considered 
necessary. The classification according to the World Health Organization (WHO) in 2001 and 2008 was 
a contemporary attempt to classify hematological malignancies based on morphological, cytogenetic, 
immunophenotypic, molecular and clinical characteristics. The recent WHO classification 2016 is a re-
vision of the previous version with the incorporation of new features. The determination of prognosis 
is particularly important for the management of AML patients. The risk stratification of AML patients 
based on prognostic factors is a valuable tool to guide the clinician to take decisions such as the choice 
of a specific treatment versus another, the decision for allogeneic stem cell transplantation and the choice 
of standard or research treatment protocols. Response to treatment and overall survival of AML patients 
is very heterogeneous as well. Age, performance status, karyotype and gene mutations are the most im-
portant predictors. The European Leukemia Net (ELN) in 2010 integrated cytogenetic and molecular 
characteristics (eg, FLT3-ITD, CEBPA and NPM1) to classify patients into four risk groups. The devel-
opment of new techniques in the genetic landscape of the disease and new antileukemic agents gave rise 
to new recommendations from the ELN for the diagnosis and management of AML patients (ELN AML 
Recommendations 2017) that include a revised version of the previous genetic categories and stratify 
patients into three risk groups (favorable, intermediate and high risk) and include specific differences 
from the previous recommendations.
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Θεραπεία Εφόδου και Σταθεροποίησης  
στην Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία

Αναστασία Σκανδάλη1, Παναγιώτης Τσιριγώτης2

ΠΕΡιληΨη: Παρά τη δραματική πρόοδο στην κατανόηση της γενετικής ετερογένειας και της μορι-
ακής παθογένεσης της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ομλ), στην ταυτοποίηση των προγνωστικών 
παραγόντων και στις ταχέως αυξανόμενες δυνατότητες θεραπευτικών επιλογών, η συνολική έκβαση 
των ασθενών παραμένει μη ικανοποιητική, ιδιαίτερα για τους ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60-65 
ετών. Παρά του ότι η βελτίωση της έκβασης κατά τις 4 τελευταίες δεκαετίες είναι περισσότερο προ-
φανής στους νεώτερους ηλικιακά ασθενείς, τρεχόντως μόνο το 35% περίπου των ασθενών αυτών, που 
έχουν ενταχθεί σε κλινικές μελέτες, ιώνται από τη νόσο τους. η πλειονότητα των ασθενών καταλήγει 
από τη νόσο, είτε λόγω ανθεκτικότητας στη θεραπεία ή λόγω υποτροπής. ςτη διάρκεια αρκετών δεκα-
ετιών, η προσέγγισή μας στο πρώτο στάδιο της θεραπείας (θεραπεία εφόδου) έχει βασικά παραμείνει 
η ίδια, αλλά η προσέγγιση στο δεύτερο στάδιο (θεραπεία μετά την ύφεση) έχει εξελιχθεί σημαντικά. η 
προοπτική για μόνιμο έλεγχο της νόσου, με τη χορήγηση εντατικοποιημένης χημειοθεραπείας ή μετα-
μόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, βασίζεται στην ταυτοποίηση των βιολογικών δεικτών κατά τη δι-
άγνωση της νόσου πριν την έναρξη θεραπείας και στον προγραμματισμό της ελάχιστης υπολειπόμενης 
θεραπείας μετά τη θεραπεία εφόδου. οι γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί αθροιστικά σαν αποτέλεσμα 
ερευνητικών προσπαθειών μας δίνουν τη δυνατότητα εξατομίκευσης της θεραπείας και αποφυγής του 
δόγματος «μία θεραπεία ταιριάζει σε όλους». οι νεώτερες θεραπευτικές στρατηγικές μας δημιουργούν 
βάσιμες θετικές ελπίδες για το μέλλον της θεραπείας της ομλ.

Haema 2017; 8(2): 168-178 Copyright EAE

Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η θεραπεία της ομλ περιλαμβάνει δύο στάδια: το 

πρώτο αφορά στη χορήγηση θεραπείας με στόχο την επί-
τευξη ύφεσης και το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη 
θεραπεία σταθεροποίησης ή εδραίωσης της ύφεσης και 
αποτροπής της επανεμφάνισης της νόσου. για αρκετές δε-
καετίες η χορηγούμενη θεραπεία ως προς το πρώτο στάδιο 
παραμένει βασικά η ίδια (συνδυασμός ανθρακυκλίνης και 
αρασυτίνης), αλλά οι προσεγγίσεις μας ως προς το δεύτε-
ρο στάδιο έχουν εξελιχθεί σημαντικά. η θεμελιώδης κλι-

1Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικού τμήματος, Θεραπευτήριο 
ΥγΕιΑ, Αθήνα
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θολογική κλινική, Αιματολογική μονάδα. Π.γ.Ν. “Αττικόν”, Αθήνα

ςυγγραφέας υπεύθυνος για επικοινωνία: Παναγιώτης τσιριγώτης, Επί-
κουρος καθηγητής Αιματολογίας, Ε.κ.Π.Α, Β' Προπαιδευτική Πα-
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νική προσέγγιση ως προς το δεύτερο στάδιο αφορά στην 
προοπτική του πως θα επιτευχθεί καλύτερα ο σταθερός 
έλεγχος της νόσου, δηλ. με τη χορήγηση χημειοθεραπεί-
ας μετά την ύφεση (συνήθως υψηλές δόσεις αρασυτίνης 
και/η μεγαθεραπείας και αυτόλογης χορήγησης αιμοποι-
ητικών κυττάρων) ή με την εφαρμογή αλλογενούς μετα-
μόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων (αλλο-μΑκ). η 
εμπειρία που έχει συσσωρευτεί σταδιακά μέσα από την 
επιστημονική έρευνα μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε τη 
μετά την ύφεση θεραπεία για κάθε ασθενή, αποφεύγο-
ντας τη λογική του «μία θεραπεία ταιριάζει σε όλους». 
Πιθανόν ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στην από-
φαση της κατάλληλης θεραπείας μετά την ύφεση είναι η 
ταυτοποίηση των βιολογικών δεικτών (κυτταρογενετικών 
και μοριακών) κατά τη διάγνωση της νόσου και ο προσ-
διορισμός της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD) 
μετά το πρώτο στάδιο θεραπείας της ομλ.1-3 Αν και η 
παρουσία MRD μετά το τέλος της θεραπείας εφόδου εί-
ναι αιτία ανησυχίας για τον θεράποντα ιατρό, προς το πα-
ρόν τουλάχιστον δεν αποτελεί ένδειξη αλλαγής της μετά 
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την ύφεση στρατηγικής μας, όπως αντίστοιχα συμβαίνει 
στους ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. ςτο 
μέλλον μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση είναι πιθα-
νό να ενσωματωθεί στην κλασσική θεραπεία της ομλ.

η αναγνώριση της προγνωστικής σημασίας των κλω-
νικών κυτταρογενετικών ανωμαλιών έχει βελτιώσει τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Παρόλα αυτά 
υφίσταται σημαντική απόκλιση στην κλινική ανταπόκριση 
και τη συνολική επιβίωση των ασθενών με ομλ, πράγ-
μα που αναδεικνύει τη μοριακή ετερογένεια μέσα σε κά-
θε κυτταρογενετική ομάδα κινδύνου. τρεχόντως έχουμε 
τη δυνατότητα να προσδιορίζουμε υποομάδες μέσα στις 
κυτταρογενετικές ομάδες κινδύνου με στόχο να σχεδιά-
σουμε καλύτερα τις θεραπευτικές επιλογές μας. ο έλεγ-
χος για ανάδειξη μεταλλάξεων στα γονίδια c-KIT, FLT3, 
NPM1 και CEBPA σε ασθενείς με ευνοϊκό ή φυσιολογικό 
καρυότυπο έχει αναδειχθεί ως πολύ ισχυρός προγνωστικός 
(θετικός ή αρνητικός) παράγοντας. ςήμερα επίσης γνω-
ρίζουμε ότι οι συνδυασμοί ορισμένων μεταλλάξεων προ-
σθέτουν ακόμη περισσότερη προγνωστική πληροφορία.4,5

Θεραπεία Εφόδου 
για περισσότερες από 3 δεκαετίες ο συνδυασμός της 

αρασυτίνης με μία ανθρακυκλίνη αποτελεί την κλασική 
θεραπεία εφόδου των ασθενών με ομλ. το θεραπευτι-
κό σχήμα συνίσταται στη χορήγηση ανθρακυκλίνης για 
3 ημέρες (συνήθως είτε daunorubicin 60-90 mg/m2 ημε-
ρησίως ή idarubicin 12 mg/m2 ημερησίως ή mitoxantrone 
12 mg/m2 ημερησίως) και αρασυτίνης σε συνεχή 24-ωρη 
έγχυση σε δόση 100-200 mg/m2 ημερησίως). με την πα-
ραπάνω συνδυασμένη θεραπεία είναι πιθανή η επίτευξη 
πλήρους ύφεσης σε ποσοστό 60% έως 80% σε νεώτε-
ρους ηλικιακά ασθενείς (<60 ετών) με έναν ή δύο κύ-
κλους θεραπείας.

η δόση των 200 mg/m2 αρασυτίνης ή η προσθήκη 
και άλλων φαρμάκων κατά την έφοδο, όπως 6-θειογου-
ανίνης, ετοποσίδης ή υψηλών δόσεων αρασυτίνης στη 
θεραπεία εφόδου δεν φαίνεται να βελτιώνει τα ποσοστά 
πλήρους ύφεσης ή να μειώνει τον κίνδυνο της υποτροπής.6 

οι ερευνητικές προσπάθειες με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της συμβατικής χημειοθεραπείας 
περιγράφονται συνοπτικά στις επόμενες παραγράφους. 

Εντατικοποίηση της δόσης  
της ανθρακυκλίνης

η εντατικοποίηση της δόσης της daunorubicin εί-
τε με την αύξηση της δόσης ή του αριθμού των ημερών 
χορήγησης έχει προταθεί πρόσφατα σαν ένα καινούργιο 
standard of care.7, 8 ςε ενήλικες ασθενείς ηλικίας μικρότε-
ρης των 60 ετών η χορήγηση 90 mg/m2 x 3 ημέρες βελτί-

ωσε τα ποσοστά επίτευξης πλήρους ύφεσης από το 57% 
στο 71% σε σύγκριση με τη δόση των 45 mg/m2 (κλι-
νική μελέτη ECOG- E1900). Επίσης πλήρης ύφεση με 
τον 1ο κύκλο θεραπείας επετεύχθη στο 59% των ασθε-
νών που έλαβαν τη δόση των 90 mg και στο 41% των 
ασθενών που έλαβαν 45 mg. Αυτό μεταφράστηκε και σε 
πλεονέκτημα επιβίωσης (διάμεση επιβίωση 23.7 μήνες 
έναντι 15.7 μηνών) με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 
τους 25 μήνες. ςε ανάλυση υποομάδων διαπιστώθηκε 
ότι το πλεονέκτημα επιβίωσης ήταν περισσότερο εμφα-
νές σε ασθενείς με ηλικία μικρότερη από 50 έτη, καθώς 
και στην υποομάδα των ασθενών με καρυότυπο ευνοϊ-
κής και ενδιάμεσης πρόγνωσης.7 

η εντατικοποίηση της daunorubicin (90 mg/m2 v.s 
45 mg/m2) μελετήθηκε και σε ασθενείς ηλικίας άνω των 
60 ετών. η αύξηση της δοσολογίας είχε σαν αποτέλε-
σμα μεγαλύτερα ποσοστά πλήρους ύφεσης (64% έναντι 
54%) αλλά όχι σημαντική βελτίωση της συνολικής επιβί-
ωσης.8 ςτην ανάλυση υποομάδων διαπιστώθηκε βελτίωση 
της ολικής επιβίωσης στην ομάδα των ασθενών ηλικίας 
60-65 ετών, καθώς και στους ασθενείς με Core Binding 
Factor (CBF) λευχαιμία. ςημειώνεται ότι σε καμία από 
τις μελέτες αυτές δεν αναφέρθηκε αυξημένη συχνότητα 
καρδιοτοξικότητας.

μειονέκτημα των ανωτέρω μελετών είναι ότι χρησι-
μοποιούν στην ομάδα ελέγχου τη δόση daunorubicin 45 
mg/m2, ενώ είναι γνωστό σήμερα ότι σε πολλά κέντρα η 
δόση που χρησιμοποιείται είναι τα 60 mg/m2. ςε αναδρο-
μική μη τυχαιοποιημένη μελέτη η εφαρμογή της δόσης 
90 mg/m2 αντί των 60 mg/m2 δεν φαίνεται ότι βελτιώνει 
την έκβαση.9 με στόχο τη διευκρίνηση σχετικά με την 
ιδανική δόση ανθρακυκλίνης διεξήχθη προοπτική τυχαιο-
ποιημένη μελέτη από το Εθνικό ινστιτούτο Έρευνας του 
καρκίνου του ηνωμένου Βασιλείου, η οποία σύγκρινε 
τη δόση των 90 mg/m2 έναντι της δόσης των 60 mg/m2 
(NCRI /MRC AML17 trial).10 ςτη μελέτη δεν ανεδείχθη 
κάποιο σημαντικό όφελος συνολικά ή σε κάποια από τις 
εξετασθείσες υποομάδες για τη δόση των 90 mg/m2, αν 
και ο χρόνος της διάμεσης παρακολούθησης ήταν μι-
κρός (12 μήνες). ςε πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων 
της μελέτης ECOG- E1900 μετά από μεγαλύτερο χρό-
νο διάμεσης παρακολούθησης (80 μήνες) οι Luskin και 
συν, διαπίστωσαν ότι το πλεονέκτημα επιβίωσης διατη-
ρείται για τη δόση των 90 mg/m2 και επιπλέον αναδει-
κνύεται ένα όψιμο όφελος: 1) σε κάθε κυτταρογενετική 
ομάδα κινδύνου, 2) σε ασθενείς με μεταλλάξεις στα γο-
νίδια FLT3, NPM1 και DNMT3A, και 3) σε ασθενείς ηλι-
κίας μεγαλύτερης των 50 ετών.11 

ςυμπερασματικά από την ανάλυση των δεδομένων προ-
κύπτει ότι η συνολική αύξηση της δόσης της daunorubicin 
στα 90 mg/m2 οδηγεί σε καλύτερη έκβαση σε σχέση με 
τη δόση των 45 mg/m2, ενώ αντίθετα δεν φαίνεται να 
προκύπτει υπεροχή έναντι της δόσης των 60 mg/m2. 
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με βάση τα ανωτέρω και για ασθενείς που θεραπεύο-
νται εκτός κλινικών πρωτοκόλλων συστήνεται η χορή-
γηση daunorubicin 60 mg/m2, ή idarubicin 12 mg/m2, ή 
mitoxantrone 12 mg/m2.

Προσθήκη της ετοποσίδης 
ςτην τυχαιοποιημένη μελέτη MRC-AML-15 από τη 

συνεργατική ομάδα μελέτης της ομλ του ηνωμένου 
Βασιλείου, μελετήθηκε η προσθήκη ετοποσίδης στον 
κλασσικό συνδυασμό ανθρακυκλίνης και αρασυτίνης. 
η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η προσθή-
κη ετοποσίδης δεν προσφέρει πλεονέκτημα σε καμία εκ 
των παραμέτρων που σχετίζονται με την έκβαση όπως 
τα ποσοστά ύφεσης, το διάστημα ελεύθερο νόσου και η 
ολική επιβίωση.12

Προσθήκη του μονοκλωνικού αντισώματος 
gemtuzumab ozogamicin (GO)

ςε πρόσφατες επίσης μελέτες αναδεικνύεται το ευ-
εργετικό αποτέλεσμα της προσθήκης του gemtuzumab 
ozogamicin (GO) (Mylotarg TM) στη θεραπεία εφόδου.13 
το GO είναι ένα ανθρώπινο IgG4 μονοκλωνικό αντίσωμα 
έναντι του επιτόπου CD33. το αντίσωμα αυτό είναι χη-
μικά συνδεδεμένο με την καλιχεαμυκίνη, ένα πολύ ισχυ-
ρό κυτταροτοξικό αντιβιοτικό. 

η αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης αυτής θε-
ραπείας αποτέλεσε το αντικείμενο έρευνας κλινικής τυ-
χαιοποιημένης μελέτης (S0106) από την ομάδα SWOG. 
ςτη μελέτη αυτή 600 περίπου ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 
να λάβουν GO ή placebo σαν προσθήκη στην κλασσική 
θεραπεία εφόδου και εδραίωσης. οι ιδιαιτερότητες αυ-
τής της μελέτης ήταν: 1) στο σκέλος του placebo η δό-
ση της daunorubicin ήταν μόνο 45 mg/m2 ενώ στ σκέλος 
του GO η αντίστοιχη δόση ήταν 60 mg/m2, και 2) η με-
γάλη δόση του GO (6 mg/m2). ςτη μελέτη αυτή η χορή-
γηση του GO δεν συσχετίστηκε με θεραπευτικό όφελος 
ενώ αντίθετα παρατηρήθηκε αυξημένη ηπατοτοξικότη-
τα και πρώιμη θνητότητα.14 

Παρόμοια μελέτη διενεργήθηκε και από το Βρετα-
νικό ιατρικό Ερευνητικό ςυμβούλιο [Medical Research 
Council (MRC AML15)] σε ασθενείς ηλικίας μικρότε-
ρης των 60 ετών.15 η δόση του GO στην ομάδα ελέγχου 
ήταν 3 mg/m2. ςτη μελέτη δεν καταγράφηκε βελτίωση 
του ποσοστού επίτευξης πλήρους ύφεσης και της ολι-
κής επιβίωσης στο σύνολο των ασθενών. ςτην ανάλυση 
υποομάδων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτί-
ωση της επιβίωσης ελεύθερης νόσου και της συνολικής 
επιβίωσης με την προσθήκη GO σε ασθενείς με ευνοϊκό 
καρυότυπο, ενώ παρατηρήθηκε και στατιστική τάση για 
βελτίωση της επιβίωσης και στην ομάδα ενδιαμέσου κιν-
δύνου. Να τονιστεί ότι στη μελέτη αυτή και με τη συγκε-

κριμένη δόση του φαρμάκου (3 mg/m2 κατά την 1η ημέρα 
στον πρώτο από τους δύο κύκλους θεραπείας εφόδου) 
δεν καταγράφεται αύξηση της θνητότητας στην έφοδο ή 
αυξημένη ηπατοτοξικότητα. Επίσης να σημειωθεί ότι η 
τυχαιοποίηση με ή χωρίς την προσθήκη GO συνεχίσθη-
κε και κατά τις θεραπείες εδραίωσης και συντήρησης. 

το Εθνικό ινστιτούτο Έρευνας του καρκίνου στο ηνω-
μένο Βασίλειο (NCRI, προηγούμενη ονομασία MRC) δι-
εξήγαγε μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη (NCRI AML16) 
σε 1115 ασθενείς ηλικίας 51-84 ετών (διάμεση ηλικία 67 
έτη). ςτη μελέτη εξετάσθηκε η αποτελεσματικότητα της 
προσθήκης GO σε δόση 3 mg/m2 στην κλασσική θερα-
πεία εφόδου. το σημαντικό αποτέλεσμα από τη μελέτη 
είναι ότι με διάμεση παρακολούθηση τους 30 μήνες, το 
ποσοστό υποτροπής ήταν σημαντικά χαμηλότερο με το 
GO (68% έναντι 76%, p=.007) και η 3-ετής συνολική επι-
βίωση σημαντικά καλύτερη (25% έναντι 20%, p=.05).16

Από τις παραπάνω μελέτες καθώς και από άλλες πα-
ρόμοιες (π.χ., βλέπε μελέτη ALFA-070121) καθίσταται 
σαφές ότι το GO αποτελεί έναν δραστικό αντιλευχαιμι-
κό παράγοντα με αποδεκτή τοξικότητα στη δόση των 
3-6 mg/m2.17

Πρόσφατη μεταανάλυση συμπεριέλαβε τα δεδομένα 
από 5 μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες και κατέληξε στα 
ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με την προσθήκη GO 
στη συμβατική χημειοθεραπεία. η προσθήκη GO: 1) δεν 
αυξάνει την πιθανότητα επίτευξης πλήρους ύφεσης μετά 
τη θεραπεία εφόδου, 2) δεν αυξάνει την πρώιμη θνητό-
τητα, 3) μειώνει την πιθανότητα της υποτροπής και, 4) 
αυξάνει την ολική επιβίωση. ςε μελέτη ανάλυσης υπό-
ομάδων διαπιστώνεται ότι η ευεργετική δράση από την 
προσθήκη του GO είναι ιδιαίτερα εμφανής σε ασθενείς 
με ευνοϊκής και ενδιάμεσης πρόγνωσης κυτταρογενετικές 
διαταραχές, ενώ αντίθετα δεν υπάρχει θεραπευτικό όφε-
λος σε ασθενείς με καρυότυπο δυσμενούς πρόγνωσης.18 
Αποτέλεσμα των νεότερων δεδομένων ήταν η έγκριση 
από τις ρυθμιστικές αρχές της επανακυκλοφορίας του 
GO, (το φάρμακο είχε αποσυρθεί από την αγορά λόγω 
συχνών αναφορών για σοβαρή ηπατοξικότητα). 

Η προσθήκη Fludarabine
ςτη μελέτη της Βρετανικής Ερευνητικής ομάδας 

για την ομλ (MRC AML 15) μελετήθηκε η αποτελε-
σματικότητα της χορήγησης του συνδυασμού FLAG-Ida 
(fludarabine/cytosine arabinoside/G-CSF και Idarubicin) 
σε νεώτερους ηλικιακά ασθενείς. Ανάλυση των αποτελε-
σμάτων έδειξε ότι η χορήγηση FLAG-Ida προκαλεί τα 
ίδια ποσοστά υφέσεων με την κλασσική θεραπεία εφό-
δου, αλλά η επίτευξη της ύφεσης προκαλείται ταχύτατα 
με τον 1ο κύκλο εφόδου σε περισσότερους ασθενείς στο 
σκέλος FLAG-Ida. η πιθανότητα υποτροπής και η επι-
βίωση χωρίς υποτροπή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στο 
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σκέλος FLAG-Ida, χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται σε 
πλεονέκτημα όσον αφορά την ολική επιβίωση. η χορήγη-
ση FLAG-Ida συνοδεύεται όμως από σημαντική μυελική 
τοξικότητα με σημαντική καθυστέρηση της αιματολογι-
κής ανάπλασης με αποτέλεσμα την αδυναμία αρκετών 
ασθενών να λάβουν θεραπεία εδραίωσης. ςε ανάλυση 
υποομάδων διαπιστώθηκε η ιδιαίτερα σημαντική αποτε-
λεσματικότητα του σχήματος FLAG-Ida σε ασθενείς με 
ευνοϊκό καρυότυπο.12 Εάν τα αποτελέσματα αυτά επιβε-
βαιωθούν και σε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σχε-
διασμένη με τον σκοπό αυτό τότε πιθανόν να αλλάξει η 
θεραπεία εφόδου σε ασθενείς με ευνοϊκό καρυότυπο. 

Υψηλές δόσεις αρασυτίνης στην έφοδο
το πιθανό πλεονέκτημα της χορήγησης υψηλών δό-

σεων αρασυτίνης (HiDAC) κατά τη θεραπεία εφόδου 
διερευνήθηκε σε δύο διαφορετικές κλινικές μελέτες από 
την ομάδα μελέτης της λευχαιμίας της Αυστραλίας 
και από την Αμερικανική Νοτιοδυτική ογκολογική ομά-
δα (SWOG).19,20 τα ποσοστά επίτευξης πλήρους ύφεσης 
ήταν παρόμοια με αυτά των συμβατικών δόσεων αρα-
συτίνης, αλλά η επιβίωση ελεύθερης νόσου και στις δύο 
μελέτες ήταν σημαντικά μεγαλύτερη μετά θεραπεία με 
υψηλές δόσεις αρασυτίνης. τα ποσοστά επίτευξης πλή-
ρους ύφεσης μετά μόνον ένα κύκλο θεραπείας εφόδου 
ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τα ποσοστά σε 
σχέση με τις συμβατικές δόσεις αρασυτίνης (60 έναντι 
48%). τα τυχόν ευεργετικά αποτελέσματα της χορήγη-
σης HiDAC κατά τη θεραπεία εφόδου αμβλύνονται από 
το κόστος της αυξημένης τοξικότητας. 

Παρά τα πιο πάνω αναφερόμενα, σε πρόσφατη μελέ-
τη από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό για την Έρευνα και 
Θεραπεία του καρκίνου (EORTC) και την ιταλική Αι-
ματολογική ομάδα (GINEMA) επανέρχεται το θέμα της 
χορήγησης υψηλών δόσεων αρασυτίνης κατά την έφο-
δο ασθενών με ομλ. οι συγγραφείς καταλήγουν ότι οι 
υψηλές δόσεις αρασυτίνης επιτυγχάνουν υψηλότερα πο-
σοστά ύφεσης και επιβίωσης σε ασθενείς νεώτερους της 
ηλικίας των 46 ετών (επιβίωση 51.9% έναντι 43.3% των 
συμβατικών δόσεων, p= .003). Επίσης σημειώνουν ότι 
ασθενείς όλων των ηλικιών (έως 60 ετών) με δυσμενή κα-
ρυότυπο και/ή FLT3-ITD μεταλλάξεις ωφελούνται από τη 
χορήγηση υψηλών δόσεων αρασυτίνης κατά την έφοδο.21 

Αντικρουόμενα αποτελέσματα προέρχονται από άλ-
λες σύγχρονες μελέτες. τυχαιοποιημένη προοπτική με-
λέτη από την ολλανδική ομάδα συνέκρινε τη χορήγηση 
συμβατικών δόσεων (200 mg/m2 σε συνεχή 24ωρη χο-
ρήγηση) με υψηλές δόσεις αρασυτίνης (1.000 mg/m2 σε 
3ωρη χορήγηση) στην έφοδο και δεν διαπιστώθηκε κα-
μία διαφορά όσον αφορά τα ποσοστά πλήρους ύφεσης, 
την επιβίωση ελεύθερη νόσου και την ολική επιβίωση.22 
με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν συνιστάται η χο-

ρήγηση HiDAC στη θεραπεία εφόδου εκτός κλινικού 
πρωτοκόλλου παρά μόνον σε ασθενείς που δεν δύνανται 
να λάβουν ανθρακυκλίνες κατά τη θεραπεία εφόδου.23 

Προσθήκη αναστολέων κινασών
η εισαγωγή στη θεραπευτική των αναστολέων της 

FMS-like τυροσίνης κινάσης 3 (FLT3) αναμένεται να 
βελτιώσει την έκβαση των ασθενών με ομλ ιδιαίτερα 
αυτών που παρουσιάζουν τις μεταλλάξεις FLT3-ITD και 
FLT3-TKD. ο πρώτος αναστολέας της FLT3 που εισήχθη 
στην κλινική πράξη ήταν το sorafenib με ένδειξη τον ηπα-
τοκυτταρικό καρκίνο. το sorafenib διαθέτει ευρεία ανα-
σταλτική δράση σε πλήθος τυροσινικών κινασών μεταξύ 
των οποίων και έναντι της FLT3. ςτη μελέτη SORAML 
270 περίπου ασθενείς ηλικίας <60 ετών με ομλ τυχαιο-
ποιήθηκαν να λάβουν sorafenib ή placebo σαν προσθήκη 
στην κλασσική χημειοθεραπεία. η παρουσία μεταλλάξε-
ων στο FLT3 δεν ήταν προϋπόθεση για ένταξη στη μελέ-
τη με το σκεπτικό ότι ο υποδοχέας FLT3 είναι σε διαρκή 
ενεργοποίηση στην πλειοψηφία των ασθενών με ομλ 
και ανεξάρτητα της παρουσίας ή/όχι μεταλλάξεων. το πο-
σοστό των πλήρων υφέσεων ήταν παρόμοιο στα 2 σκέλη 
αλλά η επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου ήταν σημα-
ντικά μεγαλύτερη στο σκέλος του sorafenib. η ολική επι-
βίωση ήταν παρόμοια και στα 2 σκέλη και το profile των 
ανεπιθύμητων παρενεργειών στο σκέλος του πειραματι-
κού φαρμάκου ήταν διαχειρίσιμο και παρόμοιο με του 
εικονικού φαρμάκου.24 

η μελέτη RATIFY είναι προοπτική τυχαιοποιημένη 
μελέτη η οποία συνέκρινε τη θεραπευτική επίδραση από 
την προσθήκη midostaurin σε σχέση με το placebo στη 
συμβατική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με ομλ και με-
ταλλάξεις του γονιδίου FLT3. η προσθήκη midostaurin 
είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της υποτροπής και την 
αύξηση της επιβίωσης των ασθενών με αποτέλεσμα την 
έγκριση από τον οργανισμό φαρμάκων και τροφίμων των 
ηΠΑ για ασθενείς με FLT3 μεταλλάξεις.25

Νεότεροι και πιο εκλεκτικοί αναστολείς της κινάσης 
FLT3 είναι ήδη σε φάση κλινικών δοκιμών με πρώιμα 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

ςτην ομάδα των ασθενών με CBF λευχαιμία έχει δι-
απιστωθεί ότι σε ποσοστό περίπου 30% ανευρίσκονται 
μεταλλάξεις στο γονίδιο C-KIT. η προγνωστική σημασία 
των μεταλλάξεων στο C-KIT δεν έχει αποσαφηνιστεί πλή-
ρως και για τον λόγο αυτό επί του παρόντος δεν θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη στη λήψη θεραπευτικών αποφάσε-
ων. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων η οδός του C-KIT υπερλειτουργεί σε ασθε-
νείς με CBF λευχαιμία και αυτές οι παρατηρήσεις είχαν 
σαν λογική συνέπεια τη δοκιμαστική χορήγηση αναστο-
λέα του C-KIT σε συνδυασμό με την κλασική χημειο-
θεραπεία.26 το dasatinib είναι αναστολέας τυροσινικής 
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τά το τέλος του 1ου κύκλου χημειοθεραπείας και έχει λευ-
χαιμικά κύτταρα στο περιφερικό αίμα ή στον μυελό. ο 
ορισμός της πρωτοπαθούς αποτυχίας ύφεσης περιλαμβά-
νει τους ασθενείς εκείνους που απεβίωσαν πρώιμα και 
αυτούς με ανθεκτική νόσο. ςημειώνεται ότι δεν υπάρχει 
ομοφωνία γενικώς ως προς τον ορισμό της πρωτοπαθώς 
ανθεκτικής νόσου. ςε ορισμένες μελέτες ο ορισμός περι-
λαμβάνει ασθενείς με πρώιμο θάνατο ή εκείνους που δεν 
επέτυχαν ύφεση μετά από 2 κύκλους συμβατικών δόσεων 
αρασυτίνης και daunorubicin ή μετά από έναν κύκλο συν-
δυασμού που περιέχει και υψηλές δόσεις αρασυτίνης.28

Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της ανθεκτικότητας στη 
θεραπεία εφόδου είναι αρκετά δύσκολη και επισφαλής, 
πράγμα που δείχνει ότι η ετερογένεια που χαρακτηρίζει 
την ομλ μπορεί μόνο μερικά να γίνει κατανοητή από 
τις κλινικές παραμέτρους, τον καρυότυπο ή την παρου-
σία ή μη μεταλλάξεων, όπως των NPM1 και FLT3-ITD.29

ςε ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο η μόνη 
θεραπεία που μπορεί να προσφέρει μακρά επιβίωση χω-
ρίς νόσο είναι η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων.30 ςύμφωνα με αναφορές από τα δεδομένα των 
registries περίπου 20-25% των ασθενών που μεταμοσχεύ-
ονται έχουν μακρά επιβίωση χωρίς νόσο.31 τα αποτελέ-
σματα είναι πολύ καλύτερα σε πρόσφατες μελέτες από 
διάφορα κέντρα (4-ετής επιβίωση 48%), πράγμα που 
υπογραμμίζει τη δυνητική σημασία της πρώιμης HLA-
τυποποίησης, της αναζήτησης δότη και την αναφορά του 
ασθενούς σε μεταμοσχευτικό κέντρο.32-34

Είναι όμως γεγονός ότι στην καθημερινή πρακτική 
προκύπτουν ερωτήματα που δεν έχουν συγκεκριμένες 
απαντήσεις. ςαν παράδειγμα η ομάδα ασθενών με «με-
ρική» ή «ατελή» ύφεση. Πρέπει οι ασθενείς αυτοί να με-
ταμοσχεύονται άμεσα μετά την αποτυχία του 1ου κύκλου 
θεραπείας εφόδου; μπορούμε να ξεχωρίσουμε από την 
αρχή τους ασθενείς που μετά την αποτυχία του 1ου κύ-
κλου θεραπείας εφόδου είναι δυνατόν να επιτύχουν ύφε-
ση με έναν δεύτερο παρόμοιο κύκλο; η αλλαγή σε μία 
εναλλακτική θεραπεία μετά την αποτυχία του πρώτου 
κύκλου ωφελεί επιλεγμένη ομάδα ασθενών; οι απαντή-
σεις στα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να βελτιώσουν 
τα ποσοστά ίασης της ομλ.

Θεραπεία Σταθεροποίησης στην ΟΜΛ
η χορήγηση θεραπείας μετά την ύφεση (θεραπεία 

σταθεροποίησης) είναι απαραίτητη για τη πρόληψη της 
υποτροπής της νόσου στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των 
ασθενών. Παρότι ~80% των νεώτερων ηλικιακά ασθενών 
επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση, τα ποσοστά υποτροπής πα-
ραμένουν υψηλά, σε μη αποδεκτό επίπεδο, και ποικίλουν 
ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς και τα υποκείμενα 
κυτταρογενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά της ομλ.

για τους ασθενείς ηλικίας <60-65 ετών υπάρχουν τρεις 

κινάσης με δράση στο C-KIT και ήδη υπάρχει σε εξέλι-
ξη κλινική μελέτη συνδυασμένης χορήγησης dasatinib 
με τη θεραπεία εφόδου και σταθεροποίησης τα αποτελέ-
σματα της οποίας αναμένονται. 

Εκτίμηση του αποτελέσματος της θεραπείας 
εφόδου

η εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος γίνε-
ται τη 14η-20η ημέρα μετά την έναρξη της θεραπείας εφό-
δου. η συνέχεια της θεραπείας γίνεται ως ακολούθως: 

ςτο μυελό παραμένουν βλάστες >5% και η κυττα-
ροβρίθεια είναι >20%: ςτην περίπτωση αυτή υπάρχει 
σημαντική πιθανότητα επανεμφάνισης της λευχαιμικής 
αιμοποίησης μετά την αιματολογική αποκατάσταση και 
για τον λόγο αυτό συστήνεται η χορήγηση θεραπείας. Να 
τονιστεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η χορήγηση του 2ου 
κύκλου εφόδου πρέπει να γίνεται άμεσα χωρίς να περιμέ-
νουμε την έξοδο του ασθενούς από την απλασία, με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι η κλινική εικόνα το επιτρέπει. 
ςτα περισσότερα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνιστάται 
η χορήγηση 2ου κύκλου θεραπείας εφόδου (παρόμοιου με 
τον 1ο). Άλλες θεραπευτικές επιλογές είναι η χορήγηση 
υψηλών δόσεων αρασυτίνης (HiDAC), ή ο συνδυασμός 
FLAG-Ida. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύ-
ουν ότι η χορήγηση 2ου κύκλου εφόδου (7+3) σε ασθε-
νείς με υπολειμματική νόσο στον μυελό την ημέρα +15, 
υπερτερεί ή μειονεκτεί έναντι άλλων θεραπειών διάσω-
σης όπως η χορήγηση HiDAC ή FLAG-Ida. 

Εάν ο μυελός είναι υποπλαστικός (κυτταροβρίθεια 
<20%), η χορήγηση δεύτερου κύκλου θεραπείας καθυ-
στερεί μέχρις ότου αποσαφηνισθεί η φύση της ανάκαμψης 
(λευχαιμική ή φυσιολογική) με καινούργιο μυελόγραμμα 
σε διάστημα εντός μίας εβδομάδος. 

Ασθενείς που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση με την πρώ-
τη θεραπεία μπορούν να λάβουν και έναν δεύτερο κύκλο 
θεραπείας εφόδου ταυτόσημο με τον 1ο κύκλο. η ανά-
γκη ή μη της χορήγησης 2ου κύκλου θεραπείας εφόδου 
σε ασθενείς με πλήρη ύφεση μετά τον 1ο κύκλο δεν έχει 
μελετηθεί. Παρά το γεγονός ότι η χορήγηση 2 κύκλων 
εφόδου αποτελεί τη συνήθη πρακτική στα περισσότερα 
θεραπευτικά πρωτόκολλα, στην καθημερινή κλινική πρά-
ξη η χορήγηση ενός μόνο κύκλου εφόδου έχει υιοθετη-
θεί από αρκετά κέντρα. 

η θνητότητα που σχετίζεται με τη θεραπεία εφόδου 
με τα σημερινά πρωτόκολλα υποστηρικτικής αγωγής εί-
ναι περίπου 5%-10%.27

ςε ποσοστό μεγαλύτερο του 20-25% των νεοδιαγνω-
σθέντων ασθενών με ομλ δεν καθίσταται εφικτή η επί-
τευξη πλήρους ύφεσης (πρωτοπαθής αποτυχία ύφεσης). 
ςύμφωνα με το European Leukemia Net AML Working 
Party, ο ορισμός της ανθεκτικής νόσου προϋποθέτει ότι 
ο ασθενής είναι εν ζωή για 7 ή περισσότερες ημέρες με-
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επιλογές θεραπείας για τη σταθεροποίηση της ύφεσης: 
εντατικοποίηση της χημειοθεραπείας που βασίζεται σε 
υψηλές ή ενδιάμεσες δόσεις αρασυτίνης, αυτόλογη με-
ταμόσχευση και αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητι-
κών κυττάρων. 

Αν και η αλλογενής μεταμόσχευση αποτελεί την πλέ-
ον αποτελεσματική αντιλευχαιμική θεραπεία ανεξάρτητα 
της υποκατηγορίας του καρυοτύπου, μειώνοντας δραστι-
κά τον κίνδυνο υποτροπής, η αυξημένη θνητότητα που 
σχετίζεται με τη μέθοδο μπορεί να υποβαθμίσει το ευνοϊ-
κό της αποτέλεσμα. για το λόγο αυτό δεν έχει ένδειξη σε 
ασθενείς με ευνοϊκό καρυότυπο, ενώ είναι η προτιμότερη 
θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με ομλ ενδιαμέσου 
και υψηλού κινδύνου σε 1η πλήρη ύφεση.35, 36

ςημειώνεται ότι, για τους ασθενείς σε 1η πλήρη ύφεση 
που πρόκειται να υποβληθούν σε αλλογενή μεταμόσχευση, 
δεν υπάρχουν προοπτικές μελέτες που να υποδηλώνουν 
ότι η χορήγηση οποιασδήποτε θεραπείας σταθεροποίησης 
μετά την ύφεση μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής μετά τη 
μεταμόσχευση. Από διεθνή κέντρα μεταμόσχευσης έχουν 
δημοσιευθεί δύο αναδρομικές αναλύσεις και τα δεδομένα 
ενισχύουν την άποψη ότι δεν υπάρχει κάποιο όφελος στη 
χορήγηση κάποιας θεραπείας πριν τη μεταμόσχευση.37, 38

Επειδή η θέση της αλλογενούς μεταμόσχευσης στη θε-
ραπεία της ομλ αποτελεί αντικείμενο άλλου κεφαλαίου, 
στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την εντατικοποι-
ημένη χημειοθεραπεία και την αυτόλογη μεταμόσχευση. 

Α. Εντατικοποιημένη Χημειοθεραπεία
η εντατικοποιημένη χημειοθεραπεία περιλαμβάνει 

επαναλαμβανόμενους κύκλους υψηλών δόσεων αρασυ-
τίνης (HiDAC), 3 g/m2 δύο φορές την ημέρα, σε τρίωρη 
συνήθως έγχυση, τις ημέρες 1, 3, και 5, όπως αυτό κα-
θιερώθηκε από την ιστορική μελέτη των Mayer και συν. 
της ομάδας CALGB (Cancer and Leukemia Group B).39 
τα δεδομένα από την προοπτική αυτή μελέτη αναδεικνύ-
ουν σημαντική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης για 
τους ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 60 ετών που έλα-
βαν τις παραπάνω αναφερόμενες δόσεις αρασυτίνης. το 
πρόβλημα είναι ότι τα δεδομένα αυτά δείχνουν μόνον ότι 
η δόση των 3 g/m2 είναι καλύτερη από τα 400 mg/m2 ή 
τα 100 mg/m2 όταν χορηγηθούν για 4 κύκλους. Δεν απο-
δεικνύουν πόσους ακριβώς κύκλους θεραπείας πρέπει 
να χορηγήσουμε και επίσης δεν υπάρχει κάποια ένδειξη 
ότι τα ίδια αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να επιτευ-
χθούν με άλλους θεραπευτικούς παράγοντες ή με τη χο-
ρήγηση ενδιάμεσων δόσεων αρασυτίνης (IMAC, 1-1.5 
gr/m2). ςημειώνεται ότι στη μελέτη της ομάδας CALGB 
η επίπτωση της δόσης της αρασυτίνης στη μακρά επιβί-
ωση ήταν πλέον εμφανής για τους ασθενείς με ευνοϊκό 
καρυότυπο.40,41

ςχετικά με τη βέλτιστη δόση της αρασυτίνης στη θε-

ραπεία εδραίωσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χορήγηση 
δόσεων της τάξης των 3 g/m2 είναι πλέον αμφισβητήσι-
μη όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων από 
πρόσφατες μελέτες. ςτη μελέτη MRC-AML-15 για τους 
ασθενείς μετά την επίτευξη της πλήρους ύφεσης γινόταν 
τυχαιοποίηση να λάβουν είτε υψηλές (3 gr/m2) είτε ενδι-
άμεσες δόσεις αρασυτίνης (1,5 gr/m2). η ολική επιβίωση 
ήταν παρόμοια στα 2 σκέλη, αλλά διαπιστώθηκε στατι-
στική τάση για αυξημένη πιθανότητα υποτροπής στο σκέ-
λος των ενδιάμεσων δόσεων αρασυτίνης.12 

Παρόμοια αποτελέσματα για την ισοδυναμία μεταξύ 
HiDAC και IMAC στη θεραπεία εδραίωσης προκύπτουν 
και από άλλες μελέτες.42 Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι 
δεν υπάρχει κανένα δεδομένο που να υποστηρίζει την 
υπεροχή της μονοθεραπείας με αρασυτίνη έναντι της 
συνδυασμένης χημειοθεραπείας σαν θεραπεία εδραίω-
σης στην ομλ.43-45 ςε μελέτη προερχόμενη από την ια-
πωνία έγινε σύγκριση HiDAC με επαναλαμβανόμενους 
κύκλους συνδυασμένης χημειοθεραπείας αποτελούμενης 
από ανθρακυκλίνη, ετοποσίδη και μικρές δόσεις αρασυτί-
νης στην εδραίωση ασθενών με ομλ και δεν διαπιστώ-
θηκε διαφορά μεταξύ των δύο θεραπευτικών σκελών.46 
Βέβαια χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην ανάλυση 
υπo-ομάδων διαπιστώθηκε η υπεροχή της εδραίωσης με 
στην υπο-ομάδα ασθενών με ευνοϊκής πρόγνωσης καρυ-
ότυπο. με βάση τα νεότερα δεδομένα η ELN προτείνει 
τις ενδιάμεσες δόσεις αρασυτίνης για τη θεραπεία εδραί-
ωσης ασθενών με ομλ. Βεβαίως θα πρέπει να τονιστεί 
ότι από σημαντικούς ερευνητές υπάρχει προβληματι-
σμός για την αποδοχή της συγκεκριμένης οδηγίας ιδιαί-
τερα για την ομάδα των ασθενών με CBF λευχαιμίες. οι 
αναγνώστες παραπέμπονται σε εξαιρετικό σχολιασμό του 
Loweberg σχετικά με τη θεραπευτική αξία των υψηλών 
δόσεων αρασυτίνης στη θεραπεία της ομλ.47 

ςχετικά με τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων εδραίω-
σης με υψηλές δόσεις αρασυτίνης: ςτις αρχικές μελέτες 
είχε προταθεί η χρησιμοποίηση 4 επαναλαμβανόμενων 
κύκλων εδραίωσης με HiDAC. Επόμενες κλινικές δοκι-
μές μελέτησαν την αποτελεσματικότητα μικρότερου αριθ-
μού κύκλων HiDAC. Δεδομένα από τη μελέτη του US 
Intergroup που εκδόθηκε το 1998, έδειξαν ότι η χορήγη-
ση ενός μόνον κύκλου υψηλών δόσεων αρασυτίνης είχε 
τα ίδια αποτελέσματα με αυτά των μελετών στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν 3-4 κύκλοι υψηλών δόσεων αρασυ-
τίνης.48 ςτη μελέτη MRC-AML-15 για τους ασθενείς με-
τά τη χορήγηση 2 κύκλων εφόδου και την επίτευξη της 
πλήρους ύφεσης γινόταν χορήγηση 2 κύκλων εδραίωσης 
με ενδιάμεσες ή υψηλές δόσεις αρασυτίνης. η προσθήκη 
και 3ου κύκλου θεραπείας εδραίωσης δεν έδειξε να προ-
σφέρει οποιοδήποτε κλινικό όφελος.12 

ςυμπερασματικά με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα η 
ομάδα ELN συστήνει τη θεραπεία εδραίωσης με αρασυ-
τίνη σε ασθενείς ευνοϊκής και ενδιάμεσης πρόγνωσης. η 
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συνιστώμενη δοσολογία προτείνεται να μειωθεί στα 1.5 
gr/m2, ενώ ο απαιτούμενος αριθμός κύκλων θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 2 κύκλοι εδραίωσης εάν έχουν χο-
ρηγηθεί ήδη 2 κύκλοι εφόδου, ή τουλάχιστον 3 κύκλους 
εδραίωσης εάν έχει χορηγηθεί μόνο ένας κύκλος εφόδου.49 

Β.  Αυτόλογη Μεταμόσχευση 
Αιμοποιητικών Κυττάρων
ςτην περίπτωση των ασθενών με ευνοϊκό ή φυσιολο-

γικό καρυότυπο (Intermediate I, σύμφωνα με την ταξι-
νόμηση του ELN), οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε κάποια 
κλινική μελέτη μπορεί μετά τη χορήγηση 1-2 κύκλων θε-
ραπείας σταθεροποίησης να εφαρμοσθεί αυτόλογη μετα-
μόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.50 ςτις περισσότερες 
προοπτικές μελέτες της τελευταίας 10-ετίας αναφέρο-
νται χαμηλότερα ποσοστά υποτροπών για τους ασθενείς 
που υποβάλλονται σε αυτόλογη σε σχέση με τη χημει-
οθεραπεία. ςε πρόσφατη μετα-ανάλυση η αυτόλογη με-
ταμόσχευση διαπιστώθηκε ότι συσχετίζεται με μειωμένη 
πιθανότητα υποτροπής και αυξημένο το διάστημα ελεύ-
θερο υποτροπής της νόσου. το πλεονέκτημα της αυτόλο-
γης δεν συνοδεύεται από αύξηση της ολικής επιβίωσης 
λόγω αυξημένης θνητότητας-σχετιζόμενης με τη θερα-
πεία και λόγω μειωμένης επιβίωσης μετά την υποτρο-
πή της  νόσου.51 τρεχόντως σε εξειδικευμένα κέντρα, η 
θνητότητα που σχετίζεται με την αυτόλογη με τη χρήση 
των κυττάρων του περιφερικού αίματος κυμαίνεται από 
0% έως 2%, πράγμα που καθιστά ευκολότερη την από-
φαση της προσθήκης της αυτόλογης στη σταθεροποίηση 
της θεραπείας με χημειοθεραπεία. η λογική της προσέγ-
γισης αυτής είναι ότι η ιδανική θεραπεία μετά την ύφε-
ση βασίζεται σε συνδυασμούς φαρμάκων με την πλέον 
αποτελεσματική αντιλευχαιμική δράση, εφόσον βέβαια 
το αποτέλεσμα δεν εξουδετερώνεται από μη αποδεκτή 
υψηλή θνητότητα. 

