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

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

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

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

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

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

Ανοσοφαινότυπος - Κλινική σημασία
οι κυτταρομετρικές τεχνικές για την ταυτοποίηση 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

μετά τη μελέτη του ανοσοφαινότυπου κατά τη διά-
γνωση σχηματίζονται και επαληθεύονται οι πιο κατάλλη-
λοι LAIPs, οι οποίοι είναι επιθυμητό να περιλαμβάνουν: 
ένα δείκτη προγονικών κυττάρων (εφόσον είναι θετικοί 
στον ανοσοφαινότυπο), όπως CD34, CD133, CD117.
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ένα μυελικό δείκτη, όπως CD13, CD33 και τον μη ανα-
μενόμενο δείκτη. Είναι επίσης επιθυμητό, στην περίπτω-
ση που δεν ανιχνεύονται τουλάχιστον 2 LAIPs, (αν και 
στην πλειοψηφία των ασθενών αναφέρονται >1 LAIPs) 
να σχηματίζεται δεύτερος LAIP με άλλο προγονικό και 
άλλο μυελικό δείκτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συχνότη-
τα των LAIPs, δηλ. το ποσοστό των περιπτώσεων ομλ, 
στους οποίους είναι δυνατή η παρακολούθηση της ΕΥΝ 
με MFC διαφέρει μεταξύ των κέντρων και των αντίστοι-
χων μελετών στη βιβλιογραφία. οι παράγοντες, που επη-
ρεάζουν αυτή την ποικιλία είναι ο αριθμός των δεικτών 
που προσδιορίζονται, η μελέτη πολλαπλών δειγμάτων 
φυσιολογικού και αναγεννώμενου μο και η αυστηρό-
τητα με την οποία καθορίζει το εργαστήριο τους LAIPs 
και την ΕΥΝ. Έτσι η συχνότητα φθάνει και το 94% με 
5χρωματική MFC (κυμαίνεται από 51% μέχρι και 94%) 
και μάλιστα σε υψηλό ποσοστό ανιχνεύονται περισσό-
τεροι του ενός LAIPs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μοριακή ανάλυση – κλινική σημασία
οι μέθοδοι της μοριακής βιολογίας χρησιμοποιούνται 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

νέες προοπτικές - Συμπεράσματα
η ανάγκη για ανεύρεση σταθερών μοριακών δεικτών 

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

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

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

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

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