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STRESZCZENIE
Ostre białaczki szpikowe mają pewne wspólne cech kliniczne, w rzeczywistości stanowią jednak
grupę chorób róŜniących się zmianami cytogenetycznymi i molekularnymi. Skutkiem tego są
róŜne przebiegi kliniczne i co za tym idzie róŜne rokowanie. W oparciu o badania cytogenetyczne wyróŜnia się 3 grupy o stopniu ryzyka określanym jako: 1. korzystne, 2. pośrednie i 3. niekorzystne. W obrębie poszczególnych podgrup ujawnia się dalsze zróŜnicowanie w oparciu o badania cech molekularnych. W grupie korzystnego ryzyka np. gorsze rokowanie mają chorzy z mutacją c-KIT, a w grupie ryzyka pośredniego chorzy z obecnością FLT3-ITD+, natomiast korzystniejsze jest rokowanie w postaciach bez mutacji FLT3-ITD, ale z obecnością mutacji NPM1
i CEBPA. Nowa klasyfikacja WHO 2008 uznaje nowe jednostki AML z powtarzającymi się
zmianami genetycznymi, takie jak t(6:9), inv (3) lub t(3:3), t (1:22) oraz postacie ze zmianami w
11q23. Uznano teŜ status odrębności dla odmian z mutacjami NPM1 i CEBPA. Lepsza stratyfikacja grup ryzyka daje większą szansę na opracowanie skutecznego leczenia. Przykładem jest
sukces zachowawczego leczenia białaczki promielocytowej t(15:17) wyleczalnej w ponad 80%.
W dalszych badaniach klinicznych jak równieŜ w warunkach dobrej praktyki medycznej konieczne jest obecnie badanie cytogenetyczne i molekularne wszystkich chorych z AML przy rozpoznaniu i dąŜenie do zróŜnicowanego leczenia dostosowanego do stopnia ryzyka genetycznego,
ryzyka związanego ze stanem pacjenta oraz procedurą np. przeszczepieniem szpiku. Takie podejście jest teŜ niezbędne dla rozwinięcia leczenia lekami ukierunkowanymi na zmiany molekularne np. inhibitorami kinazy FLT3, transferazy fernezylowej i kinaz tyrozynowych, czy teŜ
przeciwciałami monoklonalnymi i immunokoniugatami.
SŁOWA KLUCZOWE: Ostra białaczka szpikowa – AML – Leczenie dostosowane do ryzyka
SUMMARY
Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous group of diseases with some common clinical features but in fact different in terms of cytogetic and molecular characteristics. This results
in different clinical course and prognosis. Based on the cytogenetic 3 subgroups of AML have
been recognized with: 1. favorable-, 2. intermediate- and 3. poor risk. Within particular cytogenetic risk groups a further molecular investigations are revealing more detailed sub-stratification
with prognostic diversification. In the favorable risk group the presence of c-KIT mutation has an
adverse impact on prognosis. In the intermediate risk group the FLT3-ITD mutation (present in
30%) correlates with higher relapse rate in contrary to patients who are FLT3-ITD.(–) but present with NPM1 and CEBPA mutation who have a relatively better prognosis. The updated
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WHO classification of malignant diseases–2008 has included to the group of AML with recurrent cytogenetic features 5 new subtypes with: t(6:9), inv (3) / t(3:3), t(1:22) and aberrations in
11q23. In addition to this group another 2 subtypes defined on molecular level; the NPM1 and
CEBPA mutations were also provisionally included.
A more accurate risk categorization is crucial for elaboration of more effective treatment of
AML This is illustrated with unequivocal success of risk adopted protocols for t(15:17) positive
promyelocytic leukemia with 84% of 5-y overall survival, without HSCT.
Therefore, in patients with AML both cytogenetic and molecular characteristics should be performed at diagnosis and the optimal treatment should be chosen adopted to 1. the genetic risk
profile, 2. th age and co-morbidity of the patient and 3. procedure related risk in case of HSCT.
Such approach is necessary also for therapy based on molecular targeted drugs like inhibitors of
FLT3-kinase, fernesyl transferaze inhibitors–FTI, tyrozin- and serin-kinase blockers, as well as
for treatments with monoclonal antibodies or immune-coniugates
KEY WORDS: AML – Risk adopted treatment