ςε πρόσφατη αναδρομική μελέτη από το διεθνές κέ-
ντρο μεταμόσχευσης αίματος και μυελού (CIBMTR) 
αναφέρεται εφάμιλλη έκβαση ως προς τη συνολική επιβί-
ωση για νεώτερους ασθενείς σε 1η πλήρη ύφεση, οι οποί-
οι υποβάλλονται είτε σε αλλογενή μεταμόσχευση από 
HLA-συμβατό αδελφό ή σε αυτόλογη με τη χρήση αιμο-
ποιητικών κυττάρων περιφερικού αίματος (συνολική επι-
βίωση 59% για την αλλογενή και 54% για την αυτόλογη). 
η βελτίωση της επιβίωσης μετά την αυτόλογη μπορεί να 
οφείλεται σε περισσότερες δυνατότητες διάσωσης μετά 
την υποτροπή της νόσου. οι συγγραφείς καταλήγουν ότι 
επί απουσίας HLA-συμβατού αδελφού, η αυτόλογη με-
ταμόσχευση, παρά τον αυξημένο κίνδυνο υποτροπής της 
νόσου, αποτελεί μία αποδεκτή εναλλακτική θεραπευτική 
επιλογή για ασθενείς σε 1η πλήρη ύφεση.52

ςε μεγάλη πρόσφατη προοπτική μελέτη αυτόλογης 
μεταμόσχευσης έναντι θεραπείας σταθεροποίησης σε 

ασθενείς με ομλ σε 1η πλήρη ύφεση (n=517), η οποία 
διεξήχθη από τις συνεργατικές ομάδες ολλανδίας, Βελγί-
ου και Ελβετίας (HOVON/SAKK) αναφέρεται μειωμένη 
θνητότητα που σχετίζεται με την αυτόλογη από κύττα-
ρα περιφερικού αίματος (4% έναντι 1% της χημειοθερα-
πείας), χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής σε σχέση με τη 
θεραπεία σταθεροποίησης (57% έναντι 70% αντίστοιχα, 
p=.002) και καλύτερη 5-ετής επιβίωση ελεύθερη υποτρο-
πής (39% έναντι 29%, p=.065).53

ςε πρόσφατη επίσης post-hoc ανάλυσης της AML96 
μελέτης με αντικείμενο την αποτελεσματικότερη θερα-
πεία μετά την ύφεση διαπιστώνονται σημαντικές διαφο-
ρές στη πιθανότητα επιβίωσης μεταξύ των τριών ομάδων 
κινδύνου (ευνοϊκή, ενδιάμεση και δυσμενής ομάδα κιν-
δύνου). ςτην ενδιάμεση ομάδα κινδύνου, οι ασθενείς 
που έλαβαν αυτόλογη μεταμόσχευση είχαν την καλύτε-
ρη πιθανότητα επιβίωσης (62%) σε σχέση με αυτούς που 
έλαβαν χημειοθεραπεία (41%) ή αλλογενή μεταμόσχευ-
ση (44%). ςτην ευνοϊκή ομάδα κινδύνου οι ασθενείς που 
έλαβαν αλλογενή μεταμόσχευση είχαν καλύτερη πιθανό-
τητα επιβίωσης (82%) σε σχέση με τη χημειοθεραπεία 
(55%) ή την αυτόλογη (66%). το score των ομάδων κιν-
δύνου περιελάμβανε ως ανεξάρτητους προγνωστικούς 
παράγοντες την ηλικία του ασθενούς, την αναλογία των 
CD34+ βλαστών, το λόγο των FLT3-ITD μεταλλαγμέ-
νων αλληλίων προς μη μεταλλαγμένα (allelic ratio), τον 
κυτταρογενετικό κίνδυνο και την πρωτοπαθή έναντι δευ-
τερογενούς ομλ.54

μία σημαντική και επί του παρόντος αναπάντητη ερώ-
τηση είναι το εάν η εφαρμογή της αυτόλογης θα πρέπει 
να είναι υπόθεση ρουτίνας ή θα πρέπει να διερευνηθεί 
περαιτέρω ως θεραπεία της ομλ σε 1η πλήρη ύφεση. 

Ας σημειωθεί ότι σε σχέση με τους επαναλαμβανόμε-
νους κύκλους υψηλών ή ενδιάμεσων δόσεων αρασυτί-
νης, η αυτόλογη πιθανόν να είναι λιγότερο τοξική και με 
χαμηλότερο κόστος. για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο 
να ταυτοποιήσουμε την ομάδα εκείνη των ασθενών με 
ομλ σε 1η πλήρη ύφεση που θα μπορούσαν να ωφελη-
θούν περισσότερο από τη μέθοδο.55

η αυτόλογη μεταμόσχευση αρχικά σχεδιάσθηκε σαν 
θεραπεία για ασθενείς που στερούνταν HLA-συμβατού 
αδελφού ή για μεγαλύτερους ηλικιακά ασθενείς που εί-
χαν κριθεί ως ακατάλληλοι για εφαρμογή αλλογενούς με-
ταμόσχευσης. την τελευταία δεκαετία η εφαρμογή της 
αλλογενούς κατέστη ασφαλέστερη και κατάλληλη για με-
γαλύτερους στην ηλικία ασθενείς με τη χρήση μειωμένης 
έντασης σχημάτων προετοιμασίας.56 η ευρεία χρήση μη 
συγγενών συμβατών δοτών με έκβαση εφάμιλλη αυτής 
με δότες HLA-συμβατούς αδελφούς επιτρέπει την εφαρ-
μογή της μεθόδου σε περισσότερους ασθενείς με ομλ 
σε 1η πλήρη ύφεση.57-59 για το λόγο αυτό προτείνεται ότι 
μόνο οι ασθενείς που στερούνται κατάλληλου δότη θα 
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πρέπει να θεωρούνται ως δυνητικοί υποψήφιοι για αυ-
τόλογη μεταμόσχευση. Παρόλα αυτά και με δεδομένο 
το ευνοϊκό αποτέλεσμα της αυτόλογης μεταμόσχευσης 
κυττάρων περιφερικού αίματος, η μέθοδος θα πρέπει να 
διερευνηθεί εκ νέου με καλά σχεδιασμένες προοπτικές 
μελέτες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της μετά την αυτόλογη 
εφαρμογής στοχευμένων θεραπειών που στοχεύουν σε 
συγκεκριμένες μοριακές διαταραχές κατά τη διάγνωση 
της νόσου και πιθανόν την ελάχιστη υπολειπόμενη νόσο. 
Επιπλέον η εξαιρετικά χαμηλή θνητότητα της μεθόδου 

καθιστά την αυτόλογη ελκυστική και για την ομάδα των 
ασθενών με ευνοϊκό καρυότυπο, με στόχο την περαιτέ-
ρω μείωση του ποσοστού υποτροπής.60

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο σχεδιασμός οποιασ-
δήποτε θεραπείας μετά την ύφεση πρέπει να στηρίζεται 
και σε δεδομένα που αφορούν τη δυνατότητα επίτευξης 
2ης πλήρους ύφεσης μετά από υποτροπή της νόσου και 
την περαιτέρω έκβαση των ασθενών.61,62 

ςτον Πίνακα 1 περιγράφονται συνοπτικά τα σύγχρονα 
δεδομένα που αφορούν τη θεραπεία της ομλ. 

πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων

ή θεραπεία εφόδου για ασθενείς με ΟΜΛ πρέπει να περιλαμβάνει cytarabine 100-200 mg/m2 σε συνεχή 24-ωρη χορή-
γηση για 7 ημέρες και anthracycline χορηγούμενη σε βραχεία έγχυση 1 φορά την ημέρα για 3 ημέρες

ή εντατικοποίηση της δόσης της anthracycline βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Με βάση τα υπάρχο-
ντα δεδομένα η δόση της χορηγούμενης anthracycline πρέπει να είναι: daunorubicin 60 mg/m2, idarubicin 12 mg/m2

ή προσθήκη 3ου φαρμάκου όπως π.χ. etoposide στον κλασσικό συνδυασμό εφόδου δεν προσφέρει θεραπευτικό όφε-
λος και δεν συστήνεται

ή χορήγηση άλλων συνδυασμών με την προσθήκη αναλόγων πουρινών, όπως ο συνδυασμός FLAG-Ida δεν συστήνο-
νται εκτός των πλαισίων θεραπευτικών πρωτοκόλλων

ή χορήγηση υψηλών δόσεων cytarabine (HidAC) στην έφοδο αυξάνει το διάστημα επιβίωσης ελεύθερο νόσου χωρίς 
αύξηση στην ολική επιβίωση. ή τοξικότητα είναι σημαντική και το θεραπευτικό όφελος περιορίζεται σε νέες ηλικια-
κές ομάδες (<50 – 60 ετών). Με βάση τα σημερινά δεδομένα η χορήγηση HidAC στη θεραπεία εφόδου δεν συστή-
νεται εκτός των πλαισίων κλινικών πρωτοκόλλων

ή προσθήκη του συνδεδεμένου μονοκλωνικού αντισώματος gemtuzumab ozogamycin (GO) στην κλασσική χημειο-
θεραπεία αυξάνει την επιβίωση ελεύθερη νόσου όπως και την ολική επιβίωση ασθενών με καρυοτυπικές διαταρα-
χές ευνοϊκής και ενδιάμεσης πρόγνωσης

Ασθενείς με παρουσία μεταλλάξεων του FLT3 (FLT3-ITd, FLT3-TKd) έχουν σημαντικό θεραπευτικό όφελος που μετα-
φράζεται σε αύξηση της επιβίωσης ελεύθερης νόσου όπως και της ολικής επιβίωσης από την προσθήκη του FLT3-
αναστολέα midostaurin στην συμβατική χημειοθεραπεία

ή επιλογή της θεραπείας εδραίωσης γίνεται με βάση την παρουσία βιολογικών δεικτών (κυτταρογενετικών, μορια-
κών) της νόσου στην διάγνωση, αλλά και με την ανταπόκριση της νόσου στην χορηγούμενη θεραπεία και την παρα-
κολούθηση της ελαχίστης υπολειμματικής νόσου (MRd). Οι διαθέσιμες επιλογές είναι αλλογενής και αυτόλογη μετα-
μόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και εντατικοποιημένη χημειοθεραπεία

ή πλέον δημοφιλής εντατικοποιημένη χημειοθεραπεία εδραίωσης μέχρι σήμερα ήταν οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι 
HidAC σε δόση (cytarabine 3 gr/m2). Δεδομένα από παλαιότερες μελέτες αποδεικνύουν την υπεροχή των υψηλών 
έναντι των συμβατικών (100-400 mg/m2) δόσεων cytarabine. Σε πρόσφατες μελέτες δεν διαπιστώθηκε υπεροχή των 
υψηλών έναντι των ενδιάμεσων δόσεων (IMAC, 1-1.5 gr/m2) cytarabine ή έναντι της συνδυασμένης χημειοθεραπεί-
ας (anthracycline, low dose cytarabine, etoposide). Με βάση τα σημερινά δεδομένα συστήνεται η χορήγηση θερα-
πείας εδραίωσης με επαναλαμβανόμενους κύκλους IMAC

Σχετικά με τον αριθμό των κύκλων εδραίωσης παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι 4 κύκλοι HidAC υπερτερούσαν των 4 
κύκλων low dose cytarabine. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι μικρότερος αριθμός κύκλων εδραίωσης είναι αρκετός. 
Με βάση τα σημερινά δεδομένα θεωρείται ότι η χορήγηση 2 κύκλων IMAC είναι επαρκής

Ο ρόλος της αυτόλογης μεταμόσχευσης εξακολουθεί να μην είναι σαφής. Μετα-ανάλυση προοπτικών τυχαιοποιημέ-
νων μελετών έδειξε ότι η αυτόλογη σε σύγκριση με την εντατικοποιημένη χημειοθεραπεία εδραίωσης μειώνει την 
πιθανότητα υποτροπής και βελτιώνει την επιβίωση ελεύθερη νόσου χωρίς όμως να αυξάνει την ολική επιβίωση. Σε 
μεγάλο βαθμό αυτό αποδίδεται στην αυξημένη θνητότητα και τη μείωση της επιβίωσης μετά την υποτροπή στο σκέ-
λος της αυτόλογης
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ABSTRACT: Despite considerable progress in our understanding of the genetic heterogeneity and the 
molecular pathogenesis of acute myeloid leukemia (AML), the identification of prognostic factors, and 
the rapidly increased treatment options, the overall outcome of AML patients remains unsatisfactory, 
particularly for the patients older than 60-65 years. Although some improvement during the last 4 de-
cades is apparent among younger patients, still only ~35% of such patients entered on clinical trials are 
cured of their disease. The majority of AML patients succumb to their disease primarily due to resis-
tance to treatment or to relapse of the disease. Over several decades our approach to the first step of 
treatment (induction therapy) has largely remained the same, but our approach to the second step (post-
remission therapy) has evolved significantly. The prospect for durable disease control with the offer of 
intensified chemotherapy or with hematopoietic stem cell transplantation is based on the identification 
of biologic markers present at diagnosis before treatment and the characterization of minimal residual 
treatment after induction therapy. Insights gathered incrementally from research have allowed tailoring 
treatment and avoid the “one size fits all” approach. New treatment strategies generate genuine excite-
ment about the future.
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Eλάχιστη Υπολειμματική Νόσος στην ΟΜΛ  
Μεθοδολογία Aνίχνευσης και Κλινική Σημασία

Χριστίνα Παπαδάκη1, Μαρία Γαροφαλάκη2, Αικατερίνη Ψαρρά3

ΠΕΡιληΨη: ςημαντικές προσπάθειες ευρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση προγνωστικών πα-
ραγόντων κινδύνου και την εκτίμηση της προγνωστικής αξίας της παρακολούθησης της ελάχιστης υπο-
λειμματικής νόσου (ΕΥΝ) στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (ομλ). η ανίχνευση της ΕΥΝ είναι μείζονος 
σημασίας διότι εκτιμά το «βάθος» της ύφεσης και επομένως καθιστά δυνατή την εξαρτώμενη από τον 
κίνδυνο θεραπεία που βασίζεται στην έγκαιρη ανίχνευση της υποτροπής. Εργαστηριακές τεχνικές όπως 
η πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής και η PCR επιτρέπουν τον προσδιορισμό των λευχαιμικών κυτ-
τάρων, που παραμένουν κάτω από τα επίπεδα της ευαισθησίας ανίχνευσης με μορφολογικά κριτήρια. 
η παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει τον ανοσοφαινότυπο με κυτταρομετρία ροής και την ποσοτική 
PCR, τα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους στην ανίχνευση της ΕΥΝ, 
καθώς και τα διαθέσιμα αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές εφαρμογής των μεθόδων αυτών στην 
ανίχνευση της ΕΥΝ. Ωστόσο η βασιζόμενη στην ανίχνευση της ΕΥΝ θεραπεία μέχρι σήμερα περιορί-
ζεται στην οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία, διότι οι διαφορές στις μεθόδους, η έλλειψη προτυπω-
μένων ουδών και χρονικών διαστημάτων προσδιορισμού της ΕΥΝ περιορίζει την κλινική χρησιμότητα 
της παρακολούθησης της ΕΥΝ αν και ήδη εφαρμόζεται σε όλον τον κόσμο. Επομένως απαιτούνται πε-
ραιτέρω μελέτες για τη διερεύνηση της κλινικής της χρησιμότητας, για την προτύπωση των κατάλλη-
λων μεθόδων, ώστε να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση της ομάδας ασθενών με μεγαλύτερο κίνδυνο 
υποτροπής και η αντίστοιχη έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση.

Haema 2017; 8(2): 179-187 Copyright EAE

Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ομλ) είναι ένα νό-

σημα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη κλινική, μορφολο-
γική και μοριακή ετερογένεια. ςημαντική πρόοδος έχει 
επιτευχθεί τα τελευταία 30 έτη, στην κατανόηση της πα-
θοφυσιολογίας των αιματολογικών κακοηθειών. με τις 
σύγχρονες θεραπείες, τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων (μΑκ) και την υποστηρικτική αγωγή, τα πο-
σοστά πλήρους ύφεσης (ΠΥ) φτάνουν το 50% έως και 
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80%1,2 στους ενήλικες ασθενείς. Παρά τα μεγάλα αυτά 
ποσοστά ΠΥ, 50% των ασθενών θα υποτροπιάσει λόγω 
της παραμονής μικρού αριθμού λευχαιμικών κυττάρων, 
τα οποία διαφεύγουν της θεραπείας και παραμένουν στο 
μυελό των οστών. η παρουσία λευχαιμικών κυττάρων 
<1×1010 που είναι το κατώτατο όριο ανίχνευσης της νό-
σου με μορφολογικά κριτήρια, ορίζεται διεθνώς ως ελά-
χιστη υπολειμματική νόσος (ΕΥΝ), για την ανίχνευση της 
οποίας την τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί πολλές 
τεχνικές υψηλής ευαισθησίας.3,4

η ανίχνευση της ΕΥΝ στην ομλ παίζει καθοριστικό 
ρόλο: α) στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της θερα-
πείας και κατ΄επέκταση στην εξατομίκευσή της, ιδιαίτερα 
στην ομάδα «σταθερού κινδύνου», όπου η ανταπόκριση 
στη θεραπεία παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια, β) στην 
ταυτοποίηση ασθενών με μεγαλύτερο κίνδυνο υποτρο-
πής3,5,6, γ) στην αναγνώριση ασθενών που θα ωφεληθούν 
από τη μΑκ και δ) στην εκτίμηση της αποτελεσματικό-
τητας νέων θεραπειών.

για την παρακολούθηση της ΕΥΝ οι μέθοδοι που 
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χρησιμοποιούνται θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) να έχουν ευαισθησία που να αγγίζει το 
10-4-10-5, β) να μπορούν να εφαρμοστούν στο μεγαλύτε-
ρο μέρος των ασθενών που αντιμετωπίζονται με το ίδιο 
ή σχετικό θεραπευτικό πρωτόκολλο, γ) να έχουν υψηλή 
επαναληψιμότητα και δ) να υπάρχει η δυνατότητα για δι-
εργαστηριακή προτύπωση των πρωτοκόλλων και έλεγ-
χο ποιότητας. 

Δύο τεχνικές ικανοποιούν τις περισσότερες από αυτές 
τις απαιτήσεις σήμερα: ο ανοσοφαινότυπος με κυτταρομε-
τρία ροής (κΡ) και η ανίχνευση μοριακών δεικτών με PCR.

Ανοσοφαινότυπος - Κλινική σημασία
οι κυτταρομετρικές τεχνικές για την ταυτοποίηση 

της ΕΥΝ είναι διαθέσιμες, αλλά ούτε ο ποσοτικός ούτε 
ο ποιοτικός ανοσοφαινοτυπικός προσδιορισμός της ΕΥΝ 
δεν έχει προτυπωθεί πλήρως μέχρι σήμερα σαν μέρος της 
παρακολούθησης της ομλ μετά από θεραπεία. η ανί-
χνευση της ΕΥΝ στην ομλ με πολυπαραμετρική κυττα-
ρομετρία ροής (multiparameter flow cytometry – MFC) 
παρουσιάζει κάποιες ειδικές δυσκολίες, που οφείλονται 
στην ανοσοφαινοτυπική ετερογένεια της ομλ. τα κύτ-
ταρα της ομλ συνήθως απλώνονται σε πολλές περιο-
χές του στικτογράμματος (dot plot) αντί να σχηματίζουν 
ένα στενό σύμπλεγμα (cluster), όπως στην περίπτωση 
της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ολλ), που εί-
ναι συνήθως ομοιογενής. Είναι επίσης σύνηθες τα κύτ-
ταρα της ομλ να αποτελούνται από περισσότερους του 
ενός πληθυσμούς και μετά τη θεραπεία να αναδύεται ένας 
από τους πληθυσμούς αυτούς. τα άτυπα πρότυπα έκφρα-
σης αντιγόνων στους λευχαιμικούς βλάστες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του σχετιζόμενου 
με τη λευχαιμία ανοσοφαινότυπου (leukemia associated 
immunophenotype – LAIP) για τους ασθενείς με ομλ 
στη διάγνωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συ-
νέχεια για την ανίχνευση του κακοήθους πληθυσμού στην 
παρακολούθηση των ασθενών. το σημείο αναφοράς για 
την αναγνώριση του έκτοπου φαινότυπου είναι η φυσι-
ολογική ωρίμανση. Επομένως το μοναδικό σημαντικό 
προαπαιτούμενο για αυτόν τον τύπο ανάλυσης είναι η 
λεπτομερής γνώση της φυσιολογικής αντιγονικής έκφρα-
σης κατά την ωρίμανση. Ωστόσο διαταραχές παρατηρού-
νται και σε άλλες μη νεοπλασματικές καταστάσεις καθώς 
και μετά από χορήγηση θεραπείας και είναι σημαντική 
η κατανόηση αυτών των καταστάσεων. για την ομλ οι 
ατυπίες, που περιγράφονται συμπεριλαμβάνουν τα εξής:  
α) ασύγχρονη αντιγονική έκφραση δηλ. ταυτόχρονη έκ-
φραση αώρων και ωρίμων δεικτών στο ίδιο κύτταρο, 
όπως η συνέκφραση του CD34 και του CD15. β) έκφρα-
ση δείκτη άλλης κυτταρικής σειράς, δηλ. έκφραση δει-
κτών της λεμφικής σειράς και πιο συγκεκριμένα των CD2, 
CD5, CD7, CD10, CD19 στους βλάστες μυελικής σειράς,  

γ) υπερέκφραση αντιγόνου, δηλ. παθολογικά αυξημένη 
έκφραση συγκεκριμένου αντιγόνου ανά κύτταρο, δ) μη 
αναμενόμενες ιδιότητες σκέδασης, που περιλαμβάνουν 
την έκφραση λεμφικών αντιγόνων σε βλαστικά κύτταρα 
με υψηλή ευθεία και πλάγια σκέδαση, που αντιστοιχούν 
στα φυσιολογικά μυελοειδή κύτταρα και ε) απουσία έκ-
φρασης ειδικών για την κυτταρική σειρά αντιγόνων, που 
περιλαμβάνει απουσία των αναμενόμενων αντιγόνων, 
όπως τα CD13, CD33 στους μυελικούς βλάστες.

η στρατηγική για τις μελέτες της ΕΥΝ στην ομλ με 
MFC βασίζεται στα παρακάτω στάδια:
 1) ταυτοποίηση του μοναδικού ανοσοφαινότυπου με πο-

λυχρωματική χρώση. ο ανοσοφαινότυπος με MFC 
ακολουθεί τις συνήθεις κατευθυντήριες οδηγίες, όπως 
έχουν ήδη αναπτυχθεί.7 Είναι επιθυμητή η χρήση κα-
τά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φθοριζουσών 
ουσιών, και η χρήση κοινών δεικτών σε όλα τα σω-
ληνάρια, απαραίτητα του CD45 και ενδεχομένως των 
CD34, CD117.

 2) καθορισμό του/των ειδικών για τον ασθενή LAIPs. η 
ποιότητα ενός LAIP εξαρτάται από τα παρακάτω χα-
ρακτηριστικά του.
η ειδικότητα εξαρτάται από το ποσοστό έκφρασής 

του σε φυσιολογικά κύτταρα (στις περισσότερες περι-
πτώσεις η έκφραση αυτή είναι <0,1%). Υψηλή ειδικότητα 
μπορεί να επιτευχθεί αν συμπεριληφθούν δείκτες προγο-
νικών κυττάρων (CD133, CD34, CD117), αν υπάρχουν 
στη συγκεκριμένη ομλ.

η ευαισθησία εξαρτάται μεταξύ άλλων από το ποσο-
στό έκφρασης του LAIP στο λευχαιμικό βλαστικό πλη-
θυσμό στη διάγνωση και από τον αριθμό των κυττάρων 
που αναλύθηκαν. για το λόγο αυτό μόνο LAIPs με πο-
σοστό >10% λαμβάνονται υπ’ όψη (υψηλής ευαισθησίας 
θεωρείται η έκφραση >50%, μέσης ευαισθησίας 20-50%, 
χαμηλής 10-20%).

η σταθερότητα διότι οι LAIPs μπορεί να υποστούν 
φαινοτυπική τροποποίηση. κατά τη διάρκεια της νόσου 
η έκφραση δεικτών μπορεί να εξαφανισθεί με πιθανό 
ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. ιδιαίτερα η ασθενής έκ-
φραση μπορεί να χαθεί. Επιπρόσθετα, η έκφραση του 
CD19 έχει δειχθεί ότι εξαφανίζεται συχνά. η σταθερό-
τητα των δεικτών μπορεί να εκτιμηθεί από την εμπειρία 
του κάθε κέντρου.

λαμβάνοντας υπ’ όψη την ποσότητα του δείγματος 
μυελού των οστών (μο), που διατίθεται συνήθως, η ανί-
χνευση της ΕΥΝ με MFC επιτρέπει την ανίχνευση ενός 
παθολογικού κυττάρου στα 10000 φυσιολογικά κύττα-
ρα με χρήση LAIPs υψηλής ειδικότητας, ευαισθησίας 
και σταθερότητας. 

μετά τη μελέτη του ανοσοφαινότυπου κατά τη διά-
γνωση σχηματίζονται και επαληθεύονται οι πιο κατάλλη-
λοι LAIPs, οι οποίοι είναι επιθυμητό να περιλαμβάνουν: 
ένα δείκτη προγονικών κυττάρων (εφόσον είναι θετικοί 
στον ανοσοφαινότυπο), όπως CD34, CD133, CD117.



Eλάχιστη υπολειμματική νόσος στην ΟΜΛ - Μεθοδολογία ανίχνευσης και κλινική σημασία 181

ένα μυελικό δείκτη, όπως CD13, CD33 και τον μη ανα-
μενόμενο δείκτη. Είναι επίσης επιθυμητό, στην περίπτω-
ση που δεν ανιχνεύονται τουλάχιστον 2 LAIPs, (αν και 
στην πλειοψηφία των ασθενών αναφέρονται >1 LAIPs) 
να σχηματίζεται δεύτερος LAIP με άλλο προγονικό και 
άλλο μυελικό δείκτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συχνότη-
τα των LAIPs, δηλ. το ποσοστό των περιπτώσεων ομλ, 
στους οποίους είναι δυνατή η παρακολούθηση της ΕΥΝ 
με MFC διαφέρει μεταξύ των κέντρων και των αντίστοι-
χων μελετών στη βιβλιογραφία. οι παράγοντες, που επη-
ρεάζουν αυτή την ποικιλία είναι ο αριθμός των δεικτών 
που προσδιορίζονται, η μελέτη πολλαπλών δειγμάτων 
φυσιολογικού και αναγεννώμενου μο και η αυστηρό-
τητα με την οποία καθορίζει το εργαστήριο τους LAIPs 
και την ΕΥΝ. Έτσι η συχνότητα φθάνει και το 94% με 
5χρωματική MFC (κυμαίνεται από 51% μέχρι και 94%) 
και μάλιστα σε υψηλό ποσοστό ανιχνεύονται περισσό-
τεροι του ενός LAIPs. 

για την ιχνηλάτηση της ΕΥΝ προσδιορίζεται το πο-
σοστό των LAIP+ κυττάρων, όπως έχει καθορισθεί κατά 
τη διάγνωση και αναφέρεται ως ΕΥΝ, αν υπερβαίνει το 
αναμενόμενο ποσοστό στο φυσιολογικό ή/και αναγεννώ-
μενο μο. Είναι επιθυμητό να αναφέρεται η ευαισθησία 
του συγκεκριμένου LAIP στο συγκεκριμένο κέντρο. Προ-
τείνεται επίσης να λαμβάνεται υπ’ όψη το ποσοστό των 
LAIP+ αώρων κυττάρων στη διάγνωση και να «πολλα-
πλασιάζεται» το υπολογιζόμενο ποσοστό κατά τον προσ-
διορισμό της ΕΥΝ επί το ποσοστό αυτό. 

Αν και οι LAIPs αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι 
της ανίχνευσης της ΕΥΝ με MFC δεν θα έπρεπε να χρησι-
μοποιούνται αποκλειστικά. Πρέπει να συνοδεύονται από 
ένα ολοκληρωμένο panel, που περιλαμβάνει δείκτες των 
σταδίων διαφοροποίησης της μυελικής σειράς. η δεύτε-
ρη αυτή προσέγγιση που ονομάζεται «διαφορετική από 
το φυσιολογικό» (“different - from - normal”) συμπερι-
λαμβάνει τους LAIPs, διότι και αυτοί διαφέρουν από το 
φυσιολογικό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν λεί-
πει ο αρχικός ανοσοφαινότυπος ανιχνεύοντας όλους τους 
πληθυσμούς, που ξεφεύγουν από το φυσιολογικό πρότυπο 
συνδυασμού έκφρασης αντιγόνων (pattern). η μέθοδος 
αυτή αλλά και ο προσδιορισμός των LAIPs απαιτεί καθη-
μερινούς ισχυρούς ελέγχους ποιότητας ώστε να εξασφα-
λισθούν σταθερά επίπεδα έκφρασης για όλα τα αντιγόνα 
των φυσιολογικών κυττάρων και να ανιχνεύεται ως άτυπη 
οποιαδήποτε απομάκρυνση από τη φυσιολογική έκφρα-
ση αφού δεν οφείλεται σε τεχνική τροποποίηση. Έτσι η 
ευαισθησία ανίχνευσης ενός λευχαιμικού πληθυσμού με 
σχετικά λίγους άτυπους δείκτες και σχετικά υψηλά επί-
πεδα «θορύβου» μπορεί να αγγίζει μόλις το 0,1% ή και 
το 1%.8 οι μέθοδοι προσδιορισμού της ΕΥΝ στην ομλ 
δεν έχουν προτυπωθεί με αποτέλεσμα την ποικιλία απο-
τελεσμάτων των διαφόρων ομάδων. Επίσης η αδυναμία 
της ταυτοποίησης της τροποποίησης του ανοσοφαινο-
τύπου, ενός φαινομένου που μπορεί να εμφανισθεί κα-

τά την υποτροπή, αν και σε χαμηλό βαθμό στην ομλ, 
αποτελεί περιορισμό. Παραμένει επίσης δυσκολότερη η 
ανίχνευση της ΕΥΝ σε περιστατικά με ανοσοφαινότυπο 
CD34-CD117, καθώς και στη μ4 και μ5 όπου τα βλα-
στικά κύτταρα σχηματίζουν ένα συνεχές και συγχωνεύ-
ονται με τον μονοκυτταροειδή πληθυσμό.

Κλινική σημασία
Αν και οι μελέτες για την ανίχνευση ΕΥΝ με MFC 

στην ομλ είναι περιορισμένες σε σύγκριση με την 
ολλ, αρκετές έχουν δημοσιευθεί παρέχοντας αποδει-
κτικά στοιχεία ότι η μελέτη της ΕΥΝ αποτελεί πολύτιμο 
εργαλείο για την πρόβλεψη της υποτροπής. οι περισσό-
τεροι ασθενείς σταθερού κινδύνου δεν διαθέτουν ειδικό 
μοριακό δείκτη για την παρακολούθηση της ΕΥΝ. η κΡ 
λοιπόν αποτελεί ένα σχετικά γρήγορο και όχι ιδιαίτερα 
ακριβό τρόπο για την ανίχνευση της ΕΥΝ σε αυτή την 
κατηγορία των ασθενών. Έτσι η προγνωστική αξία της 
ΕΥΝ με την κΡ έχει εξεταστεί από πολλούς ερευνητές. 
Προτείνεται ποικιλία κατωτάτων ορίων ΕΥΝ, που εξαρ-
τώνται από πολλούς παράγοντες και πιθανά να διαφέ-
ρουν σε κάθε ασθενή. τα συνηθέστερα χρονικά σημεία 
που προτείνονται ως καταλληλότερα για την εκτίμηση 
της ΕΥΝ με MFC, είναι μετά τη θεραπεία εφόδου και τη 
θεραπεία εδραίωσης.9

γνωρίζοντας ότι ένας από τους σημαντικότερους προ-
γνωστικούς δείκτες στη ομλ είναι η γρήγορη ανταπό-
κριση στη θεραπεία, οι Miguel και συν10, το 2001, σε 
μία μελέτη 126 ασθενών, έδειξαν ότι η ανίχνευση της 
ΕΥΝ, μία φορά και αμέσως μετά τη θεραπεία εφόδου θα 
μπορούσε να κατηγοριοποιήσει τους ασθενείς σε ομά-
δες κινδύνου. με βάση τα επίπεδα της ΕΥΝ, οι ασθε-
νείς χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες. α) πολύ χαμηλού 
κινδύνου: ΕΥΝ <0.01%, καμία υποτροπή στα 3 έτη, β) 
χαμηλού κινδύνου ΕΥΝ <0.1%, αθροιστική συχνότητα 
υποτροπής (cumulative relapse rate) 14% στα 3 έτη, γ) 
ενδιάμεσου κινδύνου ΕΥΝ <0.1-1% αθροιστική συχνό-
τητα υποτροπής 45% στα 3 έτη και δ) υψηλού κινδύνου: 
ΕΥΝ >1% αθροιστική συχνότητα υποτροπής 85% στα 3 
έτη. η ανίχνευση ΕΥΝ σχετιζόταν όχι μόνο με μικρότε-
ρο διάστημα ελεύθερο υποτροπής (relapse free survival, 
RFS), αλλά και με μικρότερη συνολική επιβίωση. τέλος 
στην πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε ότι η ΕΥΝ με 
MFC ήταν ο πιο ισχυρός ανεξάρτητος προγνωστικός πα-
ράγοντας και ακολουθούσε η κυτταρογενετική μελέτη και 
ο κύκλος των θεραπειών για την επίτευξη της ύφεσης. 

ςε μία άλλη πιο πρόσφατη μελέτη 143 ασθενών, το 
2010, οι Buccisano και συν11, αναφέρουν ότι η ΕΥΝ με-
τά τη θεραπεία εδραίωσης (consolidation), διαφοροποιεί 
την αρχική προγνωστική κατάταξη των ασθενών που έχει 
γίνει με βάση την καρυοτυπική και μοριακή μελέτη της 
διάγνωσης. Έτσι ασθενείς με καλό και ενδιάμεσης πρό-
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γνωσης καρυότυπο και μη ανιχνεύσιμη ΕΥΝ αποτελούν 
τη χαμηλού κινδύνου ομάδα, με διάστημα ελεύθερο υπο-
τροπής και συνολική επιβίωση 58% και 73% αντίστοιχα, 
ενώ οι ασθενείς με καλό ή ενδιάμεσης πρόγνωσης καρυ-
ότυπο και ανιχνεύσιμη ΕΥΝ, με κακής πρόγνωσης καρυ-
ότυπο ή FLT3–ITD μετάλλαξη, αποτελούν την υψηλού 
κινδύνου ομάδα με διάστημα ελεύθερο υποτροπής και 
συνολική επιβίωση 22% και 17% αντίστοιχα. με βάση 
τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται οι ασθενείς με καλό ή 
ενδιάμεσης πρόγνωσης καρυότυπο αλλά θετική ΕΥΝ θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν της αλλογενούς μεταμόσχευ-
σης, αυξάνοντας έτσι το ελεύθερο υποτροπής διάστημα. 

την προγνωστική αξία της ΕΥΝ με MFC, στην εν-
διάμεσου κινδύνου κατηγορία ασθενών, εκτιμά και η 
HOVON SAKK μελέτη12, που δημοσιεύτηκε το 2013 και 
συμπεριλάμβανε 517 ασθενείς συνολικά. ςύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της μελέτης, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν 
ταξινομηθεί κατά τη διάγνωση σε ενδιάμεσου κινδύνου 
με βάση τα κυτταρογενετικά ή/και μοριακά χαρακτηρι-
στικά της νόσου, εφόσον μετά από δύο θεραπείες εφόδου 
διατηρούν ανιχνεύσιμη ΕΥΝ (EYN >0.1%), θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως υψηλού κινδύνου. 

ςτη μελέτη MRC ομλ1613, συμμετείχαν 1754 ασθε-
νείς στη μεγάλη τους πλειοψηφία ηλικίας άνω των 60 
ετών. οι 892 αξιολογήθηκαν για παρακολούθηση της 
ΕΥΝ με ανοσοφαινότυπο. Παρά τους σχετιζόμενους με 
την ηλικία παράγοντες κινδύνου (προ θεραπείας), 51% 
των ασθενών (145/286) μετά από ένα κύκλο θεραπεί-
ας και 64% (179/279) μετά από δύο κύκλους θεραπείας, 
είχαν μη ανιχνεύσιμη ΕΥΝ. το πραγματικό όφελος της 
αρνητικής ΕΥΝ μετά μία θεραπεία διαφέρει ανάλογα με 
τη προγνωστική ομάδα των ασθενών. Έτσι στην ομάδα 
ασθενών με ευνοϊκής πρόγνωσης καρυότυπο, δεν παρου-
σιάζεται διαφορά στη συνολική επιβίωση στα τέσσερα 
έτη, ενώ στην ομάδα με ενδιάμεσης πρόγνωσης καρυό-
τυπο η συνολική επιβίωση ασθενών με αρνητική ΕΥΝ 
ήταν 46% vs 24% που ήταν στους ασθενείς με ανιχνεύ-
σιμη ΕΥΝ. η πρόγνωση για τη συνολική επιβίωση των 
ασθενών με κακής πρόγνωσης καρυότυπο και μη ανι-
χνεύσιμη ΕΥΝ ήταν μόνο 14%. 

γερμανική ομάδα μελέτης, των Kohnke και συν14, δη-
μοσίευσε πολύ πρόσφατα, πως εκτιμώντας την ΕΥΝ πολύ 
νωρίς, κατά τη διάρκεια της απλασίας (ημ16-18 της θερα-
πείας εφόδου), μπορούμε να καθορίσουμε τους ασθενείς 
οι οποίοι θα χρειαστούν πιο εντατικοποιημένη θεραπεία 
εδραίωσης. Έτσι λοιπόν αναλύοντας τα αποτελέσματα 
178 ασθενών οι οποίοι έλαβαν θεραπεία σύμφωνα το 
πρωτόκολλο της AMLCG, διαπίστωσαν ότι ανίχνευση 
ΕΥΝ κατά την απλασία αποτελεί δυσμενή προγνωστι-
κό παράγοντα με πενταετή επιβίωση ελεύθερη υποτρο-
πής 16% vs 43% (για τους ασθενείς με μη ανιχνεύσιμη 
ΕΥΝ). Επιπροσθέτως στην υποκατηγορία ασθενών με 
φυσιολογικό καρυότυπο και NPM1 μετάλλαξη, διαπι-
στώθηκε πενταετής επιβίωση ελεύθερη υποτροπής 13% 

για τους ασθενείς με θετική ΕΥΝ vs 49% για τους ασθε-
νείς με αρνητική ΕΥΝ. για την υποκατηγορία ασθενών 
με φυσιολογικό καρυότυπο και FLT3 μετάλλαξη, διαπι-
στώθηκε πενταετής επιβίωση ελεύθερη υποτροπής 9% για 
τους ασθενείς με θετική ΕΥΝ vs 39% για τους ασθενείς 
με αρνητική ΕΥΝ. ςε καμία όμως από τις υποομάδες δεν 
διαπιστώθηκε διαφορά στην ολική επιβίωση.

Μοριακή ανάλυση – κλινική σημασία
οι μέθοδοι της μοριακής βιολογίας χρησιμοποιούνται 

πλέον ευρύτατα για τη διάγνωση, την παρακολούθηση 
αλλά και την πρόγνωση των αιματολογικών νοσημάτων. 

η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (polymerase 
chain reaction, PCR) αποτελεί μέθοδο εκλογής για τη μο-
ριακή ανίχνευση της ΕΥΝ2,15,16. η τεχνική περιγράφηκε 
για πρώτη φορά το 1985, και είναι μία in vitro ενζυμα-
τική μέθοδος για τον πολλαπλασιασμό ενός τμήματος 
νουκλεϊκού οξέος που οριοθετείται από ένα ζεύγος ολι-
γονουκλεοτιδίων, τους εκκινητές. οι πρώτες μέθοδοι 
ανίχνευσης της ΕΥΝ με την PCR εμφανίστηκαν στα τέ-
λη της δεκαετίας του 80. οι περισσότερες από αυτές τις 
μελέτες έγιναν με χρήση ποιοτικής PCR. τα τελευταία 
χρόνια έχουν αναπτυχθεί τεχνικές για την ποσοτική μέ-
τρηση των γονιδίων. η ανάπτυξη της τεχνικής της PCR 
σε πραγματικό χρόνο (Real-time PCR) βοήθησε να υπερ-
πηδηθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη συμβα-
τική PCR καθώς με την παραπάνω τεχνική επιτρέπεται 
η ακριβής ποσοτικοποίηση κατά την εκθετική φάση της 
αντίδρασης. η συσσώρευση των προϊόντων PCR φαίνε-
ται συνεχώς (σε πραγματικό χρόνο) καθ’ όλη τη διάρκεια 
της αντίδρασης, επιτρέποντας τη γρήγορη ποσοτικοποίη-
ση. το σύστημα ανίχνευσης της Real-time PCR βασίζεται 
σε φθορίζοντα σήματα που παράγονται κατά τη διάρκεια 
της αντίδρασης από κατάλληλους ανιχνευτές (Hydroly-
sis, Hybridization probes κ.λπ.).

Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η υψηλή ευαισθη-
σία (1×10-5, 1×10-6), η επαναληψιμότητα, και η ταχύτη-
τα, η δε ανάπτυξη των μεθόδων Real time Quantitative 
PCR (RT-qPCR) βοήθησε την εγκατάσταση προτυπωμέ-
νων πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση της ΕΥΝ με 
εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό αιματολογικών νοσημάτων. 

με την RT-qPCR, είναι δυνατή η παρακολούθηση 
της ΕΥΝ σε ασθενείς θετικούς σε κατάλληλους μορια-
κούς δείκτες όπως είναι τα υβριδικά γονίδια PML-RARA, 
RUNX1-RUNX1T1, CBFB-MYH11, DEK-NUP214(CAN), 
που είναι αποτέλεσμα των ισόρροπων χρωμοσωμικών 
αντιμεταθέσεων t(15;17), t(8;21), inv(16) ή t(16;16) και 
t(6;9) αντίστοιχα, τα υβριδικά γονίδια στα οποία συμ-
μετέχει το MLL t(11q23), το υβριδικό γονίδιο NUP98-
NSD1 που είναι αποτέλεσμα της αντιμετάθεσης t(5;11) 
καθώς και οι μεταλλάξεις του γονιδίου NPM1. οι παρα-
πάνω μοριακοί δείκτες καλύπτουν ένα ποσοστό 60% πε-
ρίπου των περιπτώσεων ομλ ενηλίκων και παιδιών.17,18 
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θεράποντες ιατρούς στη διακοπή της ανοσοκατασταλτι-
κής αγωγής, με αποτέλεσμα την εκδήλωση οξείας νόσου 
μοσχεύματος κατά ξενιστή (Graft versus Host Disease, 
GvHD) και εν συνεχεία την επίτευξη ΠΥ.

