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ΠΕΡιληΨη: η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά ως διακριτή οντότητα το 1957 και θεωρούνταν κα-
κοηθέστατη μορφή οξείας λευχαιμίας, που οδηγούσε γρήγορα σε θάνατο κυρίως λόγω αιμορραγικών 
επιπλοκών. η ιστορία της οξείας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας (οΠλ) είναι από τις πιο συναρπαστι-
κές της σύγχρονης Αιματολογίας. η οΠλ αποτελεί μια απολύτως διακριτή οντότητα, η οποία περιγρά-
φηκε για πρώτη φορά το 1957 από τον ηillestad, ως η «πλέον κακοήθης» μορφή οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας (ομλ) λόγω του αυξημένου κινδύνου πρώιμου θανάτου από αιμορραγικές επιπλοκές. ςή-
μερα, θεωρείται νόσος-πρότυπο για την επιτυχημένη εφαρμογή στοχευμένων θεραπειών και είναι πλέ-
ον νόσημα εν δυνάμει ιάσιμο. η διάγνωση τίθεται πρωταρχικά με κλασικές μεθόδους: ιστορικό, φυσική 
εξέταση, μορφολογία επιχρισμάτων αίματος και μυελού των οστών, πηκτικολογικό έλεγχο και τεκμηρι-
ώνεται από τα ευρήματα της κυτταρομετρίας ροής, του κυτταρογενετικού ελέγχου ή του FISH για την 
αντιμετάθεση t(15;17) και της μοριακής ανίχνευσης του χιμαιρικού γονιδίου PML-RARA, που αποτε-
λεί την κύρια παθογενετική βλάβη της οΠλ. η βαθύτερη κατανόηση του παθογενετικού μηχανισμού 
της νόσου, οδήγησε σε πραγματική επανάσταση στη θεραπευτική αντιμετώπιση στη δεκαετία του 1980, 
όταν για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ένας μη χημειοθεραπευτικός παράγων, το all-trans retinoic acid 
(ATRA), για την αντιμετώπιση μιας οξείας λευχαιμίας. η μονοθεραπεία με ATRA είχε ως αποτέλεσμα 
υψηλά ποσοστά ύφεσης, αντίστοιχα υψηλά ήταν όμως και τα ποσοστά υποτροπών. Έτσι, ξεκίνησαν οι 
πρώτες μελέτες συνδυασμού ATRA και χημειοθεραπείας και αποδείχτηκε ότι με τη σύγχρονη χορήγη-
ση ATRA+ανθρακυκλίνης+/-αρασυτίνης τα ποσοστά υποτροπής ήταν μικρότερα, ενώ εμφανιζόταν λι-
γότερο συχνά το σύνδρομο ρετινοϊκού οξέος/διαφοροποίησης. Ακολούθησε η εισαγωγή του τριοξειδίου 
του αρσενικού (Ατο) στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οΠλ, τη δεκαετία του 1990. λίγο αργότερα, 
αποδείχτηκε η συνέργεια των Ατο+ATRA μέσω ενίσχυσης της διαφοροποίησης και της απόπτωσης και 
άνοιξε ο δρόμος για την αντιμετώπιση της οΠλ με βάση στοχευμένες θεραπείες, ακόμη και χωρίς τη 
χορήγηση χημειοθεραπείας. η ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου αποτέλεσε ένα πρόσθετο βήμα για τον 
ορθολογικό σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης και επιτρέπει την απαλοιφή της χημειοθεραπεί-
ας τουλάχιστον για τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου, ενώ προσφέρει εντατικοποιημένη θεραπεία στους 
ασθενείς υψηλού κινδύνου. η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση μειώνει αφενός μεν τις μακροχρό-
νιες επιπλοκές και κυρίως τις δευτεροπαθείς κακοήθειες και αφετέρου τα ποσοστά υποτροπών. με το 
συνδυασμό ATO+ATRA η έκβαση για τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου είναι εξαιρετική, ενώ διαφαίνεται 
σε μελέτες υπό εξέλιξη ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Έτσι, λοι-
πόν,ο στόχος της αντιμετώπισης μιας λευχαιμίας με απαλοιφή της χημειοθεραπείας φαίνεται εν πολλοίς 
να αποτελεί πραγματικότητα. ςήμερα, με όλες τις θεραπευτικές επιλογές που διαθέτουμε η πρωτοπαθώς 
ανθεκτική νόσος είναι εξαιρετικά σπάνια, ενώ το ποσοστό μακρόχρονης επιβίωσης προσεγγίζει το 80% 
για την ομάδα των ασθενών υψηλού κινδύνου και είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους χαμηλού κινδύνου 
ασθενείς. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στην αντιμετώπιση της οΠλ, κύριο πρόβλημα εξα-
κολουθούν να είναι τα υψηλά ποσοστά πρώιμου θανάτου. η οΠλ παραμένει επείγουσα ιατρική κατά-
σταση και είναι σημαντικό να γίνεται έναρξη θεραπείας με ATRA άμεσα με την υποψία της διάγνωσης.
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Εισαγωγή
η οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (οΠλ) απο-

τελεί μια απολύτως διακριτή οντότητα, η οποία περιγρά-
φηκε για πρώτη φορά το 1957 από τον ηillestad, ως η 
«πλέον κακοήθης» μορφή οξείας μυελογενούς λευχαιμίας 
(ομλ) λόγω του αυξημένου κινδύνου πρώιμου θανάτου 
από αιμορραγικές επιπλοκές. ςήμερα, με την εφαρμογή 
στοχευμένων θεραπειών, θεωρείται η πιο ιάσιμη μορφή 
της οξείας λευχαιμίας, αν και το πρόβλημα των πρώιμων 
θανάτων παραμένει η κύρια αιτία αποτυχίας στη θερα-
πεία, αντίθετα με όλους τους άλλους τύπους ομλ, στους 
οποίους το κύριο πρόβλημα αποτελεί η ανθεκτική νόσος. 
μορφολογικά ταυτοποιείται ως μ3 ή μ3v/μικροκοκκι-
ώδης, κυτταρογενετικά χαρακτηρίζεται από την αμοι-
βαία μετάθεση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 15 και 17 
[t(15;17)] με αποτέλεσμα τη δημιουργία της χιμαιρικής 
πρωτεΐνης PML/RARA, η οποία συνδέεται άμεσα τόσο 
με την παθογένεια της νόσου, όσο και με τη δυνατότητα 
ίασης ακόμη και χωρίς τη χορήγηση κυτταροτοξικής θε-
ραπείας. Αποτελεί επείγουσα κατάσταση στην αιματολο-
γία και χρήζει αντιμετώπισης άμεσα με την υποψία της 
διάγνωσης, με εντατική υποστηρικτική αγωγή και έναρξη 
ATRΑ (all-transretinoic acid). οποιαδήποτε καθυστέρηση 
μπορεί να έχει ως συνέπεια πρώιμο θάνατο σε ασθενείς 
που πάσχουν από ένα εν δυνάμει ιάσιμο νόσημα. για το 
λόγο αυτό απαιτείται υψηλός βαθμός υποψίας από τους 
Αιματολόγους. η έκβαση βελτιώθηκε με τη χρήση των 
ανθρακυκλινών, ενώ η επανάσταση στη θεραπεία έγινε με 
την εισαγωγή του ATRA πριν δύο δεκαετίες και του Ατο 
(Arsenic Trioxide) αργότερα, καθιστώντας την οΠλ την 
πρώτη αιματολογική κακοήθεια που αντιμετωπίσθηκε με 
θεραπεία στόχευσης της μοριακής βλάβης. η ταξινόμηση 
σε ομάδες κινδύνου οδηγεί στον ορθολογικό σχεδιασμό 
της θεραπευτικής αντιμετώπισης και επιτρέπει την απα-
λοιφή της χημειοθεραπείας τουλάχιστον για τους ασθε-
νείς χαμηλού κινδύνου.

Επιδημιολογία
η οΠλ υπολογίζεται στο 5-10% των νέων περιπτώ-

σεων ομλ. κατά προσέγγιση 600-800 νέες περιπτώσεις 
οΠλ διαγιγνώσκονται στις η.Π.Α. ετησίως1,2, ενώ στην 
Ελλάδα και την κύπρο εκτιμάται ότι οι νέες περιπτώσεις 
είναι 6-8.3 ςε αρκετές μελέτες διεθνώς, έχει αναφερθεί μι-
κρή αύξηση της επίπτωσης της νόσου τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες4,5, ενώ αντίστοιχες παρατηρήσεις υπάρχουν και 
για την Ελλάδα. τα αίτια της αύξησης παραμένουν άγνω-
στα, αν και πιθανολογείται ότι ενδεχομένως οφείλεται 
στην έγκαιρη διάγνωση, τη βελτίωση των διαγνωστικών 
μέσων καθώς και στην αύξηση των δευτεροπαθών μορ-
φών της νόσου, ως αποτέλεσμα της προόδου των θερα-
πευτικών παρεμβάσεων σε κακοήθη ή μη νοσήματα. η 
διάμεση ηλικία εμφάνισης είναι τα 47 έτη. ςτην παιδική 

ηλικία είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά η συχνότητα αυξά-
νεται σταδιακά μετά την ηλικία των δέκα ετών μέχρι την 
ενηλικίωση. Ακολούθως παραμένει σταθερή μέχρι την 6η 
δεκαετία της ζωής οπότε και αρχίζει να μειώνεται6. τα πο-
σοστά προσβολής είναι ίδια για τα δύο φύλα καθώς και 
μεταξύ των διαφόρων φυλών. Αυξημένη συχνότητα εμ-
φάνισης έχει αναφερθεί σε ισπανικής καταγωγής ασθε-
νείς, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί2,7.

Δεν υπάρχει συσχέτιση με περιβαλλοντικούς παρά-
γοντες για την εμφάνιση de novo οΠλ. Εξαιρετικά σπά-
νια προηγείται της νόσου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. 
ςε μία μελέτη παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση παχυ-
σαρκίας στους ασθενείς με οΠλ, θέτοντας τη συζήτη-
ση ότι το μεταβολικό σύνδρομο έχει κοινά παθογενετικά 
μονοπάτια με τη νόσο μέσω των υποδοχέων του ρετινο-
ϊκού οξέος8. τέλος, μπορεί να εμφανιστεί μετά από έκ-
θεση σε κυτταροτοξική θεραπεία, κυρίως με αναστολείς 
τοποϊσομεράσης ιι, και ακτινοβολία. 