Białaczki są nowotworami wywodzącymi się ze wczesnych stadiów rozwojowych
hematopoezy, które dominują w szpiku i w krwi, mogą teŜ tworzyć nacieki w róŜnych
narządach. Początkowo były traktowane, jako jedna choroba z powodu wspólnego
objawu jakim jest znacznie podwyŜszona leukocytoza. Dlatego R.Virchoff, w pierwszych w pierwszych opisach chorych na białaczki z 1845 r., uŜył określenia „choroba
białej krwi”. Z czasem, zaczęto wyróŜniać coraz więcej typów białaczek, pochodzących z układu granulocytowego lub limfocytowego.
Występowanie. W Europie częstość występowania i częstość zgonów na ostrą białaczkę szpikową (skróty: AML, o.b.s., MLA, ANLL) są oceniane odpowiednio na 5–8
i 4–6/100 000 mieszkańców/rok [1]. Białaczki występują częściej u męŜczyzn niŜ u
kobiet (3:2). Zachorowalność na ostre białaczki szpikowe znacznie wzrasta z wiekiem,
szczególnie po 70-tym roku Ŝycia.
Etiopatogeneza białaczek nie jest jeszcze wyjaśniona. Klon białaczkowy powstaje
najpewniej w wyniku skojarzonych zmian w genach regulujących proliferację, róŜnicowanie i dojrzewanie komórki macierzystej lub wczesnych progenitorów hematopoezy. Powoduje to zmiany wraŜliwości na czynniki regulujące, zmiany w cytokinetyce,
metabolizmie i strukturze antygenowej komórek białaczkowych. Tłumaczy to duŜe
róŜnice indywidualne nawet w obrębie tego samego typu białaczki, co określa się mianem heterogenności.
Przyczyny transformacji białaczkowej i rozwinięcia się choroby są złoŜone. NaleŜy
wziąć pod uwagę 1) czynniki zewnętrzne mogące powodować mutacje genów (karcinogeny, wirusy itp), oraz 2) czynniki osobnicze, takie jak osłabienie komórkowych
mechanizmów kontroli proliferacji (np.białko p53) oraz układów kontroli immunologicznej. Najbardziej rozwinięta jest koncepcja tzw. onkogenów (onc - genów), czyli
zmienionych genów kodujących wytwarzanie receptorów, przenośników sygnałów i
czynników regulujących proliferację. Odgrywają one decydującą rolę w sterowaniu
dzielenia się komórek, ich róŜnicowania i dojrzewania. Chodzi tu o komórkowe geny
kodujące tworzenie się receptorów błonowych dla cytokin regulujących hematopoezę,
dla retinoidów oraz dla przenośników sygnałów (np. geny dla kinazy tyrozynowej, czy
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transferazy fernyzylowej). Geny te nazywa się komórkowymi onkogenami lub protoonkogenami, gdyŜ potencjalnie mogą one być zaangaŜowane w proces onkogenezy.
Obecnie znana jest lokalizacja wielu onkogenów w chromosomach. Wiadomo teŜ,
Ŝe miejsca zmian w chromosomach typowe dla niektórych białaczek pokrywają się
z lokalizacją waŜnych onkogenów, Część z nich jest uwzględniana w nowych klasyfikacjach WHO [2].
Podział ostrych białaczek szpikowych –AML
Wszelkie podziały są uproszczeniem opartym na uwzględnianiu najwaŜniejszych
cech wspólnych, trzeba jednak pamiętać, Ŝe w poszczególnych przypadkach białaczek
charakterystyka moŜe być unikalna. Zespół WHO wprowadził w 2001 roku podział,
który w 2008 roku został uaktualniony [2]. Za graniczną wartość blastozy w szpiku
powyŜej której rozpoznaje się ostrą białaczkę, a poniŜej MDS zalecono przyjąć 20%,
a nie 30%. Jeśli stwierdzi się zmiany cytogenetyczne t(15;17), inv (16) i t (8:21) to jest
to wystarczające do rozpoznania. Wg nowej klasyfikacji większość ostrych białaczek
szpikowych moŜna juŜ sklasyfikować na podstawie powtarzających się zmian genetyczno-molekularnych. Z pozostałych wydzielono białaczki związane z MDS oraz
białaczki po wcześniejszej chemio-radioterapii, a reszta jest nadal roboczo klasyfikowana z pomocą kryteriów FAB jako „ostre białaczki szpikowe bez innej specyfikacji