οι Schnittger και συν24, σε μία μεγάλη μελέτη που 
συμπεριλάμβανε 349 ασθενείς με PML-RARA, RUNX1-
RUNX1T1, CBFB-MYH11, το 2003, εκτίμησαν την προ-
γνωστική αξία της ποσοτικοποίησης των αντιστοίχων 
μεταγράφων με τη μέθοδο της Rτq-PCR και διαπίστω-
σαν ότι τόσο η ελάττωση των επιπέδων κατά 3 λογάριθ-
μους μετά τη θεραπεία εδραίωσης, όσο και το επίπεδο 
των μεταγράφων κατά τη διάγνωση διακρίνει τους ασθε-
νείς με μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής.

Αντίθετα σε μελέτη 45 ασθενών με t(8;21), των Weisser 
και συν25, το επίπεδο των μεταγράφων RUNX1-RUNX1T1 
κατά τη διάγνωση, δεν συσχετίστηκε με την ανταπόκριση 
στη θεραπεία, ενώ η ελάττωση του λευχαιμικού φορτίου 
κατά 4 λογαρίθμους μετά την έφοδο και την εδραίωση 
είχε μεγάλη προγνωστική αξία. 

το 2012, στη μελέτη MRC AML-1526 στην οποία συμ-
μετείχαν 163 ασθενείς με t(8;21) και 115 με inv(16), ανα-
φέρεται ότι μετά τη θεραπεία εφόδου, η ελάττωση των 
RUNX1-RUNX1T1 μεταγράφων κατά 3 λογαρίθμους στο 
μυελό, αποτελεί την πιο ισχυρή θετική προγνωστική πα-
ράμετρο για τους ασθενείς με t(8;21) όχι όμως και για 
τους ασθενείς με inv(16), ενώ αντίθετα η ανίχνευση >500 
στον μυελό και >1000 μεταγράφων RUNX1-RUNX1T1/105 
ABL στο περιφερικό αίμα ασθενών με t(8;21), κατά την 
ίδια χρονική στιγμή , αποτελεί κακό προγνωστικό δείκτη.

ςτους ίδιους ασθενείς, μετά την τρίτη θεραπεία εδραί-
ωσης, η ελάττωση των μεταγράφων κατά 4 λογαρίθμους 
σχετίστηκε με μόνο 10% αθροιστική συχνότητα υποτρο-
πής (cumulative incidence of relapse, CIR) ενώ και πάλι 
η ανίχνευση >500 μεταγράφων, αποτέλεσε κακό προ-
γνωστικό δείκτη. ςτους ασθενείς με inv(16), η ανίχνευ-
ση μετά την έφοδο >100 στο μυελό και  >10 μεταγράφων 
CBFB-MYH11/105 ABL στο περιφερικό αίμα, αποτελεί 
κακό προγνωστικό δείκτη, ενώ μετά την τρίτη θεραπεία 
εδραίωσης η ανίχνευση >10 μεταγράφων CBFB-MYH11 
στο περιφερικό αίμα σχετίστηκε με αθροιστική συχνότη-
τα υποτροπής 78%.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της πο-
λυκεντρικής CBF-2006 μελέτης16 στην οποία τυχαιοποι-
ήθηκαν 198 ασθενείς με CBF ομλ. ςτη μελέτη αυτή η 
ανίχνευση ΕΥΝ, με ελάττωση μικρότερη των 3 λογα-
ρίθμων, μετά από 2 κύκλους χημειοθεραπείας ήταν ο 
πιο ισχυρός προγνωστικός δείκτη υποτροπής. οι μεταλ-
λάξεις των γονιδίων ΚΙΤ και FLT3 καθώς και ο υψηλός 
αριθμός λευκών κατά τη διάγνωση, αποδείχθηκαν αδύ-
ναμοι προγνωστικοί παράγοντες.

Εκατόν δεκαέξι ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη των 
Zhu και συν27, που υποστήριξαν ότι η πρόγνωση των ασθε-
νών με t(8;21) μπορεί να διαφοροποιηθεί εφόσον γίνει 
προγνωστική ταξινόμηση με βάση την ΕΥΝ. η μικρότερη 

ςταθμός στην προσπάθεια προτύπωσης των πρωτοκόλ-
λων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πρά-
ξη υπήρξε το πρόγραμμα Europe Against Cancer (EAC), 
το οποίο θέσπισε το πλαίσιο για την αξιολόγηση και την 
επιλογή της βέλτιστης μεθόδου RT-qPCR μέσω μιας συ-
στηματικής και παράλληλης αξιολόγησης των μεθόδων 
από ένα διεθνές δίκτυο εργαστηρίων.19 Επιπλέον το πρό-
γραμμα EAC, έθεσε τα θεμέλια, για τον καθορισμό του 
βέλτιστου χρονοδιαγράμματος και την επιλογή του κα-
ταλληλότερου δείγματος (περιφερικού αίματος ή μυελού) 
για την παρακολούθηση της ΕΥΝ. 

Ανίχνευση των υβριδικών γονιδίων RUNX1-
RUNX1T1 και CBFB-MYH11 στις λευχαιμίες 
που σχετίζονται με τον παράγοντα CBF

Από όλες τις περιπτώσεις ομλ, πλέον της οξείας 
προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας (οΠλ), η κλινική ση-
μασία της μοριακής ανίχνευσης της ΕΥΝ έχει καθορισθεί 
με ακρίβεια στις περιπτώσεις λευχαιμιών που σχετίζο-
νται με τον παράγοντα CBF (Core Binding Factor). Αυ-
τό γίνεται με την ανίχνευση των μεταγράφων runt-related 
transcription factor 1/runt-related transcription factor 1 
translocated to 1 (cyclin D-related) (RUNX1-RUNX1T1) 
και core-binding factor beta subunit/myosin, heavy chain 
11 (CBFB-MYH11), που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των 
αντιμεταθέσεων t(8;21) και inv16/t(16;16) αντίστοιχα. η 
παρακολούθηση της ΕΥΝ με την ανίχνευση του χιμαιρι-
κού μεταγράφου RUNX1-RUNX1T1 έχει αποτελέσει πε-
δίο αντικρουόμενων απόψεων, καθώς με τη συμβατική 
RT-PCR είναι δυνατή η ανίχνευση των μεταγράφων σε 
ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε μακρά ύφεση.20-22 Νεό-
τερες μελέτες δείχνουν ότι για την πρόγνωση των ασθε-
νών στους οποίους ανιχνεύεται το RUNX1-RUNX1T1, 
είναι απαραίτητος ο ποσοτικός προσδιορισμός των με-
ταγράφων στη διάγνωση αλλά και σε όλη τη διάρκεια 
της θεραπείας, καθώς το επίπεδο των μεταγράφων είναι 
ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης από τους άλλους προ 
θεραπείας παράγοντες κινδύνου.

οι Tobal και συν23, μελέτησαν 25 ασθενείς με την 
αντιμετάθεση t(8;21) και διαπίστωσαν ότι η ελάττωση 
των μεταγράφων RUNX1-RUNX11, κατά 2 έως 3 λογα-
ρίθμους (log) μετά τη θεραπεία εδραίωσης έχει μεγάλη 
κλινική σημασία, κατέληξαν δε στο συμπέρασμα ότι με 
συστηματική παρακολούθηση μπορεί να καθοριστεί η 
ομάδα ασθενών με το μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής. 
Παρά το μικρό αριθμό των ασθενών της ανωτέρω μελέ-
της αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγγραφείς προέβησαν σε 
πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση προκειμένου να απο-
τρέψουν επικείμενη αιματολογική υποτροπή με βάση 
τα επίπεδα των μεταγράφων. Έτσι η σημαντική αύξηση 
των μεταγράφων RUNX1-RUNX11, που παρατηρήθηκε 
σε ασθενή 22 μήνες μετά από αλλο-μΑκ, οδήγησε τους 
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των 3 log ελάττωση των μεταγράφων RUNX1-RUNX1T1 
μετά τη δεύτερη θεραπεία εδραίωσης ή η μοριακή υπο-
τροπή σε διάστημα 6 μηνών, καθόρισε την κατηγορία αυ-
τή των ασθενών ως υψηλού κινδύνου και αφορά ασθενείς 
που θα ωφεληθούν από την αλλογενή μΑκ. οι συγγρα-
φείς σημείωσαν ότι ο σωστότερος χρόνος για τον έλεγχο 
της ΕΥΝ είναι μετά τη δεύτερη θεραπεία εδραίωσης καθό-
τι τότε αντικατοπτρίζεται η ευαισθησία των λευχαιμικών 
κυττάρων στην υψηλή δόση αρασυτίνης και σχολίασαν 
ότι δεν διαπίστωσαν προγνωστική αξία στη μέτρηση της 
ΕΥΝ μετά την έφοδο ή μετά την πρώτη θεραπεία εδραί-
ωσης όπως αναφέρεται στη μελέτη της MRC ομλ-15, 
γεγονός βέβαια που μπορεί να οφείλεται στο διαφορετι-
κό σχήμα εφόδου και εδραίωσης μεταξύ των μελετών. 

ςε πρόσφατη μελέτη των Wang και συν28 προσδιορί-
στηκε ο ρόλος της ΕΥΝ σε 92 ασθενείς με t(8;21) οι οποί-
οι υποβλήθηκαν σε αλλο-μΑκ. ςτην πολυπαραγοντική 
ανάλυση, η ανίχνευση ΕΥΝ τους πρώτους 3 μήνες μετά 
τη μεταμόσχευση και όχι οι μεταλλάξεις του KIT, αποτέ-
λεσαν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα όσον αφορά 
την αθροιστική συχνότητα υποτροπής και την ελεύθερη 
λευχαιμίας επιβίωση (leukemia free survival, LFS). για 
τους ασθενείς που πέτυχαν μείζονα μοριακή ανταπόκριση 
στους 3 μήνες μετά την αλλο-μΑκ η αθροιστική συχνό-
τητα υποτροπής ήταν μόνο 8%. 17 ασθενείς έλαβαν έγ-
χυση λεμφοκυττάρων δότη (donor lymphocyte infusion, 
DLI) ως πρώιμη παρέμβαση με βάση την ΕΥΝ. η αθροι-
στική συχνότητα υποτροπής και η ελεύθερη λευχαιμίας 
επιβίωση στα 2 έτη ήταν, 24% vs 87% και 64% vs 0% για 
τους ασθενείς που έλαβαν ή όχι λεμφοκύτταρα δότη αντί-
στοιχα. οι συγγραφείς σχολίασαν ότι ο διάμεσος χρόνος 
εμφάνισης μορφολογικής υποτροπής της νόσου από τη 
στιγμή που διαπιστώνεται <3 log ελάττωση των RUNX1-
RUNX1T1 μεταγράφων, είναι 90 ημέρες. Eπιπροσθέτως 
η >3 log ελάττωση επιπέδων των RUNX1-RUNX1T1 με-
ταγράφων στους 3 πρώτους μήνες μετά την αλλο-μΑκ, 
από τη διάγνωση, αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη 
και έτσι προτείνεται, η τακτική παρακολούθηση της ΕΥΝ 
ανά μήνα μετά την αλλο-μΑκ και πιθανή πρώϊμη θερα-
πευτική παρέμβαση εφόσον δεν επιτυγχάνεται μείζων μο-
ριακή ανταπόκριση κατά το διάστημα αυτό.

Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου NPM1
μεταλλάξεις στο εξόνιο 12 του γονιδίου NPM1 ανι-

χνεύονται στο ένα τρίτο των περιπτώσεων ομλ, συμπε-
ριλαμβανομένου και του 50% των περιπτώσεων ομλ 
με φυσιολογικό καρυότυπο.17,29 Παρ’ όλη την ετερογέ-
νειά τους (έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερες από 50), οι 
μεταλλάξεις αυτές αποτελούν ιδανικό μοριακό δείκτη 
για την ανίχνευση της ΕΥΝ με Rτq-PCR χρησιμοποι-
ώντας εκκινητή συμπληρωματικό για τη μετάλλαξη σε 
συνδυασμό με ένα κοινό εκκινητή και ανιχνευτή.30 οι 

μεταλλάξεις τύπου Α, Β και D αποτελούν το 90% των πε-
ριπτώσεων. το μεταλλαγμένο γονίδιο NPM1 έχει υψηλή 
έκφραση στα δείγματα διάγνωσης της ομλ με συνέπεια 
αρκετά υψηλή ευαισθησία της μεθόδου (1:105), μεγα-
λύτερη από ότι παρατηρείται σε άλλες μεθόδους Rτq-
PCR που εφαρμόζονται σε άλλους υποτύπους ομλ. οι 
μεταλλάξεις του NPM1 γονιδίου θεωρούνται σταθερές 
μεταλλάξεις από τους περισσότερους μελετητές31,32 και 
για το λόγο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ανίχνευση της ΕΥΝ. 

το 2005 oι Suzuki και συν33 ανέφεραν την απώλεια 
της μετάλλαξης του NPM1 γονιδίου σε 2/17 ασθενείς 
κατά την υποτροπή. Tο 2009 οι Papadaki34 και συν σε 
μελέτη της ΕΥΝ σε ομάδα 51 ασθενών με NPM1A με-
τάλλαξη, διαπίστωσαν απώλεια της μετάλλαξης σε 2/21 
ασθενείς που υποτροπίασαν (9,5%). μία επιπλέον μελέ-
τη το 2011 των Kronke και συν35, διαπίστωσε την απώ-
λεια της μετάλλαξης κατά την υποτροπή σε ποσοστό 9% 
των ασθενών. η μελέτη αυτή, που συμπεριλάμβανε 245 
ασθενείς συνολικά, ανέφερε ότι η αρνητικοποίηση της 
RT-qPCR μετά από τη διπλή θεραπεία εφόδου καθώς 
και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σχετίστηκε με 
χαμηλή αθροιστική συχνότητα υποτροπής (6.5% στα 4 
έτη και 15,7% αντίστοιχα), σε σχέση με τους ασθενείς 
με θετική RT-qPCR στα ίδια χρονικά διαστήματα (53% 
και 66,5% αντίστοιχα). οι συγγραφείς ανέφεραν ότι κα-
τά την παρακολούθηση, κρίνεται απαραίτητος τακτικός 
προσδιορισμός των NPM1 μεταγράφων στους ασθενείς 
που παρουσιάζουν επίπεδα >200 NPM1mut/104 ABL, με 
σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση της υποτροπής.

ςε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξε και η μελέτη 
των Schnittger και συν36, που μελέτησαν 17 διαφορετι-
κές μεταλλάξεις του NPM1 σε 252 ασθενείς. ςε 47 ασθε-
νείς η υποτροπή ήταν προβλέψιμη διότι τα επίπεδα των 
NPM1/ABL1 μεταγράφων αυξήθηκαν τουλάχιστον κατά 
1 log και σε 15 περιπτώσεις διότι τα επίπεδα δεν ελαττώ-
θηκαν κατά 3 log. Επιπροσθέτως τα όρια του 0,1% (κατά 
τη θεραπεία) και 0.01% NPM1/ABL1 (μετά τη θεραπεία), 
καθόρισαν τις προγνωστικές υποομάδες των ασθενών. 
Επίσης κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση ούτε η ηλι-
κία του ασθενούς, ούτε η παρουσία της μετάλλαξης του 
FLT3 γονιδίου, παρά μόνο τα επίπεδα των NPM1 μετα-
γράφων έχουν προγνωστική αξία, στην πρώτη γραμμή 
θεραπείας εφόδου. 

τη σημαντικότητα της παρακολούθησης της ΕΥΝ, με 
μέτρηση των μεταγράφων ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα, για την πρόβλεψη της υποτροπής της νόσου, τόνισε 
και η πρόσφατη μελέτη, 2013, των Shayegi και συν37, τα 
αποτελέσματα της οποίας συγκλίνουν με αυτά της ομά-
δας των Kronke και συν. ςε 174 ασθενείς που συμμετεί-
χαν, αύξηση >1% των NPM1mut/ABL1 επιπέδων μετά τη 
θεραπεία και >10% μετά την αλλο-μΑκ, σχετίζονται 
με φτωχή συνολική επιβίωση (overall survival, OS) και 
επιβίωση ελεύθερη νόσου (disease free survival, DFS).
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Έκφραση γονιδίου Wilms tumor (WT1) 
το γονίδιο WT1 υπερεκφράζεται στους περισσότερους 

ασθενείς με ομλ, ωστόσο έχει ανιχνευθεί και σε υγιείς 
εθελοντές. Έτσι για την εκτίμηση της ΕΥΝ θα πρέπει να 
διακρίνεται, η φυσιολογική έκφραση του γονιδίου από την 
έκφραση των λευχαιμικών κυττάρων. για το λόγο αυτό η 
χρησιμότητα του ως δείκτη για την παρακολούθηση της 
ΕΥΝ περιορίζεται καθότι σε χαμηλά επίπεδα ΕΥΝ είναι 
δύσκολο να γίνει διαχωρισμός από τη φυσιολογική έκ-
φραση (background). Παρόλα αυτά οι Cilloni και συν38, 
σε μελέτη του European LeukemiaNet (ELN), αξιολόγη-
σαν 9 Rτq-PCR πρωτόκολλα για το WT1 και καθόρισαν 
ως ανώτατο όριο έκφρασης του WT1, στο φυσιολογικό 
μυελό και περιφερικό αίμα την έκφραση 50 και 250 WT1 
μεταγράφων/104 ABL, αντίστοιχα. ςτηριζόμενοι στην ανά-
λυση μεγάλης ομάδας ασθενών με ομλ (620 δείγματα 
κατά τη διάγνωση), συμπέραναν ότι το γονίδιο WT1 υπε-
ρεκφράζεται σε μεγάλο βαθμό και επομένως στο ~45% 
των περιπτώσεων δύναται να υπολογιστεί ελάττωση κα-
τά 2 log. ςε αυτή την ομάδα των ασθενών, ελάττωση της 
έκφρασης >2 log, μετά τη θεραπεία εφόδου, περιορίζει 
τον κίνδυνο υποτροπής.

η μέτρηση των μεταγράφων του WT1 στο μυελό, 
χρησιμοποιήθηκε από μία άλλη ομάδα, τους Pozzi και 
συν39, ως οδηγός για πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση, 
σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε αλλο-μΑκ. ςτη με-
λέτη αυτή όπου συμμετείχαν 122 ασθενείς, έγινε διακο-
πή της κυκλοσπορίνης ή χορήγηση DLI στους ασθενείς 
που παρουσίασαν WT1 μετάγραφα >180/104 ABL (αυτή 
ήταν η ψηλότερη τιμή που ανιχνεύθηκε σε υγιείς εθελο-
ντές). ςτους 67 ασθενείς που παρουσίαζαν επίπεδα με-
ταγράφων του WT1 >100 σε οποιαδήποτε στιγμή μετά 
την αλλο-μΑκ, το ποσοστό υποτροπής ήταν υψηλότε-
ρο (54%) σε σχέση με το 16%, που παρουσίασαν οι 55 
ασθενείς με επίπεδα <100. η συνολική επιβίωση ήταν 
40% και 63% αντίστοιχα.

Παρόλα αυτά όμως, φαίνεται δύσκολη η χρήση του 
WT1 ως μοριακού δείκτη στην κλινική πράξη λόγω της 
περιορισμένης ευαισθησίας και της έλλειψης ειδικότη-
τας για την παρακολούθηση της ΕΥΝ. 

Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου FLT3
οι μεταλλάξεις του γονιδίου FLT3 (FLT3-ITD και 

FLT3-Asp835), παρουσιάζονται σε ποσοστό 23% και 
8-12% αντίστοιχα, των ασθενών με ομλ.40 Παρά όμως 
την υψηλή συχνότητα εμφάνισής τους, ο ρόλος τους στην 
παρακολούθηση της ΕΥΝ αποτελεί πεδίο αντικρουόμε-
νων απόψεων, καθώς οι περισσότεροι ερευνητές υπο-
στηρίζουν ότι η αστάθεια των μεταλλάξεων μεταξύ της 
διάγνωσης και της υποτροπής, περιορίζει τη χρήση τους 
στην παρακολούθηση της ΕΥΝ41-43, σε αντίθεση με άλ-
λους που υποστηρίζουν τη χρήση των μεταλλάξεων αυ-
τών για την παρακολούθηση της ΕΥΝ.44,45

νέες προοπτικές - Συμπεράσματα
η ανάγκη για ανεύρεση σταθερών μοριακών δεικτών 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη 
στρέφει το ενδιαφέρον προς άλλους περισσότερο στα-
θερούς δείκτες όπως είναι οι μεταλλάξεις στο γονίδιο 
DNMT3A, αλλά και σε νέες τεχνολογίες καθώς η παρου-
σία αστάθειας σε κάποιους μοριακούς δείκτες μπορεί να 
οφείλεται στη ανεπαρκή ευαισθησία των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την ανίχνευσή τους.46

η χρήση των νέων τεχνολογιών αλληλούχισης επό-
μενης γενιάς (Next Generation sequencing, NGS) θα 
μπορούσε να αποτελέσει μία λύση για την εκτίμηση της 
ΕΥΝ, με αυξημένη ευαισθησία, με εφαρμογές στα δια-
γνωστικά εργαστήρια.47,48

το Digital PCR αποτελεί μία νέα προσπάθεια προ-
σέγγισης για την ανίχνευση μεταλλάξεων που χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνηση. με τη νέα αυτή μεθοδολογία επι-
τυγχάνεται ευαισθησία ανάλογη της RT-qPCR, και επι-
πλέον υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού των σημειακών 
μεταλλάξεων από το θόρυβο της αντίστοιχης φυσιολογι-
κής αλληλουχίας.49 

Όπως φαίνεται από τις μελέτες τα ευρήματα για τον 
ιδανικό χρόνο μέτρησης της ΕΥΝ, είναι αντικρουόμενα. 
Αυτό όμως που σταθερά διαφαίνεται είναι η σημαντικότη-
τα ανίχνευσης της και ο συσχετισμός αυτής με τον αυξη-
μένο κίνδυνο υποτροπής καθώς και μικρότερη επιβίωση. 

Minimal residual disease in acute myeloid leukemia 
Methodology of detection and clinical importance
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ABSTRACT: A lot of effort has been made to identify prognostic risk factors and evaluate the prognos-
tic value of minimal residual disease (MRD) monitoring, in acute myeloid leukemia (AML). Detection 
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Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία στους Ηλικιωμένους

Ιφιγένεια A. Τζάννου1 και Νικόλαος A. Χαρχαλάκης2

ΠΕΡιληΨη: Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με νέα διάγνωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας 
είναι άνω των 65 ετών. Όμως μόνο 40% των ασθενών αυτών λαμβάνουν ειδική αντιλευχαιμική αγωγή, 
παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν ειδική αγωγή έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο 
θανάτου. η επιλογή της βέλτιστης θεραπείας αποτελεί πρόκληση και θα πρέπει να εξαρτάται από την 
ικανότητα του ασθενούς να ανεχθεί επιθετική θεραπεία. ςτην αυξημένη τοξικότητα και θνητότητα από 
τη θεραπεία στους ηλικιωμένους ασθενείς συμβάλλουν παράγοντες που σχετίζονται τόσο με τη βιολογία 
του νοσήματος όσο και με τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ασθενούς. Προκειμένου να καθοριστεί με 
ακρίβεια ποιοι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από το κάθε είδος θεραπείας, έχουν δημιουργηθεί ει-
δικοί προγνωστικοί αλγόριθμοι με στόχο να εκτιμήσουν τον κίνδυνο θανάτου από τη θεραπεία και την 
πιθανότητα επίτευξης πλήρους ύφεσης. ςε περίπτωση χαμηλού κινδύνου, ο ασθενής μπορεί να ωφεληθεί 
από επιθετική θεραπεία με τα κλασικά σχήματα εφόδου. για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να 
επιλέγονται ηπιότερα σχήματα ή μόνο υποστηρικτική αγωγή. η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων μπορεί να προταθεί σε επιλεγμένους ασθενείς. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην 
κατανόηση και την αντιμετώπιση της ομλ των ηλικιωμένων, τα αποτελέσματα παραμένουν πτωχά, ώστε 
θεωρείται χρήσιμη η ένταξη των ασθενών σε κλινικές μελέτες με νέους φαρμακευτικούς παράγοντες με 
βελτιωμένο προφίλ τοξικότητας.

Haema 2017; 8(2): 188-199 Copyright EAE

Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ομλ) προσβάλει 

άτομα κάθε ηλικίας, η συχνότητα της νόσου όμως αυξά-
νεται με την πάροδο της ηλικίας, έτσι ώστε η διάμεση ηλι-
κία των ασθενών με νέα διάγνωση ομλ είναι τα 66 έτη, 
ενώ το 1/3 των ασθενών που διαγιγνώσκονται με ομλ 
είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών.1,2 ο ρόλος της ηλικίας ως 
ανεξάρτητου προγνωστικού παράγοντα για την επίτευ-
ξη πλήρους ύφεσης, τη σχετιζόμενη με τη θεραπεία θνη-
τότητα, την πιθανότητα υποτροπής, την επιβίωση χωρίς 
νόσο και τη συνολική επιβίωση είναι αποδεδειγμένος.3-5 
η δε σημασία της είναι τέτοια ώστε η 5-ετής επιβίωση 
για τους ασθενείς >65 ετών δεν ξεπερνά το 5%, σε αντί-

1Center for Cell and Gene Therapy, Baylor College of Medicine, Hous-
ton, TX, USA

2Αιματολογική και λεμφωμάτων κλινική, μμμο, γ.Ν.A «ο Ευαγγε-
λισμός»
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θεση με τους νεότερους ενήλικες όπου η 5-ετής επιβίω-
ση φτάνει πλέον το 40%.6,7 η δυσμενέστερη έκβαση των 
ηλικιωμένων ασθενών με ομλ οφείλεται τόσο στην προ-
χωρημένη ηλικία καθαυτή και την επακόλουθη συννοση-
ρότητα, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομλ 
των ηλικιωμένων. Από την άλλη πλευρά, η ανησυχία για 
την αυξημένη τοξικότητα των ειδικών θεραπειών είχε ως 
αποτέλεσμα μόνο το 40% των ασθενών >65 ετών με νέα 
διάγνωση ομλ να υποβληθούν σε ειδική αντιλευχαιμι-
κή θεραπεία, όπως προέκυψε από τη μεγάλη μελέτη του 
Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER)2, 
παρόλο που έχει φανεί ότι η διάμεση επιβίωση των ασθε-
νών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία (ΧμΘ) είναι 
μεγαλύτερη από εκείνων που λαμβάνουν μόνο υποστηρι-
κτική αγωγή (7 μήνες και 1.5 μήνας, αντίστοιχα).8 Είναι 
γεγονός ότι η ομλ των ηλικιωμένων αποτελεί διαφορε-
τική νοσολογική οντότητα από την ομλ των νεότερων 
ενηλίκων και επομένως απαιτεί διαφορετική θεραπευτική 
προσέγγιση. ςύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου λευχαιμίας (European Leukemia 
Net, ELN)9 και του Εθνικού ολοκληρωμένου ινστιτού-
του για τον καρκίνο (National Comprehensive Cancer 
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Institute, NCCI)10 η θεραπεία των ηλικιωμένων ασθενών 
θα πρέπει να εξατομικεύεται κυρίως με βάση ειδικούς 
προγνωστικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη νόσο 
και την κλινική κατάσταση του ασθενούς και όχι τόσο 
με τη χρονολογική ηλικία του. Όμως, δεν έχει καταστεί 
ακόμα απόλυτα σαφές πώς πρέπει να καθορίζονται οι δι-
άφορες ομάδες κινδύνου, αλλά ούτε και ποια είναι η εν-
δεικνυόμενη θεραπεία για κάθε μια από τις ομάδες αυτές.

προγνωστικοί παράγοντες
Βιολογικά χαρακτηριστικά του νοσήματος

η διαφοροποίηση της ομλ των ηλικιωμένων ως 
προς την κλινική πορεία οφείλεται πιθανότατα στη 
φυσιολογική γήρανση των αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων. Αυτή εμφανίζεται ως βλάβη στο DNA και 
ειδικότερα μεταλλάξεις γονιδίων που επηρεάζουν τη 
μυελοποίηση και τη λειτουργικότητα της μυελικής σειράς, 
βράχυνση των τελομερών και αυξημένη ανθεκτικότητα 
στο οξειδωτικό στρες. η δευτεροπαθής ομλ και η 
λευκοκυττάρωση κατά τη διάγνωση, που απαντώνται 
συχνότερα στους ηλικιωμένους, αποτελούν δυσμενείς 
προγνωστικούς παράγοντες για την ανταπόκριση στη ΧμΘ 
και τη συνολική επιβίωση, ανεξάρτητα από την ηλικία.11 
Όσον αφορά στα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά 
της ομλ, σε μια μελέτη από τη γαλλία διαπιστώθηκε 
ότι, ειδικά για τους ηλικιωμένους τα βλαστικά κύτταρα 
ήταν συχνότερα CD33(+)/CD34(+) ή CD33(-)/CD34(-) 
και οι συγκεκριμένοι φαινότυποι συσχετίστηκαν με 
δυσμενή έκβαση, συγκριτικά με τους CD33(+)/CD34(-) 
και CD33(-)/CD34(+).12

τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά είναι αναμφι-
σβήτητα ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας 
στην ομλ και επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θερα-
πεία, την υποτροπή και την ελεύθερη νόσου επιβίωση, 
ανεξάρτητα από την ηλικία.13,14 μεγάλες πολυκεντρικές 
μελέτες από την Ευρώπη και τις ηΠΑ έδειξαν ότι οι ηλι-
κιωμένοι ασθενείς με ομλ εμφανίζουν συχνότερα δυ-
σμενή καρυότυπο (ανωμαλίες στα χρωματοσώματα 5 και 
7, 11q, 17p, inv3 και σύνθετο καρυότυπο που συνήθως 
περιλαμβάνει >3 ανωμαλίες), ενώ οι ευνοϊκής πρόγνω-
σης καρυότυποι inv(16), t(8;21), t(15;17) είναι εξαιρετικά 
σπάνιοι, αφού ανευρίσκονται μόλις σε 3% του συνόλου 
των ασθενών.15 ςτα πλαίσια της μελέτης AML-11 ανα-
λύθηκαν δεδομένα από 1065 ηλικιωμένους ασθενείς με 
ομλ που έλαβαν ΧμΘ με ανθρακυκλίνη. Από αυτούς 
μόνο 7.3% είχαν ευνοϊκό καρυότυπο, 79.1% ενδιάμεσο 
και 13.6% δυσμενή και η 5-ετής επιβίωση για την κά-
θε ομάδα βρέθηκε 34%, 13%, and 2%, αντίστοιχα.4,16 η 
μελέτη των Prebet και συν επιβεβαίωσε τη θετική προ-
γνωστική αξία των χρωμοσωμικών διαταραχών inv(16) 
και t(8;21) σε ασθενείς >60 ετών, με ποσοστό πλήρους 
ύφεσης 88% μετά από επιθετική θεραπεία εφόδου και με 

5-ετή επιβίωση 27%και 31%, αντίστοιχα.17 
για τους ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο, οι 

μεταλλάξεις στα γονίδια της Fms τυροσινικής κινάσης 
(FLT3), νουκλεοφωσμίνης-1 (NPM1) και CCAAT/enhancer 
binding protein alpha (CEBPA) έχουν σαφή προγνωστική 
σημασία για την ανταπόκριση και τη συνολική επιβίωση 
των ασθενών με ομλ. οι Schneider και συν παρατήρησαν 
ότι στους ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο, η επίπτωση 
των μεταλλάξεων FLT3 και NPM1 ελαττώνεται προϊούσης 
της ηλικίας- FLT3-ITD 35% στους νέους ενήλικες και 20% 
σε ασθενείς >60 ετών και NPM1 >50% έναντι 37% αντί-
στοιχα.18 Έτσι, στην ομάδα των ηλικιωμένων η αναλογία 
διπλά αρνητικών ομλ είναι μεγαλύτερη. Πάντως, η 
προγνωστική αξία των μεταλλάξεων αυτών στους ασθενείς 
>65 ετών δεν είναι σαφής. ςε μελέτη όπου συμμετείχαν 99 
ηλικιωμένοι ασθενείς, η παρουσία μετάλλαξης NPM1 με 
ταυτόχρονη απουσία FLT3- ITD σχετίστηκε με υψηλότερο 
ποσοστό πλήρους ύφεσης (80% έναντι 40.5% στους 
NPM1 αρνητικούς, p=.03), χωρίς όμως σαφή επίδραση 
στη συνολική επιβίωση.17 ςτην ίδια μελέτη η παρουσία 
μετάλλαξης στο γονίδιο FLT3 συσχετίστηκε με μειωμένη 
συνολική επιβίωση ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
μετάλλαξης στο γονίδιο NPM1. Πιο πρόσφατη μελέτη 
από τις ομάδες Southwest Oncology Group (SWOG) και 
UK National Cancer Research Institute/Medical Research 
Council επίσης αμφισβητεί την ευνοϊκή προγνωστική 
αξία του NPM1+/FLT3-ITD- γονότυπου στους ασθενείς 
>65 ετών, καθώς η 2-ετής επιβίωση των ασθενών αυτών 
δεν ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερη συγκριτικά με 
τους ασθενείς με άλλους γονότυπους. (36% έναντι 26%, 
p=.062).19 ςχετικά με τις μεταλλάξεις στα γονίδια CEB-
PA και DNMT3A, η συχνότητα αλλά και η προγνωστική 
σημασία αυτών δε φάνηκε να μεταβάλλεται με την ηλικία.18

τέλος, τα ίδια τα βλαστικά κύτταρα της ομλ των 
ηλικιωμένων είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στα χημειοθερα-
πευτικά φάρμακα, γεγονός που οφείλεται μεταξύ άλλων 
στη συχνή έκφραση (έως και 70%) του γονιδίου MDR1 
(Multidrug Resistance) με συνέπεια την υπερπαραγωγή 
της P-γλυκοπρωτεΐνης, που είναι μία μεμβρανική αντλία 
υπεύθυνη για την αποβολή των χημειοθεραπευτικών φαρ-
μάκων από το κύτταρο με επακόλουθο την αναστολή της 
απόπτωσης.14,20,21 Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στη 
μελέτη της SWOG, από την οποία προέκυψε ότι ηλικι-
ωμένοι ασθενείς με de novo ομλ, ευνοϊκό ή ενδιάμεσο 
καρυότυπο και απουσία MDR1 πέτυχαν πλήρη ύφεση σε 
ποσοστό 81%, έναντι μόλις 12% των ασθενών με δευτε-
ροπαθή ομλ, δυσμενή κυτταρογενετικά χαρακτηριστι-
κά και έκφραση MDR1.21

Χαρακτηριστικά ασθενούς
Είναι γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς δεν μπο-

ρούν να ανεχθούν τις υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας 
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που περιλαμβάνουν τα κλασικά σχήματα εφόδου και 
σταθεροποίησης. η δυσανεξία αυτή έχει αποδοθεί στην 
περιορισμένη δυνατότητα προσαρμογής των διαφόρων 
συστημάτων (αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, ουροποιη-
τικού, ήπατος) στη τοξικότητα της θεραπευτικής αγωγής, 
στη φυσιολογική λόγω ηλικίας έκπτωση της ανοσολογι-
κής απάντησης με αποτέλεσμα αδυναμία ελέγχου των συ-
στηματικών λοιμώξεων κατά την ουδετεροπενική φάση 
και στην αυξημένη αιμορραγική διάθεση.13

Πέραν της καθιερωμένης θεραπείας εφόδου «3+7» με 
αρασυτίνη και ανθρακυκλίνη, άλλες θεραπευτικές επιλογές 
αποτελούν τα μειωμένης έντασης σχήματα (αναστολείς 
της μεθυλίωσης, χαμηλές δόσεις αρασυτίνης), κλινικές 
μελέτες με νέους θεραπευτικούς παράγοντες και συνδυ-
ασμούς ή, τέλος, μόνο υποστηρικτική αγωγή. Προκειμέ-
νου να χορηγείται κατά περίπτωση η βέλτιστη θεραπεία, 
έχουν αναπτυχθεί αλγόριθμοι κινδύνου που συνεκτιμούν 
διάφορους παράγοντες, όπως συνυπάρχοντα χρόνια νο-
σήματα, ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων καθώς και τη λει-
τουργικότητα και τη γνωσιακή και κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση του ασθενούς. μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει 
καθιερωθεί απόλυτα η χρήση κανενός από αυτούς στην 
κλινική πράξη.

η ποιότητα ζωής (Quality of Life, QOL) κατά τη δι-
άγνωση όπως αυτή εκτιμάται από τον ίδιο τον ασθενή 
με βάση τα ερωτηματολόγια της Ευρωπαϊκής οργάνω-
σης για την Έρευνα και Θεραπεία του καρκίνου-EORTC 
(EORTC QLQ-C30 και QOL-E, ειδικά για ασθενείς με 
αιματολογικά νοσήματα) εξετάστηκε από τους Oliva και 
συν σε μια μελέτη 113 ασθενών >70 ετών. η QOL φά-
νηκε να αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα 
για τη συνολική επιβίωση.22 Αντίθετα ήταν τα αποτελέ-
σματα μελέτης από τους Timilshina και συν όπου συμ-
μετείχαν 97 ηλικιωμένοι ασθενείς. ςτην περίπτωση αυτή 
συνυπολογίστηκαν η QOL σε συνδυασμό με τη φυσική 
κατάσταση που εκτιμήθηκε από τον θεράποντα με κλι-
νικά κριτήρια. Δεν υπήρχε καμία προγνωστική αξία για 
τη θνητότητα εντός 60 ημερών, την εισαγωγή σε μονάδα 

εντατικής θεραπείας και την επίτευξη πλήρους ύφεσης.23 
Πάντως έχει παρατηρηθεί ότι η QOL και η φυσική κατά-
σταση των ασθενών >60 ετών βελτιώνονται σημαντικά 
όταν το νόσημα τίθεται σε ύφεση, γεγονός που υποδη-
λώνει ότι η QOL πιθανώς αντικατοπτρίζει περισσότερο 
την επίδραση της ομλ στην κατάσταση του ασθενούς 
παρά τις εφεδρείες του οργανισμού του.24

οι κλίμακες Karnofsky και ECOG25 (Πίνακας 1) απο-
τελούν βασικά εργαλεία για την εκτίμηση της κατάστα-
σης ικανότητας (Performance Status-PS) ασθενών με 
συμπαγείς όγκους προκειμένου να ληφθούν θεραπευτι-
κές αποφάσεις, ενώ η χρησιμότητά τους στους αιματο-
λογικούς ασθενείς δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένη.26 για 
τους ηλικιωμένους ασθενείς με ομλ μελέτη της SWOG 
έδειξε ότι η κακή κατάσταση ικανότητας αποτελεί δυσμε-
νή προγνωστικό παράγοντα, καθώς άτομα με PS>2 κα-
τά ECOG έχουν αυξημένη πιθανότητα πρώιμου θανάτου 
κατά τη θεραπεία εφόδου. ςυγκεκριμένα, σε ασθενείς με 
PS 0 η πιθανότητα πρώιμου θανάτου ήταν χαμηλή για 
όλους τους ασθενείς >56 ετών (11-15%), ενώ για άτομα 
με PS 3 η πιθανότητα πρώιμου θανάτου υπολογίστηκε 
στο 29% έως τα 65 έτη και αύξανε προϊούσης της ηλι-
κίας, έτσι ώστε σε ασθενείς >75 ετών ανήλθε στο 82%.3

Βασικό μειονέκτημα των κλιμάκων ECOG και 
Karnofsky είναι ότι η εκτίμηση του PS από τον ιατρό εί-
ναι τελικά υποκειμενική και δεν είναι πάντα αντιπροσω-
πευτική της λειτουργικότητας του ασθενούς, που ορίζεται 
ως η ικανότητα του ατόμου να αυτοεξυπηρετείται και να 
εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. Έτσι μελε-
τήθηκαν οι κλίμακες ADL (Activities of Daily Living) και 
IADL (Instrumental Activities of Daily Living), οι οποίες 
θα πρέπει να θεωρηθούν συμπληρωματικές και εστιάζουν 
αντίστοιχα στη δυνατότητα του ασθενούς να αυτοεξυ-
πηρετηθεί και να είναι ανεξάρτητος στην κοινωνία.27,28 
η κλίμακα IADL αξιολογήθηκε από τους Wedding και 
συν και διαπιστώθηκε ότι η ανικανότητα, όπως ορίζεται 
από αυτή τη κλίμακα, αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό 
παράγοντα για την επιβίωση των ασθενών.29 

πίνακας 1. Κατάσταση Ικανότητας κατά ECOG

Περιγραφή Βαθμός

Πλήρως ενεργός, ικανός να επιτελεί τις συνήθεις δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς 0

Περιορισμένη ικανότητα να εκτελεί φυσικές δραστηριότητες που απαιτούν προσπάθεια, αλλά 
περιπατητικός και ικανός να εκτελεί ελαφρά εργασία

1

Περιπατητικός και ικανός προς αυτοεξυπηρέτηση, αλλά ανίκανος να επιτελεί εργασία. Περισσότερο 
από 50% της ημέρας εκτός κρεβατιού

2

Ικανός προς μερική μόνο αυτοεξυπηρέτηση. Περιορισμένος στο κρεβάτι ή την καρέκλα για 
περισσότερο από 50% της ημέρας

3

Πλήρως ανενεργός. Ανίκανος προς αυτοεξυπηρέτηση. Πλήρως κατάκοιτος 4
Θάνατος 5
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Εκτός από την κατάσταση ικανότητας, η παρουσία 
συνοδών παθήσεων πρέπει επίσης να συνεκτιμάται για 
τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. για την εκτίμηση της 
συννοσηρότητας έχουν μελετηθεί οι δείκτες Hematopoietic 
Cell Transplantation-Specific Comorbidity Index (HCT-
CI)30 και Charlson Comorbidity Index (CCI) (Πίνακας 
2).31 O δείκτης HCT-CI, που αρχικά δημιουργήθηκε για 
την εκτίμηση του κινδύνου σε ασθενείς που πρόκειται 
να υποβληθούν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιη-
τικών κυττάρων (μΑκ), μελετήθηκε από τους Giles και 
συν σε 177 ασθενείς με ομλ και ηλικία >60 ετών που 
έλαβαν θεραπεία εφόδου και φάνηκε ότι έχει πράγματι 
προγνωστική αξία. για την ομάδα χαμηλού κινδύνου με 
HCT-CI 0 τα ποσοστά πλήρους ύφεσης και πρώιμου θα-
νάτου ήταν 64% και 3% αντίστοιχα, για τους ασθενείς με 
δείκτη 1-2 ήταν 43% και 11% και για τους ασθενείς με 
υψηλό δείκτη συννοσηρότητας 42% και 29%, αντίστοι-
χα. η διάμεση ολική επιβίωση διέφερε σημαντικά μετα-
ξύ των τριών ομάδων και ήταν 45, 31 και 19 εβδομάδες, 
αντίστοιχα.32 Παρόμοια, για τον δείκτη CCI, ασθενείς 
>70 ετών με CCI 0-1 είχαν στατιστικά σημαντικά αυξη-
μένα ποσοστά πλήρων υφέσεων (63%) μετά από εντατική 
ΧμΘ, έναντι 35% στην ομάδα των ασθενών με CCI>1 
(p=.03), με τάση καλύτερης 2-ετούς επιβίωσης για την 
ομάδα χαμηλού κινδύνου (30% έναντι 24%).33 οι Harb 
και συν συνέκριναν τους δύο δείκτες σε μια κλινική με-
λέτη όπου συμμετείχαν 92 υπερήλικες (>80 ετών) ασθε-
νείς με ομλ, 64% των οποίων έλαβαν εντατική ΧμΘ, 
διαπιστώθηκε ότι οι δείκτες HCT-CI και CCI είχαν την 

ίδια ειδικότητα και ευαισθησία ως προγνωστικοί παρά-
γοντες για την έκβαση των ασθενών.34

η συνολική γηριατρική εκτίμηση (Comprehensive 
Geriatric Assessment, CGA) επιτρέπει πιο σφαιρική εκτί-
μηση της κατάστασης του ασθενούς. Εξετάζει και συ-
νεκτιμά τη φυσική κατάσταση ικανότητας, τις συνοδές 
παθήσεις, τη διανοητική κατάσταση, το κοινωνικό περι-
βάλλον, τη θρέψη και την ικανότητα λήψης φαρμάκων και 
έχει αποδειχθεί ότι έχει προγνωστική αξία σε ασθενείς με 
κακοήθη νοσήματα.35 Πρόκειται όμως για περίπλοκο σύ-
στημα, έτσι ώστε για ασθενείς με ομλ αντ’ αυτού έχουν 
μελετηθεί άλλα, απλούστερα εργαλεία. ςε μια προοπτική 
μελέτη η κατάσταση ικανότητας 74 ηλικιωμένων ασθε-
νών υπολογίστηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
της ECOG, σε συνδυασμό με αντικειμενικά τεστ φυσι-
κής επίδοσης και αντοχής (Short Physical Performance 
Battery-SPPB, Πίνακας 3)36 και γνωσιακής κατάστασης 
(Modified Mini-mental State Exam, MMSE, Πίνακας 4)37 
πριν την έναρξη εντατικής ΧμΘ για ομλ. Ενώ 74.8% 
είχαν PS 0-1 κατά ECOG, η συνολική επιβίωση δε συ-
σχετίστηκε με την κατάσταση ικανότητας. Αντίθετα, ήταν 
στατιστικά σημαντικά μικρότερη για τους ασθενείς με κα-
κή γνωσιακή ικανότητα με MMSE <77 (5.2 μήνες έναντι 
15.6 για τους ασθενείς με MMSE≥77, p=.002) και μει-
ωμένη φυσική επίδοση και αντοχή με SPPB<9 (6 έναντι 
16.8 μηνών, p=.018).38 μια άλλη προοπτική πολυκεντρι-
κή μελέτη όπου 107 ασθενείς που δεν έλαβαν εντατική 
ΧμΘ εκτιμήθηκαν με 8 διαφορετικά προγνωστικά εργα-
λεία, κατέληξε ότι η περιορισμένη ενασχόληση με καθη-
μερινές δραστηριότητες, PS <80% κατά Karnofsky και 
καταβολή >50 κατά QOL ήταν δυσμενείς προγνωστικοί 
παράγοντες για τη συνολική επιβίωση (HR 2.94, 2.34 και 
1.77 αντίστοιχα).39 τέλος, οι Sherman και συν σε μια με-
λέτη όπου συμμετείχαν 101 ασθενείς διεπίστωσαν, μετά 
από πολυπαραγοντική ανάλυση, ότι η λειτουργική κα-
τάσταση και πτυχές της ποιότητας ζωής του ασθενούς, 
η συννοσηρότητα (HCT-CI>1) και τα κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά του νοσήματος ήταν ανεξάρτητοι προ-
γνωστικοί παράγοντες επιβίωσης.40 

Παρά την πληθώρα των δεδομένων που περιληπτικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω, προς το παρόν δεν έχει καθιε-
ρωθεί στην κλινική πράξη ένας συγκεκριμένος απόλυτα 
αποδεκτός προγνωστικός αλγόριθμός για την εκτίμηση 
των ηλικιωμένων ασθενών με ομλ και την κατάταξή 
τους σε ομάδες προγνωστικού κινδύνου που θα διευκο-
λύνουν τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Υπάρχουν 
βέβαια σχετικές προτάσεις (δες παρακάτω).

