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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-
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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 



Ε. Χατζημιχαήλ et al158

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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