ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά τη διάγνωση
Φύλαξη DNA, RNA, ορού και ζωντανών κυττάρων (σε βαθιά κατάψυξη με κατάλληλο
κρυοπροστατευτικό υλικό) από ιστό (αίμα, μυελό οστών, λεμφαδένα, άλλο) με σαφή διήθηση
από τη νόσο.
Βασική προϋπόθεση
Έλεγχος υπολειμματικής νόσου μόνο εφόσον έχει τεκμηριωθεί πλήρης αιματολογική ύφεση με
πρότυπες, καθιερωμένες τεχνικές.
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ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

1. Oξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία1-2
Αξιολόγηση πάντοτε σε δείγμα μυελού με τεχνική RQ-PCR και εκκινητές σύμφωνα με το
πρωτόκολλο BIOMED-13-4


μετά την έφοδο



μετά κάθε κύκλο σταθεροποίησης



ανά τρίμηνο κατά τον 1ο χρόνο



ανά τετράμηνο κατά τον 2ο χρόνο



ανά εξάμηνο μετά τον 2ο χρόνο (έως +5 έτη)

2. Oξεία μυελογενής λευχαιμία t(8;21) (RUNX1/MTG8) (+)6-7
Oξεία μυελογενής λευχαιμία inv(16)/t(16;16) (CBFβ/MYH11) (+)6-7
Αξιολόγηση πάντοτε σε δείγμα μυελού με τεχνική RQ-PCR και εκκινητές σύμφωνα με το
πρωτόκολλο BIOMED-13-4


μετά την έφοδο



διαφοροποίηση ανάλογα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο (ιδίως, το είδος της θεραπείας
σταθεροποίησης)
A. Μεταμόσχευση αυτόλογων αιμοποιητικών κυττάρων
o

πριν τον κύκλο χημειοθεραπείας στον οποίο θα πραγματοποιηθεί
συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων

o

έλεγχος αυτομοσχεύματος

o

πριν τη διενέργεια αυτομεταμόσχευσης

o

+ 3 μήνες

o

ανά τετράμηνο κατά τον 2ο χρόνο

o

ανά εξάμηνο μετά τον 2ο χρόνο (έως +5 έτη)

Β. Επανειλημμένοι κύκλοι Cytarabine σε υψηλές δόσεις
o

μετά τον 2ο κύκλο σταθεροποίησης
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o

ανά τρίμηνο κατά τον 1ο χρόνο

o

ανά τετράμηνο κατά τον 2ο χρόνο

o

ανά εξάμηνο μετά τον 2ο χρόνο (έως +5 έτη)

3. Oξεία μυελογενής λευχαιμία με άλλες γνωστές (recurrent) χρωμοσωμικές
μεταθέσεις [π.χ. t(6;9), t(9;22)]6
Αξιολόγηση πάντοτε σε δείγμα μυελού με τεχνική RQ-PCR σύμφωνα με το πρωτόκολλο
BIOMED I


μετά την έφοδο



διαφοροποίηση ανάλογα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο (ιδίως, αν διενεργηθεί
μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων)

4. Oξεία μυελογενής λευχαιμία με φυσιολογικό καρυότυπο6-8


Σε ασθενείς με μετάλλαξη του γονιδίου NPM1, ποσοτικοποίηση των μεταλλαγμένων
αντιγράφων με real-time PCR



Στους υπόλοιπους ασθενείς, ανοσοφαινοτυπική ανάλυση (μετά από συνεννόηση με το
εργαστήριο, υπό προϋποθέσεις)
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ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ8



Μοριακή διερεύνηση κατά τη διάγνωση

1. Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Τ κυτταρικής προέλευσης
Αναζήτηση μονοκλωνικών αναδιατάξεων γονιδίων της γ και της δ αλυσίδας του TCR
Αναζήτηση χιμαιρικού γονιδίου bcr-abl (~2%)
Κατά

περίπτωση,

ταυτοποίηση

χιμαιρικών

μεταγράφων

τα

οποία

παράγονται

από

χρωμοσωμικές μεταθέσεις που ταυτοποιήθηκαν με κυτταρογενετική ανάλυση (SIL/TAL1)
2. Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Β κυτταρικής προέλευσης
Αναζήτηση

μονοκλωνικών

αναδιατάξεων

των

γονιδίων

της

βαριάς

αλυσίδας

των

ανοσοσφαιρινών
Αναζήτηση μονοκλωνικών αναδιατάξεων γονιδίων της γ και της δ αλυσίδας του TCR
Αναζήτηση χιμαιρικού γονιδίου bcr-abl
Κατά

περίπτωση,

ταυτοποίηση

χιμαιρικών

μεταγράφων

τα

οποία

παράγονται

από

χρωμοσωμικές μεταθέσεις που ταυτοποιήθηκαν με κυτταρογενετική ανάλυση (BCR/ABL,
E2A/PBX1, TEL/RUNX1, MLL/AF4, MLL/AF9