Θεραπευτική προσέγγιση
Εντατική θεραπεία εφόδου

Είναι γενικά παραδεκτό ότι ασθενείς με κατάσταση 
ικανότητας ECOG 0-2, χωρίς συνοδά νοσήματα και ομλ 

πίνακας 2. Τροποποιημένο Charlson Comorbidity 
Index – CCI*

Νοσολογική Κατάσταση Βαθμολογία
Έμφραγμα μυοκαρδίου 1
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 1
Αγγειακή εγκεφαλική νόσος 1
Πεπτικό έλκος 1
ήπατική νόσος (ήπια) 1
Σακχαρώδης Διαβήτης (ήπιος/μέτριος) 1
Πνευμονική νόσος (ήπια/μέτρια) 1
Νόσος συνδετικού ιστού 1
Σακχαρώδης διαβήτης (βαρύς- βλάβη 

τελικών οργάνων)
2

Νεφρική νόσος (μέτρια/σοβαρή) 2
Συμπαγής όγκος (χωρίς μεταστάσεις) 2
ήπατική νόσος (μέτρια/σοβαρή) 3
Συμπαγής όγκος (μεταστατικός) 6

* Ελληνική απόδοση και βιβλιογραφική παραπομπή στο κείμενο
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τερη συνολική επιβίωση σε σχέση με τους ασθενείς που 
έλαβαν μόνο υποστηρικτική αγωγή (n=29)- διάμεση επι-
βίωση 21 εβδομάδες έναντι 11 εβδομάδων και επιβίωση 
στα 2.5 έτη 13% έναντι 0%, χωρίς η εντατική ΧμΘ να 
οδηγεί σε παράταση της νοσηλείας.41 

χαμηλού κινδύνου με βάση τα κυτταρογενετικά χαρακτη-
ριστικά, πιθανότατα θα ωφεληθούν από το κλασικό σχή-
μα εφόδου “3+7”. Ήδη από το 1989 μελέτη της EORTC 
έδειξε ότι οι ασθενείς >65 ετών που έλαβαν το συνδυ-
ασμό αρασυτίνης με ανθρακυκλίνη (n=31) είχαν καλύ-

πίνακας 3. Short Physical Performance Battery Score – SPPB*
Κατηγορία Περιγραφή Εξέτασης Μέγιστη βαθμολογία
Ισορροπία Ο ασθενής στέκεται όρθιος με τα πόδια ενωμένα για 10” 1

Ο ασθενής στέκεται όρθιος με τον μέγα δάκτυλο του ενός ποδιού να 
αγγίζει την πτέρνα του άλλου με το ένα πόδι σε έξω στροφή για 10”

1

Ο ασθενής στέκεται όρθιος με τον μέγα δάκτυλο του ενός ποδιού να 
αγγίζει την πτέρνα του άλλου για 10”

2

Βηματισμός 
(ταχύτητα)

Ο ασθενής ακολουθεί τη διαδρομή που του υποδεικνύει ο εξεταστής, 
περπατώντας φυσιολογικά

4

Επανάληψη της προηγούμενης άσκησης 4

Κάθισμα και 
Έγερση

Ο ασθενής σηκώνεται από μια καρέκλα, χωρίς να χρησιμοποιήσει  
τα χέρια του

Επί επιτυχίας, συνεχίζει  
με την επόμενη άσκηση

Ο ασθενής επαναλαμβάνει την προηγούμενη άσκησης 5 φορές όσο 
ταχύτερα μπορεί

4

* Ελληνική απόδοση και βιβλιογραφική παραπομπή στο κείμενο

πίνακας 4. Modified Mini Mental State Examination – MMMSE*

Ερωτήσεις Μέγιστη 
βαθμολογία

Πότε και πού γεννηθήκατε; 5
Ο εξεταστής λέει αργά και καθαρά 3 λέξεις, άσχετες μεταξύ τους και ζητάει από τον ασθενή να τις 

επαναλάβει
3

Αντίστροφη μέτρηση από το 100, αφαιρώντας κάθε φορά 7
Αναγραμματισμός μιας λέξης από το τέλος προς την αρχή

7

Ο ασθενής επαναλαμβάνει τις 3 λέξεις που άκουσε νωρίτερα 9
Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα; (ημέρα, μήνας, χρονολογία, εποχή, ημέρα της εβδομάδας) 15
Πού βρισκόμαστε; (χώρα, νομός, πόλη, νοσοκομείο ή σπίτι, διεύθυνση, όροφος) 5
Ο ασθενής ονοματίζει 5 σημεία του σώματος που του δείχνει ο εξεταστής 5
Ο ασθενής ονοματίζει όσα περισσότερα τετράποδα ζώα μπορεί σε 30’ 10
Ο ασθενής πρέπει να εντοπίσει ομοιότητες ή διαφορές σε 3 ζεύγη λέξεων 6
Επαναλαμβάνει τη φράση “Θα ήθελα να πάω σπίτι μου” (χωρίς να πει “αν”, “και”, “αλλά”) 5
Ο ασθενής πρέπει να διαβάσει κάτι και να κάνει αυτό που λέει. ή γραπτή εντολή είναι: “Κλείστε τα 

μάτια σας”
3

Ο ασθενής γράφει μια δική του πρόταση γραμματικά και συντακτικά σωστή σε 1’ 5
Ο ασθενής αντιγράφει 2 πεντάγωνα 10
Ο ασθενής πρέπει να πάρει ένα κομμάτι χαρτί από τον εξεταστή, να το διπλώσει στη μέση και να το 

τοποθετήσει στο πάτωμα
3

* Ελληνική απόδοση και βιβλιογραφική παραπομπή στο κείμενο
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μετέπειτα μελέτες έδειξαν ότι η επιλογή της ανθρα-
κυκλίνης (νταουνορουμπισίνη, ινταρουμπισίνη ή μι-
τοξανδρόνη) στο σχήμα εφόδου, δεν διαφοροποιεί την 
έκβαση της θεραπείας.42-44 η βέλτιστη δόση της ανθρα-
κυκλίνης εξετάστηκε τα πλαίσια συνεργατικής μελέτης 
από τις ομάδες Dutch-Belgian Cooperative Trial Group 
for Hemato-Oncology (HOVON), German AML Study 
Group (AMLSG) και Swiss Group for Clinical Cancer 
Research (SAKK). Ασθενείς >60 ετών έλαβαν συμβατι-
κή δόση νταουνορουμπισίνης (45 mg/m2) (n=411) ή αυ-
ξημένη δόση (90 mg/m2) (n=402). Διαπιστώθηκε ότι η 
υψηλή δόση ήταν εξίσου καλά ανεκτή με τη συμβατική 
και οδήγησε σε πλήρη ύφεση 64% των ασθενών έναντι 
54% στην ομάδα της συμβατικής δόσης (p=.002). Όμως, 
αντίστοιχη βελτίωση στην ελεύθερη συμβαμάτων (29% 
έναντι 14%), και τη συνολική επιβίωση (38% έναντι 23%) 
παρατηρήθηκε μόνο στην ηλικιακή ομάδα 60-65 ετών.45 

η προσθήκη στο «3+7» του συνδεδεμένου με τον 
κυτταροτοξικό παράγοντα calicheamicin μονοκλωνικού 
αντισώματος έναντι του CD33 (Gentuzumab Ozogamicin- 
Gο), μελετήθηκε στην προοπτική κλινική δοκιμή UK 
AML 16, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. ηλικιωμένοι 
ασθενείς (διάμεση ηλικία 67 έτη) με ομλ ή υψηλού κιν-
δύνου μυελοδυσπλαστικό ςύνδρομο (μΔς) τυχαιοποιή-
θηκαν ώστε να λάβουν εντατική ΧμΘ εφόδου με (n=559) 
ή χωρίς (n=556) GO 3 mg/m2 την 1η ημέρα της θεραπεί-
ας. η τοξικότητα και η συνολική ανταπόκριση ήταν συ-
γκρίσιμη μεταξύ των δύο ομάδων, όμως η αθροιστική 
επίπτωση υποτροπής βρέθηκε στατιστικά σημαντικά χα-
μηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν GO (68% έναντι 
76%, p=.007), ενώ βελτιωμένη φάνηκε και η 3-ετής επι-
βίωση (25% έναντι 20%, p=.05).46 Ανάλογα αποτελέσμα-
τα είχε και η μελέτη ALFA-0701 από τους Castaigne και 
συν.47 Όμως, στη συγκεκριμένη μελέτη οι ασθενείς που 
έλαβαν GO εμφάνισαν συχνότερα αιματολογική τοξικό-
τητα (κυρίως θρομβοπενία), ενώ το θεραπευτικό όφελος 
παρατηρήθηκε μόνο στις περιπτώσεις με ευνοϊκής ή εν-
διάμεσης πρόγνωσης κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά. 
Πάντως, προς το παρόν το GO διατίθεται μόνο στα πλαί-
σια κλινικών μελετών.

με βάση αυτά τα δεδομένα το NCCN και το ELN, 
για τους ηλικιωμένους ασθενείς με ομλ που κρίνονται 
κατάλληλοι υποψήφιοι για να λάβουν ισχυρή ΧμΘ, συ-
νιστoύν το κλασικό σχήμα αρασυτίνης (100–200 mg/m2 
CI x 7 ημέρες) σε συνδυασμό με ινταρουμπισίνη 12 mg/
m2 ή νταουνορουμπισίνη 60–90 mg/m2 ή μιτοξανδρόνη 
12 mg/m2 × 3 ημέρες.

Σχήματα Μειωμένης έντασης
ςτους ασθενείς που δεν κρίνονται ικανοί να λάβουν 

εντατική ΧμΘ εφόδου μπορεί να χορηγηθεί εναλλακτι-
κά θεραπεία μειωμένης έντασης. ςτην περίπτωση αυτή 

ο στόχος είναι περισσότερο η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και η επιμήκυνση της επιβίωσης, παρά η ίαση. Χα-
μηλές δόσεις αρασυτίνης (Low Dose Cytarabine-LDAC) 
χορηγούνται εδώ και δεκαετίες στους ασθενείς που δεν 
δύνανται να λάβουν ισχυρή ΧμΘ. το θεραπευτικό όφε-
λος αυτής της προσέγγισης διαπιστώθηκε σε μια μελέτη 
217 ασθενών που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αρασυτίνη 
(20 mg sc δύο φορές την ημέρα για 10 ημέρες με επανά-
ληψη κάθε 4-6 εβδομάδες) ή υδροξυουρία. τα ποσοστά 
ύφεσης ήταν ανώτερα στην ομάδα της LDAC (18% ένα-
ντι 1%, p=.00006), ενώ μεγαλύτερη βρέθηκε και η συ-
νολική επιβίωση. Όμως, για τους ασθενείς με υψηλού 
κινδύνου κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά η έκβαση 
ήταν κακή ανεξαρτήτως θεραπείας.48 με την προσθήκη 
GO (5 mg την 1η ημέρα θεραπείας) βελτιώθηκαν μεν τα 
ποσοστά ύφεσης (30% έναντι 17% στους ασθενείς που 
έλαβαν μόνο LDAC (p=.006), αλλά δεν υπήρξε επίδρα-
ση στη συνολική επιβίωση.49 Έχουν δοκιμαστεί και άλλοι 
συνδυασμοί φαρμάκων με την LDAC, όπως το αρσενικό 
και η βασαροξίνη, χωρίς όμως περαιτέρω βελτίωση των 
αποτελεσμάτων.50,51

οι αναστολείς της μεθυλίωσης (δεσιταβίνη και αζα-
κυτιδίνη) κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια. 
τα πρώτα ενδιαφέροντα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν 
στην πολυκεντρική μελέτη AML-MDS-001.52 ςε αυτήν 
τη μελέτη συμμετείχαν 113 ηλικιωμένοι με ομλ (διά-
μεση ηλικία 70 έτη) εκ των οποίων 86% είχαν θεωρηθεί 
ακατάλληλοι να λάβουν εντατική ΧμΘ. οι 55 ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αζακυτιδίνη και 58 συμβα-
τικές θεραπείες, κατά την κρίση του θεράποντα ιατρού. 
η διάμεση συνολική καθώς και η 2-ετής προβαλλόμε-
νη επιβίωση για τους ασθενείς που έλαβαν αζακυτιδί-
νη ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερη συγκριτικά με 
εκείνους που έλαβαν άλλες θεραπείες (24.5 έναντι 16 
μήνες, p=.005 και 51% έναντι 13%, p=.003 αντίστοι-
χα). Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι συγκριτικά με την 
LDAC, η αζακυτιδίνη δεν υπερείχε όσον αφορά στη συ-
νολική επιβίωση.53 Ακολούθησε η μεγάλη πολυκεντρική 
μελέτη AZA-AML-001 όπου συμμετείχαν 448 ασθενείς 
ηλικίας >65 ετών με πρωτοδιαγνωσθείσα ομλ. οι 241 
έλαβαν αζακυτιδίνη και οι 247 έλαβαν άλλες συμβατι-
κές θεραπείες (εντατική ΧμΘ, LDAC ή μόνο υποστη-
ρικτική αγωγή). η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν και 
πάλι καλύτερη για την ομάδα του πειραματικού φαρμά-
κου, ενώ η επιβίωση ενός έτους για τους ασθενείς που 
δεν έλαβαν στη συνέχεια άλλη αντιλευχαιμική θεραπεία 
ήταν 50,7% για την ομάδα της αζακυτιδίνης και 37,7% 
για την ομάδα ελέγχου. ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη μελέτη η συνολική 
επιβίωση βρέθηκε βελτιωμένη ακόμα και στις ομάδες των 
ασθενών με δυσμενή κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά ή 
δευτεροπαθή ομλ.54

ο δεύτερος αναστολέας, η δεσιταβίνη, μελετήθηκε 
ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε μια πολυκεντρική μελέ-
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τη φάσης ιιι από τους Kantarjian και συν.55 τετρακόσιοι 
ογδόντα πέντε ασθενείς ηλικίας >65 ετών τυχαιοποιήθη-
καν ώστε να λάβουν δεσιταβίνη (20 mg/m2 ημερησίως για 
5 ημέρες κάθε 4 εβδομάδες) ή μόνο υποστηρικτική αγωγή 
ή LDAC. τα ποσοστά πλήρους ύφεσης στις δύο ομάδες 
ήταν 17,8% και 7,8% αντίστοιχα (p=.001). Παρόλο που 
η αρχική ανάλυση έδειξε μη στατιστικά σημαντική αύξη-
ση της συνολικής επιβίωσης στην ομάδα της δεσιταβίνης 
(7,7 έναντι 5 μήνες), μεταγενέστερη, μη προγραμματισμέ-
νη ανάλυση κατέληξε ότι η διαφορά στην ολική επιβίωση 
ήταν τελικά στατιστικά σημαντική (p=.037). με βάση τις 
προαναφερθείσες μελέτες οι δύο υπομεθυλιωτικοί παρά-
γοντες πήραν έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό οργανι-
σμό Φαρμάκων (European Medicines Agency-EMA) ως 
θεραπεία πρώτης γραμμής για τους ασθενείς με ομλ οι 
οποίοι δεν είναι υποψήφιοι να αντιμετωπιστούν με επι-
θετικά σχήματα εφόδου. 

Θεραπεία σταθεροποίησης
με τη θεραπεία εφόδου μπορεί να επιτευχθεί πλή-

ρης ύφεση. Όμως το πρόβλημα και με τους ηλικιωμένους 
ασθενείς είναι ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αργά 
ή γρήγορα υποτροπιάζουν και τελικά καταλήγουν. για το 
λόγο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητη η χορήγηση θεραπείας 
σταθεροποίησης.44 η ομάδα Cancer and Leukemia Group 
B (CALGB) σχεδίασε μια μελέτη όπου ασθενείς με ομλ 
έλαβαν ως θεραπεία σταθεροποίησης 4 κύκλους αρασυ-
τίνης στην καθιερωμένη δόση (100 mg/m2 CI ημερησίως 
για 5 ημέρες), ενδιάμεσες δόσεις (200 mg/m2 CI ημερη-
σίως για 5 ημέρες) ή υψηλές δόσεις (3 g/m2 δις ημερησί-
ως τις ημέρες 1, 3 και 5- High Dose Aracytin, HiDAC). 
ςτη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 346 ασθενείς >60 
ετών. το σχήμα HiDAC ήταν ιδιαίτερα τοξικό για την 
ομάδα των ηλικιωμένων, προκαλώντας σοβαρή νευρο-
λογική τοξικότητα στο 1/3 των ασθενών και σημαντική 
θνητότητα σχετιζόμενη με τη θεραπεία. Όμως τελικά και 
στις τρεις ομάδες η πιθανότητα 4-ετούς επιβίωσης χω-
ρίς νόσο βρέθηκε ιδιαίτερα χαμηλή (<16%), θέτοντας 
υπό αμφισβήτηση τη χρησιμότητα της θεραπείας σταθε-
ροποίησης.56 Αντίθετα, η συνεργατική μελέτη EORTC/
HOVON, όμως έδειξε ότι η θεραπεία σταθεροποίησης 
με αρασυτίνη, υπερτερεί της παρακολούθησης, με 3-ετή 
επιβίωση χωρίς νόσο 20% και 3% αντίστοιχα (p=.006), 
χωρίς όμως στατιστικά σημαντική διαφορά στην 5-ετή 
επιβίωση.57 τέλος, στις 2 γαλλικές μελέτες ALFA 9081 
και ALFA 9083, 103 ασθενείς 65-70 ετών μετά από την 
επίτευξη πλήρους ύφεσης έλαβαν σταθεροποίηση με έναν 
ή δύο κύκλους εντατικής χημειοθεραπείας ή έξι κύκλους 
ήπιας χημειοθεραπείας που χορηγούνταν σε εξωτερική 
βάση. η συνολική 2-ετής επιβίωση δεν είχε στατιστικά 
σημαντική διαφορά στις τρεις ομάδες (55%, 41% και 58% 
αντίστοιχα, p=.34).58 Ενώ φαίνεται ότι η εντατικοποιημένη 

θεραπεία σταθεροποίησης δεν ωφελεί τους ηλικιωμένους 
ασθενείς περισσότερο από τα χαμηλής έντασης σχήμα-
τα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την τυχαιοποίηση στις 
παραπάνω μελέτες δεν ελήφθησαν υπόψη τα χαρακτη-
ριστικά του νοσήματος ή η γενικότερη κατάσταση των 
ασθενών. Ως εκ τούτου τα ερωτήματα σχετικά με τη χρη-
σιμότητα της θεραπείας σταθεροποίησης και το βέλτιστο 
θεραπευτικό σχήμα, χρειάζονται παραπέρα διερεύνηση.

Αλλογενής Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών 
Κυττάρων

η θέση της αλλο-μΑκ στη θεραπεία των ηλικιωμέ-
νων ασθενών με ομλ έχει επίσης μελετηθεί, δεδομέ-
νου ότι με μόνη τη χορήγηση ΧμΘ η έκβαση παραμένει 
δυσμενής ακόμα και σε περιπτώσεις με ευνοϊκά κυττα-
ρογετικά χαρακτηριστικά. Όμως, η αυξημένη τοξικό-
τητα της αλλο-μΑκ αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 
για την επιλογή αυτής της θεραπείας. η εισαγωγή στην 
κλινική πράξη σχημάτων προετοιμασίας μειωμένης 
έντασης (Reduced Intensity Conditioning-RIC) οδήγη-
σε στην αύξηση των αλλο-μΑκ στους ασθενείς 60-70 
ετών. μάλιστα, μια αναδρομική μελέτη 1080 ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε RIC αλλο-μΑκ έδειξε ότι η ηλι-
κία δεν είχε στατιστικά σημαντική επίπτωση στην έκ-
βαση της αλλο-μΑκ, όσον αφορά στη θνητότητα από 
τη θεραπεία, στην υποτροπή, στην επιβίωση χωρίς νό-
σο και στη συνολική επιβίωση (p=.3). ςυγκεκριμένα, η 
2-ετής επιβίωση για τους ασθενείς με ομλ στις ηλικια-
κές ομάδες 40-54, 55-59, 50-64 και >64 ήταν 44%, 50%, 
34% και 36% αντίστοιχα (p=.6). Αντίθετα, ως ανεξάρ-
τητος προγνωστικός παράγοντας για τη 2-ετή επιβίωση 
αναγνωρίστηκε η κατάσταση ικανότητας πριν τη με-
ταμόσχευση.59 Νεότερη προοπτική κλινική δοκιμή της 
ομάδας CALGB μελέτησε 114 ασθενείς 60-74 ετών που 
έλαβαν RIC αλλο-μΑκ σε πρώτη πλήρη ύφεση. τα κρι-
τήρια ένταξης στη μελέτη περιλάμβαναν την κατάσταση 
ικανότητας κατά ECOG, αλλά και την καλή λειτουργία 
των διαφόρων οργάνων του ασθενούς. τα αποτελέσμα-
τα ήταν ενθαρρυντικά με συνολική και επιβίωση χωρίς 
νόσο στα 2 έτη 48% και 42% αντίστοιχα, ενώ η θνητό-
τητα χωρίς νόσο ήταν 15% και επίπτωση οξείας νόσου 
μοσχεύματος έναντι ξενιστή (βαθμού 2-4) 9.6%.60 Φαί-
νεται λοιπόν, ότι η RIC αλλο-μΑκ μπορεί να ωφελήσει 
ηλικιωμένους ασθενείς με ομλ σε πρώτη πλήρη ύφε-
ση. ιδιαίτερη σημασία έχει, όμως, η προσεκτική επιλογή 
των ασθενών που μπορούν να ανεχθούν την τοξικότη-
τα που συνοδεύει τη μεταμόσχευση. μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει ειδικό score πρόγνωσης κινδύνου για την αλ-
λο-μΑκ ειδικά για τους ηλικιωμένους ασθενείς. κά-
ποιες πληροφορίες προκύπτουν από μελέτη των Elsawy 
και συν, οι οποίοι συνδύασαν τον αλγόριθμο European 
Bone Marrow Transplantation (EBMT)61 με το δείκτη 
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συννοσηρότητας HCT-CI. με το μοντέλο αυτό εκτιμή-
θηκαν 1616 ασθενείς, εκ των οποίων 42% επρόκειτο να 
υποβληθούν σε RIC αλλο-μΑκ και παρατηρήθηκε ότι 
ο συνδυασμός των δύο αλγορίθμων μπορούσε να προ-
βλέψει καλύτερα τη συνολική επιβίωση, σε σχέση με τον 
κάθε έναν ξεχωριστά.62

Νέοι παράγοντες
μικρή μόνο πρόοδος έχει συντελεστεί στην αντιμετώ-

πιση των ηλικιωμένων ασθενών με ομλ και, κατά συνέ-
πεια, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης τόσο στην 
αποτελεσματικότητα όσο και στην ασφάλεια των θερα-
πειών. ςτο σημείο αυτό, η ένταξη νέων παραγόντων στην 
κλινική πράξη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Αντικεί-
μενο έρευνας αποτελούν ανοσολογικές παρεμβάσεις και 
θεραπείες στόχευσης αλλά και χημειοθεραπευτικοί πα-
ράγοντες με χαμηλό προφίλ τοξικότητας.

η βοσαροξίνη είναι ένας νέος αναστολέας της τοπο-
ϊσομεράσης ιι που επιπλέον παρεντίθεται στο DNA του 
κυττάρου. Χρησιμοποιήθηκε σε μια μελέτη φάσης ιιι 
όπου ασθενείς με ανθεκτική νόσο ή υποτροπή ομλ τυ-
χαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν αρασυτίνη σε συνδυασμό 
με βοσαροξίνη ή εικονικό φάρμακο (placebo). τα ποσο-
στά πλήρους ύφεσης ήταν βελτιωμένα στην ομάδα της 
αρασυτίνης/βοσαροξίνης και ειδικότερα στους ασθενείς 
>60 ετών (31,9% έναντι 13,8% για την ομάδα αρασυτί-
νης/placebo, p<.0001), ενώ ανάλογα ήταν τα αποτελέ-
σματα και για τη συνολική επιβίωση (7,1 μήνες έναντι 5 
μηνών για την ομάδα ελέγχου, p=.003).63 

ο παράγοντας CPX-351 είναι ένα λιποσωμιακό σκεύ-
ασμα αρασυτίνης και νταουνορουμπισίνης σε αναλογία 
5:1. μελετήθηκε σε τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ιι συ-
γκριτικά με το «3+7». Παρά το γεγονός ότι ο CPX-351 
σχετίστηκε με μεγαλύτερη αιματολογική τοξικότητα, η 
πρώιμη θνητότητα ήταν τελικά στατιστικά σημαντικά 
μικρότερη (4,7% έναντι 14,6%).64 Αναμένονται με εν-
διαφέρον τα τελικά αποτελέσματα της πολυκεντρικής 
μελέτης φάσης ιιι με ασθενείς με δευτεροπαθή ομλ. 
Πρόσφατα, πάντως, ανακοινώθηκε ότι τα ποσοστά πλή-
ρους ύφεσης και η συνολική επιβίωση ήταν στατιστικά 
σημαντικά καλύτερη στους ασθενείς που έλαβαν CPX-
351 (47,7% έναντι 33,3%, p=.016 και 9,56 μήνες έναντι 
5,95, p=.005 αντίστοιχα).65 

Ένας ακόμα παράγοντας που μελετήθηκε σε συνδυ-
ασμό με LDAC σε ασθενείς με πρωτοδιάγνωση ομλ 
που δεν είναι υποψήφιοι για επιθετική θεραπεία είναι το 
volasertib, ειδικός αναστολέας των κινασών polo-like. 
82 ασθενείς με διάμεση ηλικία τα 75 έτη έλαβαν LDAC 
ή LDAC με volasenib. ο συνδυασμός οδήγησε σε αυξη-
μένη τοξικότητα, αλλά είχε σαφές θεραπευτικό όφελος 
όσον αφορά στην ανταπόκριση στη θεραπεία (πλήρης 

ύφεση 31% έναντι 13,3%) και στη συνολική επιβίωση 
(5,6 μήνες έναντι 2,3).66

Πλήθος άλλων παραγόντων που βρίσκονται σε διάφορα 
στάδια κλινικών μελετών έχουν δώσει ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα, αλλά η χρησιμότητά τους στην αντιμετώπιση 
των ηλικιωμένων ασθενών με ομλ δεν έχει ακόμη απο-
σαφηνιστεί. μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μονoκλω-
νικά αντισώματα (αντι-CD33 και αντι-CD123), από του 
στόματος αναστολείς της ισοκιτρικής δεϋδρογενάσης 
(IDH) 1 (AG-120) και 2 (AG-221- enasidenib), αναστο-
λείς της FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) για περιπτώ-
σεις με μετάλλαξη στο εν λόγω γονίδιο (midostaurin, 
quizartinib).67-70

Συμπεράσματα
η αντιμετώπιση της ομλ στους ηλικιωμένους απο-

τελεί ιατρική πρόκληση. η επιθετική βιολογία του νο-
σήματος και η αυξημένη τοξικότητα με αποτέλεσμα την 
πρώιμη θνητότητα αποτελούν σημαντικά προβλήματα. 
κατά συνέπεια, η αναγνώριση των ασθενών εκείνων που 
μπορούν να ανεχθούν και τελικά να ωφεληθούν από επι-
θετική θεραπεία έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι πλέον 
σίγουρο ότι δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στη χρονολο-
γική ηλικία. Αντίθετα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τα χαρακτηριστικά του νοσήματος, η κατάσταση ικανότη-
τας, η συννοσηρότητα, αλλά και η φυσική και διανοητική 
κατάσταση του ασθενούς. Ασθενείς με καλή κατάσταση 
ικανότητας φαίνεται ότι ανέχονται καλά το κλασικό σχή-
μα εφόδου «3+7». Ειδικότερα για τους ασθενείς με σχε-
τικά υψηλού κινδύνου ομλ, εφόσον πετύχουν πλήρη 
ύφεση με τη θεραπεία εφόδου, μπορούν να ωφεληθούν 
από RIC αλλο-μΑκ. για τους υπόλοιπους ασθενείς, που 
αποτελούν και την πλειοψηφία, τα δεδομένα δεν είναι 
σαφή. Πιθανώς ένας ακριβής αλγόριθμος εκτίμησης κιν-
δύνου θα βοηθήσει στη σωστότερη επιλογή θεραπείας 
και την περαιτέρω βελτίωση της έκβασης των ασθενών 
αυτών. Παρόλο που έχουν αναπτυχθεί αρκετά εργαλεία 
εκτίμησης κινδύνου, απαιτείται αξιολόγησή τους σε κλι-
νικές μελέτες, πριν την ένταξή τους στην κλινική πρά-
ξη. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται και 
προς την κατεύθυνση διερεύνησης νέων αποτελεσματι-
κών παραγόντων με περιορισμένη τοξικότητα. Ήδη τα 
τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί στη θεραπευτική φα-
ρέτρα δύο νέοι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες. Όμως, πα-
ρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην αντιμετώπιση 
των ηλικιωμένων ασθενών με ομλ, τόσο το ELN όσο 
και ο NCCN, αναγνωρίζουν τα κενά που εξακολουθούν 
και υπάρχουν και συνιστούν την ένταξη των ασθενών 
αυτών σε κλινικές μελέτες. η εικόνα 1 συνοψίζει όλα 
τα παραπάνω σε έναν αλγόριθμο για την αντιμετώπι-
ση των ηλικιωμένων ασθενών με νέα διάγνωση ομλ.72
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ABSTRACT: More than half of the patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia re over 65 
years old. However, only 40% of these patients receive chemotherapy, even though treated patients have 
shown a significantly lower risk of death compared to untreated patients. Selecting the optimal treatment 
strategy is challenging. It should be based on the patient’s eligibility to receive intensive chemotherapy. 
The elderly experience increased toxicity and treatment-related mortality, which are due to both disease- 
and patient-related characteristics. It is therefore important to assess patient fitness for induction therapy. 
A number of assessment tools have been developed to help estimate the treatment-related mortality and 
the chance of complete remission. Low risk patients will likely benefit from intensive induction chemo-
therapy and allogeneic stem cell transplant, if needed. High risk patients, on the other hand, should be 
treated with low intensity therapies or best supportive care. Although our understanding of AML in the 
elderly is now better and the treatment options have expanded, the outcomes remain poor, so that en-
rolment in clinical trials with novel, less toxic, agents should be considered for this group of patients.

Εικόνα 1. Θεραπευτικός αλγόριθμος αντιμετώπισης ηλικιωμένων ασθενών με ΟΜΛ (Τροποποιημένο από Rao AV et al72). Συ-
ντμήσεις: CCI: Charlson Comorbitity Index, SPPB: Short Physical Performance Battery, MMSE: Modified Mini-Μental State Exam, 
ECOG-PS: ECOG Performance Status, LdAC: Low dose Aracytine, IdAC: Intermediate dose Aracytin, RIC: Reduced Intensity Con-
ditioning, HCT-CI/EBMT: Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index/European Bone and Marrow Transplantation.
Οι Ελληνικές αποδόσεις στο κείμενο.
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Ο Ρόλος της Μεταμόσχευσης στη Θεραπευτική 
Αντιμετώπιση της ΟΜΛ

Ιωάννης Μπαλταδάκης, Ιωάννης Κωνσταντέλλος

ΠΕΡιληΨη: η ομλ αποτελεί τη συχνότερη ένδειξη αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυτ-
τάρων (αλλο-μΑκ). η απόφαση για τη διενέργεια μεταμόσχευσης βασίζεται στην εκτίμηση της σχέσης 
κινδύνου-οφέλους, δηλαδή της μη σχετιζόμενης με υποτροπή θνητότητας (non-relapse mortality, NRM) 
σε σύγκριση με τη μείωση του κινδύνου υποτροπής από τη μεταμόσχευση. η επιλογή της μεταμόσχευ-
σης στην πρώτη πλήρη ύφεση βασίζεται πρωταρχικά στην κατηγορία κινδύνου κατά ELN (European 
LeukemiaNet) ανάλογα με τους γενετικούς δείκτες της νόσου. η αλλο-μΑκ δεν έχει κατά κανόνα έν-
δειξη στην ομλ ευνοϊκής πρόγνωσης, ενώ αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τη σταθεροποίηση της 
ύφεσης σε νόσο δυσμενούς πρόγνωσης. ςτην ενδιάμεσης πρόγνωσης ομλ, η αλλο-μΑκ πλεονεκτεί 
σαφώς έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας, αλλά η αυτόλογη μεταμόσχευση αποτελεί επίσης εναλ-
λακτική επιλογή. ολοένα πιο σημαντικό ρόλο στην απόφαση για αλλο-μΑκ στην πρώτη πλήρη ύφεση 
αποκτά η παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD). η αλλο-μΑκ έχει ακόμα από-
λυτη ένδειξη στην πρωτοπαθώς ανθεκτική ομλ και την υποτροπή της νόσου, μπορεί δε να προσφέρει 
δυνατότητα ίασης στο 20-40% των περιπτώσεων αυτών. η πρόσβαση των ασθενών στην αλλο-μΑκ 
έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πέραν των HLA συμβατών αδελφών, υπάρχουν πλέον δι-
αθέσιμοι εναλλακτικοί δότες (εθελοντές μη συγγενείς, ομφαλοπλακουντιακό αίμα και απλοταυτόσημοι 
οικογενειακοί δότες) για όλους σχεδόν τους ασθενείς που έχουν ανάγκη αλλογενούς μεταμόσχευσης. 
Επομένως, η εκτίμηση για τη διενέργεια αλλο-μΑκ δεν επηρεάζεται τόσο από τη διαθεσιμότητα δότη 
όσο από την καταλληλότητα του ασθενή για μεταμόσχευση. η ηλικία δεν αποτελεί από μόνη της κριτή-
ριο αποκλεισμού από την αλλο-μΑκ, η απόφαση δε για τη μεταμόσχευση βασίζεται στη συννοσηρό-
τητα και τη γηριατρική εκτίμηση των ασθενών. μάλιστα, ο σχετιζόμενος με τη μεταμόσχευση δείκτης 
συννοσηρότητας (HCT-CI) προβλέπει αξιόπιστα την NRM. η διενέργεια αλλο-μΑκ σε ασθενείς με-
γαλύτερης ηλικίας ή ασθενείς με σημαντική συννοσηρότητα είναι σήμερα εφικτή με την εφαρμογή των 
σχημάτων προετοιμασίας μειωμένης έντασης (reduced-intensity conditioning, RIC). Έχει διαπιστωθεί, 
όμως, ότι η ένταση του σχήματος προετοιμασίας συσχετίζεται ισχυρά με τον κίνδυνο υποτροπής της 
νόσου. Επομένως, τα μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασίας (MAC) παραμένουν η θεραπεία εκλο-
γής για ασθενείς καλής κατάστασης ικανότητας με ομλ. η υποτροπή της ομλ μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση έχει πολύ πτωχή πρόγνωση. η αντιμετώπιση της υποτροπής βασίζεται στη χημειοθερα-
πεία, τις εγχύσεις λεμφοκυττάρων δότη (donor lymphocyte infusions, DLI) και τη δεύτερη αλλο-μΑκ. 
μεγαλύτερη σημασία, όμως, έχει η πρόληψη της υποτροπής που επιδιώκεται σήμερα με την ενίσχυση 
της αντιλευχαιμικής δράσης του σχήματος προετοιμασίας, τη θεραπεία συντήρησης ή την προληπτική 
(preemptive) θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες ή αναστολείς της FLT3, καθώς και με νεότε-
ρες μεθόδους ανοσοθεραπείας στο πλαίσιο της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων.
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Εισαγωγή
η ομλ αποτελεί διεθνώς τη συχνότερη ένδειξη για 

αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αλ-
λο-μΑκ). με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τη 
δραστηριότητα των Ευρωπαϊκών μεταμοσχευτικών κέ-
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ντρων, το 39% των αλλο-μΑκ κατά το 2015 αφορούσαν 
σε ασθενείς με ομλ. Από αυτές, το 21% έγιναν σε φά-
ση πρώτης πλήρους ύφεσης (ΠΥ-1), 12% σε πιο προχω-
ρημένη νόσο και 6% σε ομλ σχετιζόμενη με θεραπεία 
ή δευτεροπαθή ομλ από μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο 
(μΔς) ή μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα (μΥΝ).1 Επι-
πρόσθετα, ο ετήσιος αριθμός των αλλογενών μεταμο-
σχεύσεων για ομλ παρουσιάζει σταθερή αύξηση κατά 
8-10% ανά έτος. Αντίθετα, οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις 
στην ομλ παραμένουν στάσιμες τα τελευταία χρόνια, 
αντιπροσωπεύουν δε ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνο-
λικού αριθμού των μεταμοσχεύσεων για το νόσημα αυ-
τό (413 από 6602, δηλαδή 6,2% του συνόλου, κατά το 
έτος 2015).1-3 τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν δύο βα-
σικά χαρακτηριστικά της ομλ. Αφενός, την πολυκλω-
νική φύση της νόσου η οποία εκδηλώνεται προοδευτικά 
με βάση ένα εξελικτικό μοντέλο λευχαιμογένεσης και 
έχει ως συνέπεια τη χαμηλή πιθανότητα αποτελεσματι-
κού ελέγχου με μονοθεραπείες στόχευσης έναντι ενός 
μόνο ογκογονιδίου.4 Αφετέρου δε, την ιδιαίτερα ισχυρή 
δράση του μοσχεύματος έναντι της λευχαιμίας (graft-
versus-leukemia effect, GVL), η οποία παρατηρείται με 
παρόμοια σχετική ένταση σε όλους τους γενετικούς υπο-
τύπους της ομλ.5 η διατήρηση και η βέλτιστη εκμετάλ-
λευση της GVL δράσης έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα 
για την ομλ δυσμενούς πρόγνωσης. κατά συνέπεια, 
το ενδιαφέρον εστιάζεται στον καθορισμό του ιδανικού 
χρόνου για τη διενέργεια μεταμόσχευσης, στην επιλογή 
κατάλληλου δότη και στην εξατομίκευση των μεθόδων 
της μεταμόσχευσης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
ασθενή και της νόσου.

Κριτήρια Απόφασης για Αλλογενή 
Μεταμόσχευση

η απόφαση για τη διενέργεια αλλο-μΑκ στην ομλ 
εξαρτάται από τη σχέση κινδύνου-οφέλους από τη μετα-
μόσχευση, δηλαδή από τη μη σχετιζόμενη με υποτροπή 
θνητότητα (non-relapse mortality, NRM) σε σύγκριση με 
την αναμενόμενη μείωση του κινδύνου υποτροπής από 
τη μεταμόσχευση. η εκτίμηση αυτή βασίζεται αφενός 
μεν στους προγνωστικούς παράγοντες της νόσου και την 
ανταπόκριση στη θεραπεία, αφετέρου δε στα χαρακτηρι-
στικά του ασθενή και της μεταμόσχευσης (Πίνακας 1). 
η αλλο-μΑκ έχει κατά κανόνα ένδειξη όταν η πιθανό-
τητα υποτροπής χωρίς μεταμόσχευση είναι μεγαλύτερη 
από 35-40%. Όσο αυξάνεται δε ο κίνδυνος υποτροπής, 
τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα NRM είναι αποδεκτή. κατ’ 
επέκταση, η επιτρεπόμενη NRM αντιστοιχεί σε συγκεκρι-
μένο δείκτη συννοσηρότητας σχετιζόμενο με τη μεταμό-
σχευση (Hematopoietic cell transplantation comorbidity 
index, HCT-CI)6, καθώς και καθορισμένο βαθμό κινδύνου 
κατά EBMT (European Society for Blood and Marrow 
Transplantation) που αποτελεί συνδυασμό πέντε προγνω-
στικών παραγόντων (ηλικία ασθενούς, στάδιο νόσου, χρό-
νος από τη διάγνωση μέχρι τη μεταμόσχευση, είδος δότη 
και συνδυασμός φύλου δότη/λήπτη).7 

Α. Μεταμόσχευση στην Πρώτη Πλήρη Ύφεση
η ένδειξη για αλλο-μΑκ σε πρώτη πλήρη ύφεση δι-

αφοροποιείται ανάλογα με τους γενετικούς δείκτες της 
ομλ. ςύμφωνα με την πρόσφατη προγνωστική ταξινό-

πίνακας 1. Παράμετροι Λήψης Απόφασης για Αλλο-ΜΑΚ στην Πρώτη Πλήρη Ύφεση της ΟΜΛ

Κίνδυνος Υποτροπής
Γενετική 
ταξινόμηση 
κατά ELN 
2017

MRD μετά  
το 2ο κύκλο  
ΧΜΘ

ΧΜΘ ή 
ΑΜΑΚ

Αλλο-ΜΑΚ Κίνδυνος 
θνητότητας μη 

σχετιζόμενης με 
υποτροπή (NRM),  
που δικαιολογεί  

τη διενέργεια  
αλλο-ΜΑΚ

Δείκτης 
συννοσηρότητας 

(HCT-CI), που 
αντιστοιχεί στην 
πιθανότητα NRM

EBMT risk score, 
που αντιστοιχεί 

στην πιθανότητα 
NRM

Ευνοϊκή Απούσα 35-40% 15-20% <10-15% <1 ≤1

Ευνοϊκή Παρούσα
50-60% 20-25% <20-25% <2 ≤2

Ενδιάμεση Απούσα

Ενδιάμεση Παρούσα 70-80% 30-40% <30% <3-4 ≤3-4

Δυσμενής Απούσα/ 
Παρούσα

>90% 40-50% <40% <5 ≤5

Αλλο-ΜΑΚ: Αλλογενής Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων, MRd (Minimal residual disease): Ελάχιστη υπολειμματική Νόσος, ΧΜΘ: 
Συμβατική Χημειοθεραπεία, ΑΜΑΚ: Αυτόλογη Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων, HCT-CI (Hematopoietic cell transplantation comor-
bidity index): Δείκτης συννοσηρότητας σχετιζόμενος με τη μεταμόσχευση, EBMT risk score: Βαθμολόγηση κινδύνου από τη μεταμόσχευση 
σύμφωνα με το προγνωστικό σύστημα του EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) 
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μηση του European Leukemia (ELN), διακρίνονται τρεις 
κατηγορίες κινδύνου ανάλογα με τα κυτταρογενετικά ή 
μοριακά χαρακτηριστικά της νόσου, δηλαδή ομλ ευνο-
ϊκής, ενδιάμεσης και δυσμενούς πρόγνωσης. ςτην ομάδα 
δυσμενούς πρόγνωσης έχουν προστεθεί οι μεταλλάξεις 
των γονιδίων RUNX1, ASXL1 και TP53, καθώς και ο μο-
νοσωματικός καρυότυπος.8 

η αλλο-μΑκ δεν έχει κατ’ αρχήν ένδειξη στην ομλ 
με γενετικούς χαρακτήρες ευνοϊκής πρόγνωσης.9,10 Αντίθε-
τα, στην ομάδα δυσμενούς πρόγνωσης, θεωρείται γενικά 
ότι η μεταμόσχευση πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυ-
νατό μετά την επίτευξη πλήρους ύφεσης. 9,10 ςημειώνεται 
ότι, ορισμένοι γενετικοί δείκτες δυσμενούς πρόγνωσης, 
όπως ο σύνθετος καρυότυπος και ιδιαίτερα η παρουσία 
της μετάλλαξης του TP53 συνδυάζονται με πολύ πτωχή 
έκβαση ακόμα και μετά από αλλογενή μεταμόσχευση.11,12 
οι περιπτώσεις αυτές δεν θεωρούνται επί του παρόντος 
αντένδειξη για τη διενέργεια αλλο-μΑκ, αλλά απαιτούν 
επιπρόσθετες ή ερευνητικές θεραπευτικές παρεμβάσεις 
με σκοπό την ενίσχυση της GVL δράσης. τέτοιες παρεμ-
βάσεις είναι η επιλογή του πλέον κατάλληλου χρόνου για 
τη μεταμόσχευση, η προσθήκη νέων παραγόντων στα 
σχήματα προετοιμασίας και η ανάπτυξη ανοσοθεραπει-
ών και θεραπειών στόχευσης μετά τη μεταμόσχευση.13 

η απόφαση για τη διενέργεια αλλο-μΑκ σε ομλ 
ενδιάμεσης πρόγνωσης πρέπει να σταθμίζεται ανάλογα 
με την ποιότητα της ύφεσης και τον κίνδυνο από τη με-
ταμόσχευση (βλέπε Πίνακα 1). Πέρα από τη συμβατική 
χημειοθεραπεία, εναλλακτική επιλογή στην ενδιάμεσης 
πρόγνωσης ομλ αποτελεί η αυτόλογη μεταμόσχευση. 
ςε αναδρομική μελέτη από την ολλανδική, Βελγική και 
Ελβετική ομάδα λευχαιμίας (HOVON-SAKK) σε ασθε-
νείς ηλικίας άνω των 40 ετών, η αυτόλογη μΑκ φάνη-
κε να προσφέρει καλύτερη επιβίωση συγκρινόμενη με 
τη χημειοθεραπεία σταθεροποίησης, καθώς και ολική 
επιβίωση (OS) παρόμοια με αυτήν που επιτυγχάνεται με 
την αλλο-μΑκ. Εν τούτοις, η αλλο-μΑκ (τόσο με μυ-
ελοαφανιστικά όσο και με μειωμένης έντασης σχήματα 
προετοιμασίας) συσχετίσθηκε με σημαντικά χαμηλότερη 
συχνότητα υποτροπής και μεγαλύτερη επιβίωση ελεύθε-
ρη υποτροπής (RFS) συγκριτικά με τη χημειοθεραπεία 
και την αυτόλογη μεταμόσχευση.14 κατά συνέπεια, η αλ-
λογενής μΑκ πλεονεκτεί σαφώς έναντι της χημειοθερα-
πείας ως θεραπεία σταθεροποίησης της πρώτης πλήρους 
ύφεσης σε ασθενείς με ομλ ενδιάμεσης πρόγνωσης, ενώ 
η αυτόλογη μεταμόσχευση αποτελεί δυνητική θεραπευ-
τική επιλογή.14

Β.  Η Σημασία της Ελάχιστης Υπολειμματικής 
Νόσου
η απόλυτη πρόβλεψη της έκβασης της ομλ δεν είναι 

δυνατή με βάση μόνο τους προγνωστικούς παράγοντες 

πριν από τη θεραπεία. οι γενετικοί δείκτες ευθύνονται 
για το 65-70% των διαφορών στην έκβαση της νόσου. 
Εν τούτοις, ακόμα και όταν συνδυάζονται με άλλους πα-
ράγοντες (όπως δημογραφικά ή κλινικά χαρακτηριστικά 
των ασθενών και είδος θεραπείας), επιτρέπουν αξιόπιστη 
πρόβλεψη της διάρκειας της ύφεσης και της επιβίωσης 
μόνο στο 75-80% των περιπτώσεων.8 Αυτό υποδηλώνει 
τη σημασία της αναγνώρισης άλλων προγνωστικών πα-
ραμέτρων, που αφορούν όχι μόνο στη φάση πριν από τη 
θεραπεία αλλά και σε δεδομένα μετά την έναρξη της θε-
ραπείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία ελάχιστης 
υπολειμματικής νόσου (minimal residual disease, MRD).