Μοριακή Βιολογία και παθογένεια
η κύρια παθογενετική βλάβη στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων οΠλ (92%) είναι η ισόρροπη αμοιβαία με-
τάθεση μεταξύ της περιοχής του χρωμοσώματος 15, που 
εδράζεται το γονίδιο PML, και της περιοχής του χρωμο-
σώματος 17, που βρίσκεται το γονίδιο του υποδοχέα του 
ρετινοϊκού οξέος-α (RARΑ). Αποτέλεσμα της αντιμετά-
θεσης είναι η παραγωγή δύο χιμαιρικών γονιδίων, του 
PML/RARΑ, το οποίο ανιχνεύεται σε ποσοστό 98% και 
του RARΑ/PML σε ποσοστό 80% των PML/RARA θετικών 
οΠλ.9-11 η συμμετοχή του γονίδιου RARΑ στη μετάθεση 
αποτελεί το σήμα κατατεθέν της οΠλ. ςτο 2% των οΠλ 
έχουν αναφερθεί αναδιατάξεις του RARΑ με άλλα γονίδια 
(PLZF σε <1% και STAT, NPM, NuMA σπανιότερα, πίνα-
κας 1).12 ςτη μετάθεση t(15;17) το σημείο θραύσης στο 
γονίδιο RARΑ είναι σταθερά στο δεύτερο ιντρόνιο. Αντί-
θετα στο PML τα σημεία θραύσης ποικίλουν και μπορεί 
να εντοπίζονται στο έκτο ιντρόνιο, το έκτο εξόνιο ή το 
τρίτο ιντρόνιο με αποτέλεσμα χιμαιρικά μετάγραφα δια-
φορετικού μεγέθους τα bcr1, bcr2, bcr3, αντίστοιχα, που 
κωδικοποιούν όμως όλα την ίδια πρωτεΐνη.13-15 Παθογε-
νετική σημασία έχει δειχθεί ότι έχει η πρωτεΐνη PML/
RARΑ. η RARΑ/PML δεν θεωρείται απαραίτητη για τη 
λευχαιμογένεση, αν και από πολλούς ερευνητές εικάζε-
ται ότι ενδέχεται να είναι το δεύτερο κρίσιμο γεγονός για 
την ανάπτυξη του λευχαιμικού φαινοτύπου.9

η οΠλ χαρακτηρίζεται από αυξημένη αυτοανανέ-
ωση και μειωμένο κυτταρικό θάνατο αλλά κυρίως από 
αναστολή ωρίμανσης στο στάδιο του προμυελοκυττά-
ρου, η οποία αίρεται με τη χορήγηση ρετινοϊκού οξέος.

το γονίδιο RARA κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη που ανή-
κει στην οικογένεια των υποδοχέων του ρετινοϊκού οξέος, 
εδράζεται στον πυρήνα και έχει λειτουργία μεταγραφικού 



Μ.Ν. Παγώνη et al214

παράγοντα. Όλοι οι υποδοχείς της ομάδας των πυρηνι-
κών υποδοχέων (RARΑ, RARΒ και RARG) έχουν κοι-
νό γνώρισμα ότι δρουν κυρίως ως ετεροδιμερή με τους 
υποδοχείς ρετινοειδών-Χ (retinoid-X receptors, RXRs)16 
και συνδέονται με μία ευρεία κλίμακα από στοιχεία από-
κρισης (response elements) ενεργοποιώντας την έκφρα-
ση γονιδίων στόχων.

το ετεροδιμερές RARA–RXR δεσμεύεται στη ρυθμι-
στική περιοχή, Retinoic Acid Response Elements (RAREs), 
του γονιδίου στόχου. Όταν απουσιάζει ο συνδέτης το ετε-
ροδιμερές που βρίσκεται πάνω στο DNA προσελκύει έναν 
ειδικό καταστολέα. Δύο είναι οι βασικοί συγκαταστολείς 
(corepressors/CoR) των πυρηνικών υποδοχέων, οι πρω-
τεΐνες NCoR και SMRT. το σύμπλοκο ετεροδιμερούς-
συγκαταστολέα καταστέλλει τη μεταγραφή του γονιδίου 
στόχου. το σύμπλοκο ετεροδιμερούς-συγκαταστολέων 
περιλαμβάνει και άλλες πρωτεΐνες, οι οποίες ασκούν εν-
ζυμική δράση αποακετυλάσης των ιστονών (HDAC). H 
δέσμευση του συνδέτη (ΑτRΑ) έχει σαν αποτέλεσμα 
την αναδιαμόρφωση και τελικά την αποδέσμευση του 
συμπλέγματος HDAC και την προσέλκυση άλλων πρω-
τεϊνών-συνενεργοποιητών (coactivators/CoA), με τελικό 
σκοπό την αύξηση της συχνότητας έναρξης της μεταγρα-
φής. η πρωτεΐνη RARA ρυθμίζει τη διαφοροποίηση των 
κυττάρων της μυελικής σειράς σε συγκεντρώσεις RA 10-8. 
ςτην οΠλ, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει αναστολή 
διαφοροποίησης στο στάδιο του προμυελοκυττάρου ως 
αποτέλεσμα ανώμαλης κινητοποίησης κατασταλτικών 
συμπλόκων σε κρίσιμα γονίδια-στόχους.16,17

το γονίδιο PML (Pro Myelocytic Leukemia gene) 
κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη με δύο αμινοτελικές περιο-
χές με μοτίβα σύνδεσης στο DNA και μια περιοχή σχη-
ματισμού διμερών. Αποτελεί βασικό δομικό συστατικό 
των πυρηνικών σωματίων (nuclear bodies).18 η πρωτεΐ-
νη PML λειτουργεί ως αρνητικός ρυθμιστής της ανάπτυ-
ξης και ως ογκοκατασταλτικός παράγοντας. Ρυθμίζει την 
επαγόμενη από το p53 απόπτωση και τον κυτταρικό πολ-
λαπλασιασμό.19-21

το γονίδιο PML/RARΑ περιλαμβάνει τις περιοχές σύν-
δεσης στο DNA και σχηματισμού διμερών του PML και 
τις περιοχές σύνδεσης στο DNA και τον υποδοχέα του 
ρετινοϊκού οξέος του RARΑ. H χιμαιρική πρωτεΐνη, που 
κωδικοποιείται, είναι ένας μη φυσιολογικός υποδοχέας 
ρετινοειδών, με αλλοιωμένη τη δραστικότητα δέσμευσης 
με το DNA. η PML-RARΑ δεσμεύεται στο DNA είτε σαν 
πολυμερές PML-RARΑ-RXR είτε σαν ομοδιμερές, στις 
αλληλουχίες RAREs. Ως αποτέλεσμα αυτού η υβριδική 
πρωτεΐνη δεσμεύεται σε ένα μεγαλύτερο εύρος αλλη-
λουχιών στόχων σε σχέση με τους φυσιολογικούς υπο-
δοχείς καταστέλλοντας μεγαλύτερο αριθμό γονιδίων.17 ο 
ομοδιμερισμός απαιτεί την περιοχή σπειρωμένων σπει-
ραμάτων (Coiled-Coil, CC) του PML και όχι την περιο-
χή διμερισμού πρόσδεσης με το συνδέτη που απαιτείται 
στην πρωτεΐνη RARΑ. η PML-RARΑ έχει αλλοιωμένες 
μεταγραφικές ιδιότητες. Έχει παρατηρηθεί ότι απουσία 
του συνδέτη ATRA, καταστέλλει τη μεταγραφή σε με-
γαλύτερο βαθμό από τη RARΑ, ενώ παρουσία του, έχει 
έντονη ενεργοποίηση της μεταγραφικής δραστηριότητας 
έως και καμία ενεργοποίηση, σύμφωνα με διαφορετικές 
βιβλιογραφικές αναφορές. γενικά όταν οι υβριδικές πρω-
τεΐνες συνεκφράζονται με τη RARΑ, δρουν με επικρατή 
αρνητικό τρόπο μειώνοντας την ενεργοποίηση στο επί-
πεδο της PML-RARΑ.17,22

η μειωμένη ενεργότητα πιθανά οφείλεται στην ικα-
νότητα της PML-RARΑ να συνδέεται με τους συγκατα-
στολείς N-CoR και SMRT πιο στενά από ότι η RARΑ 
και έτσι απαιτούνται φαρμακολογικές δόσεις του ATRA 
(10-6 mol/L) για την αποσύνδεση του κατασταλτικού συ-
μπλόκου, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με το ετεροδιμερές 
RARΑ-RXR, για το οποίο απαιτούνται 10-9mol/L ATRA. 
Έτσι λοιπόν εξηγείται και γιατί χρειάζονται υψηλές δόσεις 
ATRA για τη διέγερση της διαφοροποίησης στην οΠλ.

ςε χαμηλές συγκεντρώσεις RA η σταθερότητα του 
συμπλέγματος PML-RAR-N-CoR είναι υψηλότερη σε 
σχέση με του RAR-N-CoR και έτσι η χιμαιρική πρωτεΐ-
νη μπορεί να διατηρήσει το σύμπλεγμα αποακετυλίωσης 

πίνακας 1. Αντιμεταθέσεις του γονιδίου RARΑ με άλλα γονίδια

Αντιμετάθεση Χιμαιρικό γονίδιο Μορφολογία ΟΠΛ Ανταπόκριση στο ATRA

t(15;17)(q22;q21) PML/RARA Κλασική Ευαίσθητη 

t(11;17)(q23;q21) PLZF/RARΑ Κλασική Ανθεκτική1

t(5;17)(q35;q21) NPM/RARA Κλασική Ευαίσθητη

t(11;17)(q23;q21) NuMA/RARΑ Κλασική Ευαίσθητη

der17q12 STAT5b/RARΑ Κλασική Ανθεκτική1

t(X;17)(q11;q21) BCOR/RARΑ Κυκλικά ήορθογώνια έγκλειστα Ευαίσθητη2

1Αντιμετωπίζονται με πρωτόκολλα θεραπείας ΟΜΛ47;51;52

2Ένας ασθενής έχει περιγραφεί, οποίος εμφάνιζε νόσο ευαίσθητη στο ATRA, αλλά με πολλαπλές υποτροπές46
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(PML-RARΑ-HDACs complex) μειώνοντας τη δυνατό-
τητα της πρωτεΐνης να ενεργοποιήσει τη μεταγραφή.23 
ςυνέπεια όλων των ανωτέρω είναι η διακοπή της διαδι-
κασίας της διαφοροποίησης των προμυελοκυττάρων, τα 
οποία ταυτόχρονα αποκτούν πλεονέκτημα επιβίωσης.

η διαμόλυνση πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων 
με το χιμαιρικό γονίδιο PML/RARΑ χρησιμοποιώντας ως 
φορέα έναν ρετροϊό είχε ως αποτέλεσμα:

• την ταχεία επαγωγή της διαφοροποίησης των κυττά-
ρων μέχρι το στάδιο του προμυελοκυττάρου

• την αναστολή τη ωρίμανσης της κοκκιώδους σειράς 
και την καθήλωση στο στάδιο του προμυελοκυττά-
ρου, η οποία αντιστρεφόταν με την προσθήκη ρετι-
νοϊκού οξέος στο καλλιεργητικό υλικό

• τον επαναπρογραμματισμό της δέσμευσης του πολυ-
δύναμου κυττάρου στην κοκκιώδη σειρά ανεξάρτητα 
από την παρουσία αυξητικού παράγοντα

• την αντίσταση στην απόπτωση μετά από στέρηση αυ-
ξητικού παράγοντα.24,25

H αναστολή της μεταγραφής θεωρείται ότι επιτελεί-
ται μέσω επιγενετικών μηχανισμών δεδομένου ότι, ως 
CoR δρουν κυρίως οι μεθυλοτρανσφεράσες του DNA, 
οι μεθυλοτρανσφεράσες και οι απακετυλάσες των ιστο-
νών. η PML-RARΑ επηρεάζει και άλλα μεταγραφικά 
μονοπάτια σημαντικά για τη μυελική διαφοροποίηση. η 
υβριδική πρωτεΐνη εμπλέκεται στην αναστολή της μετα-
γραφικής δραστηριότητας της AP-1 με τρόπο εξαρτώμενο 
από το ATRA.26 Επίσης υπάρχουν ενδείξεις για την ένω-
ση της GATA2 με την PML-RARΑ, που μπορεί να έχει 
σαν αποτέλεσμα ενισχυμένη ικανότητα μετενεργοποίησης 
εξαρτώμενη από την GATA2.27 τα διμερή της χιμαιρικής 
πρωτεΐνης PML/RARΑ φαίνεται ότι αλληλεπιδρούν και 
με το μεταγραφικό παράγοντα SP-1, ο οποίος έχει ρυθ-
μιστικό ρόλο στην έκφραση του ιστικού παράγοντα (TF), 
που υπερπαράγεται από τα παθολογικά προμυελοκύττα-
ρα και έχει κεντρικό ρόλο στην ενεργοποίηση του μηχα-
νισμού της πήξης στους ασθενείς με οΠλ.28

ςτις περιπτώσεις οΠλ με την αντιμετάθεση t(15;17), 
η PML-RARΑ είναι συνήθως η μόνη γενετική αλλοίωση 
ενώ οι επιγενετικές αλλαγές φαίνεται να είναι περιορισμέ-
νες. η ανάλυση του γονιδιώματος ανέδειξε σπάνιες επι-
πρόσθετες μεταλλάξεις.29 μάλλον αυτές οι μεταλλάξεις 
περισσότερο διευκολύνουν την εξέλιξη της νόσου παρά 
συμμετέχουν στην έναρξή της, όπως είναι γνωστό για την 
ενεργοποίηση του γονιδίου FLT3 ή τον πολλαπλασιασμό 
του γονιδίου Myc.30 ςύμφωνα με τους deThe και συνερ-
γάτες, η οΠλ αποτελεί μία μονογονιδιακή κακοήθη νό-
σο, η οποία κυρίως και πιθανά αποκλειστικά οφείλεται 
στην PML-RARΑ. 