niŜ morfologiczna” (angielskie; AML-no other specification). Zaleca się jednak uŜywać termin opisowy, a nie symbole FAB..
Podział ostrych białaczek szpikowych wg WHO 2008 [2].
I. Białaczki ostre szpikowe – skrót AML.
1. Ostre białaczki z powtarzającymi się zmianami cytogenetycznymi – wyosobnione z
całej grupy FAB .
1.1 AML z t(8:21) (q22:q22) ; (RUNX1:RUNX1T1 )
1.2 AML z inv(16) (p13:1q22) lub t(16:16)(p13.1:q22); (CBFB-MYH11)
1.3 Ostra białaczka. promielocytowa -APL z t(15:17)(q22:q12); (PML-RARalfa)
Dla rozpoznania ww. podtypów wystarcza stwierdzenie zmian cytogenetycznych,
niekonieczne jest wykazanie > 20% blastów w krwi lub w szpiku.
1.4 AML ze zmianami 11 q23 (MLL); t(9:11)(p22:q23);(MLLT3-MLL)
1.5 AML z t(6:9)(q23:q34); (DEK-NUP214)
1.6 AML z inv(3)(q21;q26.2) / t(3:3)(q21q26.2);(RPN1-EVI1)
1.7 AML megakarioblastyczna z t(1:22)(p13:q13); (RBM15-1MKL1)
1.7 AML mutacją NMP1 (włączone prowizorycznie w 2008)
1.8 AML z mutacją CEBPA (włączone prowizorycznie w 2008)
2. AML związane z MDS
3. AML związane z wcześniejszą chemio/radioterapią
4. AML bez specyfikacji innej niŜ morfologiczna – NOS
4.1. Ostra białaczka szpikowa mało zróŜnicowana (wg FAB –M0)
4.2. Ostra białaczka szpikowa bez cech dojrzewania (wg FAB M1)
4.3. Ostra białaczka szpikowa z dojrzewaniem (wg FAB M2)
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4.4. Ostra białaczka mielomonocytowa (wg FAB M4)
4.5. Ostra białaczka monocytowa (wg FAB M5)
4.6. Ostra białaczka erytroblastyczna (wg FAB M6)
4.7. Ostra białaczka megakariocytowa (wg FAB M7)
4.8. Ostra białaczka bazofilowa
4.9. Ostra panmieloza z mielofibrozą.
5. Mięsak mieloidalny-Myeloid sarkoma.
6. AML związane z zespołem Downa.
Podstawą rozpoznania są cytologiczne i cytochemiczne badania krwi i szpiku
oraz badania cytogenetyczne, molekularne i immunologiczne [1, 3].
Badanie histopatologiczne wycinka kości pobranego trepanem moŜe być potrzebne
w celu oceny tzw. komórkowości szpiku, określenia zmian w zrębie i w przypadku
niemoŜliwości uzyskania treści szpikowej biopsją ssącą. Jest wymagane w niektórych
badaniach klinicznych, ale nie jest uwzględnione w podstawowych zaleceniach
(ESMO, NCCN [1, 3]).
Badania immunologiczne [5]. W przypadkach uznanych za niezróŜnicowane metodami morfo-cytochemicznymi, dla ustalenia rozpoznania AML pomocne jest wykrycie metodą cytometrii przepływowej mieloperoksydazy lub co najmniej 2 antygenów
linii mielo-monocytowej [3] CD33, CD13, CD117, CD65, CD15; CD14, CD64, ewentualnie glikoforyny A (erytroleukemia) lub CD41, CD42 i CD61 (linia megakariocytowa).
Badania cytogenetyczne i molekularne [1, 3, 4] mają coraz większe zastosowanie
do ustalenia rozpoznania, określenia stopnia ryzyka oraz śledzenia choroby resztkowej
jako wskaźnika efektywności leczenia. Aktualnie waŜne są badania: 1) zmian dotyczących core binding factor –CBF, tj. czynnika aktywującego transkrypcje genów kodujące receptory dla hematopoetycznych czynników wzrostu [II,A]∗*. 2) Translokacje dotyczące genów związanych z receptorem dla retinoidów. 3) Translokacje dotyczące koaktywatorów transkrypcji. Tylko dobrze potwierdzone klinicznie zmiany są uwzględniane w klasyfikacji WHO.
Grupy ryzyka
Najbardziej udokumentowany wpływ na wyniki leczenia mają a) zmiany cytogenetyczne i molekularne, b) cechy biologiczne chorego (wiek, współistniejące choroby), c)
inne cechy takie jak np. obecność genów oporności wielolekowej. Na podstawie cech
cytogenetycznych [6,7] wyróŜniono 3 grupy ryzyka (Tabela 1): 1. Grupa ryzyka określonego jako korzystne [dowody kategorii II,A (wg 1)], 2. Grupa ryzyka pośredniego.
3. Grupa wysokiego ryzyka.
∗