Έχει διαπιστωθεί ότι η εκτίμηση της MRD μετά την 
έφοδο ή τη σταθεροποίηση με πολυπαραμετρική κυττα-
ρομετρία ροής (multiparameter flow cytometry, MFC) ή 
με ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγ-
ματικού χρόνου (real-time quantitative polymerase chain 
reaction, RT-qPCR) για ειδικούς μοριακούς δείκτες μπο-
ρεί να προβλέψει την περαιτέρω έκβαση της νόσου.15-18 
η ευαισθησία της RT-qPCR ποικίλλει ανάλογα με τον 
υπό μελέτη μοριακό δείκτη, είναι δε ιδιαίτερα υψηλή 
(1:106-7) για τις μεταλλάξεις του γονιδίου NPM1. Διαφο-
ρετική επίσης είναι και η κινητική της ανταπόκρισης της 
MRD, που εξαρτάται από το μοριακό δείκτη που χρησι-
μοποιείται για την παρακολούθηση. για παράδειγμα, η 
μείωση των μεταγράφων RUNX1-RUNX1T1 είναι βρα-
δύτερη από τη μείωση των επιπέδων του μεταλλαγμένου 
NPM1.8 Mελέτες με παρακολούθηση της MRD σε δια-
δοχικά διαστήματα μετά τη θεραπεία, έχουν δείξει ότι 
εμμένουσα θετική PCR σε υψηλά επίπεδα ή αυξανόμε-
να επίπεδα λευχαιμικών μεταγράφων μετά από αρχική 
μοριακή ανταπόκριση προβλέπουν κατά κανόνα υπο-
τροπή της ομλ.19 ςε πρόσφατη μελέτη σε 152 ενήλικες 
ασθενείς ηλικίας 18-60 ετών με ομλ σε πρώτη πλήρη 
ύφεση, εξετάσθηκε η σημασία της μοριακής ανταπόκρι-
σης του μεταλλαγμένου γονιδίου NPM1 (NPM1m) στη 
θεραπεία εφόδου. Διαπιστώθηκε σημαντικά υψηλότερη 
συχνότητα υποτροπής και χαμηλότερη επιβίωση στην 
ομάδα των ασθενών στην οποία δεν επιτεύχθηκε μείω-
ση των επιπέδων του NPM1m στο περιφερικό αίμα κατά 
4-log τουλάχιστον μετά την έφοδο. ςτην υποομάδα δε 
των ασθενών με συνύπαρξη FLT3-ITD, η επιβίωση βελ-
τιώθηκε σημαντικά με την αλλο-μΑκ ειδικά για τους 
ασθενείς που είχαν μείωση των επιπέδων του NPM1m 
μικρότερη από 4-log, ενώ στους ασθενείς με καλή μορι-
ακή ανταπόκριση στη θεραπεία εφόδου δεν παρατηρή-
θηκε όφελος από την αλλο-μΑκ.20 Είναι αξιοσημείωτο, 
ότι η MRD φαίνεται ότι αποτελεί πιο αξιόπιστο προγνω-
στικό δείκτη του κινδύνου υποτροπής από τη συνύπαρξη 
μετάλλαξης των γονιδίων KIT ή FLT3-ITD σε ομλ με 
αντιμετάθεση του μεταγραφικού παράγοντα CBF (core 
binding factor) ή από τη συνύπαρξη FLT3-ITD ή μεταλ-
λάξεων των γονιδίων DNMT3A ή WTI στην ομλ με με-
ταλλάξεις του NPM1.21,22 
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με βάση τα ανωτέρω, η MRD αποκτά σημαντικό ρό-
λο στην απόφαση για αλλογενή μεταμόσχευση στην πρώ-
τη πλήρη ύφεση. οι ασθενείς με εμμένουσα θετική MRD 
ή πρώιμη μοριακή υποτροπή, μπορούν να υποβληθούν 
σε θεραπεία διάσωσης και στη συνέχεια σε αλλο-μΑκ 
πριν από την εμφάνιση αιματολογικής υποτροπής ή να 
προχωρήσουν άμεσα σε αλλο-μΑκ ανάλογα με τη δια-
θεσιμότητα δότη και την ύπαρξη ή μη αποτελεσματικής 
θεραπείας διάσωσης. Από την άλλη, ασθενείς χωρίς ανι-
χνεύσιμη MRD ή δυσμενείς γενετικούς δείκτες, αλλά με 
μεγάλο κίνδυνο NRM, δύνανται να υποβληθούν σε συμ-
βατική χημειοθεραπεία μόνο ή σε αυτόλογη μΑκ στην 
πρώτη πλήρη ύφεση.

Επιπρόσθετα, η MRD έχει προγνωστική σημασία για 
την έκβαση όλων των θεραπευτικών μεθόδων σταθεροποί-
ησης της ύφεσης, συμπεριλαμβανόμενης της αυτόλογης 
και της αλλογενούς μεταμόσχευσης.23 κατά συνέπεια, η 
παρουσία MRD κατά τη μεταμόσχευση, δύναται να απο-
τελέσει κριτήριο για: 

• την απόφαση μεταξύ αυτόλογης και αλλογενούς μΑκ, 
• την επιλογή του κατάλληλου σχήματος προετοιμασί-

ας και 
• τη χορήγηση προληπτικής (preemptive) θεραπείας 

ή θεραπείας συντήρησης μετά τη μεταμόσχευση με 
σκοπό τη μείωση του κινδύνου υποτροπής. 

Γ.  Πρωτοπαθώς Ανθεκτική  
ή Υποτροπιάζουσα ΟΜΛ
η αλλο-μΑκ μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμη 

επιβίωση ελεύθερη νόσου στο 20-40% των ασθενών με 
πρωτοπαθώς ανθεκτική ομλ ή υποτροπή της νόσου.24,25

ςε νεαρούς σχετικά ενήλικες ασθενείς (16-49 ετών), 
αναφέρεται πιθανότητα επίτευξης δεύτερης πλήρους 
ύφεσης περίπου 55%, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αλλο-
μΑκ πριν από την υποτροπή. τα δύο τρίτα αυτών των 
ασθενών καταφέρνουν τελικά να υποβληθούν σε αλλο-
μΑκ, με αποτέλεσμα η 5ετής επιβίωση να ανέρχεται 
περίπου σε 40%.26 Ωστόσο, σε λιγότερο επιλεγμένους 
ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο, η αντα-
πόκριση στη θεραπεία διάσωσης είναι χαμηλή (20-30%). 
τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα εάν οι ασθενείς με πρώτη 
υποτροπή ομλ πρέπει να προχωρούν απευθείας σε διά-
σωση με αλλο-μΑκ ή να υποβάλλονται πρώτα σε θερα-
πεία επανεφόδου. Αν και δεν υπάρχουν δεδομένα που να 
συνηγορούν ισχυρά υπέρ της μιας από τις δύο επιλογές, 
έχει υπολογισθεί θεωρητικά ότι η αλλο-μΑκ ενδέχεται 
να πλεονεκτεί ως αρχική θεραπεία.27 Αυτό αποδίδεται 
αφενός μεν στον αυξημένο κίνδυνο πρώιμου θανάτου 
από την επανέφοδο (15-20%), αφετέρου δε στη χαμηλό-
τερη πιθανότητα ίασης με την αλλο-μΑκ των ασθενών 
με ανθεκτική υποτροπή (15%) έναντι των ασθενών με 
μη θεραπευμένη υποτροπή (25%). οι ανωτέρω υπολο-

γισμοί βασίζονται σε δεδομένα από μεταμοσχεύσεις που 
έγιναν τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Έχει, λοιπόν, 
νόημα, η μελέτη αυτού του ερωτήματος υπό το φως των 
νεότερων μεθόδων ανεύρεσης δότη, επιλογής σχήματος 
προετοιμασίας και υποστηρικτικής θεραπείας, και δη στο 
πλαίσιο κλινικών μελετών.24 μια άλλη προσέγγιση για 
τους ασθενείς με ανθεκτική ή ενεργό νόσο είναι η χορή-
γηση ενός σύντομου σχήματος χημειοθεραπείας που ακο-
λουθείται άμεσα από αλλο-μΑκ με μειωμένης έντασης 
σχήμα προετοιμασίας. με τη μέθοδο αυτή, αναφέρεται 
4ετής επιβίωση 30-45% σε ασθενείς με ενεργό υποτρο-
πή ομλ ή πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο.28-30 

η αλλο-μΑκ αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική επι-
λογή στην πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο, προσφέροντας 
δυνατότητα ίασης τουλάχιστον στο 20% των περιπτώσε-
ων αυτών.31 με βάση τα πρόσφατα κριτήρια του ELN,8 
η «πρωτοπαθώς ανθεκτική» νόσος ορίζεται ως αδυνα-
μία επίτευξης πλήρους ύφεσης μετά από 2 τουλάχιστον 
κύκλους εντατικής χημειοθεραπείας εφόδου. Είναι όμως 
επιτακτική η ανάγκη καθορισμού των ασθενών με πραγ-
ματικά ανθεκτική ομλ όσο το δυνατό νωρίτερα κατά 
την αρχική φάση της θεραπείας. ςε πρόσφατη ανάλυση, 
που περιέλαβε 8907 ασθενείς με μη προμυελοκυτταρική 
ομλ οι οποίοι θεραπεύθηκαν με εντατική χημειοθεραπεία 
σε διάφορες κλινικές μελέτες, αναλύθηκε η επίδραση δι-
αφορετικών ορισμών της πρωτοπαθώς ανθεκτικής νόσου 
στην τελική έκβαση. Διαπιστώθηκε δε, ότι μείωση του 
αριθμού των βλαστών μικρότερη από 50% με παρουσία 
υπολειμματικού ποσοστού βλαστών >15% μετά από ένα 
κύκλο εφόδου (REF1) συνεπαγόταν ισοδύναμα αρνητική 
έκβαση με την αδυναμία επίτευξης πλήρους ύφεσης μετά 
από 2 κύκλους θεραπείας εφόδου (REF2). η 5ετής ολι-
κή επιβίωση στους ασθενείς με REF1 ή REF2 ήταν ση-
μαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τους ασθενείς που 
είχαν επιτύχει πλήρη ύφεση από τον πρώτο κύκλο θερα-
πείας (9% και 8% αντίστοιχα έναντι 40%). Παρατηρήθη-
κε ακόμα, ότι η αλλο-μΑκ βελτιώνει την επιβίωση τόσο 
στην ομάδα των ασθενών με REF1 όσο και στην ομάδα 
με REF2. η χρήση, λοιπόν, των κριτηρίων REF1 επιτρέ-
πει την πρώιμη αναγνώριση μιας υποομάδας ασθενών με 
πολύ πτωχή πρόγνωση μετά τον πρώτο κύκλο της θερα-
πείας εφόδου, οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν το συντο-
μότερο δυνατό σε αλλο-μΑκ.32

Εναλλακτικοί Δότες Αιμοποιητικών 
Κυττάρων
Α. Ενήλικες μη συγγενείς δότες

η αδυναμία ανεύρεσης κατάλληλου δότη αποτελούσε 
μέχρι πρότινος το βασικό περιοριστικό παράγοντα για τη 
διενέργεια αλλο-μΑκ, δεδομένου ότι μόνο το 30% των 
ασθενών διαθέτει HLA συμβατό αδελφό δότη. οι πρό-
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την επιλογή μιας ή δύο μονάδων, παρέχεται πλέον η δυ-
νατότητα ανεύρεσης δότη για την πλειοψηφία των ενηλί-
κων ασθενών. Ωστόσο, προβλήματα στη μεταμόσχευση 
οΠΑ παραμένουν η βραδύτερη αποκατάσταση της αι-
μοποιίας, κυρίως δε η καθυστερημένη ανοσιακή απο-
κατάσταση. τα προβλήματα αυτά, σε συνδυασμό με το 
υψηλό κόστος προμήθειας των μονάδων, έχουν οδηγή-
σει σε σταδιακή μείωση του αριθμού των μεταμοσχεύσε-
ων οΠΑ την τελευταία πενταετία με παράλληλη αύξηση 
του αριθμού των μεταμοσχεύσεων από απλοταυτόσημους 
οικογενειακούς δότες1. η μελλοντική θέση της μεταμό-
σχευσης οΠΑ θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των 
προοπτικών μελετών σύγκρισης με την απλοταυτόσημη 
μΑκ που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Γ. Απλοταυτόσημοι Οικογενειακοί Δότες
η μεταμόσχευση από απλοταυτόσημο δότη έχει κατα-

στεί δυνατή τα τελευταία χρόνια χωρίς να απαιτείται αφαί-
ρεση των τ-λεμφοκυττάρων από το μόσχευμα με τη μέθοδο 
της χορήγησης υψηλής δόσης κυκλοφωσφαμίδης μετά τη 
μεταμόσχευση (post-transplantation cyclophosphamide, 
PTCY). με τη μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται εγκατάστα-
ση του μοσχεύματος σε υψηλό ποσοστό με αποδεκτά χα-
μηλή συχνότητα σοβαρής οξείας GVHD και θνητότητα 
μη σχετιζόμενη με υποτροπή (NRM). η επίπτωση δε της 
χρόνιας GVHD είναι ιδιαίτερα ελαττωμένη συγκρινόμε-
νη με τις μεταμοσχεύσεις από συμβατούς δότες.40,41 Από 
αναδρομικές μελέτες, τα αποτελέσματα των απλοταυτό-
σημων μεταμοσχεύσεων παρουσιάζονται πλέον εφάμιλλα 
με αυτά των μεταμοσχεύσεων από συμβατούς αδελφούς 
ή μη συγγενείς δότες και των μεταμοσχεύσεων οΠΑ.42-44 
ςε εξέλιξη βρίσκεται προοπτική μελέτη σύγκρισης της 
απλοταυτόσημης μΑκ με PTCY με τη μεταμόσχευση 
μη συγγενικού οΠΑ. Πρόσφατα αναφέρθηκε ακόμα, ότι 
η απλοταυτόσημη μΑκ αποτελεί εφικτή και αποτελε-
σματική επιλογή σε ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιά-
ζουσα ομλ, για τους οποίους τα χρονικά περιθώρια για 
την ανεύρεση συμβατού δότη είναι πολύ περιορισμένα.45 
Από τα δεδομένα της δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών 
μεταμοσχευτικών κέντρων, διαπιστώνεται εντυπωσια-
κή αύξηση των μεταμοσχεύσεων από απλοταυτόσημους 
δότες, ο αριθμός των οποίων έχει τριπλασιασθεί μεταξύ 
2005 και 2015. η μεγαλύτερη αύξηση των απλοταυτό-
σημων μΑκ παρατηρείται στις μυελικές κακοήθειες με 
κύρια ένδειξη την ομλ (36,5% του συνόλου των απλο-
ταυτόσημων μΑκ κατά το έτος 2015). Είναι αξιοσημεί-
ωτο δε, ότι η εκρηκτική αυτή άνοδος του αριθμού των 
απλοταυτόσημων μΑκ αφορά τόσο σε πρώιμη όσο και 
σε προχωρημένη φάση της ομλ.1 

Αναμένεται σταθερή αύξηση του αριθμού των αλλο-
μΑκ τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι υπάρχουν πλέ-
ον διαθέσιμοι εναλλακτικοί δότες για όλους σχεδόν τους 

οδοι όμως των τελευταίων δύο δεκαετιών προσφέρουν 
τη δυνατότητα ανεύρεσης συμβατού ενήλικα μη συγγε-
νή δότη για το 60-80% των ασθενών με ομλ. ςε αυτό 
συνέβαλε η διαρκής αύξηση της Παγκόσμιας Δεξαμενής 
Δοτών μυελού των οστών, που υπερβαίνει σήμερα τα 
30 εκατομμύρια εθελοντές δότες. Επιπλέον, με τη χρήση 
μοριακών τεχνικών HLA τυποποίησης υψηλής ευκρίνει-
ας καθίσταται δυνατή η επιλογή δοτών με συμβατότητα 
στους τόπους HLA-A, -B, -C, -DRB1 ή/και -DQB1 σε 
επίπεδο αλληλίου για αυξανόμενο ποσοστό ασθενών.33 
τα αποτελέσματα δε των μεταμοσχεύσεων από καλά συμ-
βατούς μη συγγενείς δότες (δηλαδή, δότες συμβατούς σε 
8/8 ή σε 10/10 αλλήλια των ανωτέρω HLA τόπων) είναι 
πλέον εφάμιλλα με τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύ-
σεων από απόλυτα συμβατούς αδελφούς.34,35

Β.  Μη Συγγενικό Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα 
(ΟΠΑ)
τα δύο βασικά πλεονεκτήματα του οΠΑ είναι η 

άμεση διαθεσιμότητα των μονάδων για επείγουσα με-
ταμόσχευση, καθώς και οι μικρότερες απαιτήσεις HLA 
συμβατότητας με το λήπτη που καθιστούν εφικτή τη με-
ταμόσχευση ακόμη και με διαφορές σε 1 ή 2 από τα 6 κύ-
ρια αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (HLA-A, -B και -DRB1). 
Από την άλλη, το μειονέκτημα του οΠΑ είναι η χαμηλή 
δόση κυττάρων, που περιόριζε αρχικά τη χρήση του ως 
πηγής μοσχεύματος στα παιδιά ή στους ασθενείς σωμα-
τικού βάρους <50 kg. την τελευταία 15ετία όμως, έγινε 
δυνατή η ευρεία εφαρμογή του οΠΑ για μεταμόσχευ-
ση σε ενήλικες με τη βελτίωση της ποιότητας των μονά-
δων, την έκπτυξη των κυττάρων ex vivo36 και ιδιαίτερα 
με τη μέθοδο της έγχυσης δύο μονάδων.37 Από μεγάλη 
αναδρομική μελέτη από το CIBMTR (Center for Inter-
national Blood and Marrow Transplant Research) και το 
EBMT, που περιέλαβε πάνω από 1500 ασθενείς, φάνη-
κε ότι η μεταμόσχευση μη συγγενικού οΠΑ σε ενήλικες 
με οξεία λευχαιμία συσχετίζεται με αυξημένη NRM και 
παράλληλα χαμηλότερη συχνότητα νόσου μοσχεύματος 
έναντι ξενιστή (GVHD) και υποτροπής, με αποτέλεσμα 
η επιβίωση να είναι παρόμοια με την επιβίωση μετά από 
μεταμόσχευση μυελού των οστών ή περιφερικού αίμα-
τος από συμβατό εθελοντή δότη.38 Πρόσφατα δεδομένα 
συνηγορούν ακόμη για την υπεροχή του οΠΑ ως πηγής 
μοσχεύματος σε ασθενείς με ανιχνεύσιμη MRD κατά τη 
μεταμόσχευση. ςτην ομάδα αυτήν των ασθενών, διαπι-
στώθηκε σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα υποτροπής 
μετά από μεταμόσχευση οΠΑ συγκριτικά με τις μετα-
μοσχεύσεις από πλήρως ή μερικά συμβατούς εθελοντές 
μη συγγενείς δότες, η οποία μάλιστα μεταφράσθηκε σε 
όφελος επιβίωσης με το οΠΑ.39 με βάση τα ανωτέρω, 
το οΠΑ έχει καθιερωθεί ως εναλλακτική πηγή μοσχεύ-
ματος για ασθενείς που δεν διαθέτουν συμβατό δότη. με 
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ασθενείς που έχουν ανάγκη αλλογενούς μεταμόσχευσης. 
Απαιτούνται, όμως, περαιτέρω μελέτες με μεγαλύτερο 
χρόνο παρακολούθησης των ασθενών και ανάλυση των 
γενετικών χαρακτηριστικών της νόσου, προκειμένου να 
καθοριστεί ο ρόλος και τα κριτήρια επιλογής των δια-
φορετικών ειδών εναλλακτικών δοτών στις μεταμοσχεύ-
σεις για ομλ.10

Καταλληλότητα Ασθενών  
για Μεταμόσχευση

η ηλικία υπήρξε αρχικά ο κύριος περιοριστικός πα-
ράγοντας για τη διενέργεια αλλο-μΑκ στους ασθενείς 
με ομλ. Ωστόσο, από διάφορες μελέτες διαπιστώθηκε 
ότι η ηλικία δεν αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παρά-
γοντα για την έκβαση της αλλο-μΑκ.46-48 η ηλικία, λοι-
πόν, δεν στοιχειοθετεί από μόνη της λόγο αποκλεισμού 
των ασθενών από τη μεταμόσχευση. η απόφαση δε για 
τη μεταμόσχευση πρέπει να λαμβάνεται ανάλογα με τον 
κίνδυνο από τη νόσο και την εκτίμηση της κατάστασης 
του ασθενή με βάση τη συννοσηρότητα. Αυτή εκφράζε-
ται με το σχετιζόμενο με τη μεταμόσχευση δείκτη συν-
νοσηρότητας (HCT-CI), που αποτελεί ένα επικυρωμένο 
σύστημα άθροισης των επιμέρους συννοσηροτήτων σε 
ένα συνολικό βαθμό και παρέχει τη δυνατότητα πρόβλε-
ψης της θνητότητας (NRM) από την αλλο-μΑκ.6 Επίσης 
σημαντική, είναι η γηριατρική εκτίμηση για τους ασθε-
νείς ηλικίας άνω των 60-65 ετών, η οποία σε συνδυασμό 
με τον HCT-CI μπορεί να διακρίνει καλύτερα την έκβαση 
μετά την αλλο-μΑκ.49 Ακόμα, για τη βελτίωση της πρό-
βλεψης της NRM και της επιβίωσης, προτείνεται ο συν-
δυασμός του HCT-CI με το βαθμό κινδύνου κατά EBMT 
(EBMT risk score).7,50,51

Επιλογή Σχήματος προετοιμασίας 
τα συμβατικά μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασί-

ας (myeloablative conditioning, MAC) αποτελούν βασική 
παράμετρο της αντιλευχαιμικής δράσης της αλλο-μΑκ, 
πλην όμως συχνά συνοδεύονται από σημαντική τοξικό-
τητα και θνητότητα (NRM). η παρατήρηση ότι τόσον η 
τοξικότητα στους ιστούς όσο και η εμφάνιση βαριάς νό-
σου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD) σχετίζονται 
με την ένταση του σχήματος προετοιμασίας,52 οδήγησε 
στην υπόθεση ότι η μείωση της έντασης του σχήματος θα 
μπορούσε να περιορίσει αυτές τις επιπλοκές διατηρώντας 
παράλληλα την αντιλευχαιμική δράση του μοσχεύματος 
(GVL).53,54 Αναπτύχθηκαν έτσι, τα μη μυελοαφανιστικά 
(non-myeloablative, NMA) και τα μειωμένης έντασης 
σχήματα προετοιμασίας (reduced intensity conditioning, 
RIC). οι δύο αυτές κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους ως 
προς το βαθμό μυελοκαταστολής που προκαλούν, στην 

πραγματικότητα όμως υπάρχει ένα συνεχές φάσμα σχη-
μάτων προετοιμασίας από τα εντελώς μη μυελοαφανι-
στικά μέχρι τα μυελοαφανιστικά σχήματα. τα ανωτέρω 
σχήματα βασίζονται περισσότερο στην ανοσοκαταστο-
λή με σκοπό την εγκατάσταση του μοσχεύματος, ενώ η 
αντιλευχαιμική δράση επαφίεται κατά κύριο λόγο στην 
ανοσολογική δράση του μοσχεύματος έναντι της λευ-
χαιμίας (GVL).54 η εφαρμογή των μειωμένης έντασης 
σχημάτων προετοιμασίας καθιστά εφικτή τη διενέργεια 
αλλο-μΑκ σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας ή σε ασθε-
νείς με σημαντική συννοσηρότητα που δεν είναι κατάλ-
ληλοι να υποβληθούν σε μυελοαφανιστικά σχήματα. οι 
μεταμοσχεύσεις με RIC παρουσιάζουν αυξητική τάση 
διεθνώς και αποτελούν σήμερα το 40% του συνολικού 
αριθμού των αλλο-μΑκ.1 

Δεν έχει καθοριστεί ποια είναι η ιδανική ένταση του 
σχήματος προετοιμασίας που παρέχει τη βέλτιστη ισορ-
ροπία μεταξύ αντιλευχαιμικής δράσης και τοξικότητας. 
τα NMA σχήματα προετοιμασίας, όπως αυτό που αναπτύ-
χθηκε αρχικά στο Seattle και περιλαμβάνει χαμηλή δόση 
ολοσωματικής ακτινοβολίας (200 cGy) και φλουδαραβί-
νη, έχουν πολύ χαμηλή τοξικότητα αλλά η αντιλευχαιμική 
δράση τους υπολείπεται, ιδιαίτερα σε προχωρημένη νόσο 
ή σε υψηλού κινδύνου ομλ.55 ςε προοπτική δε μελέτη 
διαπιστώθηκε ότι τέτοια NMA σχήματα συσχετίζονται 
με χαμηλότερη NRM με το κόστος όμως της υψηλότε-
ρης συχνότητας υποτροπής, με αποτέλεσμα να έχουν πα-
ρόμοια έκβαση με σχήματα προετοιμασίας μεγαλύτερης 
σχετικά έντασης (RIC).56 Άλλα σχήματα προετοιμασίας 
βασίστηκαν στο συνδυασμό ενός αλκυλιούντα παράγο-
ντα με ένα ανάλογο πουρίνης, με προσπάθεια στη συνέ-
χεια να αυξηθεί η δόση του αλκυλιούντα παράγοντα για 
να βελτιωθεί η αντιλευχαιμική δράση του σχήματος.57,58

ςχήματα RIC χορηγούνται ακόμα και σε ασθενείς 
που είναι κατάλληλοι να λάβουν μυελοαφανιστικά σχή-
ματα, ιδιαίτερα ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών. Από 
αναδρομικές μελέτες, φάνηκε αρχικά ότι η επιβίωση εί-
ναι παρόμοια με τη χορήγηση σχημάτων RIC ή μυελο-
αφανιστικών σχημάτων σε ασθενείς ηλικίας 40-60 ετών 
που υποβάλλονται σε αλλο-μΑκ σε πρώτη πλήρη ύφε-
ση.14 Ωστόσο, πρόσφατη προοπτική τυχαιοποιημένη με-
λέτη του Blood and Marrow Transplant Clinical Trials 
Network (BMT CTN 0901) αποδεικνύει ότι τα μυελοα-
φανιστικά σχήματα πλεονεκτούν έναντι των RIC. η με-
λέτη συμπεριέλαβε 272 ασθενείς (218 με ομλ και 54 
με μΔς), ηλικίας 18-65 ετών, με HCT-CI ≤4 και ποσο-
στό βλαστών στο μυελό <5% κατά τη μεταμόσχευση. οι 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν MAC (κυρίως βου-
σουλφάνη/κυκλοφωσφαμίδη) ή RIC (κυρίως βουσουλ-
φάνη/φλουδαραβίνη) και υποβλήθηκαν σε αλλο-μΑκ 
από HLA συμβατό αδελφό ή μη συγγενή δότη. η μελέ-
τη τερματίστηκε πρώιμα λόγω της υψηλής συχνότητας 
υποτροπής στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν RIC 
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συγκριτικά με αυτούς που έλαβαν MAC (48,3% έναντι 
13,5%, P <0,001). η συνολική επιβίωση ήταν χαμηλότε-
ρη στην ομάδα των RIC αλλά η διαφορά δεν ήταν στατι-
στικά σημαντική (67,7% έναντι 77,5% στους 18 μήνες, 
P=0,07). η θνητότητα από τη θεραπεία (TRM) ήταν μι-
κρότερη με τα RIC (4,4% έναντι 15,8%, P=0,002), αλλά 
η ελεύθερη υποτροπής επιβίωση (RFS) ήταν σημαντικά 
χαμηλότερη σε σχέση με τα MAC (47,3% έναντι 67,8%, 
P<0,01).59 η παραπάνω μελέτη καταδεικνύει τη σημασία 
που έχει η ένταση του σχήματος προετοιμασίας για την 
ίαση της ομλ. ςε ασθενείς ηλικίας <65 ετών με απο-
δεκτό δείκτη συννοσηρότητας (HCT-CI) επιβάλλεται η 
χρήση MAC πριν από τη μεταμόσχευση. οι ασθενείς που 
δεν είναι κατάλληλοι για MAC, πρέπει να είναι υποψήφι-
οι για νεότερες θεραπείες (χημειοθεραπεία, ανοσοθερα-
πεία, θεραπείες στόχευσης) με σκοπό την ενίσχυση της 
αντιλευχαιμικής δράσης. τα MAC παραμένουν, λοιπόν, 
η θεραπεία εκλογής για ασθενείς με ομλ ή μΔς που 
υποβάλλονται σε αλλο-μΑκ.

Αντιμετώπιση και πρόληψη της υποτροπής 
της ΟΜΛ μετά τη Μεταμόσχευση

Αν και η αλλο-μΑκ προσφέρει τη δυνατότητα ίασης 
στους ασθενείς με ομλ, η νόσος συχνά υποτροπιάζει. η 
έκβαση των ασθενών που παρουσιάζουν υποτροπή μετά 
από αλλογενή μεταμόσχευση σε πρώτη ή δεύτερη πλήρη 
ύφεση είναι ιδιαίτερα πτωχή.60,61 οι υποτροπές συμβαί-
νουν κατά κανόνα μέσα στα πρώτα 2 έτη από την αλλο-
μΑκ. ςε μεγάλη αναδρομική μελέτη από το CIBMTR, η 
επιβίωση στο πρώτο έτος μετά την υποτροπή ήταν μόλις 
23%. Ωστόσο, η συνολική επιβίωση στα 3 έτη συσχετι-
ζόταν με το χρόνο εμφάνισης της υποτροπής από την αλ-
λο-μΑκ (4% για τους ασθενείς με υποτροπή μέσα στους 
πρώτους 6 μήνες, 12% για υποτροπή μεταξύ 6 μηνών και 
2 ετών, 26% για υποτροπή μεταξύ 2 και 3 ετών και 38% 
για υποτροπή πέραν των 3 ετών από τη μεταμόσχευση). 
Εκτός από το μικρότερο διάστημα μεταξύ μεταμόσχευ-
σης και υποτροπής, άλλοι παράγοντες κινδύνου για την 
επιβίωση είναι η ηλικία άνω των 40 ετών, η παρουσία 
ενεργού GVHD κατά την υποτροπή, ο δυσμενής καρυ-
ότυπος, καθώς και η πρώτη αλλο-μΑκ από ασύμβατο 
μη συγγενή δότη ή οΠΑ.60

η έκβαση εξαρτάται και από τη θεραπευτική μέθοδο 
για την αντιμετώπιση της υποτροπής. η επιβίωση είναι 
καλύτερη στους ασθενείς που υποβάλλονται σε έγχυση 
λεμφοκυττάρων του δότη (donor lymphocyte infusion, 
DLI) έναντι αυτών που αντιμετωπίζονται με χημειοθερα-
πεία ή υποστηρικτική αγωγή μόνο. η αποτελεσματικότη-
τα των DLI ενισχύεται μάλιστα σημαντικά εάν προηγηθεί 
επίτευξη πλήρους ύφεσης με χημειοθεραπεία.62 Αντίστρο-
φα, η χημειοθεραπεία δεν είναι από μόνη της ικανή να 
προσφέρει μακροπρόθεσμο έλεγχο της νόσου. Από πιο 

πρόσφατη μελέτη του EBMT διαπιστώθηκε ότι, σε ασθε-
νείς στους οποίους επιτυγχάνεται πλήρης ύφεση με χη-
μειοθεραπεία, η έγχυση κυττάρων του δότη υπό μορφή 
DLI ή δεύτερης μεταμόσχευσης προσφέρει σημαντικά 
μεγαλύτερη επιβίωση συγκριτικά με τη χορήγηση μόνο 
χημειοθεραπείας.63 η χρήση υπομεθυλιωτικών παραγό-
ντων έχει μέτρια αποτελεσματικότητα σε υποτροπή ομλ 
μετά από αλλο-μΑκ με συχνότητα επίτευξης πλήρους 
ύφεσης περί το 15%.64 τα ποσοστά ανταπόκρισης μπο-
ρεί να είναι καλύτερα με το συνδυασμό της αζακυτιδίνης 
με DLI. Από αναδρομική πολυκεντρική μελέτη σε 154 
ασθενείς με υποτροπή ομλ (n=124) ή μΔς (n=28) με-
τά από αλλο-μΑκ, αναφέρθηκε με την ανωτέρω μέθο-
δο επίτευξη πλήρους ύφεσης στο 27% των περιπτώσεων. 
ςτους ασθενείς δε με ομλ, η ανταπόκριση συσχετίσθηκε 
σημαντικά με το χαμηλό φορτίο της νόσου (μοριακή μό-
νο υποτροπή ή βλάστες στο μυελό <13%).65 Αυτό υποδη-
λώνει τη σημασία που έχει η στενή παρακολούθηση της 
νόσου μετά τη μεταμόσχευση και η πρώιμη θεραπευτική 
παρέμβαση σε φάση αρχόμενης ή μοριακής υποτροπής. 
ςύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση τώρα, η θεραπεία με 
τον αναστολέα του CTLA-4 ipilimumab προσφέρει αντα-
πόκριση στο ένα τρίτο περίπου των ασθενών με υποτροπή 
μυελικής ή λεμφικής κακοήθειας μετά από αλλο-μΑκ, 
περιλαμβανομένης και εξωμυελικής υποτροπής ομλ.66

οι ασθενείς που υποβάλλονται σε δεύτερη μεταμό-
σχευση αντιπροσωπεύουν μια πολύ επιλεγμένη ομάδα 
των ασθενών με υποτροπή μετά την πρώτη μεταμόσχευ-
ση. ςύμφωνα με αναδρομικές μελέτες, η 5ετής επιβίωση 
κυμαίνεται στο 20-30%, η NRM είναι περίπου 30% και η 
σχετιζόμενη με υποτροπή θνητότητα υπερβαίνει το 40%. 
Ευνοϊκοί προγνωστικοί παράγοντες για την έκβαση της 
δεύτερης μεταμόσχευσης είναι διάρκεια της ύφεσης μετά 
την 1η αλλο-μΑκ πάνω από 6 μήνες, ηλικία ίση ή μικρό-
τερη από 20 έτη, καθώς και η επίτευξη πλήρους ύφεσης 
πριν από τη 2η αλλο-μΑκ.67 Από τις υπάρχουσες μελέ-
τες δεν έχει αποδειχθεί εάν η επιλογή διαφορετικού δό-
τη για τη δεύτερη μεταμόσχευση πλεονεκτεί έναντι της 
χρήσης του αρχικού δότη.61 

τα πτωχά αποτελέσματα από τη θεραπεία της υπο-
τροπής, υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης της 
επανεμφάνισης της νόσου μετά τη μεταμόσχευση. Θε-
ραπευτικές παρεμβάσεις με σκοπό τη μείωση του κινδύ-
νου της υποτροπής της ομλ δοκιμάζονται σε διάφορες 
φάσεις της διαδικασίας της αλλο-μΑκ: 
 α. Ενίσχυση του σχήματος προετοιμασίας: η χορήγηση 

μυελοαφανιστικού σχήματος με πλήρη δόση βουσουλ-
φάνης επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της νόσου συγκριτι-
κά με τα σχήματα μειωμένης έντασης (RIC).59 Επίσης, 
ενίσχυση της αντιλευχαιμικής δράσης μπορεί να επι-
τευχθεί χωρίς παράλληλη αύξηση της τοξικότητας, 
με ραδιοανοσοθεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα 
έναντι του κοινού λευκοκυτταρικού αντιγόνου CD45 
συζευγμένο με ραδιενεργό ιώδιο (131I-anti-CD45) που 
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επιτρέπει τη χορήγηση πολύ υψηλής δόσης ακτινο-
βολίας εκλεκτικά στα αιμοποιητικά όργανα, δηλαδή 
στο μυελό των οστών και το σπλήνα. η ενσωμάτω-
ση του 131I-anti-CD45 σε μη μυελοαφανιστικό σχήμα 
προετοιμασίας (TBI 200 cGy/Φλουδαραβίνη) οδηγεί 
σε αξιόλογη μείωση της συχνότητας υποτροπής, χω-
ρίς επιδείνωση της NRM, σε ασθενείς με παρουσία 
ενεργού νόσου κατά την αλλο-μΑκ.68 ςε εξέλιξη 
βρίσκεται προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 
III, η οποία συγκρίνει την ανωτέρω θεραπευτική μέ-
θοδο με τη συμβατική χημειοθεραπεία διάσωσης σε 
ασθενείς ηλικίας ≥55 ετών με υποτροπιάζουσα ή αν-
θεκτική ομλ. 

 β. Θεραπεία συντήρησης μετά την αλλο-μΑκ: η συ-
ντήρηση με αζακυτιδίνη αξιολογήθηκε σε μελέτη κα-
θορισμού δόσης από το MD Anderson Cancer Center, 
που περιέλαβε 45 ασθενείς διάμεσης ηλικίας 60 ετών 
με ομλ ή μΔς υψηλού κινδύνου. η μέγιστη ανεκτή 
δόση ήταν 32 mg/m2 επί 5 ημέρες το μήνα για 4 ή πε-
ρισσότερους κύκλους. η έναρξη της θεραπείας ήταν 
εφικτή από την 6η εβδομάδα μετά τη μεταμόσχευση. 
η συντήρηση με αζακυτιδίνη δεν προκάλεσε επιδείνω-
ση της GVHD και η επιβίωση ελεύθερη νόσου ήταν 
ενθαρρυντική (58% σε 1 έτος) για αυτήν την ομάδα 
ασθενών πολύ υψηλού κινδύνου.13 Από τις μελέτες 
συντήρησης διαπιστώθηκε ακόμα, ότι η θεραπεία με 
αζακυτιδίνη προκαλεί επαγωγή τ-λεμφοκυττάρων με 
ειδικότητα έναντι αντιγόνων που εκφράζονται από 
τα λευχαιμικά κύτταρα ευοδώνοντας έτσι την GVL 
δράση του μοσχεύματος.69 οι αναστολείς της κινά-
σης FLT3 (FMS-like tyrosine kinase 3) δοκιμάζονται 
επίσης στο πλαίσιο θεραπείας συντήρησης μετά αλ-
λο-μΑκ για FLT3-ITD-θετική ομλ. ςε αναδρομι-
κή μελέτη, η συντήρηση με sorafenib σε 26 ασθενείς 
συσχετίσθηκε με σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα 
υποτροπής και καλύτερη επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης 
νόσου (PFS) και συνολική επιβίωση (OS) συγκριτικά 
με ομάδα ελέγχου 55 ασθενών που δεν έλαβαν συντή-
ρηση μετά την αλλο-μΑκ.70 το gilteritinib, ένας νεό-
τερος αναστολέας της FLT3, δοκιμάζεται τρεχόντως 
σε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ιιι ένα-
ντι placebo ως θεραπεία συντήρησης μετά αλλο-μΑκ 
για FLT3-ITD-θετική ομλ (μελέτη NCT02997202, 
BMT CTN 1506).

 γ. Προληπτική (Preemptive) θεραπεία σε επικείμενη 
υποτροπή: ςτη μελέτη RELAZA, χορηγήθηκε αζα-
κυτιδίνη για πρόληψη της υποτροπής σε ασθενείς με 
ανιχνεύσιμη MRD μετά από αλλο-μΑκ. Ως MRD στη 
συγκεκριμένη μελέτη ορίστηκε η πτώση του χιμαιρι-
σμού δότη σε επίπεδα κάτω του 80%, που προβλέπει 
την εμφάνιση αιματολογικής υποτροπής σε διάμεσο 
χρόνο 2 μηνών. Από τους 20 ασθενείς που εντάχθηκαν 

στη μελέτη, οι 10 παρουσίασαν μείζονα ανταπόκρι-
ση με αποκατάσταση χιμαιρισμού δότη >80% μετά 
από 4 κύκλους αζακυτιδίνης. Αν και η πλειοψηφία 
των ασθενών (13/20) υποτροπίασαν τελικά, φάνηκε 
ότι η προληπτική θεραπεία με αζακυτιδίνη μπορεί να 
καθυστερήσει σημαντικά την αιματολογική υποτρο-
πή για πάνω από 6 μήνες μετά την ανίχνευση MRD, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για δεύτερη μετα-
μόσχευση σε πιο εύθετο χρόνο.71 η αζακυτιδίνη έχει 
επίσης δοκιμαστεί ως προληπτική θεραπεία σε μορι-
ακή υποτροπή ομλ με μετάλλαξη NPM1 μετά από 
εντατική χημειοθεραπεία ή μεταμόσχευση (αυτόλο-
γη ή αλλογενή)72. Αν και οι μοριακές ανταποκρίσεις 
είναι πρόσκαιρες, είναι ενδεχόμενη η επίτευξη στα-
θερής μοριακής ύφεσης στο πλαίσιο της αλλο-μΑκ 
λόγω παράλληλης επαγωγής της GVL δράσης από 
την αζακυτιδίνη.

 δ. Ανοσοθεραπεία στο πλαίσιο της μεταμόσχευσης: 
η ανάπτυξη νέων και αποτελεσματικών μεθόδων 
ανοσοθεραπείας, όπως τα μονοκλωνικά αντισώμα-
τα, τα ειδικά τ-λεμφοκύτταρα έναντι αντιγόνων που 
σχετίζονται με τη λευχαιμία, τα NK κύτταρα και τα 
τ-λεμφοκύτταρα με χιμαιρικούς αντιγονικούς υπο-
δοχείς (CAR T cells) έναντι αντιγόνων της μυελικής 
σειράς (CD33, CD123),73 αναμένεται ότι θα αυξήσει 
σημαντικά τη δυνατότητα ίασης της ομλ μέσω της 
αλλογενούς μεταμόσχευσης.