η εισαγωγή του ATRA και του Ατο στη θεραπεία της 
οΠλ ήρθε ως αποτέλεσμα της κατανόησης της παθογέ-
νειας της νόσου και απετέλεσε πραγματική επανάσταση. 
η χορήγησή τους έχει ως αποτέλεσμα την επανενεργοποί-
ηση των γονιδίων που καταστέλλονται από τη χιμαιρική 

πρωτεΐνη, την αποδόμησή της και τελικά τη διαφοροποί-
ηση των λευχαιμικών κυττάρων.31

Κλινική Εικόνα και Εργαστηριακά 
Ευρήματα

Αν και η διάγνωση τεκμηριώνεται με την ανίχνευση 
του PML/RARA και/ή της μετάθεσης t(15;17), η υποψία 
που θα οδηγήσει στην έγκαιρη έναρξη θεραπείας βασί-
ζεται στα παραδοσιακά μέσα της ιατρικής, ήτοι στο ιστο-
ρικό και την κλινική εικόνα αφενός,τη μορφολογία των 
επιχρισμάτων αίματος και μυελού των οστών και τα ευ-
ρήματα του πηκτικολογικού ελέγχου αφετέρου. η κλινική 
εικόνα χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις που οφείλονται 
σε δύο κύριους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, στη 
διαταραχή της αιμοποίησης και τη διαταραχή της αιμό-
στασης. η δέσμευση των πολυδύναμων αιμοποιητικών 
κυττάρων στην κοκκιώδη σειρά και η συνοδός αναστολή 
ωρίμανσης έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να εμφανί-
ζουν αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοπενία. Αδυναμία, 
καταβολή και ωχρότητα είναι σχεδόν πάντα παρόντα. ο 
πυρετός που συχνά υπάρχει συνδέεται συνήθως με λοι-
μώξεις λόγω της ουδετεροπενίας.

Αιμορραγικές εκδηλώσεις σημειώνονται στο 89% 
των ασθενών στη διάγνωση. ςυνήθως υπάρχουν πετέ-
χειες, εκχυμώσεις, επίσταξη, αιμορραγία πεπτικού ή 
αιμορραγία σε σημεία τραυματισμών, νυγμών ή τοποθέ-
τησης φλεβοκαθετήρων. ςοβαρές αιμορραγικές επιπλο-
κές, όπως ενδοεγκεφαλική ή ενδοπνευμονική αιμορραγία 
έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη πρώιμη θνητότητα.3 
η θρομβοπενία συνεισφέρει σημαντικά στις αιμορραγι-
κές εκδηλώσεις, αλλά κυρίως ευθύνονται οι διαταραχές 
της πήξεως, που αποδίδονται στην έκκριση προπηκτικών 
παραγόντων από τα παθολογικά προμυελοκύτταρα. κύ-
ριο αιτιολογικό μηχανισμό αποτελεί η ενεργοποίηση του 
καταρράκτη της πήξης με τη συνοδό αυξημένη ινωδόλυ-
ση (σύνδρομο διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης/ΔΕΠ). Αν 
και η ΔΕΠ είναι κλασική επιπλοκή τόσο των κακοήθων 
νεοπλασμάτων όσο και της ομλ, στην περίπτωση της 
οΠλ παρατηρείται με αυξημένη συχνότητα, και αποτε-
λεί χαρακτηριστικό στοιχείο της κλινικής εικόνας των 
ασθενών. Θρομβωτικές επιπλοκές στα πλαίσια ΔΕΠ εί-
ναι εξαιρετικά σπάνιες στους ασθενείς με οΠλ.32

Διάφοροι μηχανισμοί έχουν προταθεί για τις διατα-
ραχές της αιμόστασης στην οΠλ. ο ιστικός παράγων 
(TF) είναι ο κύριος παράγοντας ενεργοποίησης της εξω-
γενούς οδού. ςε πειράματα βρέθηκε ότι υπερπαράγεται 
από τα παθολογικά προμυελοκύτταρα, ενώ η απόπτω-
ση των κυττάρων συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση 
της παραγωγής του. η παρουσία του TF οδηγεί στην 
ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης και στην επα-
κόλουθη κατανάλωση του ινωδογόνου και άλλων πα-
ραγόντων πήξης. η πρωτοπαθής ινωδόλυση στην οΠλ 
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Ανοσοφαινότυπος
για τη μελέτη του ανοσοφαινότυπου προτιμάται δείγ-

μα μυελού των οστών σε σχέση με το αίμα, γιατί μειώνε-
ται η πιθανότητα να διαλάθει η διάγνωση.37 ςτην τυπική 
μορφή της οΠλ το στικτόγραμμα πλάγιου σκεδασμού 
με το CD45 χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό πλά-
γιο σκεδασμό και ένταση έκφρασης του CD45 χαμηλό-
τερη αυτής των λεμφοκυττάρων και παρόμοια αυτής των 
πολυμορφοπυρήνων. Αν και θεωρείται χαρακτηριστικό, 
υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι τυπικό και ενδέχεται 
να θεωρηθεί ότι ο πληθυσμός των κυττάρων αντιστοιχεί 
σε ώριμα πολυμορφοπύρηνα. Όσον αφορά την έκφραση 
των αντιγόνων επιφανείας ο πληθυσμός των προμυελο-
κυττάρων χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονη έκφραση 
της MPO και του CD33 ενώ η έκφραση του CD13 ποικί-
λει. Απουσιάζουν χαρακτηριστικά οι δείκτες αωρότητας 
TdT, CD34, CD38, HLA-DR και CD117 καθώς και το 
CD15, δείκτης ώριμων κοκκιοκυττάρων. Άλλοι δείκτες 
όπως το CD11a, CD11b, CD11c, CD14 και CD65 γενικά 
δεν εκφράζονται, αν και υπάρχουν αναφορές για έκφραση 
του CD11b, που μάλιστα συσχετίζεται με δυσμενή πρό-
γνωση.38-40 Δείκτες τ (cytCD3, CD2, CD7) και Β λεμφο-
κυττάρων (CD19, CD79alpha) γενικά παρατηρούνται, αν 
και όχι συχνά. η έκφραση του CD56 έχει συσχετιστεί με 
δυσμενή πρόγνωση και εξωμυελικές υποτροπές, ενώ έχει 
παρατηρηθεί και στην παραλλαγή με t(11;17) και μετά-
γραφο PLZF/RARΑ.36,41,42

ςτη μικροκοκκιώδη μορφή τα κύτταρα προσομοιά-
ζουν με μονοβλάστες και εμφανίζουν χαμηλό πλάγιο σκε-
δασμό και εντονότερη έκφραση του CD45 σε σχέση με 
την τυπική οΠλ. η έκφραση των αντιγόνων επιφανείας 
είναι παρόμοια με την κλασική μορφή αν και παρατη-
ρείται συχνότερα έκφραση των HLA-DR, CD34, CD2, 
CD45RA και CD117.38-40,43,44

γενικά, όμως, στην οΠλ ο ανοσοφαινότυπος είναι 
μάλλον υπαινικτικός για τη διάγνωση και όχι παθογνω-
μονικός.

Κυτταρογενετική και Μοριακή Διάγνωση
η διάγνωση τίθεται είτε με την ανεύρεση των χαρα-

κτηριστικών βλαβών και/είτε με την ανίχνευση των χι-
μαιρικών μεταγράφων του PML/RARA. Αν και έχουν 
αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι για την ανίχνευση των χιμαι-
ρικών προϊόντων της αντιμετάθεσης t(15;17), συμπερι-
λαμβανομένων κυτταρογενετικών τεχνικών (καρυότυπος 
ή φθορίζων in situ υβριδισμός, FISH) ή ανοσοκυτταρο-
χημικών τεχνικών (με τη χρήση μονοκλωνικού αντισώ-
ματος έναντι της χιμαιρικής πρωτεΐνης PML/RARA), η 
αναζήτηση των μεταγράφων του PML/RARA με αλυσι-
δωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) προσφέρει τη με-
γαλύτερη ευαισθησία και ταχύτητα στη διάγνωση, και 

θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης έκ-
φρασης της αννεξίνης ιι, του ιστικού ενεργοποιητή του 
πλασμινογόνου καθώς και της ουροκινάσης από τα πα-
θολογικά προμυελοκύτταρα. η σύνδεση της αννεξίνης 
II με το πλασμινογόνο και τον ενεργοποιητή του αυξάνει 
την παραγωγή της πλασμίνης κατά 60 φορές. Από το ερ-
γαστηριακό έλεγχο συνήθως διαπιστώνεται χαμηλή τιμή 
ινωδογόνου (≤200 mg/dl) καθώς και ιδιαίτερα αυξημέ-
νες τιμές των D διμερών και των προϊόντων αποδόμη-
σης του ινωδογόνου, ως δείκτες ινωδόλυσης. οι χρόνοι 
PT και ΑPTT ποικίλουν από φυσιολογικές τιμές μέχρι 
μετρίου βαθμού παράταση.33,34

Διαγνωστική προσπέλαση
Μορφολογία Επιχρισμάτων Αίματος  
και Μυελού

Περιγράφονται δύο μορφολογικές παραλλαγές, η 
κλασική/υπερκοκκιώδης (85% των περιπτώσεων) και η 
μικροκοκκιώδης/variant (15%). ςτα επιχρίσματα του αί-
ματος και του μυελού αναγνωρίζονται παθολογικά προ-
μυελοκύτταρα και βλάστες. ο μυελός χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη αύξηση της κυτταροβρίθειας, κατάληψη των 
μυελοχώρων από μονόμορφο πληθυσμό παθολογικών 
κυττάρων, αναστολή ωρίμανσης της κοκκιώδους σειράς 
και καθήλωση στο στάδιο του προμυελοκυττάρου. το 
τυπικό παθολογικό προμυελοκύτταρο έχει δίλοβο ή νε-
φροειδή πυρήνα και χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
άφθονων αζουρόφιλων κοκκίων μεγάλου μεγέθους, τα 
οποία πολλάκις καθιστούν δυσδιάκριτα τα όρια πυρήνα 
και πρωτοπλάσματος. ςε άλλοτε άλλο ποσοστό προμυε-
λοκυττάρων παρατηρούνται τα χαρακτηριστικά ραβδία 
Auer, τα οποία ενίοτε συσσωρεύονται και δημιουργούν 
σχηματισμούς που προσομοιάζουν με θύσανο από στά-
χυα (Faggot cells). Ραβδία Auer μπορεί να παρατηρηθούν 
και σε πιο ώριμα κύτταρα της κοκκιώδους.