W klamrach podawane są: poziom dowodu I-V i siła rekomendacji A- D; wg kryteriów American
Society of Clinical Oncology.
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Tabela 1. Grupy ryzyka określonego na podstawie zmian cytogenetycznych.
Table 1. Cytogenetic risk groups; 1. favourable, 2. intermediate, 3. poor risk.

Zmiana cytogenetyczna

t(8;21)(q22;q22)
w 70% dodatkowe
zmiany: -y/-x, del(9q),
+8; nie obciąŜające
rokowania
inv(16)(p13;q22) i
t(16:16) (p13;q22)
w 30% dodatkowe
zmiany: +22 (poprawia
rokowanie), +8,
del(7q), +21
t(15;17)(q22;q12–21)
u 30% dodatkowo +8,
+8q
warianty:
t(11:17)(q23:q12-21,
t (5:17) (q32:q12-21),
t (11:17) (q13:q11),
Dup(17)(q21,3q23)
Kariotyp normalny
w 15% mutacje genu
CEBPA na 19q13.1korzystna,
trisomia +8*
+6, +11, +13, +21, +22,

Częstość
występowania

Geny fuzji

Dorośli
Dzieci
1. Stopień ryzyka ,,korzystny”
AML1(RUNX1)/
7%,
12%
/ETO(CBFA2T1)
zwykle
<55 lat

CBFbeta/MYH11

8%,
głównie
<45 lat

12%

PML/RARα

<15%,
najczęściej
<45 lat

7%

PLZF-RARα
NMP:RARα
NuMA1:RARα

rzadkie

FLT3 ITD (9%),
mutacje KIT ekson
17(u 6 –33%), KIT
ekson 8 (u 4 –15%) i
KIT Asp815 (11%),
zmiany złoŜone.
FLT3 ITD (7%),
mutacje KIT ekson 8
(u 13–24%), KIT
Asp815 (8%), ekson 17
(8–16%)
FLT3 ITD (37%)

jw.

2. Ryzyko ,,pośrednie”
15–20%
15%

10%

Czynniki dodatkowe
obciąŜające
Ryzyko (częstość)

rzadko

FLT3 ITD (33%),
MLL PTD (10%),
nadekspresja BALC na
8q22,3.
FLT3 ITD (28%)

–Y,
Tu wg MRC zalicza się
teŜ inne zmiany numeryczne niŜ w grupie o
korzystnym i złym
rokowaniu
3. Ryzyko ,,wysokie”
Zmiany zaliczane przez część autorów do ryzyka „pośredniego”, a przez innych
MLL
<7%
>50% niezmiany w 11q23*:
del(11q)*
mowlęcych
Częste warianty:
MLL/ELL
t(11:19)(q23:p13.1)*
7%
t (6 :11)(q27 ;q23)*
MLL/AF9
t(9:11)(q22:q23)*
MLL/AF4
t(4:11)(q21:q23)*
MLL/ENL
t(11:19)(q23:p13.3)*
del(7q)*
del(9q)*

FLT3 ITD
(20-30%)

do ,,wysokiego”,
FLT3ITD
Często
FLT3ITD
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zmiany kompleksowe
w liczbie 3–5*#
Zmiany zaliczane do wysokiego ryzyka zarówno wg zaleceń amerykańskich jak i brytyjskiej MRC:
<10%
10%
-7
FLT3ITD (7%),
(częstość
Oporność wielolekowa
rośnie>45
MDR
lat)
<10%
Rzadko
Oporność wielolekowa
-5 lub del(5q)*
(częściej
MDR
>45 lat)
MDS1/EVI1 lub
<5%
3%
t(3:3)(q21:q26)
FLT3ITD (17%)
aberantny EVI1
inv(3)(q21:q26)
DEC/CAN
<1%
Rzadka
Inv(3)(q21:q26)
t(6:9)(p23:q34)
zmiany kompleksowe#
w liczbie >5
Inne: zmiany 20q, 21q,
t(9:22), zmiany w 17p
Uwaga: Przedstawiona klasyfikacje grup ryzyka uwzględnia głównie zalecenia grupy brytyjskiej MRC i
amerykańskich SWOG, CALGB oraz innych w USA. Opracowano w oparciu o: Wilmann ChI i wsp.
2004, Bloomfield CD i wsp. 1996, Slovak ML i wsp. 2000, Grimwade D i wsp. 2001, Smith MA i wsp.
1996, Mrozek Ki wsp. 2005 i 2006, Radmacher M i wsp. 2006, Bullinger i wsp. 2004
Legenda: # zmiany kompleksowe nie obejmują t(8:21), t(15:17), inv(16) i t(9:11)
* zmiany zaliczane do grupy wysokiego lub pośredniego ryzyka.