Συμπεράσματα
η αλλογενής μεταμόσχευση προσφέρει τη δυνατότη-

τα μακροπρόθεσμου ελέγχου της νόσου ακόμη και στην 
ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα ομλ. Επιβάλλεται, λοι-
πόν, η διενέργεια της αλλο-μΑκ στον πλέον κατάλληλο 
χρόνο ανάλογα με τους προγνωστικούς παράγοντες της 
νόσου και τα δεδομένα της ανταπόκρισης στη θεραπεία. 
οι ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτική ομλ πρέπει να 
προχωρούν στη μεταμόσχευση το συντομότερο δυνατό 
χωρίς επανειλημμένες προσπάθειες επανεφόδου. οι ασθε-
νείς δε με υποτροπιάζουσα ομλ πρέπει να υποβάλλονται 
σε αλλο-μΑκ κατά το δυνατό στα πλαίσια ερευνητικών 
πρωτοκόλλων με σκοπό την ενίσχυση της αντιλευχαιμι-
κής δράσης του μοσχεύματος (GVL).

ςτη σημερινή εποχή, ολοι οι ασθενείς μπορούν να 
βρουν δότη για μεταμόσχευση (εθελοντή μη συγγενή, 
οΠΑ ή απλοταυτόσημο οικογενειακό δότη). Είναι, λοι-
πόν, επιβεβλημένο η HLA τυποποίηση των ασθενών και 
των οικογενειών τους να γίνεται πρώιμα, κατά προτίμη-
ση από τη διάγνωση της ομλ, ώστε να είναι δυνατή η 
έγκαιρη ανεύρεση δότη ιδιαίτερα για την περίπτωση πρω-
τοπαθώς ανθεκτικής νόσου. 
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ABSTRACT: AML is the most frequent indication for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 
(alloHSCT). The decision to perform a transplant is dependent on the assessment of the risk-benefit ratio, 
namely nonrelapse mortality (NRM) versus reduction of relapse risk by transplantation. The choice to 
proceed to transplant in first complete remission is based primarily on the genetic risk stratification ac-
cording to ELN (European LeukemiaNet). AlloHSCT is not generally indicated in favorable-risk AML, 
whereas it is the preferred post-remission treatment for adverse-risk AML. In intermediate-risk disease, 
alloHSCT is clearly superior to conventional chemotherapy, albeit autologous HSCT remains a thera-
peutic option. Monitoring of minimal residual disease (MRD) becomes increasingly important for con-
sidering transplantation during first complete remission. AlloHSCT is invariably indicated in primary 
refractory or relapsed AML offering the possibility of cure in 20-40% of such cases. Access of patients 
to alloHSCT has considerably improved over the last several years. Apart from HLA identical siblings, 
alternative stem cell donors (volunteer unrelated, umbilical cord blood, as well as haploidentical family 
donors) are now available for practically every patient who needs an allotransplant. Hence, the decision 
on transplantation is not as much influenced by the availability of a donor as by the fitness of a patient 
for the procedure. Patients should not be precluded from transplantation solely based on age, and trans-
plant evaluation must rely on the presence of significant comorbidities and geriatric assessment. Of note, 
NRM is reliably predicted by the hematopoietic cell transplantation comorbidity index (HCT-CI). Al-
loHSCT has become feasible in older or medically infirm patients with the advent of reduced-intensity 
conditioning (RIC) regimens. However, the intensity of the conditioning regimen is strongly associated 
with the risk of disease relapse. Therefore, myeloablative regimens remain the standard of care for fit 
patients with AML. Prognosis for patients relapsing after alloHSCT is extremely poor. Treatment op-
tions for post-transplant relapse include chemotherapy followed by donor lymphocyte infusions (DLI) 
or a second transplant. Of greater interest is the prevention of relapse, which is currently pursued by en-
hancement of the antileukemic activity of conditioning regimens, by maintenance or preemptive thera-
py with hypomethylating agents or FLT3 inhibitors, as well as by novel methods of immunotherapy in 
the context of stem cell transplantation. 
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Οξεία Προμυελοκυτταρική Λευχαιμία:  
Από τη Μοριακή Βιολογία στην Ίαση

Μαρία Ν. Παγώνη, Ιωάννης Τσώνης, Χαρά Γιατρά

ΠΕΡιληΨη: η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά ως διακριτή οντότητα το 1957 και θεωρούνταν κα-
κοηθέστατη μορφή οξείας λευχαιμίας, που οδηγούσε γρήγορα σε θάνατο κυρίως λόγω αιμορραγικών 
επιπλοκών. η ιστορία της οξείας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας (οΠλ) είναι από τις πιο συναρπαστι-
κές της σύγχρονης Αιματολογίας. η οΠλ αποτελεί μια απολύτως διακριτή οντότητα, η οποία περιγρά-
φηκε για πρώτη φορά το 1957 από τον ηillestad, ως η «πλέον κακοήθης» μορφή οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας (ομλ) λόγω του αυξημένου κινδύνου πρώιμου θανάτου από αιμορραγικές επιπλοκές. ςή-
μερα, θεωρείται νόσος-πρότυπο για την επιτυχημένη εφαρμογή στοχευμένων θεραπειών και είναι πλέ-
ον νόσημα εν δυνάμει ιάσιμο. η διάγνωση τίθεται πρωταρχικά με κλασικές μεθόδους: ιστορικό, φυσική 
εξέταση, μορφολογία επιχρισμάτων αίματος και μυελού των οστών, πηκτικολογικό έλεγχο και τεκμηρι-
ώνεται από τα ευρήματα της κυτταρομετρίας ροής, του κυτταρογενετικού ελέγχου ή του FISH για την 
αντιμετάθεση t(15;17) και της μοριακής ανίχνευσης του χιμαιρικού γονιδίου PML-RARA, που αποτε-
λεί την κύρια παθογενετική βλάβη της οΠλ. η βαθύτερη κατανόηση του παθογενετικού μηχανισμού 
της νόσου, οδήγησε σε πραγματική επανάσταση στη θεραπευτική αντιμετώπιση στη δεκαετία του 1980, 
όταν για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ένας μη χημειοθεραπευτικός παράγων, το all-trans retinoic acid 
(ATRA), για την αντιμετώπιση μιας οξείας λευχαιμίας. η μονοθεραπεία με ATRA είχε ως αποτέλεσμα 
υψηλά ποσοστά ύφεσης, αντίστοιχα υψηλά ήταν όμως και τα ποσοστά υποτροπών. Έτσι, ξεκίνησαν οι 
πρώτες μελέτες συνδυασμού ATRA και χημειοθεραπείας και αποδείχτηκε ότι με τη σύγχρονη χορήγη-
ση ATRA+ανθρακυκλίνης+/-αρασυτίνης τα ποσοστά υποτροπής ήταν μικρότερα, ενώ εμφανιζόταν λι-
γότερο συχνά το σύνδρομο ρετινοϊκού οξέος/διαφοροποίησης. Ακολούθησε η εισαγωγή του τριοξειδίου 
του αρσενικού (Ατο) στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οΠλ, τη δεκαετία του 1990. λίγο αργότερα, 
αποδείχτηκε η συνέργεια των Ατο+ATRA μέσω ενίσχυσης της διαφοροποίησης και της απόπτωσης και 
άνοιξε ο δρόμος για την αντιμετώπιση της οΠλ με βάση στοχευμένες θεραπείες, ακόμη και χωρίς τη 
χορήγηση χημειοθεραπείας. η ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου αποτέλεσε ένα πρόσθετο βήμα για τον 
ορθολογικό σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης και επιτρέπει την απαλοιφή της χημειοθεραπεί-
ας τουλάχιστον για τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου, ενώ προσφέρει εντατικοποιημένη θεραπεία στους 
ασθενείς υψηλού κινδύνου. η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση μειώνει αφενός μεν τις μακροχρό-
νιες επιπλοκές και κυρίως τις δευτεροπαθείς κακοήθειες και αφετέρου τα ποσοστά υποτροπών. με το 
συνδυασμό ATO+ATRA η έκβαση για τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου είναι εξαιρετική, ενώ διαφαίνεται 
σε μελέτες υπό εξέλιξη ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Έτσι, λοι-
πόν,ο στόχος της αντιμετώπισης μιας λευχαιμίας με απαλοιφή της χημειοθεραπείας φαίνεται εν πολλοίς 
να αποτελεί πραγματικότητα. ςήμερα, με όλες τις θεραπευτικές επιλογές που διαθέτουμε η πρωτοπαθώς 
ανθεκτική νόσος είναι εξαιρετικά σπάνια, ενώ το ποσοστό μακρόχρονης επιβίωσης προσεγγίζει το 80% 
για την ομάδα των ασθενών υψηλού κινδύνου και είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους χαμηλού κινδύνου 
ασθενείς. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στην αντιμετώπιση της οΠλ, κύριο πρόβλημα εξα-
κολουθούν να είναι τα υψηλά ποσοστά πρώιμου θανάτου. η οΠλ παραμένει επείγουσα ιατρική κατά-
σταση και είναι σημαντικό να γίνεται έναρξη θεραπείας με ATRA άμεσα με την υποψία της διάγνωσης.
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Εισαγωγή
η οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (οΠλ) απο-

τελεί μια απολύτως διακριτή οντότητα, η οποία περιγρά-
φηκε για πρώτη φορά το 1957 από τον ηillestad, ως η 
«πλέον κακοήθης» μορφή οξείας μυελογενούς λευχαιμίας 
(ομλ) λόγω του αυξημένου κινδύνου πρώιμου θανάτου 
από αιμορραγικές επιπλοκές. ςήμερα, με την εφαρμογή 
στοχευμένων θεραπειών, θεωρείται η πιο ιάσιμη μορφή 
της οξείας λευχαιμίας, αν και το πρόβλημα των πρώιμων 
θανάτων παραμένει η κύρια αιτία αποτυχίας στη θερα-
πεία, αντίθετα με όλους τους άλλους τύπους ομλ, στους 
οποίους το κύριο πρόβλημα αποτελεί η ανθεκτική νόσος. 
μορφολογικά ταυτοποιείται ως μ3 ή μ3v/μικροκοκκι-
ώδης, κυτταρογενετικά χαρακτηρίζεται από την αμοι-
βαία μετάθεση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 15 και 17 
[t(15;17)] με αποτέλεσμα τη δημιουργία της χιμαιρικής 
πρωτεΐνης PML/RARA, η οποία συνδέεται άμεσα τόσο 
με την παθογένεια της νόσου, όσο και με τη δυνατότητα 
ίασης ακόμη και χωρίς τη χορήγηση κυτταροτοξικής θε-
ραπείας. Αποτελεί επείγουσα κατάσταση στην αιματολο-
γία και χρήζει αντιμετώπισης άμεσα με την υποψία της 
διάγνωσης, με εντατική υποστηρικτική αγωγή και έναρξη 
ATRΑ (all-transretinoic acid). οποιαδήποτε καθυστέρηση 
μπορεί να έχει ως συνέπεια πρώιμο θάνατο σε ασθενείς 
που πάσχουν από ένα εν δυνάμει ιάσιμο νόσημα. για το 
λόγο αυτό απαιτείται υψηλός βαθμός υποψίας από τους 
Αιματολόγους. η έκβαση βελτιώθηκε με τη χρήση των 
ανθρακυκλινών, ενώ η επανάσταση στη θεραπεία έγινε με 
την εισαγωγή του ATRA πριν δύο δεκαετίες και του Ατο 
(Arsenic Trioxide) αργότερα, καθιστώντας την οΠλ την 
πρώτη αιματολογική κακοήθεια που αντιμετωπίσθηκε με 
θεραπεία στόχευσης της μοριακής βλάβης. η ταξινόμηση 
σε ομάδες κινδύνου οδηγεί στον ορθολογικό σχεδιασμό 
της θεραπευτικής αντιμετώπισης και επιτρέπει την απα-
λοιφή της χημειοθεραπείας τουλάχιστον για τους ασθε-
νείς χαμηλού κινδύνου.

Επιδημιολογία
η οΠλ υπολογίζεται στο 5-10% των νέων περιπτώ-

σεων ομλ. κατά προσέγγιση 600-800 νέες περιπτώσεις 
οΠλ διαγιγνώσκονται στις η.Π.Α. ετησίως1,2, ενώ στην 
Ελλάδα και την κύπρο εκτιμάται ότι οι νέες περιπτώσεις 
είναι 6-8.3 ςε αρκετές μελέτες διεθνώς, έχει αναφερθεί μι-
κρή αύξηση της επίπτωσης της νόσου τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες4,5, ενώ αντίστοιχες παρατηρήσεις υπάρχουν και 
για την Ελλάδα. τα αίτια της αύξησης παραμένουν άγνω-
στα, αν και πιθανολογείται ότι ενδεχομένως οφείλεται 
στην έγκαιρη διάγνωση, τη βελτίωση των διαγνωστικών 
μέσων καθώς και στην αύξηση των δευτεροπαθών μορ-
φών της νόσου, ως αποτέλεσμα της προόδου των θερα-
πευτικών παρεμβάσεων σε κακοήθη ή μη νοσήματα. η 
διάμεση ηλικία εμφάνισης είναι τα 47 έτη. ςτην παιδική 

ηλικία είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά η συχνότητα αυξά-
νεται σταδιακά μετά την ηλικία των δέκα ετών μέχρι την 
ενηλικίωση. Ακολούθως παραμένει σταθερή μέχρι την 6η 
δεκαετία της ζωής οπότε και αρχίζει να μειώνεται6. τα πο-
σοστά προσβολής είναι ίδια για τα δύο φύλα καθώς και 
μεταξύ των διαφόρων φυλών. Αυξημένη συχνότητα εμ-
φάνισης έχει αναφερθεί σε ισπανικής καταγωγής ασθε-
νείς, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί2,7.

Δεν υπάρχει συσχέτιση με περιβαλλοντικούς παρά-
γοντες για την εμφάνιση de novo οΠλ. Εξαιρετικά σπά-
νια προηγείται της νόσου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. 
ςε μία μελέτη παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση παχυ-
σαρκίας στους ασθενείς με οΠλ, θέτοντας τη συζήτη-
ση ότι το μεταβολικό σύνδρομο έχει κοινά παθογενετικά 
μονοπάτια με τη νόσο μέσω των υποδοχέων του ρετινο-
ϊκού οξέος8. τέλος, μπορεί να εμφανιστεί μετά από έκ-
θεση σε κυτταροτοξική θεραπεία, κυρίως με αναστολείς 
τοποϊσομεράσης ιι, και ακτινοβολία. 

Μοριακή Βιολογία και παθογένεια
η κύρια παθογενετική βλάβη στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων οΠλ (92%) είναι η ισόρροπη αμοιβαία με-
τάθεση μεταξύ της περιοχής του χρωμοσώματος 15, που 
εδράζεται το γονίδιο PML, και της περιοχής του χρωμο-
σώματος 17, που βρίσκεται το γονίδιο του υποδοχέα του 
ρετινοϊκού οξέος-α (RARΑ). Αποτέλεσμα της αντιμετά-
θεσης είναι η παραγωγή δύο χιμαιρικών γονιδίων, του 
PML/RARΑ, το οποίο ανιχνεύεται σε ποσοστό 98% και 
του RARΑ/PML σε ποσοστό 80% των PML/RARA θετικών 
οΠλ.9-11 η συμμετοχή του γονίδιου RARΑ στη μετάθεση 
αποτελεί το σήμα κατατεθέν της οΠλ. ςτο 2% των οΠλ 
έχουν αναφερθεί αναδιατάξεις του RARΑ με άλλα γονίδια 
(PLZF σε <1% και STAT, NPM, NuMA σπανιότερα, πίνα-
κας 1).12 ςτη μετάθεση t(15;17) το σημείο θραύσης στο 
γονίδιο RARΑ είναι σταθερά στο δεύτερο ιντρόνιο. Αντί-
θετα στο PML τα σημεία θραύσης ποικίλουν και μπορεί 
να εντοπίζονται στο έκτο ιντρόνιο, το έκτο εξόνιο ή το 
τρίτο ιντρόνιο με αποτέλεσμα χιμαιρικά μετάγραφα δια-
φορετικού μεγέθους τα bcr1, bcr2, bcr3, αντίστοιχα, που 
κωδικοποιούν όμως όλα την ίδια πρωτεΐνη.13-15 Παθογε-
νετική σημασία έχει δειχθεί ότι έχει η πρωτεΐνη PML/
RARΑ. η RARΑ/PML δεν θεωρείται απαραίτητη για τη 
λευχαιμογένεση, αν και από πολλούς ερευνητές εικάζε-
ται ότι ενδέχεται να είναι το δεύτερο κρίσιμο γεγονός για 
την ανάπτυξη του λευχαιμικού φαινοτύπου.9

η οΠλ χαρακτηρίζεται από αυξημένη αυτοανανέ-
ωση και μειωμένο κυτταρικό θάνατο αλλά κυρίως από 
αναστολή ωρίμανσης στο στάδιο του προμυελοκυττά-
ρου, η οποία αίρεται με τη χορήγηση ρετινοϊκού οξέος.

το γονίδιο RARA κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη που ανή-
κει στην οικογένεια των υποδοχέων του ρετινοϊκού οξέος, 
εδράζεται στον πυρήνα και έχει λειτουργία μεταγραφικού 
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παράγοντα. Όλοι οι υποδοχείς της ομάδας των πυρηνι-
κών υποδοχέων (RARΑ, RARΒ και RARG) έχουν κοι-
νό γνώρισμα ότι δρουν κυρίως ως ετεροδιμερή με τους 
υποδοχείς ρετινοειδών-Χ (retinoid-X receptors, RXRs)16 
και συνδέονται με μία ευρεία κλίμακα από στοιχεία από-
κρισης (response elements) ενεργοποιώντας την έκφρα-
ση γονιδίων στόχων.

το ετεροδιμερές RARA–RXR δεσμεύεται στη ρυθμι-
στική περιοχή, Retinoic Acid Response Elements (RAREs), 
του γονιδίου στόχου. Όταν απουσιάζει ο συνδέτης το ετε-
ροδιμερές που βρίσκεται πάνω στο DNA προσελκύει έναν 
ειδικό καταστολέα. Δύο είναι οι βασικοί συγκαταστολείς 
(corepressors/CoR) των πυρηνικών υποδοχέων, οι πρω-
τεΐνες NCoR και SMRT. το σύμπλοκο ετεροδιμερούς-
συγκαταστολέα καταστέλλει τη μεταγραφή του γονιδίου 
στόχου. το σύμπλοκο ετεροδιμερούς-συγκαταστολέων 
περιλαμβάνει και άλλες πρωτεΐνες, οι οποίες ασκούν εν-
ζυμική δράση αποακετυλάσης των ιστονών (HDAC). H 
δέσμευση του συνδέτη (ΑτRΑ) έχει σαν αποτέλεσμα 
την αναδιαμόρφωση και τελικά την αποδέσμευση του 
συμπλέγματος HDAC και την προσέλκυση άλλων πρω-
τεϊνών-συνενεργοποιητών (coactivators/CoA), με τελικό 
σκοπό την αύξηση της συχνότητας έναρξης της μεταγρα-
φής. η πρωτεΐνη RARA ρυθμίζει τη διαφοροποίηση των 
κυττάρων της μυελικής σειράς σε συγκεντρώσεις RA 10-8. 
ςτην οΠλ, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει αναστολή 
διαφοροποίησης στο στάδιο του προμυελοκυττάρου ως 
αποτέλεσμα ανώμαλης κινητοποίησης κατασταλτικών 
συμπλόκων σε κρίσιμα γονίδια-στόχους.16,17

το γονίδιο PML (Pro Myelocytic Leukemia gene) 
κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη με δύο αμινοτελικές περιο-
χές με μοτίβα σύνδεσης στο DNA και μια περιοχή σχη-
ματισμού διμερών. Αποτελεί βασικό δομικό συστατικό 
των πυρηνικών σωματίων (nuclear bodies).18 η πρωτεΐ-
νη PML λειτουργεί ως αρνητικός ρυθμιστής της ανάπτυ-
ξης και ως ογκοκατασταλτικός παράγοντας. Ρυθμίζει την 
επαγόμενη από το p53 απόπτωση και τον κυτταρικό πολ-
λαπλασιασμό.19-21

το γονίδιο PML/RARΑ περιλαμβάνει τις περιοχές σύν-
δεσης στο DNA και σχηματισμού διμερών του PML και 
τις περιοχές σύνδεσης στο DNA και τον υποδοχέα του 
ρετινοϊκού οξέος του RARΑ. H χιμαιρική πρωτεΐνη, που 
κωδικοποιείται, είναι ένας μη φυσιολογικός υποδοχέας 
ρετινοειδών, με αλλοιωμένη τη δραστικότητα δέσμευσης 
με το DNA. η PML-RARΑ δεσμεύεται στο DNA είτε σαν 
πολυμερές PML-RARΑ-RXR είτε σαν ομοδιμερές, στις 
αλληλουχίες RAREs. Ως αποτέλεσμα αυτού η υβριδική 
πρωτεΐνη δεσμεύεται σε ένα μεγαλύτερο εύρος αλλη-
λουχιών στόχων σε σχέση με τους φυσιολογικούς υπο-
δοχείς καταστέλλοντας μεγαλύτερο αριθμό γονιδίων.17 ο 
ομοδιμερισμός απαιτεί την περιοχή σπειρωμένων σπει-
ραμάτων (Coiled-Coil, CC) του PML και όχι την περιο-
χή διμερισμού πρόσδεσης με το συνδέτη που απαιτείται 
στην πρωτεΐνη RARΑ. η PML-RARΑ έχει αλλοιωμένες 
μεταγραφικές ιδιότητες. Έχει παρατηρηθεί ότι απουσία 
του συνδέτη ATRA, καταστέλλει τη μεταγραφή σε με-
γαλύτερο βαθμό από τη RARΑ, ενώ παρουσία του, έχει 
έντονη ενεργοποίηση της μεταγραφικής δραστηριότητας 
έως και καμία ενεργοποίηση, σύμφωνα με διαφορετικές 
βιβλιογραφικές αναφορές. γενικά όταν οι υβριδικές πρω-
τεΐνες συνεκφράζονται με τη RARΑ, δρουν με επικρατή 
αρνητικό τρόπο μειώνοντας την ενεργοποίηση στο επί-
πεδο της PML-RARΑ.17,22

η μειωμένη ενεργότητα πιθανά οφείλεται στην ικα-
νότητα της PML-RARΑ να συνδέεται με τους συγκατα-
στολείς N-CoR και SMRT πιο στενά από ότι η RARΑ 
και έτσι απαιτούνται φαρμακολογικές δόσεις του ATRA 
(10-6 mol/L) για την αποσύνδεση του κατασταλτικού συ-
μπλόκου, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με το ετεροδιμερές 
RARΑ-RXR, για το οποίο απαιτούνται 10-9mol/L ATRA. 
Έτσι λοιπόν εξηγείται και γιατί χρειάζονται υψηλές δόσεις 
ATRA για τη διέγερση της διαφοροποίησης στην οΠλ.

ςε χαμηλές συγκεντρώσεις RA η σταθερότητα του 
συμπλέγματος PML-RAR-N-CoR είναι υψηλότερη σε 
σχέση με του RAR-N-CoR και έτσι η χιμαιρική πρωτεΐ-
νη μπορεί να διατηρήσει το σύμπλεγμα αποακετυλίωσης 

πίνακας 1. Αντιμεταθέσεις του γονιδίου RARΑ με άλλα γονίδια

Αντιμετάθεση Χιμαιρικό γονίδιο Μορφολογία ΟΠΛ Ανταπόκριση στο ATRA

t(15;17)(q22;q21) PML/RARA Κλασική Ευαίσθητη 

t(11;17)(q23;q21) PLZF/RARΑ Κλασική Ανθεκτική1

t(5;17)(q35;q21) NPM/RARA Κλασική Ευαίσθητη

t(11;17)(q23;q21) NuMA/RARΑ Κλασική Ευαίσθητη

der17q12 STAT5b/RARΑ Κλασική Ανθεκτική1

t(X;17)(q11;q21) BCOR/RARΑ Κυκλικά ήορθογώνια έγκλειστα Ευαίσθητη2

1Αντιμετωπίζονται με πρωτόκολλα θεραπείας ΟΜΛ47;51;52

2Ένας ασθενής έχει περιγραφεί, οποίος εμφάνιζε νόσο ευαίσθητη στο ATRA, αλλά με πολλαπλές υποτροπές46
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(PML-RARΑ-HDACs complex) μειώνοντας τη δυνατό-
τητα της πρωτεΐνης να ενεργοποιήσει τη μεταγραφή.23 
ςυνέπεια όλων των ανωτέρω είναι η διακοπή της διαδι-
κασίας της διαφοροποίησης των προμυελοκυττάρων, τα 
οποία ταυτόχρονα αποκτούν πλεονέκτημα επιβίωσης.

η διαμόλυνση πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων 
με το χιμαιρικό γονίδιο PML/RARΑ χρησιμοποιώντας ως 
φορέα έναν ρετροϊό είχε ως αποτέλεσμα:

• την ταχεία επαγωγή της διαφοροποίησης των κυττά-
ρων μέχρι το στάδιο του προμυελοκυττάρου

• την αναστολή τη ωρίμανσης της κοκκιώδους σειράς 
και την καθήλωση στο στάδιο του προμυελοκυττά-
ρου, η οποία αντιστρεφόταν με την προσθήκη ρετι-
νοϊκού οξέος στο καλλιεργητικό υλικό

• τον επαναπρογραμματισμό της δέσμευσης του πολυ-
δύναμου κυττάρου στην κοκκιώδη σειρά ανεξάρτητα 
από την παρουσία αυξητικού παράγοντα

• την αντίσταση στην απόπτωση μετά από στέρηση αυ-
ξητικού παράγοντα.24,25

H αναστολή της μεταγραφής θεωρείται ότι επιτελεί-
ται μέσω επιγενετικών μηχανισμών δεδομένου ότι, ως 
CoR δρουν κυρίως οι μεθυλοτρανσφεράσες του DNA, 
οι μεθυλοτρανσφεράσες και οι απακετυλάσες των ιστο-
νών. η PML-RARΑ επηρεάζει και άλλα μεταγραφικά 
μονοπάτια σημαντικά για τη μυελική διαφοροποίηση. η 
υβριδική πρωτεΐνη εμπλέκεται στην αναστολή της μετα-
γραφικής δραστηριότητας της AP-1 με τρόπο εξαρτώμενο 
από το ATRA.26 Επίσης υπάρχουν ενδείξεις για την ένω-
ση της GATA2 με την PML-RARΑ, που μπορεί να έχει 
σαν αποτέλεσμα ενισχυμένη ικανότητα μετενεργοποίησης 
εξαρτώμενη από την GATA2.27 τα διμερή της χιμαιρικής 
πρωτεΐνης PML/RARΑ φαίνεται ότι αλληλεπιδρούν και 
με το μεταγραφικό παράγοντα SP-1, ο οποίος έχει ρυθ-
μιστικό ρόλο στην έκφραση του ιστικού παράγοντα (TF), 
που υπερπαράγεται από τα παθολογικά προμυελοκύττα-
ρα και έχει κεντρικό ρόλο στην ενεργοποίηση του μηχα-
νισμού της πήξης στους ασθενείς με οΠλ.28

ςτις περιπτώσεις οΠλ με την αντιμετάθεση t(15;17), 
η PML-RARΑ είναι συνήθως η μόνη γενετική αλλοίωση 
ενώ οι επιγενετικές αλλαγές φαίνεται να είναι περιορισμέ-
νες. η ανάλυση του γονιδιώματος ανέδειξε σπάνιες επι-
πρόσθετες μεταλλάξεις.29 μάλλον αυτές οι μεταλλάξεις 
περισσότερο διευκολύνουν την εξέλιξη της νόσου παρά 
συμμετέχουν στην έναρξή της, όπως είναι γνωστό για την 
ενεργοποίηση του γονιδίου FLT3 ή τον πολλαπλασιασμό 
του γονιδίου Myc.30 ςύμφωνα με τους deThe και συνερ-
γάτες, η οΠλ αποτελεί μία μονογονιδιακή κακοήθη νό-
σο, η οποία κυρίως και πιθανά αποκλειστικά οφείλεται 
στην PML-RARΑ. 

η εισαγωγή του ATRA και του Ατο στη θεραπεία της 
οΠλ ήρθε ως αποτέλεσμα της κατανόησης της παθογέ-
νειας της νόσου και απετέλεσε πραγματική επανάσταση. 
η χορήγησή τους έχει ως αποτέλεσμα την επανενεργοποί-
ηση των γονιδίων που καταστέλλονται από τη χιμαιρική 

πρωτεΐνη, την αποδόμησή της και τελικά τη διαφοροποί-
ηση των λευχαιμικών κυττάρων.31

Κλινική Εικόνα και Εργαστηριακά 
Ευρήματα

Αν και η διάγνωση τεκμηριώνεται με την ανίχνευση 
του PML/RARA και/ή της μετάθεσης t(15;17), η υποψία 
που θα οδηγήσει στην έγκαιρη έναρξη θεραπείας βασί-
ζεται στα παραδοσιακά μέσα της ιατρικής, ήτοι στο ιστο-
ρικό και την κλινική εικόνα αφενός,τη μορφολογία των 
επιχρισμάτων αίματος και μυελού των οστών και τα ευ-
ρήματα του πηκτικολογικού ελέγχου αφετέρου. η κλινική 
εικόνα χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις που οφείλονται 
σε δύο κύριους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, στη 
διαταραχή της αιμοποίησης και τη διαταραχή της αιμό-
στασης. η δέσμευση των πολυδύναμων αιμοποιητικών 
κυττάρων στην κοκκιώδη σειρά και η συνοδός αναστολή 
ωρίμανσης έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να εμφανί-
ζουν αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοπενία. Αδυναμία, 
καταβολή και ωχρότητα είναι σχεδόν πάντα παρόντα. ο 
πυρετός που συχνά υπάρχει συνδέεται συνήθως με λοι-
μώξεις λόγω της ουδετεροπενίας.

Αιμορραγικές εκδηλώσεις σημειώνονται στο 89% 
των ασθενών στη διάγνωση. ςυνήθως υπάρχουν πετέ-
χειες, εκχυμώσεις, επίσταξη, αιμορραγία πεπτικού ή 
αιμορραγία σε σημεία τραυματισμών, νυγμών ή τοποθέ-
τησης φλεβοκαθετήρων. ςοβαρές αιμορραγικές επιπλο-
κές, όπως ενδοεγκεφαλική ή ενδοπνευμονική αιμορραγία 
έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη πρώιμη θνητότητα.3 
η θρομβοπενία συνεισφέρει σημαντικά στις αιμορραγι-
κές εκδηλώσεις, αλλά κυρίως ευθύνονται οι διαταραχές 
της πήξεως, που αποδίδονται στην έκκριση προπηκτικών 
παραγόντων από τα παθολογικά προμυελοκύτταρα. κύ-
ριο αιτιολογικό μηχανισμό αποτελεί η ενεργοποίηση του 
καταρράκτη της πήξης με τη συνοδό αυξημένη ινωδόλυ-
ση (σύνδρομο διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης/ΔΕΠ). Αν 
και η ΔΕΠ είναι κλασική επιπλοκή τόσο των κακοήθων 
νεοπλασμάτων όσο και της ομλ, στην περίπτωση της 
οΠλ παρατηρείται με αυξημένη συχνότητα, και αποτε-
λεί χαρακτηριστικό στοιχείο της κλινικής εικόνας των 
ασθενών. Θρομβωτικές επιπλοκές στα πλαίσια ΔΕΠ εί-
ναι εξαιρετικά σπάνιες στους ασθενείς με οΠλ.32

Διάφοροι μηχανισμοί έχουν προταθεί για τις διατα-
ραχές της αιμόστασης στην οΠλ. ο ιστικός παράγων 
(TF) είναι ο κύριος παράγοντας ενεργοποίησης της εξω-
γενούς οδού. ςε πειράματα βρέθηκε ότι υπερπαράγεται 
από τα παθολογικά προμυελοκύτταρα, ενώ η απόπτω-
ση των κυττάρων συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση 
της παραγωγής του. η παρουσία του TF οδηγεί στην 
ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης και στην επα-
κόλουθη κατανάλωση του ινωδογόνου και άλλων πα-
ραγόντων πήξης. η πρωτοπαθής ινωδόλυση στην οΠλ 
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Ανοσοφαινότυπος
για τη μελέτη του ανοσοφαινότυπου προτιμάται δείγ-

μα μυελού των οστών σε σχέση με το αίμα, γιατί μειώνε-
ται η πιθανότητα να διαλάθει η διάγνωση.37 ςτην τυπική 
μορφή της οΠλ το στικτόγραμμα πλάγιου σκεδασμού 
με το CD45 χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό πλά-
γιο σκεδασμό και ένταση έκφρασης του CD45 χαμηλό-
τερη αυτής των λεμφοκυττάρων και παρόμοια αυτής των 
πολυμορφοπυρήνων. Αν και θεωρείται χαρακτηριστικό, 
υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι τυπικό και ενδέχεται 
να θεωρηθεί ότι ο πληθυσμός των κυττάρων αντιστοιχεί 
σε ώριμα πολυμορφοπύρηνα. Όσον αφορά την έκφραση 
των αντιγόνων επιφανείας ο πληθυσμός των προμυελο-
κυττάρων χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονη έκφραση 
της MPO και του CD33 ενώ η έκφραση του CD13 ποικί-
λει. Απουσιάζουν χαρακτηριστικά οι δείκτες αωρότητας 
TdT, CD34, CD38, HLA-DR και CD117 καθώς και το 
CD15, δείκτης ώριμων κοκκιοκυττάρων. Άλλοι δείκτες 
όπως το CD11a, CD11b, CD11c, CD14 και CD65 γενικά 
δεν εκφράζονται, αν και υπάρχουν αναφορές για έκφραση 
του CD11b, που μάλιστα συσχετίζεται με δυσμενή πρό-
γνωση.38-40 Δείκτες τ (cytCD3, CD2, CD7) και Β λεμφο-
κυττάρων (CD19, CD79alpha) γενικά παρατηρούνται, αν 
και όχι συχνά. η έκφραση του CD56 έχει συσχετιστεί με 
δυσμενή πρόγνωση και εξωμυελικές υποτροπές, ενώ έχει 
παρατηρηθεί και στην παραλλαγή με t(11;17) και μετά-
γραφο PLZF/RARΑ.36,41,42

ςτη μικροκοκκιώδη μορφή τα κύτταρα προσομοιά-
ζουν με μονοβλάστες και εμφανίζουν χαμηλό πλάγιο σκε-
δασμό και εντονότερη έκφραση του CD45 σε σχέση με 
την τυπική οΠλ. η έκφραση των αντιγόνων επιφανείας 
είναι παρόμοια με την κλασική μορφή αν και παρατη-
ρείται συχνότερα έκφραση των HLA-DR, CD34, CD2, 
CD45RA και CD117.38-40,43,44

γενικά, όμως, στην οΠλ ο ανοσοφαινότυπος είναι 
μάλλον υπαινικτικός για τη διάγνωση και όχι παθογνω-
μονικός.

Κυτταρογενετική και Μοριακή Διάγνωση
η διάγνωση τίθεται είτε με την ανεύρεση των χαρα-

κτηριστικών βλαβών και/είτε με την ανίχνευση των χι-
μαιρικών μεταγράφων του PML/RARA. Αν και έχουν 
αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι για την ανίχνευση των χιμαι-
ρικών προϊόντων της αντιμετάθεσης t(15;17), συμπερι-
λαμβανομένων κυτταρογενετικών τεχνικών (καρυότυπος 
ή φθορίζων in situ υβριδισμός, FISH) ή ανοσοκυτταρο-
χημικών τεχνικών (με τη χρήση μονοκλωνικού αντισώ-
ματος έναντι της χιμαιρικής πρωτεΐνης PML/RARA), η 
αναζήτηση των μεταγράφων του PML/RARA με αλυσι-
δωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) προσφέρει τη με-
γαλύτερη ευαισθησία και ταχύτητα στη διάγνωση, και 

θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης έκ-
φρασης της αννεξίνης ιι, του ιστικού ενεργοποιητή του 
πλασμινογόνου καθώς και της ουροκινάσης από τα πα-
θολογικά προμυελοκύτταρα. η σύνδεση της αννεξίνης 
II με το πλασμινογόνο και τον ενεργοποιητή του αυξάνει 
την παραγωγή της πλασμίνης κατά 60 φορές. Από το ερ-
γαστηριακό έλεγχο συνήθως διαπιστώνεται χαμηλή τιμή 
ινωδογόνου (≤200 mg/dl) καθώς και ιδιαίτερα αυξημέ-
νες τιμές των D διμερών και των προϊόντων αποδόμη-
σης του ινωδογόνου, ως δείκτες ινωδόλυσης. οι χρόνοι 
PT και ΑPTT ποικίλουν από φυσιολογικές τιμές μέχρι 
μετρίου βαθμού παράταση.33,34

Διαγνωστική προσπέλαση
Μορφολογία Επιχρισμάτων Αίματος  
και Μυελού

Περιγράφονται δύο μορφολογικές παραλλαγές, η 
κλασική/υπερκοκκιώδης (85% των περιπτώσεων) και η 
μικροκοκκιώδης/variant (15%). ςτα επιχρίσματα του αί-
ματος και του μυελού αναγνωρίζονται παθολογικά προ-
μυελοκύτταρα και βλάστες. ο μυελός χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη αύξηση της κυτταροβρίθειας, κατάληψη των 
μυελοχώρων από μονόμορφο πληθυσμό παθολογικών 
κυττάρων, αναστολή ωρίμανσης της κοκκιώδους σειράς 
και καθήλωση στο στάδιο του προμυελοκυττάρου. το 
τυπικό παθολογικό προμυελοκύτταρο έχει δίλοβο ή νε-
φροειδή πυρήνα και χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
άφθονων αζουρόφιλων κοκκίων μεγάλου μεγέθους, τα 
οποία πολλάκις καθιστούν δυσδιάκριτα τα όρια πυρήνα 
και πρωτοπλάσματος. ςε άλλοτε άλλο ποσοστό προμυε-
λοκυττάρων παρατηρούνται τα χαρακτηριστικά ραβδία 
Auer, τα οποία ενίοτε συσσωρεύονται και δημιουργούν 
σχηματισμούς που προσομοιάζουν με θύσανο από στά-
χυα (Faggot cells). Ραβδία Auer μπορεί να παρατηρηθούν 
και σε πιο ώριμα κύτταρα της κοκκιώδους.

ςτη μικροκοκκιώδη μορφή η μορφολογική διάγνωση 
είναι πιο δύσκολη. τα παθολογικά προμυελοκύτταρα χα-
ρακτηρίζονται από δίλοβο «δίκην αλτήρος» πυρήνα χωρίς 
εμφανή κοκκία στο κυτταρόπλασμα, αν και η προσεκτι-
κή παρατήρηση θα αναδείξει μικρό ποσοστό faggot cells. 
ςτις περιπτώσεις μ3v η διάκριση των προμυελοκυττά-
ρων από τα παθολογικά μονοκύτταρα είναι ιδιαιτέρως 
δύσκολη και συχνά τίθεται το ερώτημα της διαφορικής 
διάγνωσης με την OM2λ ή την ομ4λ. Ωστόσο, στη 
μικροκοκκιώδη μορφή τα παθολογικά προμυελοκύττα-
ρα περιέχουν μη εμφανή στο οπτικό μικροσκόπιο φωτός 
κοκκία, τα οποία χρωματίζονται ισχυρά με τη χρώση μυε-
λοϋπεροξειδάσης, ενώ δεν βάφονται με τη χρώση της μη 
ειδικής εστεράσης, καθιστώντας τη διαφορική διάγνωση 
ταχεία και εύκολη με τη χρήση των παραδοσιακών κυτ-
ταροχημικών χρώσεων.35,36
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αποτελεί τη μέθοδο εκλογής. Επιπλέον με την ποσοτική 
PCR (Real τime Quantitative PCR, RT-qPCR) καθίστα-
ται δυνατή η παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θε-
ραπεία καθώς και η έγκαιρη ανίχνευση της υποτροπής 
σε μοριακό επίπεδο πριν την εμφάνιση της αιματολογι-
κής υποτροπής, διευκολύνοντας τους θεραπευτικούς χει-
ρισμούς και βελτιώνοντας την έκβαση.37,45

η χρήση των κυτταρογενετικών τεχνικών αποτέλε-
σε τη βάση για τη διάγνωση πριν την ανάπτυξη των μο-
ριακών τεχνικών. Ωστόσο σήμερα δεν συνιστώνται για 
να τεθεί η διάγνωση, μιας και είναι χρονοβόρες μέθοδοι, 
ενώ μπορεί να δώσουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα σε 
περίπτωση «κρυπτικής» αντιμετάθεσης. ςτην τελευταία 
περίπτωση ο έλεγχος με FISH μπορεί να αναδείξει την 
αντιμετάθεση σε περιπτώσεις που δεν ανιχνεύεται με το 
συμβατικό καρυότυπο. Πάντως, ο κυτταρογενετικός έλεγ-
χος στη διάγνωση παραμένει αναγκαίος προκειμένου να 
αναδειχθούν τυχόν επιπρόσθετες χρωμοσωμικές ανωμα-
λίες και εναλλακτικές αντιμεταθέσεις, του RARΑ με άλ-
λο γονίδιο, που οδηγούν σε οντότητες με μορφολογικές 
και θεραπευτικές ιδιαιτερότητες. ςτον πίνακα 1 αναφέ-
ρονται οι γνωστές αντιμεταθέσεις του χρωμοσώματος 
17 με άλλα χρωμοσώματα, τα χιμαιρικά προϊόντα που 
προκύπτουν καθώς και η ανταπόκριση στο ATRA.12,46-52 
Πρόσθετες κυτταρογενετικές διαταραχές , με συχνότερη 
την τρισωμία 8, διαπιστώνονται στο 30% των ασθενών 
με οΠλ. Δε φαίνεται, όμως, να έχουν ιδιαίτερη κλινική 
σημασία.53,54

προγνωστικοί παράγοντες
Από τις πρώτες μελέτες στα τέλη της δεκαετίας του 

1990 φάνηκε ότι ηλικία <30 ετών και αριθμός λευκών 
<10.000/μl σχετίζονται με ευνοϊκή πρόγνωση. Επίσης 
ασθενείς >60 ετών δεν έχουν δυσμενέστερη πρόγνωση, 
όπως στην ομλ.55,56

το 2000 η ιταλική ομάδα GIMEMA μαζί με την 
ισπανική PETHEMA ανέλυσαν 217 ασθενείς με νεοδι-
αγνωσθείσα οΠλ. Από την πολυπαραγοντική ανάλυση 
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για την υποτρο-
πή ανεδείχθησαν ο αριθμός λευκών και αιμοπεταλίων. 
ςτον πίνακα 2 φαίνονται οι τρεις ομάδες κινδύνου και 
το ποσοστό 3ετούς επιβίωσης χωρίς υποτροπή της νόσου 
(RFS).57 μεταγενέστερη ανάλυση, την εποχή του Ατο, 

έδειξε ότι οι ομάδες μπορούν να συγχωνευθούν σε δύο 
με τον αριθμό των αιμοπεταλίων να μην είναι πλέον κα-
θοριστικής σημασίας.58

οι μεταλλάξεις του γονιδίου FLT3, η υπερέκφραση 
του CD56, ο τύπος του μετάγραφου, οι πρόσθετες κυττα-
ρογενετικές ή μοριακές ανωμαλίες μελετήθηκαν για την 
προγνωστική τους σημασία αλλά δεν φαίνεται να επη-
ρεάζουν την πρόγνωση. ςυνεπώς η παρουσία ή απουσία 
τους δεν αποτελεί στοιχείο τροποποίησης της θεραπευ-
τικής αντιμετώπισης.37,53,54

Θεραπεία
το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με οΠλ εί-

ναι μικρότερο του ενός μηνός χωρίς την κατάλληλη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση. με τη σύγχρονη θεραπευτική 
αντιμετώπιση επιτυγχάνονται ποσοστά πλήρους ύφεσης 
(ΠΥ) 95% και ίασης περίπου 80%.

Αρχικές απόπειρες αντιμετώπισης της οΠλ, με 6-μερ-
καπτοπουρίνη (6-μΡ), στεροειδή και μεθοτρεξάτη (μτΧ), 
προσέφεραν ποσοστά ύφεσης 5-14% και ολική επιβίωση 
μόλις 3-16 εβδομάδες για το σύνολο των ασθενών, ενώ 
στις περιπτώσεις ανταπόκρισης στη θεραπεία ξεπερνούσε 
τα 6 έτη. ςτην προ ATRA εποχή διαπιστώθηκε η μεγάλη 
ευαισθησία των παθολογικών κυττάρων της οΠλ στις 
ανθρακυκλίνες. ςτη δεκαετία του 1970 η εισαγωγή της 
νταουναρουμπικίνη (DNR) στη θεραπεία είχε ως αποτέ-
λεσμα τη μείωση των πρώιμων θανάτων, την αύξηση των 
ποσοστών ύφεσης και τη μείωση των υποτροπών. Ήδη 
από την εποχή αυτή είχε αναγνωριστεί η ανάγκη θερα-
πείας σταθεροποίησης και συντήρησης, στην προσπάθεια 
αποφυγής της υποτροπής, καθώς τα ποσοστά επίτευξης 
δεύτερης ύφεσης ήταν αποκαρδιωτικά ακόμα και με τη 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (μΑκ). Από τις 
μελέτες αυτής της περιόδου επιβεβαιώθηκε η αξία της θε-
ραπείας συντήρησης στην οΠλ με μείωση των υποτρο-
πών και βελτίωση της επιβίωσης (42% vs 3%), αντίθετα 
με ότι ισχύει για τους άλλους τύπους ομλ.