ςτη μικροκοκκιώδη μορφή η μορφολογική διάγνωση 
είναι πιο δύσκολη. τα παθολογικά προμυελοκύτταρα χα-
ρακτηρίζονται από δίλοβο «δίκην αλτήρος» πυρήνα χωρίς 
εμφανή κοκκία στο κυτταρόπλασμα, αν και η προσεκτι-
κή παρατήρηση θα αναδείξει μικρό ποσοστό faggot cells. 
ςτις περιπτώσεις μ3v η διάκριση των προμυελοκυττά-
ρων από τα παθολογικά μονοκύτταρα είναι ιδιαιτέρως 
δύσκολη και συχνά τίθεται το ερώτημα της διαφορικής 
διάγνωσης με την OM2λ ή την ομ4λ. Ωστόσο, στη 
μικροκοκκιώδη μορφή τα παθολογικά προμυελοκύττα-
ρα περιέχουν μη εμφανή στο οπτικό μικροσκόπιο φωτός 
κοκκία, τα οποία χρωματίζονται ισχυρά με τη χρώση μυε-
λοϋπεροξειδάσης, ενώ δεν βάφονται με τη χρώση της μη 
ειδικής εστεράσης, καθιστώντας τη διαφορική διάγνωση 
ταχεία και εύκολη με τη χρήση των παραδοσιακών κυτ-
ταροχημικών χρώσεων.35,36
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αποτελεί τη μέθοδο εκλογής. Επιπλέον με την ποσοτική 
PCR (Real τime Quantitative PCR, RT-qPCR) καθίστα-
ται δυνατή η παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θε-
ραπεία καθώς και η έγκαιρη ανίχνευση της υποτροπής 
σε μοριακό επίπεδο πριν την εμφάνιση της αιματολογι-
κής υποτροπής, διευκολύνοντας τους θεραπευτικούς χει-
ρισμούς και βελτιώνοντας την έκβαση.37,45

η χρήση των κυτταρογενετικών τεχνικών αποτέλε-
σε τη βάση για τη διάγνωση πριν την ανάπτυξη των μο-
ριακών τεχνικών. Ωστόσο σήμερα δεν συνιστώνται για 
να τεθεί η διάγνωση, μιας και είναι χρονοβόρες μέθοδοι, 
ενώ μπορεί να δώσουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα σε 
περίπτωση «κρυπτικής» αντιμετάθεσης. ςτην τελευταία 
περίπτωση ο έλεγχος με FISH μπορεί να αναδείξει την 
αντιμετάθεση σε περιπτώσεις που δεν ανιχνεύεται με το 
συμβατικό καρυότυπο. Πάντως, ο κυτταρογενετικός έλεγ-
χος στη διάγνωση παραμένει αναγκαίος προκειμένου να 
αναδειχθούν τυχόν επιπρόσθετες χρωμοσωμικές ανωμα-
λίες και εναλλακτικές αντιμεταθέσεις, του RARΑ με άλ-
λο γονίδιο, που οδηγούν σε οντότητες με μορφολογικές 
και θεραπευτικές ιδιαιτερότητες. ςτον πίνακα 1 αναφέ-
ρονται οι γνωστές αντιμεταθέσεις του χρωμοσώματος 
17 με άλλα χρωμοσώματα, τα χιμαιρικά προϊόντα που 
προκύπτουν καθώς και η ανταπόκριση στο ATRA.12,46-52 
Πρόσθετες κυτταρογενετικές διαταραχές , με συχνότερη 
την τρισωμία 8, διαπιστώνονται στο 30% των ασθενών 
με οΠλ. Δε φαίνεται, όμως, να έχουν ιδιαίτερη κλινική 
σημασία.53,54

προγνωστικοί παράγοντες
Από τις πρώτες μελέτες στα τέλη της δεκαετίας του 

1990 φάνηκε ότι ηλικία <30 ετών και αριθμός λευκών 
<10.000/μl σχετίζονται με ευνοϊκή πρόγνωση. Επίσης 
ασθενείς >60 ετών δεν έχουν δυσμενέστερη πρόγνωση, 
όπως στην ομλ.55,56

το 2000 η ιταλική ομάδα GIMEMA μαζί με την 
ισπανική PETHEMA ανέλυσαν 217 ασθενείς με νεοδι-
αγνωσθείσα οΠλ. Από την πολυπαραγοντική ανάλυση 
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για την υποτρο-
πή ανεδείχθησαν ο αριθμός λευκών και αιμοπεταλίων. 
ςτον πίνακα 2 φαίνονται οι τρεις ομάδες κινδύνου και 
το ποσοστό 3ετούς επιβίωσης χωρίς υποτροπή της νόσου 
(RFS).57 μεταγενέστερη ανάλυση, την εποχή του Ατο, 

έδειξε ότι οι ομάδες μπορούν να συγχωνευθούν σε δύο 
με τον αριθμό των αιμοπεταλίων να μην είναι πλέον κα-
θοριστικής σημασίας.58

οι μεταλλάξεις του γονιδίου FLT3, η υπερέκφραση 
του CD56, ο τύπος του μετάγραφου, οι πρόσθετες κυττα-
ρογενετικές ή μοριακές ανωμαλίες μελετήθηκαν για την 
προγνωστική τους σημασία αλλά δεν φαίνεται να επη-
ρεάζουν την πρόγνωση. ςυνεπώς η παρουσία ή απουσία 
τους δεν αποτελεί στοιχείο τροποποίησης της θεραπευ-
τικής αντιμετώπισης.37,53,54

Θεραπεία
το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με οΠλ εί-

ναι μικρότερο του ενός μηνός χωρίς την κατάλληλη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση. με τη σύγχρονη θεραπευτική 
αντιμετώπιση επιτυγχάνονται ποσοστά πλήρους ύφεσης 
(ΠΥ) 95% και ίασης περίπου 80%.

Αρχικές απόπειρες αντιμετώπισης της οΠλ, με 6-μερ-
καπτοπουρίνη (6-μΡ), στεροειδή και μεθοτρεξάτη (μτΧ), 
προσέφεραν ποσοστά ύφεσης 5-14% και ολική επιβίωση 
μόλις 3-16 εβδομάδες για το σύνολο των ασθενών, ενώ 
στις περιπτώσεις ανταπόκρισης στη θεραπεία ξεπερνούσε 
τα 6 έτη. ςτην προ ATRA εποχή διαπιστώθηκε η μεγάλη 
ευαισθησία των παθολογικών κυττάρων της οΠλ στις 
ανθρακυκλίνες. ςτη δεκαετία του 1970 η εισαγωγή της 
νταουναρουμπικίνη (DNR) στη θεραπεία είχε ως αποτέ-
λεσμα τη μείωση των πρώιμων θανάτων, την αύξηση των 
ποσοστών ύφεσης και τη μείωση των υποτροπών. Ήδη 
από την εποχή αυτή είχε αναγνωριστεί η ανάγκη θερα-
πείας σταθεροποίησης και συντήρησης, στην προσπάθεια 
αποφυγής της υποτροπής, καθώς τα ποσοστά επίτευξης 
δεύτερης ύφεσης ήταν αποκαρδιωτικά ακόμα και με τη 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (μΑκ). Από τις 
μελέτες αυτής της περιόδου επιβεβαιώθηκε η αξία της θε-
ραπείας συντήρησης στην οΠλ με μείωση των υποτρο-
πών και βελτίωση της επιβίωσης (42% vs 3%), αντίθετα 
με ότι ισχύει για τους άλλους τύπους ομλ.

Θεραπεία Εφόδου

Ο ρόλος της ΧΜΘ και του ATRA
η πραγματική επανάσταση στην αντιμετώπιση της 

πίνακας 2. Προγνωστικό μοντέλο GIMEMA – PETHEMA (Sanzs core)

RFS (5 έτη)
Χαμηλού κινδύνου WBC ≤10.000/μL και PLT >40.000/μL 100%

Ενδιάμεσου κινδύνου WBC ≤10.000/μL και PLT <40.000/μL 90%

υψηλού κινδύνου WBC ≥10.000 κκχ 75%
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οΠλ σημειώθηκε το 1985, όταν χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά το ATRA, ένας μη χημειοθεραπευτικός πα-
ράγοντας, αρχικά στην υποτροπιάζουσα/ανθεκτική νόσο 
και αργότερα στη νεοδιαγνωσθείσα οΠλ. το ATRA δρα 
προάγοντας τη διαφοροποίηση των παθολογικών προμυ-
ελοκυττάρων και στην πραγματικότητα αποτέλεσε την 
πρώτη θεραπεία στόχευσης. με μονοθεραπεία επιτυγχά-
νεται ΠΥ στο 85% έως 90%. Όμως παρατηρείται μεγάλο 
ποσοστό συνδρόμου διαφοροποίησης, ανάπτυξης αντο-
χής και υψηλά ποσοστά υποτροπών. Έτσι, από τις ομάδες 
European APL group, GAMLCSG, GIMEMA, JALSG, 
PETHEMA, σχεδιάσθηκαν προοπτικές μελέτες συνδυα-
σμού ATRA και χημειοθεραπείας (ΧμΘ) σε διαδοχική ή 
σύγχρονη χορήγηση. Από τις μελέτες αυτές αποδείχτηκε 
ότι ο συνδυασμός με ανθρακυκλίνη±αρασυτίνη υπερέχει 
της μονοθεραπείας και μάλιστα όταν η χορήγηση είναι 
σύγχρονη. Επιτυγχάνονται ποσοστά ΠΥ 90% έως 95%, 
μικρότερο ποσοστό εμφάνισης του συνδρόμου ρετινοϊ-
κού οξέος και μικρότερα ποσοστά υποτροπής στα δύο 
έτη (6% vs 16%, p=0.04, στην European APL study). οι 
μελέτες αυτές καθιέρωσαν το συνδυασμό ATRA+ΧμΘ 
ως θεραπεία εφόδου.37 Ακολούθησε μεγάλη συζήτηση για 
το βέλτιστο χημειοθεραπευτικό σχήμα που θα συνδυα-
σθεί με το ATRA. Αναφορικά με την ανθρακυκλίνη (DNR 
vs IDA) δεν υπήρξε τυχαιοποιημένη μελέτη να απαντή-
σει το ερώτημα. Διαφαίνεται όμως από τις μελέτες της 
MRC και της PETHEMA ότι ίσως πλεονεκτεί η IDA. 
Όσον αφορά την αρασυτίνη (ARAC) αποτελεί πραγμα-
τικά αμφιλεγόμενο φάρμακο για την οΠλ και το ερώτη-
μα παραμένει σχετικά με τη χορήγησή της στην έφοδο. 
ο ρόλος της διερευνήθηκε σε δύο προοπτικές τυχαιο-

