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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-



Μοριακές Διαταραχές στην ΟΜΛ 141

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.

Molecular Abnormalities in AML
by Maria Papaioannou
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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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