Θεραπεία Εφόδου

Ο ρόλος της ΧΜΘ και του ATRA
η πραγματική επανάσταση στην αντιμετώπιση της 

πίνακας 2. Προγνωστικό μοντέλο GIMEMA – PETHEMA (Sanzs core)

RFS (5 έτη)
Χαμηλού κινδύνου WBC ≤10.000/μL και PLT >40.000/μL 100%

Ενδιάμεσου κινδύνου WBC ≤10.000/μL και PLT <40.000/μL 90%

υψηλού κινδύνου WBC ≥10.000 κκχ 75%
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οΠλ σημειώθηκε το 1985, όταν χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά το ATRA, ένας μη χημειοθεραπευτικός πα-
ράγοντας, αρχικά στην υποτροπιάζουσα/ανθεκτική νόσο 
και αργότερα στη νεοδιαγνωσθείσα οΠλ. το ATRA δρα 
προάγοντας τη διαφοροποίηση των παθολογικών προμυ-
ελοκυττάρων και στην πραγματικότητα αποτέλεσε την 
πρώτη θεραπεία στόχευσης. με μονοθεραπεία επιτυγχά-
νεται ΠΥ στο 85% έως 90%. Όμως παρατηρείται μεγάλο 
ποσοστό συνδρόμου διαφοροποίησης, ανάπτυξης αντο-
χής και υψηλά ποσοστά υποτροπών. Έτσι, από τις ομάδες 
European APL group, GAMLCSG, GIMEMA, JALSG, 
PETHEMA, σχεδιάσθηκαν προοπτικές μελέτες συνδυα-
σμού ATRA και χημειοθεραπείας (ΧμΘ) σε διαδοχική ή 
σύγχρονη χορήγηση. Από τις μελέτες αυτές αποδείχτηκε 
ότι ο συνδυασμός με ανθρακυκλίνη±αρασυτίνη υπερέχει 
της μονοθεραπείας και μάλιστα όταν η χορήγηση είναι 
σύγχρονη. Επιτυγχάνονται ποσοστά ΠΥ 90% έως 95%, 
μικρότερο ποσοστό εμφάνισης του συνδρόμου ρετινοϊ-
κού οξέος και μικρότερα ποσοστά υποτροπής στα δύο 
έτη (6% vs 16%, p=0.04, στην European APL study). οι 
μελέτες αυτές καθιέρωσαν το συνδυασμό ATRA+ΧμΘ 
ως θεραπεία εφόδου.37 Ακολούθησε μεγάλη συζήτηση για 
το βέλτιστο χημειοθεραπευτικό σχήμα που θα συνδυα-
σθεί με το ATRA. Αναφορικά με την ανθρακυκλίνη (DNR 
vs IDA) δεν υπήρξε τυχαιοποιημένη μελέτη να απαντή-
σει το ερώτημα. Διαφαίνεται όμως από τις μελέτες της 
MRC και της PETHEMA ότι ίσως πλεονεκτεί η IDA. 
Όσον αφορά την αρασυτίνη (ARAC) αποτελεί πραγμα-
τικά αμφιλεγόμενο φάρμακο για την οΠλ και το ερώτη-
μα παραμένει σχετικά με τη χορήγησή της στην έφοδο. 
ο ρόλος της διερευνήθηκε σε δύο προοπτικές τυχαιο-

ποιημένες μελέτες, της αγγλικής MRC και της γαλλικής 
European APL group, με αντικρουόμενα αποτελέσματα. 
ςτη γαλλική μελέτη συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της 
θεραπείας με ATRA+DNR vs ATRA+DNR+ARAC. Δεν 
απεδείχθη διαφορά στα ποσοστά ΠΥ (94% vs 99%, p=.12) 
και αποτυχίας στη θεραπεία. Όμως υπήρξε διαφορά στο 
ποσοστό υποτροπής (15.9% vs 4.7%, στα 2 έτη, p=.011) 
και CIR στα 5 έτη (29% vs 13.4%, p=.01) και στη συνο-
λική επιβίωση (OS) (83.3% vs 92.9%, p=0.07), μεταξύ 
των ασθενών που δεν έλαβαν ARAC στην έφοδο αλλά 
ούτε στη σταθεροποίηση. τα αποτελέσματα οδήγησαν 
στην πρόωρη διακοπή της μελέτης. Επισημαίνεται ότι η 
μελέτη αφορούσε ασθενείς <60 ετών, με WBC ≤10.000/
μL στη διάγνωση. ςτη μελέτη MRC15 οι ασθενείς τυχαι-
οποιήθηκαν να λάβουν AIDA (ATRA και ινταρουμπικί-
νη/IDA) vs ATRA+DNR+ARAC. Δεν υπήρξε διαφορά 
στην ανταπόκριση, την υποτροπή και την OS. Ωστόσο 
παρατηρήθηκε μικρότερη μυελοκαταστολή στο σκέλος 
AIDA και μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σε ύφεση στο 
σκέλος της ARAC. η ισπανική PETHEMA διαμόρφωσε 
μια διαφορετική τάση στην αντιμετώπιση της οΠλ, γνω-
στή ως Risk adapted therapy, με εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα. ςτις προοπτικές μη τυχαιοποιημένες μελέτες LPA99 
και LPA 2005 δεν περιλαμβάνεται ARAC στο συνολικό 
θεραπευτικό σχήμα, οι ανθρακυκλίνες είναι το φάρμακο-
κορμός σε όλους τους κύκλους θεραπείας και χορηγεί-
ται ATRA στη σταθεροποίηση, ενώ διατηρείται η ARAC 
μόνο για τους νεότερους ασθενείς υψηλού κινδύνου. τα 
αποτελέσματα των προαναφερθεισών μελετών δεν είναι 
εύκολα συγκρίσιμα διότι αφενός μεν η συνολική δόση 
των ανθρακυκλινών διαφέρει αφετέρου δε στα πρωτό-

πίνακας 4. Θεραπευτικός αλγόριθμος ΟΠΛ

Θεραπεία  
Εφόδου

ATRA + ανθρακυκλίνη ± αρασυτίνη (αν↑WBC)
ATRA + ATO
(εναλλακτικά στην 1η γραμμή, σε αντένδειξη χορήγησης ανθρακυκλινών, σε ασθενείς  

με συννοσηρότητες)
υποστηρικτική αγωγή
Προφύλαξη ΚΝΣ (ασθενείς υψηλού κινδύνου)

Θεραπεία 
Σταθεροποίησης

2-3# ΧΜΘ με ανθρακυκλίνη ± ATRA (έως την επίτευξη μοριακής ύφεσης)
ΑΤΟ, εναλλατικά
Αρασυτίνη ή ΑΤΟ (για υψηλού κινδύνου ασθενείς)

Θεραπεία 
Συντήρησης

ATRA ± ΧΜΘ (χαμηλές δόσεις, PO για 1-2 έτη)
;; Ρόλος αν μοριακή ύφεση στο τέλος της θεραπείας σταθεροποίησης

Μοριακή 
Παρακολούθηση

RT-qPCR για PML/RARΑ κάθε 3-6 μήνες για 2-3 χρόνια (ίσως πιο συχνά για υψηλού κινδύνου 
ασθενείς)

Υποτροπή ATO και αυτόλογη μεταμόσχευη ή αλλο-ΜΑΚ αν η PCR παραμένει θετική
Προφύλαξη ΚΝΣ
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κολλα της PETHEMA περιλαμβάνεται χορήγηση ATRA 
και στη σταθεροποίηση. Πάντως, ανεξάρτητα θεραπευ-
τικής επιλογής δεν υπάρχει διαφορά στην επίτευξη ΠΥ 
(89-95%). Διαφορές στη συνολική έκβαση πιθανά σχετί-
ζονται με διαφορές στο σχεδιασμό των μελετών, όπως το 
είδος η δόση της ανθρακυκλίνης, χορήγηση ή όχι ATRA 
στη σταθεροποίηση. 

Ο ρόλος του ΑΤΟ
ςτις αρχές της δεκαετία του 1990 μια ακόμη επανά-

σταση συνέβη με την εισαγωγή του Ατο στη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση της οΠλ, αρχικά στην υποτροπή και 
κατόπιν σε νεοδιαγνωσθείσα νόσο, με ποσοστά υφέσε-
ων συγκρίσιμα με το συνδυασμό ATRA+ανθρακυκλίνη 
(68-85%) και επιβίωση ελεύθερη υποτροπής 38-58%, 
όταν χορηγήθηκε ως μονοθεραπεία. κατώτερα είναι τα 
αποτελέσματα για ασθενείς με αριθμό λευκών >5.000/
μL στη διάγνωση, αφού παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσο-
στό πρώιμων θανάτων και χειρότερη τριετή EFS (100% 
vs 62.8%).37,59

ςύντομα αποδείχθηκε η συνέργεια Ατο και ATRA 
στην ευόδωση της διαφοροποίησης και της απόπτωσης, 
που άνοιξε τη συζήτηση για την αντιμετώπιση μιας οξείας 
λευχαιμίας με θεραπεία στόχευσης. τέθηκε λοιπόν ευθέ-
ως το ερώτημα της μείωσης ή της απαλοιφής της ΧμΘ, 
με στόχο να μειωθούν οι άμεσες αλλά και οι απώτερες 
επιπλοκές της, όπως καρδιοτοξικότητα και δευτεροπα-
θείς κακοήθειες.60,61

ςτη μελέτη των Shen και συν οι ασθενείς τυχαιοποι-
ήθηκαν να λάβουν ATRA vs ATO vs ATRA+ATO, στην 
έφοδο, ενώ στη σταθεροποίηση χορηγήθηκε ανθρακυ-
κλίνη. τα ποσοστά ΠΥ δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων 
(90-95.2%), όμως στο σκέλος του συνδυασμού σημει-
ώθηκε μικρότερος χρόνος επίτευξης ΠΥ (40.2±10.5 vs 
32.6±3.5 vs 25.4±5.0) και μικρότερα ποσοστά υποτροπής 
(21 vs 12.5 vs 0, 2yrs) ενώ σε συντομότερο χρόνο έγινε 
η κάθαρση της χιμαιρικής πρωτεΐνης PML/RARΑ. με-
τά από 7 έτη παρακολούθησης διατηρούνται οι διαφορές 
στην ανταπόκριση και σημειώνεται μικρότερη τοξικότη-
τα στο σκέλος του ATRA+ATO.

η υπεροχή του συνδυασμού ATRA+ATO ως προς το 
χρόνο επίτευξης ΠΥ, την ταχύτητα κάθαρσης της PML/
RARΑ, το ποσοστό των υποτροπών και τη μη οφειλό-
μενη σε υποτροπή θνητότητα επιβεβαιώθηκαν σε πολ-
λές μελέτες.60-63

ςε μελέτη φάσης 2 (APML4) της Αυστραλιανής ομά-
δας, 124 ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα οΠλ, έλαβαν έφο-
δο με ATRA+ATO+IDA, σταθεροποίηση με δυο κύκλους 
ATRA+ATO και συντήρηση με ATRA+MTX+6-MP για 
δυο έτη. ςυγκριτικά με τα αποτελέσματα της APML3, 
χωρίς Ατο, σημειώθηκε βελτίωση στην DFS αλλά όχι 
στην OS. με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 4.2 έτη 
αναφέρεται ΕFS 90% και 5ετή OS 94% (83% και 87% 

αντίστοιχα για τους υψηλού κινδύνου), με ελάχιστη έκ-
θεση σε ΧμΘ. ςε μελέτες του MDACC αναφέρεται ΠΥ 
96% για ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα οΠλ. Ωστόσο τα 
ποσοστά ήταν κατώτερα (79-81%) για τους υψηλού κιν-
δύνου ασθενείς, λόγω αποτυχίας στη θεραπεία από αιμορ-
ραγικό θάνατο και σύνδρομο διαφοροποίησης, παρά την 
προσθήκη GO ή IDA. τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι 
το συγκεκριμένο σχήμα είναι υποσχόμενο για τους ασθε-
νείς χαμηλού κινδύνου αλλά υπολείπεται για τους υψηλού 
κινδύνου. οι τελευταίοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με προσθήκη ΧμΘ στην έφοδο, για πρόληψη του συν-
δρόμου διαφοροποίησης, βελτίωση των διαταραχών αι-
μόστασης, και μείωση των υποτροπών, ενδεχομένως δε 
και με προσθήκη αρασυτίνης στη σταθεροποίηση. ο συν-
δυασμός ATRA+ATO έναντι ATRA+ΧμΘ δίνει εξίσου 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, αν όχι καλύτερα, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα μελέτης φάσεως 3, “noninferiority”, 
που διενεργήθηκε από τους Lo-Coco και συν. ςτη μελέτη 
εντάχθηκαν 162 ασθενείς χαμηλού και ενδιάμεσου κιν-
δύνου. τα δύο σχήματα έχουν παρόμοια αντιλευχαιμική 
δράση, αλλά η θνητότητα σε ύφεση ήταν χαμηλότερη 
στο σκέλος ATRA+ATO. Αυτό αποτυπώθηκε με τη βελ-
τίωση της EFS και OS, χωρίς όμως διαφορά στην DFS 
και CIR.64 για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 
την υπεροχή της θεραπείας εφόδου με ATRA+ATO ένα-
ντι ATRA+ΧμΘ, ως προς την OS αλλά και για τη μα-
κροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, ίσως 
απαιτείται περισσότερος χρόνος.60 Προσφάτως, ανακοι-
νώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης 
ιταλο-γερμανικής μελέτης APL 0406, με τη συμμετοχή 
276 ασθενών χαμηλού και ενδιαμέσου κινδύνου. ςε αυ-
τή τη μελέτη αποτυπώνεται σαφώς η υπεροχή του συν-
δυασμού ATRA+ATO σε όλα τα καταληκτικά σημεία 
(EFS, OS, DFS και CIR) καθώς και το καλύτερο προφίλ 
ασφάλειας ως προς την αιματολογική και μη αιματολο-
γική τοξικότητα, με εξαίρεση την επιμήκυνση του QTc 
διαστήματος και την ηπατοτοξικότητα.65 Επιπλέον, ακό-
μη και με αυτή τη στρατηγική, το ποσοστό πρώιμων θα-
νάτων δυστυχώς παραμένει υψηλό (6-11%). Πάντως, με 
βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας μελέτης ο συνδυ-
ασμός Ατο+ATRA μπορεί να θεωρηθεί η καθιερωμένη 
θεραπεία εφόδου για τους ασθενείς χαμηλού και ενδιά-
μεσου κινδύνου. και βέβαια αποτελεί ελκυστική επιλο-
γή για τους ασθενείς με συννοσηρότητες ή δευτεροπαθή 
οΠλ.60 Αν και οι ασθενείς υψηλού κινδύνου φαίνεται να 
ωφελούνται από την προσθήκη ΧμΘ, ωστόσο διερευνά-
ται η αποτελεσματικότητα του Ατο+ATRA και σε  αυτή 
την ομάδα (μελέτη TUD-APOLLO-064).

η απώτερη τοξικότητα, κυρίως δευτεροπαθείς μυελι-
κές κακοήθειες και καρδιοτοξικότητα, από τη ΧμΘ απο-
τελεί υπαρκτό πρόβλημα για τους ασθενείς με οΠλ. η 
μείωση της ΧμΘ με τις νεότερες θεραπευτικές προσεγ-
γίσεις δίνει τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου εμφά-
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νισης αυτών των σοβαρών επιπλοκών.65

τέλος, κάτι που δεν μπορεί παρά να συνυπολογισθεί 
είναι φλέγον θέμα του κόστους της θεραπείας.

Θεραπεία Σταθεροποίησης
με τη θεραπεία εφόδου πρακτικά όλοι οι ασθενείς 

επιτυγχάνουν αιματολογική ύφεση. Ακολουθεί θεραπεία 
σταθεροποίησης, με στόχο τη μοριακή ύφεση και τη μεί-
ωση της πιθανότητας υποτροπής. Αποτελέσματα μελετών 
των ομάδων GIMEMA και PETHEMA έδειξαν μικρότερη 
συχνότητα υποτροπής και μεγαλύτερη DFS και OS με το 
συνδυασμό ATRA+ΧμΘ (8,7% vs 20,1%), που αποτελεί 
πλέον καθιερωμένη πρακτική.60 Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
τυχαιοποιημένες μελέτες που να αποτυπώνουν σαφώς το 
ρόλο του ATRA και ούτε υπάρχει ομοφωνία για τη βέλ-
τιστη επιλογή ΧμΘ.60 ςε προηγούμενες μελέτες έγινε 
προσπάθεια σχεδιασμού της θεραπείας βάσει της ομά-
δας κινδύνου, με στόχο αφενός τη μείωση της έκθεσης 
σε ΧμΘ των ασθενών χαμηλού κινδύνου και αφετέρου 
την εντατικοποίηση της θεραπείας για τη μείωση των 
υποτροπών στους ασθενείς υψηλού κινδύνου. ςτη μελέ-
τη LPA 2005 η προσθήκη αρασυτίνης, μόνο στους ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου, είχε σαν αποτέλεσμα μείωση των 
υποτροπών (CIR11% vs 26%, p=.03). Παρόμοια ήταν και 
τα αποτελέσματα της ιταλικής μελέτης AIDA 2000, αν 
και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων πιθανά συνεισέ-
φερε η χορήγηση του ATRA. Αντίστοιχο όφελος δεν προ-
έκυψε από την προσθήκη ARAC στη μελέτη της MRC. 
ςυνολικά, φαίνεται να ωφελούνται οι ασθενείς υψηλού 
κινδύνου, ηλικίας <60 ετών, λόγω της συνεργικής της 
δράσης της ARAC με το ATRA, αν και η το όφελος πε-
ριορίζεται στη μείωση των υποτροπών, χωρίς να βελτι-
ώνεται η OS. Νεότερες μελέτες, στις οποίες χορηγήθηκε 
ATRA+ATO, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, υποδη-
λώνουν ότι η ARAC μπορεί να απαλειφθεί τουλάχιστον 
για τους ασθενείς σταθερού κινδύνου.37,60 ςύμφωνα με 
την τυχαιοποιημένη μελέτη North American Intergroup 
protocol C9710 η προσθήκη Ατο βελτίωσε την 3ετή DFS 
(90% vs 70%, p=.0001) ενώ έδειξε τάση βελτίωσης της 
OS (86% vs 81%, p=.07), ανεξαρτήτως ομάδας κινδύνου. 
Πρόσφατα οι Lo-Coco και συν ανακοίνωσαν μη κατώ-
τερα και πιθανώς καλύτερα αποτελέσματα όταν το Ατο 
χορηγήθηκε ως θεραπεία σταθεροποίησης σε σταθερού 
κινδύνου ασθενείς.60

Θεραπεία Συντήρησης
Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες των ομάδων 

US Intergroup και European APL group έδειξαν όφελος 
από τη θεραπεία συντήρησης, με μείωση των υποτροπών, 
χωρίς όμως να είναι γνωστό αν είχε επιτευχθεί μοριακή 

ύφεση στο τέλος της θεραπείας σταθεροποίησης. Από δύο 
άλλες μελέτες την ιταλική της GIMEMA και την ιαπωνι-
κή της JALSG δεν επιβεβαιώθηκε βελτίωση της έκβασης 
με τη συντήρηση έναντι παρακολούθησης. μάλιστα στην 
ιαπωνική μελέτη παρατηρήθηκε μειωμένη επιβίωση στο 
σκέλος της θεραπείας συντήρησης. Βέβαια πρέπει να ση-
μειωθεί ότι και στις δύο αυτές μελέτες οι ασθενείς ήταν 
σε μοριακή ύφεση μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας 
σταθεροποίησης. Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα 10 τυ-
χαιοποιημένων μελετών που περιλαμβάνουν 2072 ασθε-
νείς, από στοιχεία της βάσης δεδομένων Cochrane, για 
τη χρησιμότητα της θεραπείας συντήρησης. Δεν αποδεί-
χθηκε βελτίωση της OS, αλλά μόνο της DFS και μάλι-
στα ανεξαρτήτως του σχήματος θεραπείας. ςημειώνεται 
βέβαια η ετερογένεια των σχημάτων εφόδου και στα-
θεροποίησης μεταξύ των μελετών. ςυνολικά, τα μέχρι 
τώρα δεδομένα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. το ερώτημα παραμένει για την αξία 
της συντήρησης σε ασθενείς που έχουν πετύχει μοριακή 
ύφεση στο τέλος εντατικοποιημένης θεραπείας εφόδου 
και σταθεροποίησης, που περιλαμβάνει ATO και ATRA. 
Ενδεχομένως,δεν είναι αναγκαία για τους ασθενείς χα-
μηλού-ενδιάμεσου κινδύνου οι οποίοι έλαβαν Ατο στην 
έφοδο και πέτυχαν μοριακή ύφεση στο τέλος της σταθε-
ροποίησης.37,60 η διαπίστωση αυτή αποκτά μεγαλύτερη 
σημασία αν συνυπολογισθεί ότι, καίτοι μικρός, υπάρχει ο 
κίνδυνος ανάπτυξης δευτεροπαθούς μυελοδυσπλαστικού 
συνδρόμου, που καθιστά ευκταία κάθε μείωση ή απαλοι-
φή της ΧμΘ. ςύμφωνα δε, με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της ELN συντήρηση πρέπει να λαμβάνουν όσοι ασθενείς 
έχουν λάβει έφοδο και σταθεροποίηση στα πλαίσια πρω-
τοκόλλου, του οποίου τα αποτελέσματα έδειξαν πλεονέ-
κτημα από τη χορήγηση συντήρησης.37

Μοριακή παρακολούθηση
η μοριακή ύφεση αποτελεί τον τελικό στόχο της θε-

ραπείας, δεδομένου ότι σχετίζεται με την καλύτερη συ-
νολική έκβαση.

Έλεγχος ανταπόκρισης μετά τη θεραπεία 
εφόδου

Πρακτικά με τα τρέχοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
δεν υπάρχει ανθεκτική νόσος.Oι περιπτώσεις πρωτοπα-
θώς ανθεκτικής οΠλ περιορίζονται σε επίπεδο μεμο-
νωμένων περιστατικών συνήθως στις περιπτώσεις με 
υβριδικό γονίδιο άλλο εκτός του PML/RARA.37 ο στό-
χος της θεραπείας εφόδου είναι αφενός η πρόληψη των 
πρώιμων αιμορραγικών θανάτων και του συνδρόμου δι-
αφοροποίησης και αφετέρου η επίτευξη αιματολογικής 
ύφεσης. Προσοχή  απαιτείται στο χρόνο εκτίμησης της 
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Εικόνα 1. Θεραπευτικός σχεδιασμός με βάση τη μοριακή παρακολούθηση της ΟΠΛ. Τροποποιημένο από Grimwade d et al, 
Leukemia 2002;16:1959-1973.

ανταπόκρισης. η διαφοροποίηση των προμυελοκυττά-
ρων και των βλαστών μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και 
την ημέρα 40 έως 50 και για το λόγο αυτό όλα τα πρω-
τόκολλα επιτρέπουν μέγιστη διάρκεια της εφόδου έως 
την ημέρα 60. Πρώιμη εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε 
εσφαλμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και λανθα-
σμένες θεραπευτικές επιλογές.66 Παραμονή θετικής PCR 
μετά το τέλος της εφόδου δεν έχει προγνωστική σημασία 
και δεν αλλάζει το θεραπευτικό σχεδιασμό (Εικόνα 1).37

Έλεγχος ανταπόκρισης μετά τη θεραπεία 
σταθεροποίησης

Παραμονή θετικής PCR μετά την ολοκλήρωση της 
σταθεροποίησης έχει αρνητική προγνωστική σημασία 
και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής.37 με τα 
σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα περίπου το 99% των 
ασθενών επιτυγχάνουν μοριακή ύφεση. Ασθενείς με θετι-
κή PCR, που έχει επιβεβαιωθεί σε δύο διαδοχικές μετρή-
σεις, θα πρέπει να λάβουν εντατικοποιημένη θεραπεία, 
το είδος της οποίας θα εξαρτηθεί από την προηγηθείσα 
θεραπεία, αλλά οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει τη μΑκ.

Έλεγχος ανταπόκρισης στη διάρκεια και μετά 
την ολοκλήρωση της θεραπείας συντήρησης

ςτη διάρκεια της συντήρησης μοριακός έλεγχος γί-
νεται κάθε τρεις μήνες και πάντα σε δείγμα μυελού των 
οστών. μετά το τέλος της συντήρησης, προτείνεται παρα-
κολούθηση των ασθενών με RT-qPCR (ευαισθησία μεθό-

δου 10-4), για την ανίχνευση μεταγράφων του PML/RARΑ 
σε δείγμα μυελού, κάθε 3-4 μήνες, για τρία έτη. Επί θετι-
κού αποτελέσματος, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί σε 
διάστημα 3-4 εβδομάδων (5) (Εικόνα 1). Θετικοποίηση 
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιματολογικής υποτρο-
πής σε διάμεσο διάστημα 3 μηνών. Ανοιχτό παραμένει 
το ερώτημα της συχνής παρακολούθησης των ασθενών 
χαμηλού κινδύνου, δεδομένων των χαμηλών ποσοστών 
υποτροπής της ομάδας αυτής. 

Αντιμετώπιση Ανθεκτικής/Υποτροπιάζουσας 
Νόσου και ο Ρόλος της ΜΑΚ

Πρωτοπαθής αντοχή στη θεραπεία είναι σπάνια. με 
την τρέχουσα θεραπεία 90% των ασθενών επιτυγχάνουν 
ΠΥ και 80% ίαση, όπως ήδη αναφέρθηκε. το ποσοστό των 
υποτροπών αν έρχεται στο 5-20% των ασθενών. για τους 
χαμηλού κινδύνου είναι <3%, ενώ αναφέρεται έως 20% 
για τους υψηλού κινδύνου, ποσοστό όμως που φαίνεται 
να μειώνεται με τις σύγχρονες θεραπείες. η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των υποτροπών συμβαίνει εντός τριετίας 
από την ολοκλήρωση της θεραπείας. η έγκαιρη διάγνω-
ση της μοριακής υποτροπής είναι αποφασιστικής σημα-
σίας, αφού η θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς 
με μοριακή υποτροπή έχει σημαντικά καλύτερα αποτε-
λέσματα σε σύγκριση με τη θεραπεία της αιματολογικής 
υποτροπής. ςτην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών την 
επιλογή αποτελεί το Ατο, αν και ο ρόλος του είναι ασα-
φής στη νέα εποχή, που χορηγείται ως θεραπεία πρώτης 
γραμμής. ςτόχος είναι η επίτευξη 2ης μοριακής ύφεσης 
και η αυτόλογη μΑκ. η χορήγηση δυο κύκλων Ατο, 
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ως θεραπεία εφόδου στην υποτροπή προσφέρει ποσοστά 
δεύτερης πλήρους ύφεσης 80-90% και τριετούς OS 70%. 
Θεραπευτική επιλογή αποτελεί το Ατο και για όσους 
παραμένουν με θετική PCR στο τέλος της σταθεροποίη-
σης. μετά την επίτευξη δεύτερης μοριακής ύφεσης δεν 
υπάρχει κοινά αποδεκτή θεραπεία. Επιλογές αποτελούν 
το Ατο και η αυτόλογη μΑκ, με 5ετή EFS 65% και OS 
77%.37,46 ςτην περίπτωση αποτυχίας επίτευξης δεύτερης 
μοριακής ύφεσης επιλογή αποτελεί η αλλογενής μΑκ, 
εφόσον ο ασθενείς πληροί τα κριτήρια, ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση μπορεί λάβει Ατο+ATRA±GO ή συμβατική 
ΧμΘ. τα αποτελέσματα της αυτόλογης μΑκ υπερτε-
ρούν της αλλογενούς (5ετής DFS 63% vs 50%, p=.10 και 
OS 75% vs 54%, p=.002) και θα πρέπει να προκρίνεται 
για ασθενείς σε μοριακή ύφεση.37

Αντιμετώπιση Εξωμυελικής Νόσου
Eξωμυελική νόσος είναι εξαιρετικά σπάνια σε νεοδι-

αγνωσθείσα οΠλ. το κΝς αποτελεί τη συνηθέστερη θέ-
ση εξωμυελικής υποτροπής Αφορά 1 στις 10 υποτροπές 
ή το 3-5% των ασθενών με οΠλ. ςε διαγνωστική οσφυ-
ονωτιαία παρακέντηση (οΝΠ) πρέπει να υποβάλλονται 
όλοι οι ασθενείς με υποτροπή της νόσου, καθώς και οι 
ασθενείς υψηλού κινδύνου στη διάγνωση. Θεραπεία κΝς 
με ενδορραχιαία έγχυση (ιτ) κυτταροστατικών και δε-
ξαμεθαζόνης προτείνεται επί θετικής PCR για ανίχνευση 
PML-RARΑ στο ΕΝΥ, ακόμη και επί αρνητικών ευρημά-
των από τον ανοσοφαινότυπο και τη μικροσκόπηση επι-
χρισμάτων ΕΝΥ. Ασθενείς με αριθμό λευκών ≥10.000/
μL στη διάγνωση, χωρίς διήθηση, χρήζουν προφύλαξης 
του κΝς. Έλεγχος κΝς και ιτ διενεργούνται μετά την 
αποκατάσταση των λευκών και των διαταραχών της αι-
μόστασης. ςε μεμονωμένη υποτροπή στο κΝς θα πρέ-
πει να γίνεται τόσο ιτ όσο και συστηματική θεραπεία. 
ςημειώνεται ότι το Ατο διέρχεται τον αιματοεγκεφαλι-
κό φραγμό και οι συγκεντρώσεις που επιτυγχάνονται στο 
ΕΝΥ είναι 30-50% των τιμών της συγκέντρωσης στον 
ορό. ςυνεπώς, ο συνδυασμός Ατο+ATRA θεωρείται λο-
γική επιλογή για μια τέτοια περίπτωση. Άλλη προσέγγιση 
αποτελεί η χορήγηση κλασικής ΧμΘ, όπως οι υψηλές 
δόσεις ARAC, που επιτυγχάνει καλές συγκεντρώσεις στο 
κΝς. ςε κάθε περίπτωση, μετά τη θεραπεία ο ασθενής 
πρέπει να υποβάλλεται σε μΑκ. η ακτινοβολία κρανί-
ου φαίνεται να έχει θέση μόνο σε περίπτωση χωροκατα-
κτητικής εξεργασίας (χλώρωμα).37

υποστηρικτική Αγωγή
καθώς τα γενικά υποστηρικτικά μέτρα της αντιμε-

τώπισης ασθενών με οΠλ είναι παρόμοια με αυτά των 
ασθενών με άλλες μορφές ομλ, έμφαση θα δοθεί στα 
ιδιαίτερα προβλήματα της νόσου.

Διαταραχές πήξης
η ενδοκράνια και η ενδοπνευμονική αιμορραγία πα-

ραμένουν οι κυριότερες αιτίες πρώιμης θνητότητας, ήτοι 
θανάτου εντός των πρώτων 30 ημερών από την έναρξη 
της εφόδου (early death rate, EDR), παρά τη βελτίωση 
της αντιμετώπισης των ασθενών. με βάση δεδομένα από 
τις ομάδες PETHEMA και US ιntergroup, υπολογίζεται 
ότι περίπου το 5% των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών δεν 
λαμβάνουν θεραπεία εφόδου ένεκα των θανατηφόρων 
αιμορραγικών εκδηλώσεων. οι ασθενείς χρήζουν εντα-
τικής υποστήριξης με μεταγγίσεις FFP, ινωδογόνο ή κρυ-
οΐζημα, ώστε το ινωδογόνο να διατηρείται ≥150 mg/dl 
και με αιμοπετάλια, ώστε η τιμή τους να είναι 30-50×109/
L. ηπαρίνη, τρανεξαμικό οξύ, ινωδολυτικοί παράγοντες, 
παράγοντας VIIa έχουν χορηγηθεί, όμως η χρησιμότητά 
τους δεν έχει τεκμηριωθεί.37,67,68 οπωσδήποτε θα πρέπει 
να αποφεύγονται επεμβατικές ιατρικές πράξεις (τοποθέ-
τηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων, οΝΠ, βρογχο-
σκόπηση, …).

η έγκαιρη χορήγηση ATRA, με την υποψία της διά-
γνωσης της οΠλ, φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο απει-
λητικών αιμορραγιών. η ένταξη του Ατο στη θεραπεία 
εφόδου, πιθανώς έχει δυναμική περαιτέρω μείωσης των 
αιμορραγικών επιπλοκών. Από πρώιμα στοιχεία φαίνεται 
ότι η έγκαιρη έναρξη Ατο+ATRA μειώνει τον κίνδυνο 
αιμορραγιών, ιδίως στους υψηλού κινδύνου ασθενείς.68 
ςκόπιμο λοιπόν, είναι γιατροί όλων των ειδικοτήτων 
να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το επείγον πρόβλη-
μα της οΠλ.

Σύνδρομο διαφοροποίησης
ςυχνότερα παρατηρείται 2-20 ημέρες μετά την έναρ-

ξη θεραπείας με ATRA και/ή Ατο, αν και μπορεί να εκ-
δηλωθεί στη διάγνωση, πριν την έναρξη οποιασδήποτε 
θεραπείας. Φαίνεται ότι η εμφάνισή του εξαρτάται από 
την παρουσία παθολογικών προμυελοκυττάρων. Δεν πε-
ριγράφεται σε ασθενείς που λαμβάνουν ATRA ή Ατο για 
σταθεροποίηση, συντήρηση ή για άλλες μυελικές κακοή-
θειες. η συχνότητά του ανέρχεται σε 6-25%, σε διάφορες 
σειρές και η πρόγνωση είναι πτωχή, με θνητότητα 7-28%, 
αν δεν υπάρξει έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη αντι-
μετώπιση. Εκδηλώνεται με πυρετό, υπόταση, εξάνθημα, 
αύξηση του σωματικού βάρους ≥5 Kg, δύσπνοια και οί-
δημα. Πλευριτική ή/και περικαρδιακή συλλογή δεν είναι 
ασυνήθεις. ςτον πίνακα 3 φαίνονται τα κριτήρια διάγνω-
σης του συνδρόμου διαφοροποίησης. Απαιτούνται του-
λάχιστον τρία κριτήρια, χωρίς άλλη προφανή αιτιολογία, 
για να τεθεί η διάγνωση.69,70 Παθογενετικά θεωρείται ότι 
είναι σύνδρομο “διαρροής από τα τριχοειδή” λόγω των 
φλεγμονωδών αγγειοδραστικών κυτταροκινών που παρά-
γονται από τα παθολογικά προμυελοκύτταρα. η εμφάνιση 
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του συνδρόμου συχνότερα μετά την έναρξη της θεραπεί-
ας με ATRA ή Ατο έχει οδηγήσει στη συσχέτισή του με 
τη θεραπεία. Πειράματα in vitro έχουν δείξει ότι παρα-
τηρείται αυξημένη έκφραση χυμοκινών στα παθολογικά 
προμυελοκύτταρα παρουσία ATRA και/ή ATO. Επίσης, 
έχει καταδειχθεί ότι παρουσία αυτών των παραγόντων 
αυξάνεται η μετανάστευση των ωριμαζόντων λευκοκυτ-
τάρων, η έκφραση των ιντεγκρινών και η προσκόλληση 
των κυττάρων στο τοίχωμα των τριχοειδών, προκαλώ-
ντας “τριχοειδίτιδα”.69,71-73

η θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου συνί-
σταται στην ενδοφλέβια (ΕΦ) χορήγηση δεξαμεθαζόνης 
10 mg δις ημερησίως για τρεις ή παραπάνω ημέρες, μέχρι 
της πλήρους λύσης των συμπτωμάτων. λόγω της μεγά-
λης θνητότητας και της απουσίας παθογνωμονικών ευ-
ρημάτων η αγωγή θα πρέπει να αρχίζει και επί υποψίας 
μόνο. Αναστολή χορήγησης ATRA ή Ατο δεν συνιστά-
ται, παρά μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές καταστάσεις, όπως 
όταν απαιτηθεί διασωλήνωση του ασθενούς ή παρουσι-
ασθεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια. με έγκαιρη διάγνωση 
και πρώιμη αντιμετώπιση η πλειοψηφία των ασθενών 
βελτιώνεται θεαματικά σε μικρό χρονικό διάστημα.68,74

η χρησιμότητα της προφυλακτικής χορήγησης δεξα-
μεθαζόνης δεν έχει πειστικά αποδειχθεί. ςτις περιπτώσεις 
θεραπείας εφόδου με ATRA, προτείνεται η πρώιμη χορή-
γηση ΧμΘ για την πρόληψη της λευκοκυττάρωσης, χω-
ρίς τροποποίηση του αρχικού θεραπευτικού σχεδιασμού. 
με την εισαγωγή του συνδυασμού Ατο+ATRA στην 
έφοδο, δηλαδή με την ταυτόχρονη χορήγηση δυο παρα-
γόντων που επάγουν τη διαφοροποίηση, υπάρχει ανη-
συχία ότι η επίπτωση του συνδρόμου θα αυξηθεί. Έτσι 
στα πρωτόκολλα αυτά ενσωματώνεται η προφυλακτική 
χορήγηση στεροειδών. Επίσης, προτείνεται η χορήγηση 
υδροξυουρίας σε ασθενείς σταθερού κινδύνου, οι οποί-
οι παρουσιάζουν αριθμό λευκών >10.000/μL και η χο-
ρήγηση ανθρακυκλίνης σε υψηλού κινδύνου ασθενείς.68

Ψευδοόγκος παραγκεφαλίδας
Πρόκειται για σπάνια επιπλοκή, της θεραπείας της 

οΠλ με ATRA. ςυμβαίνει σχεδόν αποκλειστικά σε παι-
διά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες (≤35 ετών). η κεφα-
λαλγία είναι συχνή επιπλοκή της θεραπείας με ATRA. 
Όταν αναφερθεί, κυρίως σε νέους ασθενείς, θα πρέπει 
να γίνει διαφορική διάγνωση μεταξύ ψευδοόγκου, αι-
μορραγίας και νόσου στο κΝς. Εκτός της κεφαλαλγίας 
μπορεί να εκδηλωθεί με διαταραχές όρασης και οίδημα 
του οπτικού νεύρου. η διάγνωση τίθεται με την ανεύρε-
ση αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης, αλλά φυσιολογικής 
σύστασης εγκεφαλονωτιαίο υγρό και φυσιολογική απει-
κόνιση του κΝς. η οΝΠ πέραν της διαγνωστικής ση-
μασίας, μπορεί να έχει και θεραπευτική δράση, αφού σε 
ορισμένους ασθενείς έχει ως αποτέλεσμα την υποχώρη-
ση των συμπτωμάτων. ςε αντίθετη περίπτωση χορηγεί-
ται ακεταζολαμίδη ή/και κορτικοστεροειδή, ενώ μπορεί 
να απαιτηθεί αναστολή ή σπανιώτατα διακοπή της χορή-
γησης του ATRA.37

η συχνότητα του συνδρόμου μειώνεται με τη χο-
ρήγηση χαμηλότερων δόσεων ATRA. για το λόγο αυτό 
προτείνεται να χορηγείται στα παιδιά σε  δόση 25 mg/
m2/ημέρα. Από τη μελέτη του Castaigne και συν. διαπι-
στώθηκε ότι στη δόση αυτή η αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου δεν υπολείπεται σε σύγκριση με τη δόση των 
45 mg/m2/ημέρα.37,75

Υπερλευκοκυττάρωση
η λευκαφαίρεση δεν έχει θέση, αφού μπορεί να επι-

δεινώσει την αιμορραγική διάθεση και επίσης, έχει συ-
σχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα πρώιμου θανάτου. 
Προτείνεται η ταχεία έναρξη χημειοθεραπείας, μόλις λί-
γες ώρες μετά από την έναρξη του ATRA, ιδίως σε ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου.67

Παράταση QT διαστήματος
η χορήγηση Ατο συνοδεύεται από σοβαρές ηλεκτρο-

λυτικές διαταραχές και παράταση του QT διαστήματος, 
με κίνδυνο εμφάνισης δυνητικά θανατηφόρων αρρυθμι-
ών, του τύπου trosarde de pointes. ςτενή παρακολούθη-
ση των ηλεκτρολυτών και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος 
στη διάρκεια της θεραπείας, όπως και αποφυγή χορήγη-
σης άλλων φαρμάκων που προκαλούν παράταση QT, επι-
βάλλεται. τα επίπεδα καλίου και μαγνησίου ορού πρέπει 
να διατηρούνται >4 mEq/L και >1,8 mg/dL αντίστοιχα. η 
χορήγηση Ατο πρέπει να διακόπτεται σε τιμή QTc >500 
msec. Επίσης σε περιπτώσεις σοβαρών συμβαμάτων, 
εκτός της συμπτωματικής αντιμετώπισης, θα πρέπει να 
αναστέλλεται η χορήγηση του φαρμάκου.37

πίνακας 3. Εκδηλώσεις συνδρόμου διαφοροποίη-
σης, κριτήρια Frankel

(Ανεξήγητος) Πυρετός

Αύξηση βάρους και οιδήματα μαλακών μορίων (από 
διαρροή εκ των τριχοειδών)

Αναπνευστική δυσχέρεια

Διηθήματα/σκιάσεις στους πνεύμονες

Πλευριτική και/ή περικαρδιακή συλλογή

υπόταση

Νεφρική ανεπάρκεια 
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νέοι παράγοντες
Από του στόματος ΑΤΟ

μια άλλη μορφή Ατο αναπτύχθηκε στην προσπάθεια 
αποφυγής της ενδοφλέβιας χορήγησης, αφού αυτή απαιτεί 
περισσότερες επισκέψεις του ασθενούς στο νοσοκομείο 
και ανάγκη φλεβικού καθετήρα. Επισημαίνεται η μεγα-
λύτερη επίπτωση εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης σχετι-
ζόμενης με κεντρικό καθετήρα σε ασθενείς με οΠλ, σε 
σχέση με ασθενείς με άλλους τύπους οξείας λευχαιμίας. 
ο από του στόματος παράγων χρησιμοποιήθηκε αρχικά 
σε υποτροπιάζουσα/ανθεκτική νόσο, με ικανοποιητική 
αποτελεσματικότητα και παρόμοιο προφίλ ασφαλείας 
σε σχέση με την ενδοφλέβια μορφή. Επίσης, μελετήθη-
κε ο ρόλος του και στη θεραπεία συντήρησης μετά την 
πρώτη ύφεση, αλλά και σε συνδυασμό με ATRA, και τα 
αποτελέσματα ήταν παρόμοια με το ενδοφλέβιο σκεύα-
σμα. Παράταση του διαστήματος QT και αρρυθμίες που 
παρατηρούνται με την ΕΦ χορήγηση Ατο δεν παρατη-
ρήθηκαν με την από του στόματος, πιθανότατα λόγω χα-
μηλότερων μέγιστων επιπέδων του φαρμάκου στον ορό, 
όπως καταγράφηκαν με τη νέα μορφή. Παρά τα ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα η νέα μορφή Ατο δεν είναι προς 
το παρόν διαθέσιμη.60

Αnti-CD33 μονοκλωνικά αντισώματα
το Gemtuzumab οzogamicin (GO) είναι ένα μονο-

κλωνικό αντίσωμα anti-CD33 συνδεδεμένο με την τοξίνη 
calicheamicin, το οποίο έχει δείξει ιδιαίτερη αποτελεσμα-
τικότητα στην οΠλ, δεδομένης της έντονης έκφρασης του 
CD33 στα παθολογικά κύτταρα της νόσου. λόγω όμως 
τοξικότητας έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία στις 
ηΠΑ από το 2010. Ωστόσο χορηγείται ακόμη στο πλαί-
σιο κλινικών μελετών, είτε στη θεραπεία εφόδου, είτε σε 
ανθεκτική/υποτροπιάζουσα νόσο. Υπό μελέτη βρίσκεται 
η αποτελεσματικότητα και το προφίλ ασφαλείας του πα-
ράγοντα, SGN-CD33A, νεότερης γενιάς anti-CD33, που 
επέδειξε ικανοποιητική αντιλευχαιμική δράση σε μελέ-
τη φάσεως 1.60

Tamibarotene
Είναι συνθετικό ρετινοειδές (Am80), περίπου δέκα φο-

ρές δραστικότερο του ATRA, in vitro. ςε μελέτη φάσης 
3 συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα τamibarotene και 
ATRA, στα πλαίσια θεραπείας συντήρησης σε ασθενείς 
με οΠλ, και δεν αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική δι-
αφορά ως προς την επιβίωση ελεύθερη υποτροπής (RFS), 
αν και σε μια ενδιάμεση ανάλυση βρέθηκε οι υψηλού κιν-
δύνου ασθενείς να έχουν καλύτερη RFS στο σκέλος του 
Tamibarotene. ο ρόλος του παραμένει υπό διερεύνηση.60

Ειδικές Καταστάσεις
Κύηση

η διάγνωση της οΠλ κατά τη διάρκεια της κύησης 
είναι σπάνιο γεγονός και τα δεδομένα προέρχονται από 
αναφορές περιστατικών και μικρές σειρές. Πρόκειται για 
δύσκολη κατάσταση που απαιτεί συνεργασία της ασθε-
νούς και ομάδας ιατρών που περιλαμβάνει αιματολόγο, 
γυναικολόγο και νεογνολόγο.37,76