ποιημένες μελέτες, της αγγλικής MRC και της γαλλικής 
European APL group, με αντικρουόμενα αποτελέσματα. 
ςτη γαλλική μελέτη συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της 
θεραπείας με ATRA+DNR vs ATRA+DNR+ARAC. Δεν 
απεδείχθη διαφορά στα ποσοστά ΠΥ (94% vs 99%, p=.12) 
και αποτυχίας στη θεραπεία. Όμως υπήρξε διαφορά στο 
ποσοστό υποτροπής (15.9% vs 4.7%, στα 2 έτη, p=.011) 
και CIR στα 5 έτη (29% vs 13.4%, p=.01) και στη συνο-
λική επιβίωση (OS) (83.3% vs 92.9%, p=0.07), μεταξύ 
των ασθενών που δεν έλαβαν ARAC στην έφοδο αλλά 
ούτε στη σταθεροποίηση. τα αποτελέσματα οδήγησαν 
στην πρόωρη διακοπή της μελέτης. Επισημαίνεται ότι η 
μελέτη αφορούσε ασθενείς <60 ετών, με WBC ≤10.000/
μL στη διάγνωση. ςτη μελέτη MRC15 οι ασθενείς τυχαι-
οποιήθηκαν να λάβουν AIDA (ATRA και ινταρουμπικί-
νη/IDA) vs ATRA+DNR+ARAC. Δεν υπήρξε διαφορά 
στην ανταπόκριση, την υποτροπή και την OS. Ωστόσο 
παρατηρήθηκε μικρότερη μυελοκαταστολή στο σκέλος 
AIDA και μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σε ύφεση στο 
σκέλος της ARAC. η ισπανική PETHEMA διαμόρφωσε 
μια διαφορετική τάση στην αντιμετώπιση της οΠλ, γνω-
στή ως Risk adapted therapy, με εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα. ςτις προοπτικές μη τυχαιοποιημένες μελέτες LPA99 
και LPA 2005 δεν περιλαμβάνεται ARAC στο συνολικό 
θεραπευτικό σχήμα, οι ανθρακυκλίνες είναι το φάρμακο-
κορμός σε όλους τους κύκλους θεραπείας και χορηγεί-
ται ATRA στη σταθεροποίηση, ενώ διατηρείται η ARAC 
μόνο για τους νεότερους ασθενείς υψηλού κινδύνου. τα 
αποτελέσματα των προαναφερθεισών μελετών δεν είναι 
εύκολα συγκρίσιμα διότι αφενός μεν η συνολική δόση 
των ανθρακυκλινών διαφέρει αφετέρου δε στα πρωτό-

πίνακας 4. Θεραπευτικός αλγόριθμος ΟΠΛ

Θεραπεία  
Εφόδου

ATRA + ανθρακυκλίνη ± αρασυτίνη (αν↑WBC)
ATRA + ATO
(εναλλακτικά στην 1η γραμμή, σε αντένδειξη χορήγησης ανθρακυκλινών, σε ασθενείς  

με συννοσηρότητες)
υποστηρικτική αγωγή
Προφύλαξη ΚΝΣ (ασθενείς υψηλού κινδύνου)

Θεραπεία 
Σταθεροποίησης

2-3# ΧΜΘ με ανθρακυκλίνη ± ATRA (έως την επίτευξη μοριακής ύφεσης)
ΑΤΟ, εναλλατικά
Αρασυτίνη ή ΑΤΟ (για υψηλού κινδύνου ασθενείς)

Θεραπεία 
Συντήρησης

ATRA ± ΧΜΘ (χαμηλές δόσεις, PO για 1-2 έτη)
;; Ρόλος αν μοριακή ύφεση στο τέλος της θεραπείας σταθεροποίησης

Μοριακή 
Παρακολούθηση

RT-qPCR για PML/RARΑ κάθε 3-6 μήνες για 2-3 χρόνια (ίσως πιο συχνά για υψηλού κινδύνου 
ασθενείς)

Υποτροπή ATO και αυτόλογη μεταμόσχευη ή αλλο-ΜΑΚ αν η PCR παραμένει θετική
Προφύλαξη ΚΝΣ
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κολλα της PETHEMA περιλαμβάνεται χορήγηση ATRA 
και στη σταθεροποίηση. Πάντως, ανεξάρτητα θεραπευ-
τικής επιλογής δεν υπάρχει διαφορά στην επίτευξη ΠΥ 
(89-95%). Διαφορές στη συνολική έκβαση πιθανά σχετί-
ζονται με διαφορές στο σχεδιασμό των μελετών, όπως το 
είδος η δόση της ανθρακυκλίνης, χορήγηση ή όχι ATRA 
στη σταθεροποίηση. 

Ο ρόλος του ΑΤΟ
ςτις αρχές της δεκαετία του 1990 μια ακόμη επανά-

σταση συνέβη με την εισαγωγή του Ατο στη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση της οΠλ, αρχικά στην υποτροπή και 
κατόπιν σε νεοδιαγνωσθείσα νόσο, με ποσοστά υφέσε-
ων συγκρίσιμα με το συνδυασμό ATRA+ανθρακυκλίνη 
(68-85%) και επιβίωση ελεύθερη υποτροπής 38-58%, 
όταν χορηγήθηκε ως μονοθεραπεία. κατώτερα είναι τα 
αποτελέσματα για ασθενείς με αριθμό λευκών >5.000/
μL στη διάγνωση, αφού παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσο-
στό πρώιμων θανάτων και χειρότερη τριετή EFS (100% 
vs 62.8%).37,59

ςύντομα αποδείχθηκε η συνέργεια Ατο και ATRA 
στην ευόδωση της διαφοροποίησης και της απόπτωσης, 
που άνοιξε τη συζήτηση για την αντιμετώπιση μιας οξείας 
λευχαιμίας με θεραπεία στόχευσης. τέθηκε λοιπόν ευθέ-
ως το ερώτημα της μείωσης ή της απαλοιφής της ΧμΘ, 
με στόχο να μειωθούν οι άμεσες αλλά και οι απώτερες 
επιπλοκές της, όπως καρδιοτοξικότητα και δευτεροπα-
θείς κακοήθειες.60,61

ςτη μελέτη των Shen και συν οι ασθενείς τυχαιοποι-
ήθηκαν να λάβουν ATRA vs ATO vs ATRA+ATO, στην 
έφοδο, ενώ στη σταθεροποίηση χορηγήθηκε ανθρακυ-
κλίνη. τα ποσοστά ΠΥ δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων 
(90-95.2%), όμως στο σκέλος του συνδυασμού σημει-
ώθηκε μικρότερος χρόνος επίτευξης ΠΥ (40.2±10.5 vs 
32.6±3.5 vs 25.4±5.0) και μικρότερα ποσοστά υποτροπής 
(21 vs 12.5 vs 0, 2yrs) ενώ σε συντομότερο χρόνο έγινε 
η κάθαρση της χιμαιρικής πρωτεΐνης PML/RARΑ. με-
τά από 7 έτη παρακολούθησης διατηρούνται οι διαφορές 
στην ανταπόκριση και σημειώνεται μικρότερη τοξικότη-
τα στο σκέλος του ATRA+ATO.

η υπεροχή του συνδυασμού ATRA+ATO ως προς το 
χρόνο επίτευξης ΠΥ, την ταχύτητα κάθαρσης της PML/
RARΑ, το ποσοστό των υποτροπών και τη μη οφειλό-
μενη σε υποτροπή θνητότητα επιβεβαιώθηκαν σε πολ-
λές μελέτες.60-63

ςε μελέτη φάσης 2 (APML4) της Αυστραλιανής ομά-
δας, 124 ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα οΠλ, έλαβαν έφο-
δο με ATRA+ATO+IDA, σταθεροποίηση με δυο κύκλους 
ATRA+ATO και συντήρηση με ATRA+MTX+6-MP για 
δυο έτη. ςυγκριτικά με τα αποτελέσματα της APML3, 
χωρίς Ατο, σημειώθηκε βελτίωση στην DFS αλλά όχι 
στην OS. με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 4.2 έτη 
αναφέρεται ΕFS 90% και 5ετή OS 94% (83% και 87% 

αντίστοιχα για τους υψηλού κινδύνου), με ελάχιστη έκ-
θεση σε ΧμΘ. ςε μελέτες του MDACC αναφέρεται ΠΥ 
96% για ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα οΠλ. Ωστόσο τα 
ποσοστά ήταν κατώτερα (79-81%) για τους υψηλού κιν-
δύνου ασθενείς, λόγω αποτυχίας στη θεραπεία από αιμορ-
ραγικό θάνατο και σύνδρομο διαφοροποίησης, παρά την 
προσθήκη GO ή IDA. τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι 
το συγκεκριμένο σχήμα είναι υποσχόμενο για τους ασθε-
νείς χαμηλού κινδύνου αλλά υπολείπεται για τους υψηλού 
κινδύνου. οι τελευταίοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με προσθήκη ΧμΘ στην έφοδο, για πρόληψη του συν-
δρόμου διαφοροποίησης, βελτίωση των διαταραχών αι-
μόστασης, και μείωση των υποτροπών, ενδεχομένως δε 
και με προσθήκη αρασυτίνης στη σταθεροποίηση. ο συν-
δυασμός ATRA+ATO έναντι ATRA+ΧμΘ δίνει εξίσου 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, αν όχι καλύτερα, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα μελέτης φάσεως 3, “noninferiority”, 
που διενεργήθηκε από τους Lo-Coco και συν. ςτη μελέτη 
εντάχθηκαν 162 ασθενείς χαμηλού και ενδιάμεσου κιν-
δύνου. τα δύο σχήματα έχουν παρόμοια αντιλευχαιμική 
δράση, αλλά η θνητότητα σε ύφεση ήταν χαμηλότερη 
στο σκέλος ATRA+ATO. Αυτό αποτυπώθηκε με τη βελ-
τίωση της EFS και OS, χωρίς όμως διαφορά στην DFS 
και CIR.64 για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 
την υπεροχή της θεραπείας εφόδου με ATRA+ATO ένα-
ντι ATRA+ΧμΘ, ως προς την OS αλλά και για τη μα-
κροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, ίσως 
απαιτείται περισσότερος χρόνος.60 Προσφάτως, ανακοι-
νώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης 
ιταλο-γερμανικής μελέτης APL 0406, με τη συμμετοχή 
276 ασθενών χαμηλού και ενδιαμέσου κινδύνου. ςε αυ-
τή τη μελέτη αποτυπώνεται σαφώς η υπεροχή του συν-
δυασμού ATRA+ATO σε όλα τα καταληκτικά σημεία 
(EFS, OS, DFS και CIR) καθώς και το καλύτερο προφίλ 
ασφάλειας ως προς την αιματολογική και μη αιματολο-
γική τοξικότητα, με εξαίρεση την επιμήκυνση του QTc 
διαστήματος και την ηπατοτοξικότητα.65 Επιπλέον, ακό-
μη και με αυτή τη στρατηγική, το ποσοστό πρώιμων θα-
νάτων δυστυχώς παραμένει υψηλό (6-11%). Πάντως, με 
βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας μελέτης ο συνδυ-
ασμός Ατο+ATRA μπορεί να θεωρηθεί η καθιερωμένη 
θεραπεία εφόδου για τους ασθενείς χαμηλού και ενδιά-
μεσου κινδύνου. και βέβαια αποτελεί ελκυστική επιλο-
γή για τους ασθενείς με συννοσηρότητες ή δευτεροπαθή 
οΠλ.60 Αν και οι ασθενείς υψηλού κινδύνου φαίνεται να 
ωφελούνται από την προσθήκη ΧμΘ, ωστόσο διερευνά-
ται η αποτελεσματικότητα του Ατο+ATRA και σε  αυτή 
την ομάδα (μελέτη TUD-APOLLO-064).

η απώτερη τοξικότητα, κυρίως δευτεροπαθείς μυελι-
κές κακοήθειες και καρδιοτοξικότητα, από τη ΧμΘ απο-
τελεί υπαρκτό πρόβλημα για τους ασθενείς με οΠλ. η 
μείωση της ΧμΘ με τις νεότερες θεραπευτικές προσεγ-
γίσεις δίνει τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου εμφά-
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νισης αυτών των σοβαρών επιπλοκών.65

τέλος, κάτι που δεν μπορεί παρά να συνυπολογισθεί 
είναι φλέγον θέμα του κόστους της θεραπείας.