Jest równocześnie coraz więcej dowodów waŜności innych zmian na poziomie molekularnym. W grupie tzw. „korzystnego ryzyka” stwierdzenie mutacji genów receptora dla c-KIT [8] ma niekorzystny wpływ na rokowanie, chociaŜ nie jest to jeszcze powszechnie uznane. Występuje ona u 23% chorych z t(8:21) i stosunkowo często kojarzy się z mutacją FLT3 [7].
W grupie ryzyka pośredniego, do której naleŜą postacie z normalnym kariogramem, rosnące znaczenie ma badanie FLT3, tj. kinazy terozynowej receptora klasy III
występującego na wczesnych progenitorach hematopoezy i związanego z proliferacją
i regulacją apoptozy. W genie kodującym FLT3 pojawiać się moŜe tzw. wewnętrzna
tandemowa duplikacja (FLT3ITD). Występuje ona u 30% chorych z grupy pośredniego ryzyka i niekorzystnie wpływa na rokowanie; występują bowiem częste nawroty
[9–11]. Wśród pozostałych 70% chorych z pośrednim stopniem ryzyka z FLT3ITD(–),
korzystniejsze rokowanie mają chorzy z obecnością mutacji NMP1 [12–13] i CEBPA
[14, 15], uznanych prowizorycznie w nowej klasyfikacji WHO za odrębne postacie
AML.
Zmiany w FLT3 podobnie jak w c-KIT naleŜy więc traktować jako pomocnicze
wskaźniki ryzyka przy planowaniu leczenia chorych z grup ryzyka pośredniego i korzystnego określonego cytogenetycznie. Wymaga to jednak dalszych badań. Intensywnie badany jest teŜ wpływ wielu innych zmian wliczając w to badania metodą mikromacierzy [16] i badania mikro-RNA [17, 18].
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Ogólne zasady postępowania i leczenia
Postępowanie powinno uwzględniać współczesne moŜliwości diagnostyki, przewidywania ryzyka oraz wszystkie opcje leczenia, co moŜna ująć w formie algorytmu,
który trzeba stale aktualizować. Zakres badań zaleŜy od tego czy pacjent jest leczony
w ramach kontrolowanego badania klinicznego czy teŜ procedury przyjętej za standardową, która uwzględnia zazwyczaj tylko postępowanie silnie rekomendowane w oparciu o racjonalne dowody kategorii II, A (wg kryteriów American Society of Clinical
Oncology; poziom dowodu I–V, siła rekomendacji A–D).
Program leczenia powinien być zaplanowany moŜliwie jak najwcześniej z
uwzględnieniem stanu biologicznego oraz stopnia ryzyka. NaleŜy ustalić czy jego intencją jest wyleczenie czy tylko pewne wydłuŜenie i poprawa jakości Ŝycia. Roboczo
przyjmuje się następujące zasady.
Tabela 2. Algorytm postępowania w ostrych białaczkach.
Table 2. Management of acute leukemia – general design

Lekarz
rodzinny

Przyczyny
zgłoszenia:

Ośrodek onkhematologiczny

Rozpoznanie
-minimalne kryteria

ZróŜnicowane
leczenie
indukujące /
konsolidujące

ZróŜnicowane
leczenie
po konsolidacji
dla stopnia ryzyka
-R
 R wysokie
 R korzystne