Εφόσον η διάγνωση τεθεί στο πρώτο τρίμηνο της κύ-
ησης γίνεται σύσταση για διακοπή, μόλις το επιτρέψει 
η κατάσταση της ασθενούς, δεδομένου ότι το ATRA εί-
ναι εξαιρετικά τερατογόνο και το ATO τοξικό για το έμ-
βρυο και δεν συστήνεται σε καμία φάση της κύησης. Αν 
η ασθενής επιθυμεί τη συνέχιση της κύησης τότε οι επι-
λογές περιορίζονται στη χορήγηση ανθρακυκλίνης. γε-
νικώς, προτιμάται η χορήγηση DNR έναντι της ιDA, η 
οποία είναι λιπόφιλη και περνά σε μεγαλύτερες ποσό-
τητες τον πλακουντιακό φραγμό με αποτέλεσμα τοξική 
επίδραση στο έμβρυο. η χορήγηση μόνο ΧμΘ συνοδεύ-
εται από περισσότερες αιμορραγικές επιπλοκές και απαι-
τείται εντατικοποιημένη υποστήριξη. Εφόσον επιτευχθεί 
ύφεση προστίθεται ATRA στο δεύτερο και τρίτο τρίμη-
νο της κύησης.37,76

ςτο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης τα δεδο-
μένα είναι επίσης λίγα, αν και γενικά η χορήγηση ATRA 
και ΧμΘ είναι σχετικά ασφαλής για τη μητέρα. Όμως η 
ΧμΘ φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη του εμβρύου 
αυξάνοντας τον κίνδυνο αποβολής, πρόωρου τοκετού, μι-
κρού βάρους γέννησης, ουδετεροπενίας και σήψης μετά 
τον τοκετό. Ως προς το ATRA φαίνεται να είναι ασφαλέ-
στερο, αν και έχει συσχετιστεί με αναστρέψιμες αρρυθ-
μίες του εμβρύου και άλλες καρδιακές επιπλοκές, που 
επιβάλλουν τη στενή παρακολούθηση του εμβρύου με 
έμφαση στην καρδιακή λειτουργία.37

με βάση τα ανωτέρω δεδομένα σε ασθενείς χαμηλού 
ή ενδιάμεσου κινδύνου συστήνεται η χορήγηση μονοθε-
ραπείας με ATRA και χορήγηση ΧμΘ μετά τον τοκετό. 
Αν και με αυτή την προσέγγιση υπάρχει αυξημένος κίν-
δυνος (~25%) για εμφάνιση συνδρόμου διαφοροποίη-
σης θεωρείται ασφαλής τόσο για τη μητέρα όσο και για 
το έμβρυο. ο τοκετός μπορεί να προγραμματιστεί μετά 
τις 32 εβδομάδες της κύησης εφόσον είναι διαθέσιμη  η 
κατάλληλη υποστήριξη για το πρόωρο νεογνό. ο φυσιο-
λογικός τοκετός, εφόσον δεν αντενδείκνυται, προτιμάται 
έναντι της καισαρικής λόγω του μικρότερου αιμορραγι-
κού κινδύνου, ενώ απαιτείται προετοιμασία προγεννητι-
κά με κορτικοστεροειδή για τη μείωση της θνητότητας 
του νεογνού από σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας. 
Εναλλακτικά, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με υπερλευ-
κοκυττάρωση συστήνεται η χορήγηση ATRA+DNR. O 
θηλασμός δεν συστήνεται, ιδιαίτερα αν υπάρχει προγραμ-
ματισμός για χορήγηση ATO ή ΧμΘ μετά τον τοκετό.37
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Δευτεροπαθής ΟΠΛ
η οΠλ μπορεί να είναι δευτεροπαθής, σχετιζόμενη 

με προηγηθείσα κακοήθεια ή ΧμΘ σε ποσοστό, που σε 
διάφορες σειρές ανέρχεται από 5% έως 22%. η επιρου-
μπικίνη και η μιτοξανδρόνη είναι οι συχνότερα ενοχο-
ποιούμενοι αντινεοπλασματικοί παράγοντες. ςπανιότερα 
έχει περιγραφεί σε ασθενείς που έχουν λάβει ακτινοβολία, 
ενώ ακόμη πιο σπάνιες είναι οι περιπτώσεις ασθενών που 
αντιμετωπίστηκαν μόνο χειρουργικά για την προηγηθεί-
σα κακοήθεια. το νεόπλασμα που σχετίζεται συχνότερα 
με την ανάπτυξη οΠλ είναι ο καρκίνος του μαστού και 
ακολουθεί το μη Hodgkin λέμφωμα. Επίσης, έχει περι-
γραφεί και σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, που 
αντιμετωπίστηκαν με μιτοξανδρόνη. ςυνηθέστερα η οΠλ 
αναπτύσσεται εντός τριετίας από την προηγηθείσα αντι-
νεοπλασματική θεραπεία και δεν προηγείται φάση μυε-
λοδυσπλαστικού συνδρόμου. Δομικές αλλοιώσεις των 
χρωμοσωμάτων 5, 7 και 17 εμφανίζονται με μεγαλύτε-
ρη συχνότητα σε σχέση με την πρωτοπαθή οΠλ. γενι-
κά, θεωρείται ότι η πρόγνωση δεν διαφέρει ουσιαστικά σε 
σύγκριση με τη de novo οΠλ και η θεραπευτική αντιμε-
τώπιση δεν διαφοροποιείται. Ωστόσο, υποστηρίζεται από 
ερευνητές ότι οι ασθενείς με δευτεροπαθή οΠλ λόγω της 
μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και της εν γένει χειρότερης 
κατάστασης υγείας τους, είτε λόγω της προηγηθείσας θε-
ραπείας είτε λόγω της συνύπαρξης του πρωτοπαθούς νεο-
πλάσματος, ενδέχεται τελικά να έχουν χειρότερη έκβαση. 
το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν σημαντικές ιδιαιτερότη-
τες στους θεραπευτικούς χειρισμούς. Ασθενείς που ήδη 
έχουν λάβει ανθρακυκλίνη, και συνήθως την πλήρη δό-
ση, για το πρωτοπαθές νεόπλασμα αντιμετωπίζονται με 
το συνδυασμό ATRA+ATO ή παράγοντες όπως το GO.37 
Επιπλέον, σε ασθενείς που έχουν ακτινοβοληθεί για το 
πρωτοπαθές νεόπλασμα η έκθεση σε ανθρακυκλίνη κινη-
τοποιεί έναν ανοσολογικό μηχανισμό που προκαλεί άση-
πτη φλεγμονή στο δέρμα στις ακτινοβοληθείσες περιοχές. 
η κατάσταση αναφέρεται ως «αναμνηστική αντίδραση 
της ακτινοβόλησης» (radiation recall reaction), και ενδέ-
χεται να περιπλέξει σημαντικά τη θεραπεία.77

Απώτερες Τοξικότητες
η ανθρακυκλίνη αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της οΠλ 

τις περασμένες δεκαετίες και συνεπώς οι απώτερες επι-
πλοκές που εμφανίζουν οι ασθενείς που επιβίωσαν από 
τη νόσο σχετίζονται με αυτή. ςημαντικό ποσοστό δευτε-
ροπαθών κακοηθειών έχουν περιγραφεί με συχνότερες το 
δευτεροπαθές μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και την ομλ 
σχετιζόμενη με θεραπεία. Επίσης, νεοπλάσματα συμπα-
γών οργάνων, όπως καρκίνος μαστού, εντέρου, προστάτη 
ή ακόμα και μελανώματα ή σαρκώματα έχουν περιγρα-
φεί. ςυστήνεται διενέργεια εξετάσεων προσυμπτωματι-
κού ελέγχου για κάθε σύστημα, συμπεριλαμβανομένης 

γενικής αίματος και μορφολογικής μελέτης του επιχρί-
σματος αίματος, βάσει των διεθνών οδηγιών σε κατάλ-
ληλα, αλλά τακτά χρονικά διαστήματα.

η μυοκαρδιοπάθεια που σχετίζεται με την ανθρακυ-
κλίνη είναι εξίσου σοβαρή επιπλοκή. Εξελίσσεται σταδι-
ακά με μακρά περίοδο χωρίς συμπτώματα, αλλά εμφανείς 
διαταραχές στον υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο. Αν και 
δεν υπάρχουν διεθνείς οδηγίες για τους ενήλικες, συστή-
νεται να ακολουθούνται οι αντίστοιχες που υπάρχουν για 
τα παιδιά, ήτοι η διενέργεια υπερηχογραφήματος καρδί-
ας ανά διετία με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και θερα-
πεία. με τον περιορισμό της χρήσης της ανθρακυκλίνης 
αναμένεται να μειωθεί η συχνότητα εμφάνισης των απώ-
τερων επιπλοκών τα επόμενα χρόνια.68

Αντί επιλόγου
Από την πρώτη περιγραφή της οΠλ μέχρι σήμερα 

πολλά έχουν αλλάξει. η κατανόηση της μοριακής βιο-
λογίας και της παθογένειας έχουν συντελέσει στην επι-
τυχή αντιμετώπιση της νόσου με θεραπείες στόχευσης 
και με τη λιγότερη δυνατή τοξικότητα. Αποτελεί νόσο-
μοντέλο για θεραπευτική αντιμετώπιση και ίαση χωρίς 
κυτταροτοξική θεραπεία. η βελτίωση της υποστηρικτι-
κής αγωγής και η συστηματική μοριακή παρακολούθηση 
συμβάλλουν στη βελτίωση της έκβασης. Ωστόσο, η πρώ-
ιμη θνητότητα λόγω αιμορραγικών επιπλοκών παραμένει 
υψηλή. Αν και στις περισσότερες μελέτες αναφέρονται 
ποσοστά 6-10%, τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί σα-
φές ότι αφορά περισσότερους ασθενείς και εκτιμάται στο 
15-30%, στην πραγματική ζωή (Εικόνα 2). και αυτό δι-
ότι οι ασθενείς με πολύ πρώιμο θάνατο, πριν την έναρξη 
της θεραπείας, δεν εκπροσωπούνται στις μελέτες.3,78,79 οι 
υποτροπές αποτελούν όλο και μικρότερο πρόβλημα με τη 
μείωση του ποσοστού αλλά και την επιτυχή αντιμετώπι-

Εικόνα 2. Συνολική επιβίωση ασθενών με ΟΠΛ στην Ελλάδα 
και την Κύπρο (Ν=95)3.
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ABSTRACT: The story of Acute Promyelocytic Leukemia (APL) is one of the most exciting in modern 
Haematology. It was first described as a distinct entity in 1957 and it was thought to be one of the most 
fatal forms of Acute Myeloblastic Leukemia, mainly due to serious bleeding events accompanying the di-
agnosis. Nowadays, APL is a paradigm for incorporating targeted therapies into clinical practice and it is 
considered a curable disease. APL diagnosis is initially based on patient’s history, physical examination, 
peripheral blood and bone marrow morphology, as well as haemostasis screening tests. Flow cytometry 
assays, cytogenetic studies (conventional karyotype or FISH) for reciprocal translocation t(15;17) and 
identification of the chimeric gene PML/RARA by molecular studies, confirm the diagnosis. In depth un-
derstanding of the pathogenetic mechanism of this disease in 1980s, resulted in a real revolution in ther-
apeutic approach. It was then when a non-chemotherapeutic agent, all-trans retinoic acid (ATRA), was 
first used to treat such an aggressive malignant condition. ATRA as monotherapy demonstrated extraor-
dinary remission rates, but unacceptable relapse rates. Studies on the efficacy of addition of chemother-
apeutic molecules to ATRA showed that concomitant administration of ATRA+anthracycline±aracytin 
resulted in fewer relapses and a lower incidence of differentiation syndrome. Incorporation of arsenic 
trioxide (ATO) into the therapeutic armamentarium of APL followed in 1990s. A few years later syner-
gistic action between ATRA and ATO was proven, through differentiation and apoptosis enhancement, 
and treatment with targeted and non-chemotherapeutic regimens was established. In addition, patient 
risk stratification provides rational approach and omission of chemotherapeutic agents, at least within 
the low risk group, as well as intensification of treatment in high risk patients, which is expected to elim-
inate long term complications, such as secondary malignancies, and relapse rates, respectively. In the 
near future, by means of further therapeutic advances, high risk patients are expected to be treated with-
out chemotherapy, as well. Currently, cases of primary resistance are rare and overall survival rates are 
about 80% in high risk group and even better among low risk patients. Despite progress made on thera-
peutic approach for APL, there is emerge need to further reduce early death rate, which is still problem-
atic. For this reason, ATRA initiation even with APL suspicion is of crucial importance, as this disease 
is still considered to be a medical emergency.

ση μόλις διαπιστωθεί σε μοριακό επίπεδο. με την αύξη-
ση του προσδόκιμου επιβίωσης αναδύεται το πρόβλημα 
της απώτερης τοξικότητας. με την ευαισθητοποίηση των 
ιατρών για έγκαιρη διάγνωση, άμεση θεραπευτική παρέμ-

βαση και βελτιστοποίηση της υποστήριξης των ασθενών 
με οΠλ και ορθολογικό σχεδιασμό θεραπείας αξιοποιώ-
ντας όλα τα διαθέσιμα φάρμακα το μέλλον των ασθενών 
διαγράφεται ευοίωνο.
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ερωτημάτων, όπως αυτά τέθηκαν στην πρόσφατη ημε-
ρίδα του τμήματος, και θα αποτελέσουν πηγή γόνιμου 
προβληματισμού με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός κοι-
νού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης των ασθενών με ομλ.

Ασθενείς ηλικίας μικρότερης από 65 έτη 
1. Σχετικά με τη θεραπεία εφόδου: ςχεδόν όλα τα κέ-

ντρα χρησιμοποιούν τον κλασικό: ςχεδόν συνδυασμό 
“7+3” με Cytarabine + Idarubicin. ο συνδυασμός “7+3” 
με Cytarabine + ανθρακυκλίνη προτείνεται και στις τε-
λευταίες κατευθυντήριες οδηγίες του “7+3” του ELN.

2. Σχετικά με την προσθήκη 3ου φαρμάκου στην έφο-
δο: τα περισσότερα κέντρα δεν προσθέτουν τρίτο 
φάρμακο στον κλασικό συνδυασμό με “7+3”. Άλλω-
στε και τα βιβλιογραφικά δεδομένα συγκλίνουν στο 
ότι δεν υπάρχει βελτίωση της συνολικής έκβασης από 
την προσθήκη τρίτου φαρμάκου, τουλάχιστον μέχρι 
τώρα. τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν με την ει-
σαγωγή στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ομλ με 
τις νεότερες στοχευμένες θεραπείες, όπως FLT3 και 
IDH αναστολείς. 

3. Σχετικά με το είδος και τη δοσολογία της χορηγού-
μενης ανθρακυκλίνης: Είναι γνωστό ότι στον ελληνι-
κό χώρο δεν χρησιμοποιείται η Daunorubicin, η οποία 
έχει πλήρως αντικατασταθεί από την Idarubicin, χω-
ρίς όμως να υπάρχει μία καλή ερμηνεία για αυτή την 
επιλογή. η Idarubicin χορηγείται από όλα τα κέντρα 
στη δοσολογία των 12 mg/m2/ημέρα × 3 ημέρες. Θα 
ήταν ιδιαίτερα γόνιμη μία συζήτηση επανατοποθέτη-
σης σχετικά με τη δόση και το είδος της χορηγούμενης 
ανθρακυκλίνης, με την προϋπόθεση ότι μπορούμε να 
έχουμε πρόσβαση στην Daunorubicin.1 

4. Σχετικά με τη δόση της Cytarabine στη θεραπεία 
εφόδου: τα περισσότερα κέντρα επιλέγουν τη δόση 
των 100 mg/m2/ημέρα × 7ημέρες, σε συνεχή 24ωρη 
ενδοφλέβια έγχυση, αντί των 200 mg/m2. ςε παλαιό-

το τμήμα οξειών λευχαιμιών και μυελοϋπερπλαστι-
κών Νεοπλασμάτων έχει, στο παρελθόν, κάνει προσπά-
θειες για την καταγραφή των περιστατικών της οξείας 
μυελογενούς λευχαιμίας (ομλ) αλλά και τη θεραπευτική 
στρατηγική που ακολουθείται από τα Ελληνικά κέντρα. 
ςτην πρόσφατη ημερίδα, που διεξήχθη από το τμήμα σε 
συνεργασία με το τμήμα μεταμοσχεύσεων, στα καμέ-
να Βούρλα, έγινε εκ νέου προσπάθεια καταγραφής της 
θεραπευτικής πρακτικής με τη μορφή ερωτηματολογίου 
στα πλαίσια διαδραστικής παρουσίασης για την ομλ. 

Από τις προσπάθειες αυτές καθίσταται σαφές ότι η 
αντιμετώπιση των ασθενών με ομλ γίνεται με παρόμοιο 
τρόπο σε όλα τα Ελληνικά κέντρα, παρά την απουσία επί-
σημα καταγεγραμμένου κοινού –ελληνικού- θεραπευτι-
κού πρωτοκόλλου. 

Ωστόσο η ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού πρωτοκόλλου 
για την ομλ, όπως και για τα υπόλοιπα νοσήματα, είναι 
επιτακτική για τους ακόλουθους λόγους:

• Δίνει τη δυνατότητα της καταγραφής των ασθενών 
και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια κά-
θε θεραπείας

• Επιτρέπει τη συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς 
ομάδες/οργανισμούς

• Αυξάνει την πιθανότητα ανάθεσης ερευνητικών πρω-
τοκόλλων και κλινικών μελετών, και το πιο σημαντικό

• ςυμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών υγείας. 
ςτο παρόν κείμενο γίνεται σύντομη περιγραφή των 
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τερη καταγραφή υπήρχαν κέντρα, που χρησιμοποιού-
σαν υψηλές δόσεις Cytarabine στη θεραπεία εφόδου 
στα πλαίσια του πρωτοκόλλου ομλ-9 της Ελληνι-
κής Αιματολογικής Εταιρείας.2 Δεν είναι γνωστό εάν 
εξακολουθείται η χρήση του ανωτέρου πρωτοκόλλου 
αν και η αίσθηση είναι ότι μάλλον έχει εγκαταλειφθεί. 
ςύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες 
ELN 2017, προτείνεται η χορήγηση 100 ή 200 mg/
m2/ημέρα × 7ημέρες.

5. Σχετικά με τον αριθμό των χορηγούμενων κύκλων 
εφόδου: το ερώτημα που τίθεται είναι εάν πρέπει να 
χορηγείται 2ος κύκλος εφόδου στις περιπτώσεις που ο 
ασθενής έχει ήδη πετύχει πλήρη μορφολογική ύφεση 
με τον 1ο κύκλο. ςε αυτό το ερώτημα υπάρχει σημα-
ντική διάσταση των απόψεων μεταξύ των διάφορων 
κέντρων. Δηλαδή 50% των κέντρων χορηγούν και 2ο 
κύκλο είτε ίδιας ή μικρότερης έντασης, όπως πχ “5+2”, 
ενώ το υπόλοιπο 50% συνεχίζουν με θεραπεία εδραί-
ωσης, η οποία σχεδόν στη σύνολο αποτελείται από 
HiDAC. το ερώτημα λοιπόν θα μπορούσε να διατυ-
πωθεί ως εξής: Ποία η συνολική δόση ανθρακυκλί-
νης που πρέπει να χορηγείται στον ασθενή; Φαίνεται 
πάντως από τα δεδομένα των μελετών ότι, συνολική 
δόση 36 mg/m2 Idarubicin ή αντίστοιχη δόση άλλης 
ανθρακυκλίνης, δεν είναι επαρκής. ςυνεπώς η δίδυμη 
έφοδος αποτελεί το σχήμα επιλογής, ανεξάρτητα από 
την επίτευξη ύφεσης με τον 1ο κύκλο θεραπείας εφό-
δου. ςυζητήσιμη είναι η επιλογή σχήματος με υψηλές 
δόσεις Cytarabine, για τη δεύτερη έφοδο, στις περι-
πτώσεις με επίτευξης πλήρους ύφεσης με το “7+3”.

6. Σχετικά με την προσθήκη FLT3 αναστολέα σε 
ασθενείς με ΟΜΛ και μεταλλάξεις FLT3: Όπως 
είναι ήδη γνωστό πρόσφατα το FDA έδωσε έγκριση 
για τη χορήγηση του FLT3, midostaurin, σε συνδυα-
σμό με την κλασική χημειοθεραπεία σε ασθενείες με 
ομλ.3 το φάρμακο σύντομα θα κυκλοφορήσει στην 
Ελλάδα και θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να σχεδι-
αστεί μελέτη παρατήρησης με συμμετοχή όλων των 
Ελληνικών κέντρων.

7. Σχετικά με την προσθήκη του gemtuzumab ozog-
amycin στην κλασική χημειοθεραπεία ασθενών με 
ΟΜΛ: το γνωστό φάρμακο ανέκτησε την αποσυρ-
θείσα άδεια, που είχε κατά το παρελθόν. η χορήγη-
σή του έχει εγκριθεί σε μικρότερη δοσολογία και σε 
συνδυασμό με την κλασική χημειοθεραπεία στην αντι-
μετώπιση των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με ομλ. 
Από τα υπάρχοντα δεδομένα φαίνεται ότι, ο ανωτέρω 
συνδυασμός προσφέρει σημαντικό θεραπευτικό όφε-
λος σε ασθενείς με ευνοϊκό και ενδιάμεσης πρόγνω-
σης καρυότυπο. Είναι γνωστό ότι επί του παρόντος 
το φάρμακο διατίθεται δωρεάν, από τη φαρμακευτι-
κή εταιρεία, σαν παρηγορητική θεραπεία ασθενών 
με υποτροπή της ομλ. Είναι μία ξεχωριστή ευκαι-

ρία να οργανώσουμε μελέτη παρατήρησης σε ασθε-
νείς με ομλ σε υποτροπή.4

8. Σχετικά με τον ορισμό της πρωτοπαθώς ανθεκτι-
κής νόσου και την περαιτέρω θεραπεία μετά την 
αποτυχία επίτευξης ύφεσης με τον 1ο κύκλο εφό-
δου: ο κλασικός ορισμός της πρωτοπαθώς ανθεκτι-
κής νόσου είναι η μη επίτευξη πλήρους μορφολογικής 
ύφεσης μετά τη χορήγηση 2 κύκλων θεραπείας εφό-
δου. ο ορισμός αυτός δεν καλύπτει τις ανάγκες και 
σε καμία περίπτωση δεν αντανακλά την πραγματι-
κότητα αφού τα περισσότερα κέντρα χορηγούν θε-
ραπεία διάσωσης είτε με υψηλές δόσεις Cytarabine 
ή με τον συνδυασμό Ida-FLAG σε ασθενείς που δεν 
επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση μετά τον 1ο κύκλο θερα-
πείας εφόδου. Θα ήταν εξαιρετικά γόνιμη μία συζήτη-
ση στο συγκεκριμένο ερώτημα και θα ήταν χρήσιμη 
η υιοθέτηση μίας κοινής αντιμετώπισης στα πλαίσια 
ενός πρωτοκόλλου. γίνεται σχετική αναφορά και στην 
παράγραφο 5.

9. Σχετικά με το είδος της θεραπείας εδραίωσης: ςχε-
δόν στο σύνολο των Ελληνικών κέντρων χορηγού-
νται επαναλαμβανόμενοι κύκλοι με υψηλές δόσεις 
Cytarabine στη θεραπεία εδραίωσης. Όπως είναι γνω-
στό η πρακτική αυτή δεν έχει τεκμηριωθεί μέσα από 
τη διενέργεια τυχαιοποιημένων μελετών. ςε εθνικά 
πρωτόκολλα άλλων ευρωπαϊκών χωρών ακολουθού-
νται ποικίλες πρακτικές, όπως χορήγηση συνδυασμού 
χημειοθεραπευτικών, ήτοι Cytarabine με ετοποσίδη 
ή αμσακρίνη, κ.λπ.

10. Σχετικά με τη δοσολογία της Cytarabine στη θε-
ραπεία εδραίωσης: η συνήθης δοσολογία είναι τα 
3 gr/m2 σε 3ωρη χορήγηση × 2, ημερησίως, για 6 συ-
νολικά δόσεις. η δοσολογία αυτή έχει συγκριθεί μό-
νο με χαμηλές δόσεις Cytarabine και έχει διαπιστωθεί 
η υπεροχή της σε ασθενείς με ευνοϊκής και ενδιάμε-
σης πρόγνωσης καρυότυπο. το κλινικό όφελος από 
την ανωτέρω δοσολογία έχει πρόσφατα αμφισβητηθεί 
από “expert opinion panel” και στις αναθεωρημένες 
συστάσεις της ομάδας εργασίας ELN 2017 συστή-
νεται η μείωση της δόσης σε 1-1.5 gr/m2.5 Δεν είναι 
γνωστό πόσα Ελληνικά κέντρα έχουν εφαρμόσει ή 
εφαρμόζουν σχήματα με αυτή τη δοσολογία και το 
συγκεκριμένο ερώτημα επίσης αποτελεί πεδίο προ-
βληματισμού. 

11. Σχετικά με τον αριθμό των χορηγούμενων κύκλων 
θεραπείας εδραίωσης: τα περισσότερα Ελληνικά 
κέντρα χορηγούν 4 κύκλους θεραπείας εδραίωσης. 
ςτις συστάσεις ELN 2017 προτείνεται η χορήγηση 2-3 
κύκλων θεραπείας εδραίωσης. Επίσης είναι ανάγκη 
να αποτυπωθεί η πρακτική των Ελληνικών κέντρων 
όσον αφορά και αυτό το ερώτημα και να αποφασι-
σθεί μια κοινή πρακτική. 

12. Σχετικά με την παρακολούθηση της ελαχίστης υπο-
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λειμματικής νόσου (ΕΥΝ) και την αξιολόγησή της 
για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων: Είναι από-
λυτη ανάγκη να συνεργαστούμε στο θέμα της ΕΥΝ 
και να την ενσωματώσουμε στην καθημερινή πρακτι-
κή και τη λήψη κλινικής απόφασης για τις ακόλουθες 
ομάδες ασθενών:

• με CBF λευχαιμία και με 
• μεταλλάξεις NPM1.

ςε ασθενείς με αυτές τις μοριακές βλάβες μπορεί να 
γίνει ανίχνευση ΕΥΝ με τη χρήση ποσοτικής PCR και με 
πολύ υψηλή ευαισθησία. Προϋπόθεση για τη λήψη θερα-
πευτικής απόφασης είναι η εφαρμογή κοινής μεθοδολογί-
ας σε συγκεκριμένα εργαστήρια και στα πλαίσια κοινού 
πρωτοκόλλου που θα μας δώσει την κατάλληλη εμπειρία.

Θα μπορούσε επίσης να συζητηθεί και η δυνατότη-
τα μελέτης της ΕΥΝ με χρήση κυτταρομετρίας ροής στις 
περιπτώσεις, που θεωρείται εφικτό. 

Ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης από 65 έτη
Παρατίθενται οι απόψεις των συναδέλφων 
αιματολόγων, όπως είχαν αποτυπωθεί σε 
σχετικό ερωτηματολόγιο.

1. Μέχρι ποιά ηλικία ασθενών χορηγείτε εντατική 
χημειοθεραπεία; η καταγραφείσα ελληνική εμπειρία 
έχει δείξει ότι εντατική χημειοθεραπεία εφόδου χορη-
γείται στο σύνολο των ασθενών μέχρι 65 ετών, ενώ 
σε πολλά κέντρα χορηγείται θεραπεία εφόδου μειω-
μένης έντασης, όπως “5+2”, σε ασθενείς μέχρι 75-80 
ετών, με καλή κατάσταση ικανότητας και χωρίς συν-
νοσηρότητες. η πρακτική αυτή πιθανότατα σήμερα να 
έχει αντικατασταθεί, σε μεγάλο βαθμό, με τη χορήγη-
ση υπομεθυλιωτικών παραγόντων όπως Azacytidine, 
και Decitabine.6 Νεότεροι παράγοντες, που έχουν λά-
βει ή είναι υπό έγκριση, αναμένεται να αλλάξουν την 
καθημερινή θεραπευτική πρακτική.

2. Με ποια κριτήρια αποφασίζετε εάν ένας ασθενής 
δύναται να λάβει εντατική χημειοθεραπεία εφό-
δου; το ερώτημα είναι συναφές με το προηγούμε-
νο και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η καταγραφή της 
κλινικής πρακτικής και η υιοθέτηση κοινής αντιμε-
τώπισης. Επίσης δεν είναι γνωστό εάν χρησιμοποι-
ούνται και σε τι κλίμακα, τα συστήματα Geriatric 
comprehensive assessment, Charlson comorbidity 
scoring system, κλπ για την επιλογή της θεραπείας.7 
οι προσφερόμενες θεραπευτικές επιλογές είναι πλέ-
ον πολλές και η αντικειμενική και ακριβής εκτίμηση 
της κατάστασης των ασθενών καθίσταται αναγκαία. 

3. Ποιο το είδος της χημειοθεραπείας εφόδου που χο-
ρηγείτε; ςτα περισσότερα Ελληνικά κέντρα χορηγείται 
ο κλασικός συνδυασμός με Cytarabine και Idarubicin 
στη συνήθη “7+3” ή σε μειωμένη δοσολογία “5+2”. 

με βάση τα καινούργια δεδομένα θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμο ένα κοινό πρωτόκολλο με χρήση υπομεθυλι-
ωτικών παραγόντων σε συνδυασμό με Gemtuzumab 
ozogamycin ή με Midostaurin σε ασθενείς με FLT3 
μεταλλάξεις. τα φάρμακα έχουν ένδειξη και θα μπο-
ρούσε να οργανωθεί χωρίς μεγάλη δυσκολία μελέτη 
παρατήρησης.

4. Χορηγείτε θεραπεία εδραίωσης σε ασθενείς που 
βρίσκονται σε πλήρη ύφεση μετά τη χορήγηση θε-
ραπείας εφόδου; ςτην παλαιότερη καταγραφή είχε 
διαπιστωθεί ότι μόνο το 50% των ασθενών ελάμβα-
ναν θεραπεία εδραίωσης. η εισαγωγή στη θεραπευτική 
νεότερων φαρμάκων δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού 
κοινού πρωτοκόλλου.

5. Με ποια κριτήρια αποφασίζετε τη χορήγηση θε-
ραπείας εδραίωσης; το ερώτημα είναι συναφές με 
το προηγούμενο και δεν είναι σαφές με ποια κριτήρια 
γίνεται η λήψη της θεραπευτικής απόφασης.

Ο ρόλος της Αλλογενούς Μεταμόσχευσης
το ερώτημα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί από κοινού 

με την ομάδα της μεταμόσχευσης. Πάντως θα ήταν ιδι-
αίτερα χρήσιμο να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτά-
σεις για την έγκαιρη παραπομπή των ασθενών με ομλ 
για μεταμόσχευση και την αποφυγή καθυστερήσεων. για 
παράδειγμα θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη άμεσης HLA-
τυποποίησης, πριν την έναρξη της θεραπείας, σε ασθενείς 
που θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι για Αλλογενή μετα-
μόσχευση από το θεράποντα ιατρό.

Διαγνωστική προσέγγιση
ςε παλαιότερη καταγραφή το 2008 είχε διαπιστωθεί 

ότι κυτταρογενετική εξέταση μυελικών μεταφάσεων δι-
ενεργείτο στο σύνολο σχεδόν των νέων ασθενών ηλικίας 
μικρότερης των 65 ετών που είχε αποφασιστεί η χορήγη-
ση εντατικής χημειοθεραπείας εφόδου.

Περίπου 50% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι πραγ-
ματοποιούσαν ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια NPM1 
και FLT3.

ςύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα και τις συστάσεις 
ELN 2017 καθίσταται προφανής η ανάγκη επανάληψης 
της καταγραφής της διαγνωστικής προσέγγισης για τους 
ασθενείς με ομλ, αφού ο θεραπευτικός σχεδιασμός γί-
νεται βάσει της κατάταξής τους σε ομάδες κινδύνου, ανά-
λογα με τους κυτταρογενετικούς και μοριακούς δείκτες 
στη διάγνωση.8

Επιπλέον, η εισαγωγή νεότερων στοχευμένων θερα-
πειών για την ομλ, καθιστά αναγκαία, όλο και πιο συ-
χνά, την επικαιροποίηση των οδηγιών για την τρέχουσα 
πρακτική μας.
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Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να συζητηθεί η ανάγκη ελέγχου 
για μεταλλάξεις και σε άλλα γονίδια πλην των προανα-
φερθέντων καθώς και τα κέντρα στα οποία θα διενεργού-
νται οι αναγκαίες εξετάσεις.
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σκέλος θεραπείας της azacitidine συμπεριλάμβαναν σηψαιμία (5,1%), αναιμία (4,2%), ουδετεροπενική σηψαιμία (3,0%), ουρολοίμωξη (3,0%), θρομβοπενία (2,5%), ουδετεροπενία (2,1%), κυτταρίτιδα 
(2,1%), ζάλη (2,1%) και δύσπνοια (2,1%). Οι συχνότερα αναφερόμενες (≥ 30%) ανεπιθύμητες ενέργειες από τη θεραπεία με azacitidine ήταν γαστρεντερικά συμβάματα, συμπεριλαμβανομένης της 
δυσκοιλιότητας (41,9%), της ναυτίας (39,8%) και της διάρροιας (36,9%), (συνήθως Βαθμού 1‑2), γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης συμπεριλαμβανομένης της πυρεξίας (37,7%, 
συνήθως Βαθμού 1‑2) και αιματολογικά συμβάματα, συμπεριλαμβανομένης της εμπύρετης ουδετεροπενίας (32,2%) και της ουδετεροπενίας (30,1%), (συνήθως Βαθμού 3‑4). Κατάλογος ανεπιθύμητων 
ενεργειών σε πίνακα Ο παρακάτω Πίνακας 1 περιέχει ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπεία με azacitidine οι οποίες προέρχονται από τις κύριες κλινικές μελέτες σε MDS και AML και 
από την παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία. Οι συχνότητες καθορίζονται ως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως 
< 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται 
κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υψηλότερη συχνότητα που παρατηρήθηκε σε οποιαδήποτε από τις κύριες κλινικές 
μελέτες. Πίνακας 1:  Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκου (ADRs) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς με MDS ή AML οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με azacitidine (κλινικές μελέτες και μετά την 
κυκλοφορία)
Κατηγορία / οργανικό σύστημα Πολύ συχνές Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη Γνωστές

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις πνευμονία* (συμπεριλαμβανομένης 
βακτηριακής, ιογενούς και μυκητιασικής), 
ρινοφαρυγγίτιδα

σηψαιμία* (συμπεριλαμβανομένης 
βακτηριακής, ιογενούς και μυκητιασικής), 
ουδετεροπενική σηψαιμία*, λοίμωξη του 
αναπνευστικού συστήματος (συμπεριλαμβάνει 
το ανώτερο και βρογχίτιδα), ουρολοίμωξη, 
κυτταρίτιδα, εκκολπωματίτιδα, μυκητιασική 
λοίμωξη του στόματος, κολπίτιδα, φαρυγγίτιδα, 
ρινίτιδα, απλός έρπης, δερματική λοίμωξη

νεκρωτική 
περιτονιίτιδα*

Διαταραχές του αιμοποιητικού 
και του λεμφικού συστήματος

εμπύρετη ουδετεροπενία*, ουδετεροπενία, 
λευκοπενία, θρομβοπενία, αναιμία

πανκυτταροπενία*, ανεπάρκεια του μυελού 
των οστών

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας

Διαταραχές του μεταβολισμού 
και της θρέψης

ανορεξία, μειωμένη όρεξη, υποκαλιαιμία αφυδάτωση σύνδρομο λύσης 
όγκου

Ψυχιατρικές διαταραχές αϋπνία συγχυτική κατάσταση, άγχος

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

ζάλη, κεφαλαλγία ενδοκρανιακή αιμορραγία*, συγκοπή, υπνηλία, 
λήθαργος

Οφθαλμικές διαταραχές αιμορραγία του οφθαλμού, αιμορραγία του 
επιπεφυκότα

Αγγειακές διαταραχές υπόταση*, υπέρταση, ορθοστατική υπόταση, 
αιμάτωμα

Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και 
του μεσοθωράκιου

δύσπνοια, επίσταξη υπεζωκοτική συλλογή, δύσπνοια μετά κόπωση, 
φαρυγγολαρυγγικό άλγος

διάμεση 
πνευμονοπάθεια

Διαταραχές του γαστρεντερικού διάρροια, έμετος, δυσκοιλιότητα, ναυτία, 
κοιλιακό άλγος (συμπεριλαμβάνει άλγος 
άνω κοιλιακής χώρας και κοιλιακή 
δυσφορία)

αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα* 
(συμπεριλαμβάνει αιμορραγία του στόματος), 
αιμορραγία αιμορροΐδων, στοματίτιδα, 
ουλορραγία, δυσπεψία

Διαταραχές του ήπατος και των 
χοληφόρων

ηπατική ανεπάρκεια*, 
προοδευτικό ηπατικό κώμα

Διαταραχές του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού

πετέχειες, κνησμός (συμπεριλαμβάνει 
γενικευμένο), εξάνθημα, εκχύμωση

πορφύρα, αλωπεκία, κνίδωση, ερύθημα, 
εξάνθημα κηλιδώδες

οξεία εµπύρετη 
ουδετεροφιλική δερµάτωση, 
γαγγραινώδες πυόδερμα

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού

αρθραλγία, μυοσκελετικός πόνος 
(συμπεριλαμβάνει οσφυαλγία, πόνο στα 
οστά και τα άκρα)

μυϊκοί σπασμοί, μυαλγία

Διαταραχές των νεφρών και 
των ουροφόρων οδών

νεφρική ανεπάρκεια*, αιματουρία, αυξημένη 
κρεατινίνη ορού

νεφρική σωληναριακή 
οξέωση

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

πυρεξία*, κόπωση, εξασθένιση, θωρακικό 
άλγος, ερύθημα της θέσης ένεσης, άλγος 
της θέσης ένεσης, αντίδραση της θέσης 
ένεσης (μη καθοριζόμενη)

μώλωπας, αιμάτωμα, σκλήρυνση, εξάνθημα, 
κνησμός, φλεγμονή, αποχρωματισμός, οζίδιο 
και αιμορραγία (στη θέση ένεσης), 
αίσθημα κακουχίας, ρίγη, αιμορραγία στη θέση 
του καθετήρα

νέκρωση της 
θέσης ένεσης 
(στη θέση 
ένεσης)

Παρακλινικές εξετάσεις σωματικό βάρος μειωμένο

* = έχουν αναφερθεί σπάνια περιστατικά με μοιραία κατάληξη Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες Οι συχνότερα αναφερόμενες (≥ 10%) αιματολογικές 
ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπεία με azacitidine περιλαμβάνουν αναιμία, θρομβοπενία, ουδετεροπενία, εμπύρετη ουδετεροπενία και λευκοπενία, και ήταν συνήθως Bαθμού 3 ή 
4. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης αυτών των συμβαμάτων κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 κύκλων, μετά από τους οποίους εμφανίζονται λιγότερο συχνά σε ασθενείς με αποκατάσταση της 
αιματολογικής λειτουργίας. Οι περισσότερες αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες αντιμετωπίστηκαν με τακτική παρακολούθηση των γενικών εξετάσεων αίματος και καθυστέρηση της χορήγησης 
azacitidine στον επόμενο κύκλο, προφυλακτική αντιβιοτική θεραπεία και/ή υποστήριξη με αυξητικό παράγοντα (π.χ. G‑CSF) για την ουδετεροπενία και μεταγγίσεις για την αναιμία ή τη θρομβοπενία, 
ανάλογα με την περίπτωση. Λοιμώξεις Η μυελοκαταστολή μπορεί να οδηγήσει σε ουδετεροπενία και αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως σηψαιμία, συμπεριλαμβανομένης 
της ουδετεροπενικής σηψαιμίας και της πνευμονίας αναφέρθηκαν σε ασθενείς που λάμβαναν azacitidine, μερικές με μοιραία έκβαση. Οι λοιμώξεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση φαρμάκων 
κατά των λοιμώξεων και υποστήριξη με αυξητικό παράγοντα (π.χ. G‑CSF) για την ουδετεροπενία. Αιμορραγία Αιμορραγία μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς που λαμβάνουν azacitidine. Αναφέρθηκαν 
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα και ενδοκρανιακή αιμορραγία. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα αιμορραγίας, 
ειδικά εκείνοι με προϋπάρχουσα ή σχετιζόμενη με τη θεραπεία θρομβοπενία. Υπερευαισθησία Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας αναφέρθηκαν σε ασθενείς που λάμβαναν azacitidine. Σε περίπτωση 
αναφυλακτοειδούς αντίδρασης, η θεραπεία με azacitidine θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να αρχίζει κατάλληλη συμπτωματική θεραπεία. Ανεπιθύμητες ενέργειες του δέρματος και του υποδόριου 
ιστού Η πλειοψηφία των δερματικών και υποδόριων ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν σχετιζόμενες με τη θέση της ένεσης. Καμία από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν οδήγησε σε διακοπή της 
azacitidine, ή μείωση της δόσης της azacitidine στις βασικές μελέτες. Η πλειοψηφία των ανεπιθύμητων ενεργειών εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 κύκλων με τάση μείωσης κατά 
τους επόμενους κύκλους. Υποδόριες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως εξάνθημα/φλεγμονή/κνησμός της θέσης ένεσης, εξάνθημα, ερύθημα και βλάβη δέρματος, μπορεί να χρειάζονται αντιμετώπιση 
με συγχορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως αντιισταμινικά, κορτικοστεροειδή και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φαρμακευτικά προϊόντα (ΜΣΑΦ). Αυτές οι δερματικές αντιδράσεις πρέπει 
να διακρίνονται από τις λοιμώξεις μαλακών μορίων, που εμφανίζονται μερικές φορές στη θέση της ένεσης. Λοιμώξεις μαλακών μορίων, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρίτιδας και της νεκρωτικής 
περιτονιίτιδας που σε σπάνιες περιπτώσεις οδήγησαν σε θάνατο, έχουν αναφερθεί με την azacitidine μετά την κυκλοφορία. Για την κλινική διαχείριση λοιμωδών ανεπιθύμητων ενεργειών, βλ. παράγραφο 
4.8 Λοιμώξεις. Ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος που σχετίζονται με τη θεραπεία με azacitidine 
συμπεριλάμβαναν δυσκοιλιότητα, διάρροια, ναυτία και έμετο. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες αντιμετωπίστηκαν συμπτωματικά με αντιεμετικά για τη ναυτία και τον έμετο, αντιδιαρροϊκά για τη 
διάρροια, και καθαρτικά και/ή υπακτικά για τη δυσκοιλιότητα. Νεφρικές ανεπιθύμητες ενέργειες Νεφρικές ανωμαλίες, οι οποίες κυμαίνονται από αυξημένη κρεατινίνη ορού και αιματουρία έως νεφρική 
σωληναριακή οξέωση, νεφρική ανεπάρκεια και θάνατο, αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με azacitidine (βλ. παράγραφο 4.4). Ηπατικές ανεπιθύμητες ενέργειες Σε ασθενείς με εκτεταμένο 
φορτίο όγκου λόγω μεταστατικής νόσου έχει αναφερθεί ηπατική ανεπάρκεια, προοδευτικό ηπατικό κώμα και θάνατος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με azacitidine (βλ. παράγραφο 4.4). Καρδιακά 
συμβάματα Δεδομένα από μια κλινική δοκιμή στην οποία επιτράπηκε η συμμετοχή ασθενών με γνωστό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ή πνευμονοπάθειας έδειξαν στατιστικά σημαντική αύξηση στα 
καρδιακά συμβάματα σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα AML, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με azacitidine (βλ. παράγραφο 4.4). Πληθυσμός ηλικιωμένων Είναι περιορισμένες οι διαθέσιμες πληροφορίες 
για την ασφάλεια με azacitidine σε ασθενείς ηλικίας ≥85 ετών (με 14 [5,9%] ασθενείς ηλικίας ≥85 ετών στη μελέτη ΑΖΑ‑AML‑001). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά 
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους‑
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: 
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR‑15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:http://www.eof.gr, Κύπρος: Φαρμακευτικές 
Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας, CY‑1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649 Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 4.9 Υπερδοσολογία Αναφέρθηκε μία περίπτωση υπερδοσολογίας με azacitidine κατά τη 
διάρκεια των κλινικών δοκιμών. Ένας ασθενής παρουσίασε διάρροια, ναυτία και έμετο αφού έλαβε μία εφάπαξ ενδοφλέβια δόση περίπου 290 mg/m2, σχεδόν 4 φορές τη συνιστώμενη δόση έναρξης. 
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται με τις κατάλληλες εξετάσεις αίματος και θα πρέπει να λαμβάνει υποστηρικτική θεραπεία, εάν είναι απαραίτητο. Δεν υπάρχει 
κανένα γνωστό ειδικό αντίδοτο για την υπερδοσολογία με azacitidine. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Celgene Europe Ltd, 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, 
Ηνωμένο Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/08/488/001 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 
17 Δεκεμβρίου 2008, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 17 Δεκεμβρίου 2013  10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 29/06/2016 Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν 
φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση. TIMH Ενδεικτική (Ν.Τ.): VIDAZA 
PD.INJ.SUS 25MG/ML BT1x 1VIAL: 290,10 € Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”