Θεραπεία Σταθεροποίησης
με τη θεραπεία εφόδου πρακτικά όλοι οι ασθενείς 

επιτυγχάνουν αιματολογική ύφεση. Ακολουθεί θεραπεία 
σταθεροποίησης, με στόχο τη μοριακή ύφεση και τη μεί-
ωση της πιθανότητας υποτροπής. Αποτελέσματα μελετών 
των ομάδων GIMEMA και PETHEMA έδειξαν μικρότερη 
συχνότητα υποτροπής και μεγαλύτερη DFS και OS με το 
συνδυασμό ATRA+ΧμΘ (8,7% vs 20,1%), που αποτελεί 
πλέον καθιερωμένη πρακτική.60 Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
τυχαιοποιημένες μελέτες που να αποτυπώνουν σαφώς το 
ρόλο του ATRA και ούτε υπάρχει ομοφωνία για τη βέλ-
τιστη επιλογή ΧμΘ.60 ςε προηγούμενες μελέτες έγινε 
προσπάθεια σχεδιασμού της θεραπείας βάσει της ομά-
δας κινδύνου, με στόχο αφενός τη μείωση της έκθεσης 
σε ΧμΘ των ασθενών χαμηλού κινδύνου και αφετέρου 
την εντατικοποίηση της θεραπείας για τη μείωση των 
υποτροπών στους ασθενείς υψηλού κινδύνου. ςτη μελέ-
τη LPA 2005 η προσθήκη αρασυτίνης, μόνο στους ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου, είχε σαν αποτέλεσμα μείωση των 
υποτροπών (CIR11% vs 26%, p=.03). Παρόμοια ήταν και 
τα αποτελέσματα της ιταλικής μελέτης AIDA 2000, αν 
και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων πιθανά συνεισέ-
φερε η χορήγηση του ATRA. Αντίστοιχο όφελος δεν προ-
έκυψε από την προσθήκη ARAC στη μελέτη της MRC. 
ςυνολικά, φαίνεται να ωφελούνται οι ασθενείς υψηλού 
κινδύνου, ηλικίας <60 ετών, λόγω της συνεργικής της 
δράσης της ARAC με το ATRA, αν και η το όφελος πε-
ριορίζεται στη μείωση των υποτροπών, χωρίς να βελτι-
ώνεται η OS. Νεότερες μελέτες, στις οποίες χορηγήθηκε 
ATRA+ATO, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, υποδη-
λώνουν ότι η ARAC μπορεί να απαλειφθεί τουλάχιστον 
για τους ασθενείς σταθερού κινδύνου.37,60 ςύμφωνα με 
την τυχαιοποιημένη μελέτη North American Intergroup 
protocol C9710 η προσθήκη Ατο βελτίωσε την 3ετή DFS 
(90% vs 70%, p=.0001) ενώ έδειξε τάση βελτίωσης της 
OS (86% vs 81%, p=.07), ανεξαρτήτως ομάδας κινδύνου. 
Πρόσφατα οι Lo-Coco και συν ανακοίνωσαν μη κατώ-
τερα και πιθανώς καλύτερα αποτελέσματα όταν το Ατο 
χορηγήθηκε ως θεραπεία σταθεροποίησης σε σταθερού 
κινδύνου ασθενείς.60

Θεραπεία Συντήρησης
Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες των ομάδων 

US Intergroup και European APL group έδειξαν όφελος 
από τη θεραπεία συντήρησης, με μείωση των υποτροπών, 
χωρίς όμως να είναι γνωστό αν είχε επιτευχθεί μοριακή 

ύφεση στο τέλος της θεραπείας σταθεροποίησης. Από δύο 
άλλες μελέτες την ιταλική της GIMEMA και την ιαπωνι-
κή της JALSG δεν επιβεβαιώθηκε βελτίωση της έκβασης 
με τη συντήρηση έναντι παρακολούθησης. μάλιστα στην 
ιαπωνική μελέτη παρατηρήθηκε μειωμένη επιβίωση στο 
σκέλος της θεραπείας συντήρησης. Βέβαια πρέπει να ση-
μειωθεί ότι και στις δύο αυτές μελέτες οι ασθενείς ήταν 
σε μοριακή ύφεση μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας 
σταθεροποίησης. Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα 10 τυ-
χαιοποιημένων μελετών που περιλαμβάνουν 2072 ασθε-
νείς, από στοιχεία της βάσης δεδομένων Cochrane, για 
τη χρησιμότητα της θεραπείας συντήρησης. Δεν αποδεί-
χθηκε βελτίωση της OS, αλλά μόνο της DFS και μάλι-
στα ανεξαρτήτως του σχήματος θεραπείας. ςημειώνεται 
βέβαια η ετερογένεια των σχημάτων εφόδου και στα-
θεροποίησης μεταξύ των μελετών. ςυνολικά, τα μέχρι 
τώρα δεδομένα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. το ερώτημα παραμένει για την αξία 
της συντήρησης σε ασθενείς που έχουν πετύχει μοριακή 
ύφεση στο τέλος εντατικοποιημένης θεραπείας εφόδου 
και σταθεροποίησης, που περιλαμβάνει ATO και ATRA. 
Ενδεχομένως,δεν είναι αναγκαία για τους ασθενείς χα-
μηλού-ενδιάμεσου κινδύνου οι οποίοι έλαβαν Ατο στην 
έφοδο και πέτυχαν μοριακή ύφεση στο τέλος της σταθε-
ροποίησης.37,60 η διαπίστωση αυτή αποκτά μεγαλύτερη 
σημασία αν συνυπολογισθεί ότι, καίτοι μικρός, υπάρχει ο 
κίνδυνος ανάπτυξης δευτεροπαθούς μυελοδυσπλαστικού 
συνδρόμου, που καθιστά ευκταία κάθε μείωση ή απαλοι-
φή της ΧμΘ. ςύμφωνα δε, με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της ELN συντήρηση πρέπει να λαμβάνουν όσοι ασθενείς 
έχουν λάβει έφοδο και σταθεροποίηση στα πλαίσια πρω-
τοκόλλου, του οποίου τα αποτελέσματα έδειξαν πλεονέ-
κτημα από τη χορήγηση συντήρησης.37

Μοριακή παρακολούθηση
η μοριακή ύφεση αποτελεί τον τελικό στόχο της θε-

ραπείας, δεδομένου ότι σχετίζεται με την καλύτερη συ-
νολική έκβαση.

Έλεγχος ανταπόκρισης μετά τη θεραπεία 
εφόδου

Πρακτικά με τα τρέχοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
δεν υπάρχει ανθεκτική νόσος.Oι περιπτώσεις πρωτοπα-
θώς ανθεκτικής οΠλ περιορίζονται σε επίπεδο μεμο-
νωμένων περιστατικών συνήθως στις περιπτώσεις με 
υβριδικό γονίδιο άλλο εκτός του PML/RARA.37 ο στό-
χος της θεραπείας εφόδου είναι αφενός η πρόληψη των 
πρώιμων αιμορραγικών θανάτων και του συνδρόμου δι-
αφοροποίησης και αφετέρου η επίτευξη αιματολογικής 
ύφεσης. Προσοχή  απαιτείται στο χρόνο εκτίμησης της 
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Εικόνα 1. Θεραπευτικός σχεδιασμός με βάση τη μοριακή παρακολούθηση της ΟΠΛ. Τροποποιημένο από Grimwade d et al, 
Leukemia 2002;16:1959-1973.

ανταπόκρισης. η διαφοροποίηση των προμυελοκυττά-
ρων και των βλαστών μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και 
την ημέρα 40 έως 50 και για το λόγο αυτό όλα τα πρω-
τόκολλα επιτρέπουν μέγιστη διάρκεια της εφόδου έως 
την ημέρα 60. Πρώιμη εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε 
εσφαλμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και λανθα-
σμένες θεραπευτικές επιλογές.66 Παραμονή θετικής PCR 
μετά το τέλος της εφόδου δεν έχει προγνωστική σημασία 
και δεν αλλάζει το θεραπευτικό σχεδιασμό (Εικόνα 1).37

Έλεγχος ανταπόκρισης μετά τη θεραπεία 
σταθεροποίησης

Παραμονή θετικής PCR μετά την ολοκλήρωση της 
σταθεροποίησης έχει αρνητική προγνωστική σημασία 
και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής.37 με τα 
σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα περίπου το 99% των 
ασθενών επιτυγχάνουν μοριακή ύφεση. Ασθενείς με θετι-
κή PCR, που έχει επιβεβαιωθεί σε δύο διαδοχικές μετρή-
σεις, θα πρέπει να λάβουν εντατικοποιημένη θεραπεία, 
το είδος της οποίας θα εξαρτηθεί από την προηγηθείσα 
θεραπεία, αλλά οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει τη μΑκ.

Έλεγχος ανταπόκρισης στη διάρκεια και μετά 
την ολοκλήρωση της θεραπείας συντήρησης

ςτη διάρκεια της συντήρησης μοριακός έλεγχος γί-
νεται κάθε τρεις μήνες και πάντα σε δείγμα μυελού των 
οστών. μετά το τέλος της συντήρησης, προτείνεται παρα-
κολούθηση των ασθενών με RT-qPCR (ευαισθησία μεθό-

δου 10-4), για την ανίχνευση μεταγράφων του PML/RARΑ 
σε δείγμα μυελού, κάθε 3-4 μήνες, για τρία έτη. Επί θετι-
κού αποτελέσματος, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί σε 
διάστημα 3-4 εβδομάδων (5) (Εικόνα 1). Θετικοποίηση 
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιματολογικής υποτρο-
πής σε διάμεσο διάστημα 3 μηνών. Ανοιχτό παραμένει 
το ερώτημα της συχνής παρακολούθησης των ασθενών 
χαμηλού κινδύνου, δεδομένων των χαμηλών ποσοστών 
υποτροπής της ομάδας αυτής. 

Αντιμετώπιση Ανθεκτικής/Υποτροπιάζουσας 
Νόσου και ο Ρόλος της ΜΑΚ

Πρωτοπαθής αντοχή στη θεραπεία είναι σπάνια. με 
την τρέχουσα θεραπεία 90% των ασθενών επιτυγχάνουν 
ΠΥ και 80% ίαση, όπως ήδη αναφέρθηκε. το ποσοστό των 
υποτροπών αν έρχεται στο 5-20% των ασθενών. για τους 
χαμηλού κινδύνου είναι <3%, ενώ αναφέρεται έως 20% 
για τους υψηλού κινδύνου, ποσοστό όμως που φαίνεται 
να μειώνεται με τις σύγχρονες θεραπείες. η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των υποτροπών συμβαίνει εντός τριετίας 
από την ολοκλήρωση της θεραπείας. η έγκαιρη διάγνω-
ση της μοριακής υποτροπής είναι αποφασιστικής σημα-
σίας, αφού η θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς 
με μοριακή υποτροπή έχει σημαντικά καλύτερα αποτε-
λέσματα σε σύγκριση με τη θεραπεία της αιματολογικής 
υποτροπής. ςτην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών την 
επιλογή αποτελεί το Ατο, αν και ο ρόλος του είναι ασα-
φής στη νέα εποχή, που χορηγείται ως θεραπεία πρώτης 
γραμμής. ςτόχος είναι η επίτευξη 2ης μοριακής ύφεσης 
και η αυτόλογη μΑκ. η χορήγηση δυο κύκλων Ατο, 
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ως θεραπεία εφόδου στην υποτροπή προσφέρει ποσοστά 
δεύτερης πλήρους ύφεσης 80-90% και τριετούς OS 70%. 
Θεραπευτική επιλογή αποτελεί το Ατο και για όσους 
παραμένουν με θετική PCR στο τέλος της σταθεροποίη-
σης. μετά την επίτευξη δεύτερης μοριακής ύφεσης δεν 
υπάρχει κοινά αποδεκτή θεραπεία. Επιλογές αποτελούν 
το Ατο και η αυτόλογη μΑκ, με 5ετή EFS 65% και OS 
77%.37,46 ςτην περίπτωση αποτυχίας επίτευξης δεύτερης 
μοριακής ύφεσης επιλογή αποτελεί η αλλογενής μΑκ, 
εφόσον ο ασθενείς πληροί τα κριτήρια, ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση μπορεί λάβει Ατο+ATRA±GO ή συμβατική 
ΧμΘ. τα αποτελέσματα της αυτόλογης μΑκ υπερτε-
ρούν της αλλογενούς (5ετής DFS 63% vs 50%, p=.10 και 
OS 75% vs 54%, p=.002) και θα πρέπει να προκρίνεται 
για ασθενείς σε μοριακή ύφεση.37