Rozpoznanie, czynniki
Ostra białaczka szpikoB. Promieloryzyka.^
wa AML gdy
cytowa
Morfologia krwi, rozmaz -Myeloperoksydaza +
(t(15:17),
MGG,
-Esterazy+
pml/rarA+
płytki, PT, PTT, fibryno-Immunofenotyp:2 />2
gen.
markery mieloidalne
infekcje,
B.szpiku* cytologiczne i
 R korzystne
plamica
cytogenetyka.
< 60 lat
 R pośrednie
krwotoczna,
Immunofenotypizacja i
Klasyfikacja podtypów
 R wysokie
bole kości,
b. cytochemiczne.
wg
leukocytoza,
B. molekularne: NPM1,
WHO 2008
>60 lat
zmiany w
FlT3-ITD, c-Kit.
obrazie krwi,
Materiał na PCR
anemia.
(bcr/abl, Pml/rarA)
Określenie grupy
B. płynu mózgoworyzyka
rdzeniowego**
Ostra białaczka limfobla
B. USG serca (gdy
styczna-ALL gdy:
uzasadnione klinicznie)
Postępowanie opisano w opracowaJeśli uzasadnione kli-Immunofenotyp::2 />2
niach o ALL
nicznie:
markery linii limfocytoBadanie HLA rodzeńwej,
stwa.
-Tdt +
RozwaŜyć alternatywnego dawcę szpiku***
^badania rekomendowane wg dowodów kategorii 2A,
*>20 blastów.
**gdy są objawy neurologiczne.
***gdy stan biologiczny i wiek pozwalają na leczenie przeszczepem, gdy dodatkowo ryzyko wysokie-rozwaŜyć
wszczęcie poszukiwania alternatywnego dawcy.
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1. Od początku odmienny jest program leczenia białaczki promielocytowej z t(15:17)
[II,A]. Leczenie indukujące remisję rozpoczyna się od podawania pochodnej kwasu retinowego – ATRA (all trans retinoid acid, Vesanoid 45 mg/m2 p.o. w dniach od pierwszego do 30-go), która promuje dojrzewanie promielocytów i zapobiega zespołowi wykrzepiania wewnątrznaczyniowego – DIC, powodowanego ich rozpadem. Następnie dołącza
się chemioterapię antracykliną: Idarubicyna 12 mg/m2 lub Daunorubicyna 45 mg/m2 w
dniach 2, 4, 5, 8 [19, 20]. Ostatnio u chorych z leukocytozą powyŜej 10 G/l (grupa
zwiększonego ryzyka) zaleca się dodatkowe leczenie z uŜyciem Ara-C [21].
Po stwierdzeniu CR, potwierdzonej zniknięciem onkogenu PML/RAR alfa stosuje
się konsolidację [II A] opartą na podaniu w kolejnych 3 miesiącach 3 następujących
kursów leczenia: a) Daunorubicyna 30 mg/m2/d lub Idarubicyna 5 mg/m2/d w dniach
1-4, b) Mitoksantron 10 mg/m2/d w dniach 1–5, c) Daunorubicyna 60 mg/m2/d lub
Idarubicyna 12 mg/m2/d przez 1 dzień. Następnie podaje się leczenie podtrzymujące:
6 merkaptopuryna 90 mg/m2/dzień p.o., Metotreksat 15 mg/m2 1 × w tygodniu p.o.,
ATRA 45 mg/m2/d p.o. przez kolejne 15 dni co 3 miesiące [IIA]. Leczenie takie stosowane jest przez 2 lata. Wymaga sprawdzania tolerancji leków i monitorowaniu co 3
miesiące onkogenu PML/RAR alfa metodą PCR. Obecnie uzyskuje się całkowite przeŜycie 5-cio letnie u 84% chorych [19, 20]. W przypadku stwierdzenia progresji
uchwytnej na poziomie molekularnym lub jawnej, stosuje się leczenia drugiej linii z
uŜyciem trójtlenku arsenu [III,B]. W takich przypadkach wskazane jest rozwaŜenie
leczenia z uŜyciem przeszczepienia szpiku autologicznego lub alogenicznego [III,A]
[1, 19].
2. Pacjenci z postaciami innymi niŜ promielocytowa, w wieku do 60–go roku Ŝycia
powinni być z zasady równieŜ leczeni programami zmierzającymi do wyleczenia. Całe
postępowanie uwzględnia jednak stopień ryzyka oraz podatność na leczenie ocenianą
podstawowymi kryteriami remisji i monitorowaniem minimalnej choroby resztkowej –
MRD.
3. Pacjenci w wieku ponad 60-ciu lat [22] dzieleni są w oparciu o wskaźniki biologiczne na 3 podgrupy:
a) zdolnych do tolerowania leczenia takiego jak dla chorych <60 lat,
b) mogących tolerować zredukowane leczenie podobne jak dla chorych <60 lat,
c) mogących tolerować jedynie indywidualizowane programy leczenia objawowego i
suportywnego.
Ostatnio do oceny uŜywa się wskaźników stanu biologicznego tzw. fraility index,
który uwzględnia róŜne cechy pacjenta [23].
Leczenie indukujące remisję