Βασικές αρχές αναζήτησης ελάχιστης υπολειμματικής νόσου

Υπογραμμίζεται η ανάγκη παρακολούθησης κάθε ασθενούς με την ίδια μεθοδολογία (π.χ.
πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής ή μοριακή ανάλυση) και όχι με εναλλαγή της
μεθοδολογίας.9-10
Χρονικά στιγμιότυπα: ανάλογα με το εφαρμοζόμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Σε κάθε
περίπτωση, συστήνεται ο έλεγχος τουλάχιστον μετά την έφοδο και μετά την ολοκλήρωση της
θεραπείας σταθεροποίησης.11-12
1. Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Τ κυτταρικής προέλευσης
Εξέταση σε δείγμα αίματος ή μυελού οστών13. Όχι εναλλαγή είδους δείγματος στον ίδιο
ασθενή.9-10,13
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Μεθοδολογία εκλογής: “clone-specific” PCR (ειδικοί primers και probes με βάση την αλληλουχία
της μεταβλητής περιοχής TCRγ, TCRδ κάθε λευχαιμικού κλώνου)8,14
2. Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Β κυτταρικής προέλευσης
Εξέταση πάντοτε σε δείγμα μυελού οστών.
Ανάλογα με την πολιτική του κέντρου, ωστόσο προτείνεται επιλογή μεταξύ των εξής
προσεγγίσεων:


Πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής: πρωτόκολλα 4-color, 6-color8-10,15-16



RQ-PCR για χιμαιρικά μετάγραφα (εφόσον έχουν ταυτοποιηεί κατά τη διάγνωση)8-14



Clone-specific PCR για αναδιατάξεις αντιγονικών υποδοχέων: ιδανικά, με δύο μοριακούς
στόχους8,14,17-19
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ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ TKIs20-23


Κυτταρογενετική ανάλυση

Δείγμα μυελού οστών.
Ανά τρίμηνο μέχρι την επίτευξη πλήρους κυτταρογενετικής ύφεσης (CCyR: 0% Ph+
μεταφάσεις).
Επί CCyR: έλεγχος ανά έτος.


Μοριακή ανάλυση = Ποσοτική RQ-PCR

Δείγμα αίματος.
Έλεγχος ανά τρίμηνο.


Αναζήτηση μεταλλάξεων abl

Διαδοχική αύξηση μεταγράφων bcr-abl σε δύο δείγματα με μεσοδιάστημα 2 μηνών >0.5 log.
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ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ FCR24-25
Εφόσον τεκμηριωθεί αιματολογική ύφεση.
Έλεγχος με ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ (πχ πρωτόκολλο ERIC26) σε
δείγματα αίματος


μετά τον 3ο κύκλο



μετά τον 6ο κύκλο



ανά τετράμηνο για τον 1ο-2ο χρόνο



ανά εξάμηνο μετά τον δεύτερο χρόνο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΛΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ RITUXIMAB
Εφόσον τεκμηριωθεί αιματολογική ύφεση.

Έλεγχος με ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ (πρωτόκολλο ERIC26) σε δείγματα
αίματος


μετά τον 3ο κύκλο



μετά τον 6ο κύκλο



ανά τετράμηνο



ανά εξάμηνο
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ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ


Μοριακή διερεύνηση κατά τη διάγνωση

Αναζήτηση

μονοκλωνικών

αναδιατάξεων

των

γονιδίων

της

βαριάς

αλυσίδας

των

ανοσοσφαιρινών


Βασικές αρχές αναζήτησης ελάχιστης υπολειμματικής νόσου27

Έλεγχος δειγμάτων μυελού οστών.
Χρονικά στιγμιότυπα: ανάλογα με το εφαρμοζόμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο.
Μεθοδολογία εκλογής: “clone-specific” PCR (ειδικοί primers και probes με βάση την αλληλουχία
της μεταβλητής περιοχής της ανοσοσφαιρίνης κάθε λεμφωματικού κλώνου).
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ΛΕΜΦΟΖΙΔΙΑΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ



Μοριακή διερεύνηση κατά τη διάγνωση

Αναζήτηση χιμαιρικού γονιδίου bcl-2/IGH, προϊόντος της χρωμοσωμικής μετάθεσης t(14;18).


Βασικές αρχές αναζήτησης ελάχιστης υπολειμματικής νόσου27

Έλεγχος δειγμάτων αίματος ή μυελού οστών.
Χρονικά στιγμιότυπα: ανάλογα με το εφαρμοζόμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο28.
Μεθοδολογία εκλογής: ποσοτικοποίηση αντιγράφων του χιμαιρικού γονιδίου bcl-2/IGH με
τεχνική real-time PCR (ειδικοί primers και probes με βάση την αλληλουχία της μεταβλητής
περιοχής της ανοσοσφαιρίνης κάθε λεμφωματικού κλώνου).
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