Αντιμετώπιση Εξωμυελικής Νόσου
Eξωμυελική νόσος είναι εξαιρετικά σπάνια σε νεοδι-

αγνωσθείσα οΠλ. το κΝς αποτελεί τη συνηθέστερη θέ-
ση εξωμυελικής υποτροπής Αφορά 1 στις 10 υποτροπές 
ή το 3-5% των ασθενών με οΠλ. ςε διαγνωστική οσφυ-
ονωτιαία παρακέντηση (οΝΠ) πρέπει να υποβάλλονται 
όλοι οι ασθενείς με υποτροπή της νόσου, καθώς και οι 
ασθενείς υψηλού κινδύνου στη διάγνωση. Θεραπεία κΝς 
με ενδορραχιαία έγχυση (ιτ) κυτταροστατικών και δε-
ξαμεθαζόνης προτείνεται επί θετικής PCR για ανίχνευση 
PML-RARΑ στο ΕΝΥ, ακόμη και επί αρνητικών ευρημά-
των από τον ανοσοφαινότυπο και τη μικροσκόπηση επι-
χρισμάτων ΕΝΥ. Ασθενείς με αριθμό λευκών ≥10.000/
μL στη διάγνωση, χωρίς διήθηση, χρήζουν προφύλαξης 
του κΝς. Έλεγχος κΝς και ιτ διενεργούνται μετά την 
αποκατάσταση των λευκών και των διαταραχών της αι-
μόστασης. ςε μεμονωμένη υποτροπή στο κΝς θα πρέ-
πει να γίνεται τόσο ιτ όσο και συστηματική θεραπεία. 
ςημειώνεται ότι το Ατο διέρχεται τον αιματοεγκεφαλι-
κό φραγμό και οι συγκεντρώσεις που επιτυγχάνονται στο 
ΕΝΥ είναι 30-50% των τιμών της συγκέντρωσης στον 
ορό. ςυνεπώς, ο συνδυασμός Ατο+ATRA θεωρείται λο-
γική επιλογή για μια τέτοια περίπτωση. Άλλη προσέγγιση 
αποτελεί η χορήγηση κλασικής ΧμΘ, όπως οι υψηλές 
δόσεις ARAC, που επιτυγχάνει καλές συγκεντρώσεις στο 
κΝς. ςε κάθε περίπτωση, μετά τη θεραπεία ο ασθενής 
πρέπει να υποβάλλεται σε μΑκ. η ακτινοβολία κρανί-
ου φαίνεται να έχει θέση μόνο σε περίπτωση χωροκατα-
κτητικής εξεργασίας (χλώρωμα).37

υποστηρικτική Αγωγή
καθώς τα γενικά υποστηρικτικά μέτρα της αντιμε-

τώπισης ασθενών με οΠλ είναι παρόμοια με αυτά των 
ασθενών με άλλες μορφές ομλ, έμφαση θα δοθεί στα 
ιδιαίτερα προβλήματα της νόσου.

Διαταραχές πήξης
η ενδοκράνια και η ενδοπνευμονική αιμορραγία πα-

ραμένουν οι κυριότερες αιτίες πρώιμης θνητότητας, ήτοι 
θανάτου εντός των πρώτων 30 ημερών από την έναρξη 
της εφόδου (early death rate, EDR), παρά τη βελτίωση 
της αντιμετώπισης των ασθενών. με βάση δεδομένα από 
τις ομάδες PETHEMA και US ιntergroup, υπολογίζεται 
ότι περίπου το 5% των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών δεν 
λαμβάνουν θεραπεία εφόδου ένεκα των θανατηφόρων 
αιμορραγικών εκδηλώσεων. οι ασθενείς χρήζουν εντα-
τικής υποστήριξης με μεταγγίσεις FFP, ινωδογόνο ή κρυ-
οΐζημα, ώστε το ινωδογόνο να διατηρείται ≥150 mg/dl 
και με αιμοπετάλια, ώστε η τιμή τους να είναι 30-50×109/
L. ηπαρίνη, τρανεξαμικό οξύ, ινωδολυτικοί παράγοντες, 
παράγοντας VIIa έχουν χορηγηθεί, όμως η χρησιμότητά 
τους δεν έχει τεκμηριωθεί.37,67,68 οπωσδήποτε θα πρέπει 
να αποφεύγονται επεμβατικές ιατρικές πράξεις (τοποθέ-
τηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων, οΝΠ, βρογχο-
σκόπηση, …).

η έγκαιρη χορήγηση ATRA, με την υποψία της διά-
γνωσης της οΠλ, φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο απει-
λητικών αιμορραγιών. η ένταξη του Ατο στη θεραπεία 
εφόδου, πιθανώς έχει δυναμική περαιτέρω μείωσης των 
αιμορραγικών επιπλοκών. Από πρώιμα στοιχεία φαίνεται 
ότι η έγκαιρη έναρξη Ατο+ATRA μειώνει τον κίνδυνο 
αιμορραγιών, ιδίως στους υψηλού κινδύνου ασθενείς.68 
ςκόπιμο λοιπόν, είναι γιατροί όλων των ειδικοτήτων 
να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το επείγον πρόβλη-
μα της οΠλ.

Σύνδρομο διαφοροποίησης
ςυχνότερα παρατηρείται 2-20 ημέρες μετά την έναρ-

ξη θεραπείας με ATRA και/ή Ατο, αν και μπορεί να εκ-
δηλωθεί στη διάγνωση, πριν την έναρξη οποιασδήποτε 
θεραπείας. Φαίνεται ότι η εμφάνισή του εξαρτάται από 
την παρουσία παθολογικών προμυελοκυττάρων. Δεν πε-
ριγράφεται σε ασθενείς που λαμβάνουν ATRA ή Ατο για 
σταθεροποίηση, συντήρηση ή για άλλες μυελικές κακοή-
θειες. η συχνότητά του ανέρχεται σε 6-25%, σε διάφορες 
σειρές και η πρόγνωση είναι πτωχή, με θνητότητα 7-28%, 
αν δεν υπάρξει έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη αντι-
μετώπιση. Εκδηλώνεται με πυρετό, υπόταση, εξάνθημα, 
αύξηση του σωματικού βάρους ≥5 Kg, δύσπνοια και οί-
δημα. Πλευριτική ή/και περικαρδιακή συλλογή δεν είναι 
ασυνήθεις. ςτον πίνακα 3 φαίνονται τα κριτήρια διάγνω-
σης του συνδρόμου διαφοροποίησης. Απαιτούνται του-
λάχιστον τρία κριτήρια, χωρίς άλλη προφανή αιτιολογία, 
για να τεθεί η διάγνωση.69,70 Παθογενετικά θεωρείται ότι 
είναι σύνδρομο “διαρροής από τα τριχοειδή” λόγω των 
φλεγμονωδών αγγειοδραστικών κυτταροκινών που παρά-
γονται από τα παθολογικά προμυελοκύτταρα. η εμφάνιση 
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του συνδρόμου συχνότερα μετά την έναρξη της θεραπεί-
ας με ATRA ή Ατο έχει οδηγήσει στη συσχέτισή του με 
τη θεραπεία. Πειράματα in vitro έχουν δείξει ότι παρα-
τηρείται αυξημένη έκφραση χυμοκινών στα παθολογικά 
προμυελοκύτταρα παρουσία ATRA και/ή ATO. Επίσης, 
έχει καταδειχθεί ότι παρουσία αυτών των παραγόντων 
αυξάνεται η μετανάστευση των ωριμαζόντων λευκοκυτ-
τάρων, η έκφραση των ιντεγκρινών και η προσκόλληση 
των κυττάρων στο τοίχωμα των τριχοειδών, προκαλώ-
ντας “τριχοειδίτιδα”.69,71-73

η θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου συνί-
σταται στην ενδοφλέβια (ΕΦ) χορήγηση δεξαμεθαζόνης 
10 mg δις ημερησίως για τρεις ή παραπάνω ημέρες, μέχρι 
της πλήρους λύσης των συμπτωμάτων. λόγω της μεγά-
λης θνητότητας και της απουσίας παθογνωμονικών ευ-
ρημάτων η αγωγή θα πρέπει να αρχίζει και επί υποψίας 
μόνο. Αναστολή χορήγησης ATRA ή Ατο δεν συνιστά-
ται, παρά μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές καταστάσεις, όπως 
όταν απαιτηθεί διασωλήνωση του ασθενούς ή παρουσι-
ασθεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια. με έγκαιρη διάγνωση 
και πρώιμη αντιμετώπιση η πλειοψηφία των ασθενών 
βελτιώνεται θεαματικά σε μικρό χρονικό διάστημα.68,74

η χρησιμότητα της προφυλακτικής χορήγησης δεξα-
μεθαζόνης δεν έχει πειστικά αποδειχθεί. ςτις περιπτώσεις 
θεραπείας εφόδου με ATRA, προτείνεται η πρώιμη χορή-
γηση ΧμΘ για την πρόληψη της λευκοκυττάρωσης, χω-
ρίς τροποποίηση του αρχικού θεραπευτικού σχεδιασμού. 
με την εισαγωγή του συνδυασμού Ατο+ATRA στην 
έφοδο, δηλαδή με την ταυτόχρονη χορήγηση δυο παρα-
γόντων που επάγουν τη διαφοροποίηση, υπάρχει ανη-
συχία ότι η επίπτωση του συνδρόμου θα αυξηθεί. Έτσι 
στα πρωτόκολλα αυτά ενσωματώνεται η προφυλακτική 
χορήγηση στεροειδών. Επίσης, προτείνεται η χορήγηση 
υδροξυουρίας σε ασθενείς σταθερού κινδύνου, οι οποί-
οι παρουσιάζουν αριθμό λευκών >10.000/μL και η χο-
ρήγηση ανθρακυκλίνης σε υψηλού κινδύνου ασθενείς.68

Ψευδοόγκος παραγκεφαλίδας
Πρόκειται για σπάνια επιπλοκή, της θεραπείας της 

οΠλ με ATRA. ςυμβαίνει σχεδόν αποκλειστικά σε παι-
διά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες (≤35 ετών). η κεφα-
λαλγία είναι συχνή επιπλοκή της θεραπείας με ATRA. 
Όταν αναφερθεί, κυρίως σε νέους ασθενείς, θα πρέπει 
να γίνει διαφορική διάγνωση μεταξύ ψευδοόγκου, αι-
μορραγίας και νόσου στο κΝς. Εκτός της κεφαλαλγίας 
μπορεί να εκδηλωθεί με διαταραχές όρασης και οίδημα 
του οπτικού νεύρου. η διάγνωση τίθεται με την ανεύρε-
ση αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης, αλλά φυσιολογικής 
σύστασης εγκεφαλονωτιαίο υγρό και φυσιολογική απει-
κόνιση του κΝς. η οΝΠ πέραν της διαγνωστικής ση-
μασίας, μπορεί να έχει και θεραπευτική δράση, αφού σε 
ορισμένους ασθενείς έχει ως αποτέλεσμα την υποχώρη-
ση των συμπτωμάτων. ςε αντίθετη περίπτωση χορηγεί-
ται ακεταζολαμίδη ή/και κορτικοστεροειδή, ενώ μπορεί 
να απαιτηθεί αναστολή ή σπανιώτατα διακοπή της χορή-
γησης του ATRA.37