Leczenie najlepiej jest prowadzić w oddziałach mających odcinek intensywnej terapii onkohematologicznej i współpracujących w ramach programów badawczych.
1. Polichemioterapia indukująca remisję u chorych z ostrą białaczką szpikową (z
wyjątkiem białaczki promielocytowej z t(15:17)) oparta jest na standardzie, którym
jest kombinacja antracykliny (Daunorubicyna 45–60 mg/m2, lub Idarubicyna<12 mg/m
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/dobę) podawanej przez 3 dni i arabinozydu cytozyny (Ara-C; 100–200 mg/m2/dobę
c.i) stosowanego przez 7 dni [IIA]. UŜywane są teŜ róŜne warianty tego leczenia polegające na: a) zmianie dawkowania, b) dodaniu trzeciego leku przeciwnowotworowego:
6-tioguaniny, etopozydu, kladrybiny lub fludarabiny. Przykładem jest zastosowanie
programu DAC opracowanego przez PALG, który daje korzystniejsze wskaźniki remisji i czasu przeŜycia [24, 25].
Zasady postępowania definiuje się zwykle dla dwóch przedziałów wieku; podstawowe postępowanie dotyczy pacjentów dorosłych w wieku < 60 lat, dla osób starszych
przewidziane są bardziej indywidualizowane programy uwzględniające wskaźnik stanu
biologicznego [23].
Zwiększenie dawki ARA-C do 1–3 g/m2 (tzw. HDAra-C) w indukcji (NCCN) nie
przynoszą jednoznacznych korzyści, wobec większej toksyczności. Badania ASLG
(1996) wykazały ich korzystny wpływ na częstość całkowitej remisji –CR i wskaźniki
przeŜycia, nie potwierdziły tego jednak badania SWOG (1996). Wykazano przy tym,
Ŝe równie dobry efekty daje się uzyskać stosując w okresie indukcji dawki rzędu 100–
200 g/m2/dobę pod warunkiem zastosowania HDAra-C w fazie konsolidacji. Dobrym
rozwiązaniem jest teŜ dostosowanie dawki Ara-C w fazie indukcji do odpowiedzi na
leczenie. Wymaga to oceny cytoredukcji komórek białaczkowych w szpiku np. w 6tym dniu stosowania dawek standardowych i w razie braku dostatecznej cytoredukcji
kontynuacja leczenia wysokimi dawkami do dnia 10-tego. Taki program był wcześniej
opracowany przez Polską Grupę Białaczkową dla Dorosłych (PALG), a wartość stratecgane jest wykazanie normalizacji wartości morfologii, <5% blastów w szpiku oraz
normalnej komórkowości szpiku [B] wg [1].
Programy leczenia indukującego w przypadkach oporności i nawrotów są przedmiotem licznych badań [27].
Leczenie po uzyskaniu remisji – konsolidacja
Leczenie konsolidujące winno zapewnić podanie wysokich dawek ARA-C (HDAraC), co wynika z badań grupy CALGB (Mayer RD i wsp., 1994). Wykazano w nich,
Ŝe 3–4-krotne podanie cykli HD-AraC wpływa korzystnie na wyniki odległe [II.A].
Dobra konsolidacja moŜe teŜ wpływać korzystnie na wyniki leczenia autotransplantacją szpiku. Doświadczenie PALG potwierdziło skuteczność zastosowania 2 cykli –
HD-AraC i HAM: 1) HD Ara-C: Ara-C 2–3g/m2 co 12 h w 3 godzinnej infuzji w
dniach 1,3,5, wg CALGB, 2) HAM: Ara-C 1,5 g/m2 (inf. 3h) (dnie 1–3) i Mitoxantron 10 mg/m2 iv, dnie 3–5 wg Grupy BFM [24, 25].
Profilaktyka zmian w OUN powinna być uwzględnioną u osób młodych z postaciami niskozróŜnicowanymi i z linii monocytowej.
Leczenie po konsolidacji
Sposób leczenia po konsolidacji powinien być ustalony indywidualnie w oparciu
o czynniki ryzyka, przebieg choroby w okresie indukcji i po dokładnym omówieniu
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intencji leczenia z pacjentem i jego rodziną. Sformułowanie szczegółowych wskazań
opartych na dowodach okazało się jak dotąd trudne [28, 29, 30] ze względu na duŜą
niejednorodność badanych grup i ich małą liczebność. WyraŜano zarówno opinie sceptyczne [31] jak i znajdujące udokumentowane dowody skuteczności [32, 33]. Udało się
w związku z tym sformułować ogólne, tymczasowe wskazówki [1, 3, 4, 29, 34], które
moŜna w uproszczeniu przedstawić następująco (Rycina 1).

G rupa ryzyka
korzystnego
C hem iote
rapia*

R yz yko
posrednie /
ryzyko w ysokie
<40-50 lat

AlloH S C T

R yz yko posrednie
/ ryzyko w ysokie

>40-50 lat
AlloH SC T z nie
m ieloablacyjnym lub
niskotoksycznym
kondycjonow aniem
lub AH S C T

*leczenie transplantacja w skazane w
R azie cech opornosci i w kolejnych rem isjach

Ryc. 1. Miejsce HSCT w AML w pierwszej remisji, w zaleŜności od ryzyka określonego badaniem cytogenetycznym i od wieku.
Fig. 1. Indications for hematopoietic cell transplantation (HSCT) and other treatment options in AML
CR1, adjusted to the risk category (korzystne – favourable, pośrednie – intemediate, wysokie – poor, RIC
– reduced intensity conditioning).

A. Pacjenci w pierwszej CR
1. Grupa korzystnego ryzyka z t(8:21) i inv [16]. JeŜeli remisja uzyskana jest szybko to po wysoko dawkowej konsolidacji (HiDAC) zalecana jest staranna obserwacja z
monitorowaniem MRD [dowody kategorii 2B]. Takie postępowanie wymaga dalszego
doskonalenia, gdyŜ częstość nawrotów jest dosyć duŜa. Trzeba mieć na uwadze szczególnie chorych z dodatkową mutacją c-KIT, leukocytozą początkową >50 G/l, trudno
uzyskaną remisją i w wieku <40–50 lat. Potrzebne są badania takich podgrup [35] celem oceny wartości konsolidującego leczenia autoHSCT, alloHSCT lub jakiejś formy
terapii podtrzymującej. Do czasu uzyskania dokładniejszych zaleceń u pacjentów leczonych poza badaniami klinicznymi naleŜy indywidualnie dobrać postępowanie kierując się dobrem pacjenta w czym pomocny moŜe być wskaźnik opracowany przez
EBMT [36].
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2. Grupa pośredniego i wysokiego ryzyka wg kryteriów cytogenetycznych w wieku
< 40 lat oraz pacjenci z poprzedzającym MDS, wtórnymi białaczkami (40) i trudnościami przy uzyskaniu CR1:mają najbardziej uzasadnione wskazania do leczenia allotransplantacją szpiku z mieloablacyjnym kondycjonowaniem, oczywiście o moŜliwie
najniŜszej toksyczności [37]. Wątpliwości dotyczyć mogą tylko grupy ryzyka pośredniego, gdyŜ jest to populacja niejednorodna i brak jest badań róŜnych odmian transplantacji dla nowo zdefiniowanych podgrup ze zróŜnicowanym statusem FLT3-Itd.
[9–11], NPM1[12-13] i CEBPA [14–15].
3. Pacjenci z grupy pośredniego i wysokiego ryzyka, z gorszymi wskaźnikami stanu biologicznego i w wieku >40–50 lat mają równieŜ wskazanie do leczenia alotransplantacją szpiku. Istnieje jednak obawa o skutki uboczne kondycjonowania. Dlatego
naleŜy tu rozwaŜać w pierwszej kolejności przeszczepienia od rodzeństwa i kondycjonowanie nie-ablacyjne [38]. To ostatnie połączone jest jednak z wysokim wskaźnikiem
nawrotów [39]. Dlatego optymalnym rozwiązaniem wydaje się być niskotoksyczne
kondycjonowanie o sile mieloablacyjnej [37]. Opcją o potwierdzonej skuteczności jest
teŜ autotransplantacja [30]. Wskazania naleŜy rozpatrywać indywidualnie, a zabiegi
powinny być wykonywane w ramach kontrolowanych obserwacji klinicznych.
B. Pacjenci w kolejnych CR lub z niepełną remisją są niezaleŜnie od pierwotnego
ustalenia stopnia ryzyka kandydatami do leczenia allotransplantacją, która daje aktualnie jedyną szansę efektywnej pomocy. Wskazania muszą być rozpatrywane z
uwzględnieniem indywidualnych cech pacjenta [23] i ryzyka samej procedury [36].
Podsumowując, aktualny stan wiedzy wskazuje na to, Ŝe w grupie AML znajdują
się róŜne postacie zdefiniowane genetycznie, które mają odmienne przebiegi i wymagają zróŜnicowanego leczenia, co moŜe być decydujące dla osiągnięcia wyleczenia.
Przykładem jest moŜliwość wyleczenia ostrej białaczki promielocytowej u 84% chorych bez zbędnego ryzyka związanego z przeszczepieniem szpiku [19–21].
Dlatego dalsze badania kliniczne koniecznie muszą być prowadzone w podgrupach
zdefiniowanych cytogenetycznie i molekularnie i z zachowaniem materiału DNA dla
ewentualnych dodatkowych oznaczeń w przyszłości. Takie postępowanie jest celowe
równieŜ przy rutynowych leczeniach prowadzonych na zasadzie wspólnych uzgodnień
grup roboczych, co daje moŜliwość badań obserwacyjnych. Dane dotyczące rzadziej
występujących postaci (np. odmiany uznane w nowej klasyfikacji WHO) powinny być
analizowane w oparciu o międzynarodowe sieci współpracy (np. European Leukemia
Net) w celu zapewnienia wiarygodnych analiz. Pozwoli to zarówno na opracowanie
leczeń dostosowanych do wielkości ryzyka jak równieŜ leczeń ukierunkowanych z
wykorzystaniem potencjalnej moŜliwości hamowania produktów onkogenów. Przykładem są będące w badaniach inhibitory kinazy tyrozynowej FLT3 (AC220, lestaurtinib,
sunitinib) inhibitory multikinaz (sorofenib), inhibitory transferazy farnezylowej FTI
(np.tipifarmib) i kinaz tyrozynowych (np. dasatynib) oraz przeciwciała monoklonalne i
immunokoniugaty np. gemtuzumab ozogamycin – GO.
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