η συχνότητα του συνδρόμου μειώνεται με τη χο-
ρήγηση χαμηλότερων δόσεων ATRA. για το λόγο αυτό 
προτείνεται να χορηγείται στα παιδιά σε  δόση 25 mg/
m2/ημέρα. Από τη μελέτη του Castaigne και συν. διαπι-
στώθηκε ότι στη δόση αυτή η αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου δεν υπολείπεται σε σύγκριση με τη δόση των 
45 mg/m2/ημέρα.37,75

Υπερλευκοκυττάρωση
η λευκαφαίρεση δεν έχει θέση, αφού μπορεί να επι-

δεινώσει την αιμορραγική διάθεση και επίσης, έχει συ-
σχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα πρώιμου θανάτου. 
Προτείνεται η ταχεία έναρξη χημειοθεραπείας, μόλις λί-
γες ώρες μετά από την έναρξη του ATRA, ιδίως σε ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου.67

Παράταση QT διαστήματος
η χορήγηση Ατο συνοδεύεται από σοβαρές ηλεκτρο-

λυτικές διαταραχές και παράταση του QT διαστήματος, 
με κίνδυνο εμφάνισης δυνητικά θανατηφόρων αρρυθμι-
ών, του τύπου trosarde de pointes. ςτενή παρακολούθη-
ση των ηλεκτρολυτών και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος 
στη διάρκεια της θεραπείας, όπως και αποφυγή χορήγη-
σης άλλων φαρμάκων που προκαλούν παράταση QT, επι-
βάλλεται. τα επίπεδα καλίου και μαγνησίου ορού πρέπει 
να διατηρούνται >4 mEq/L και >1,8 mg/dL αντίστοιχα. η 
χορήγηση Ατο πρέπει να διακόπτεται σε τιμή QTc >500 
msec. Επίσης σε περιπτώσεις σοβαρών συμβαμάτων, 
εκτός της συμπτωματικής αντιμετώπισης, θα πρέπει να 
αναστέλλεται η χορήγηση του φαρμάκου.37

πίνακας 3. Εκδηλώσεις συνδρόμου διαφοροποίη-
σης, κριτήρια Frankel

(Ανεξήγητος) Πυρετός

Αύξηση βάρους και οιδήματα μαλακών μορίων (από 
διαρροή εκ των τριχοειδών)

Αναπνευστική δυσχέρεια

Διηθήματα/σκιάσεις στους πνεύμονες

Πλευριτική και/ή περικαρδιακή συλλογή

υπόταση

Νεφρική ανεπάρκεια 
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νέοι παράγοντες
Από του στόματος ΑΤΟ

μια άλλη μορφή Ατο αναπτύχθηκε στην προσπάθεια 
αποφυγής της ενδοφλέβιας χορήγησης, αφού αυτή απαιτεί 
περισσότερες επισκέψεις του ασθενούς στο νοσοκομείο 
και ανάγκη φλεβικού καθετήρα. Επισημαίνεται η μεγα-
λύτερη επίπτωση εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης σχετι-
ζόμενης με κεντρικό καθετήρα σε ασθενείς με οΠλ, σε 
σχέση με ασθενείς με άλλους τύπους οξείας λευχαιμίας. 
ο από του στόματος παράγων χρησιμοποιήθηκε αρχικά 
σε υποτροπιάζουσα/ανθεκτική νόσο, με ικανοποιητική 
αποτελεσματικότητα και παρόμοιο προφίλ ασφαλείας 
σε σχέση με την ενδοφλέβια μορφή. Επίσης, μελετήθη-
κε ο ρόλος του και στη θεραπεία συντήρησης μετά την 
πρώτη ύφεση, αλλά και σε συνδυασμό με ATRA, και τα 
αποτελέσματα ήταν παρόμοια με το ενδοφλέβιο σκεύα-
σμα. Παράταση του διαστήματος QT και αρρυθμίες που 
παρατηρούνται με την ΕΦ χορήγηση Ατο δεν παρατη-
ρήθηκαν με την από του στόματος, πιθανότατα λόγω χα-
μηλότερων μέγιστων επιπέδων του φαρμάκου στον ορό, 
όπως καταγράφηκαν με τη νέα μορφή. Παρά τα ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα η νέα μορφή Ατο δεν είναι προς 
το παρόν διαθέσιμη.60

Αnti-CD33 μονοκλωνικά αντισώματα
το Gemtuzumab οzogamicin (GO) είναι ένα μονο-

κλωνικό αντίσωμα anti-CD33 συνδεδεμένο με την τοξίνη 
calicheamicin, το οποίο έχει δείξει ιδιαίτερη αποτελεσμα-
τικότητα στην οΠλ, δεδομένης της έντονης έκφρασης του 
CD33 στα παθολογικά κύτταρα της νόσου. λόγω όμως 
τοξικότητας έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία στις 
ηΠΑ από το 2010. Ωστόσο χορηγείται ακόμη στο πλαί-
σιο κλινικών μελετών, είτε στη θεραπεία εφόδου, είτε σε 
ανθεκτική/υποτροπιάζουσα νόσο. Υπό μελέτη βρίσκεται 
η αποτελεσματικότητα και το προφίλ ασφαλείας του πα-
ράγοντα, SGN-CD33A, νεότερης γενιάς anti-CD33, που 
επέδειξε ικανοποιητική αντιλευχαιμική δράση σε μελέ-
τη φάσεως 1.60

Tamibarotene
Είναι συνθετικό ρετινοειδές (Am80), περίπου δέκα φο-

ρές δραστικότερο του ATRA, in vitro. ςε μελέτη φάσης 
3 συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα τamibarotene και 
ATRA, στα πλαίσια θεραπείας συντήρησης σε ασθενείς 
με οΠλ, και δεν αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική δι-
αφορά ως προς την επιβίωση ελεύθερη υποτροπής (RFS), 
αν και σε μια ενδιάμεση ανάλυση βρέθηκε οι υψηλού κιν-
δύνου ασθενείς να έχουν καλύτερη RFS στο σκέλος του 
Tamibarotene. ο ρόλος του παραμένει υπό διερεύνηση.60

Ειδικές Καταστάσεις
Κύηση

η διάγνωση της οΠλ κατά τη διάρκεια της κύησης 
είναι σπάνιο γεγονός και τα δεδομένα προέρχονται από 
αναφορές περιστατικών και μικρές σειρές. Πρόκειται για 
δύσκολη κατάσταση που απαιτεί συνεργασία της ασθε-
νούς και ομάδας ιατρών που περιλαμβάνει αιματολόγο, 
γυναικολόγο και νεογνολόγο.37,76

Εφόσον η διάγνωση τεθεί στο πρώτο τρίμηνο της κύ-
ησης γίνεται σύσταση για διακοπή, μόλις το επιτρέψει 
η κατάσταση της ασθενούς, δεδομένου ότι το ATRA εί-
ναι εξαιρετικά τερατογόνο και το ATO τοξικό για το έμ-
βρυο και δεν συστήνεται σε καμία φάση της κύησης. Αν 
η ασθενής επιθυμεί τη συνέχιση της κύησης τότε οι επι-
λογές περιορίζονται στη χορήγηση ανθρακυκλίνης. γε-
νικώς, προτιμάται η χορήγηση DNR έναντι της ιDA, η 
οποία είναι λιπόφιλη και περνά σε μεγαλύτερες ποσό-
τητες τον πλακουντιακό φραγμό με αποτέλεσμα τοξική 
επίδραση στο έμβρυο. η χορήγηση μόνο ΧμΘ συνοδεύ-
εται από περισσότερες αιμορραγικές επιπλοκές και απαι-
τείται εντατικοποιημένη υποστήριξη. Εφόσον επιτευχθεί 
ύφεση προστίθεται ATRA στο δεύτερο και τρίτο τρίμη-
νο της κύησης.37,76

ςτο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης τα δεδο-
μένα είναι επίσης λίγα, αν και γενικά η χορήγηση ATRA 
και ΧμΘ είναι σχετικά ασφαλής για τη μητέρα. Όμως η 
ΧμΘ φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη του εμβρύου 
αυξάνοντας τον κίνδυνο αποβολής, πρόωρου τοκετού, μι-
κρού βάρους γέννησης, ουδετεροπενίας και σήψης μετά 
τον τοκετό. Ως προς το ATRA φαίνεται να είναι ασφαλέ-
στερο, αν και έχει συσχετιστεί με αναστρέψιμες αρρυθ-
μίες του εμβρύου και άλλες καρδιακές επιπλοκές, που 
επιβάλλουν τη στενή παρακολούθηση του εμβρύου με 
έμφαση στην καρδιακή λειτουργία.37

με βάση τα ανωτέρω δεδομένα σε ασθενείς χαμηλού 
ή ενδιάμεσου κινδύνου συστήνεται η χορήγηση μονοθε-
ραπείας με ATRA και χορήγηση ΧμΘ μετά τον τοκετό. 
Αν και με αυτή την προσέγγιση υπάρχει αυξημένος κίν-
δυνος (~25%) για εμφάνιση συνδρόμου διαφοροποίη-
σης θεωρείται ασφαλής τόσο για τη μητέρα όσο και για 
το έμβρυο. ο τοκετός μπορεί να προγραμματιστεί μετά 
τις 32 εβδομάδες της κύησης εφόσον είναι διαθέσιμη  η 
κατάλληλη υποστήριξη για το πρόωρο νεογνό. ο φυσιο-
λογικός τοκετός, εφόσον δεν αντενδείκνυται, προτιμάται 
έναντι της καισαρικής λόγω του μικρότερου αιμορραγι-
κού κινδύνου, ενώ απαιτείται προετοιμασία προγεννητι-
κά με κορτικοστεροειδή για τη μείωση της θνητότητας 
του νεογνού από σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας. 
Εναλλακτικά, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με υπερλευ-
κοκυττάρωση συστήνεται η χορήγηση ATRA+DNR. O 
θηλασμός δεν συστήνεται, ιδιαίτερα αν υπάρχει προγραμ-
ματισμός για χορήγηση ATO ή ΧμΘ μετά τον τοκετό.37
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Δευτεροπαθής ΟΠΛ
η οΠλ μπορεί να είναι δευτεροπαθής, σχετιζόμενη 

με προηγηθείσα κακοήθεια ή ΧμΘ σε ποσοστό, που σε 
διάφορες σειρές ανέρχεται από 5% έως 22%. η επιρου-
μπικίνη και η μιτοξανδρόνη είναι οι συχνότερα ενοχο-
ποιούμενοι αντινεοπλασματικοί παράγοντες. ςπανιότερα 
έχει περιγραφεί σε ασθενείς που έχουν λάβει ακτινοβολία, 
ενώ ακόμη πιο σπάνιες είναι οι περιπτώσεις ασθενών που 
αντιμετωπίστηκαν μόνο χειρουργικά για την προηγηθεί-
σα κακοήθεια. το νεόπλασμα που σχετίζεται συχνότερα 
με την ανάπτυξη οΠλ είναι ο καρκίνος του μαστού και 
ακολουθεί το μη Hodgkin λέμφωμα. Επίσης, έχει περι-
γραφεί και σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, που 
αντιμετωπίστηκαν με μιτοξανδρόνη. ςυνηθέστερα η οΠλ 
αναπτύσσεται εντός τριετίας από την προηγηθείσα αντι-
νεοπλασματική θεραπεία και δεν προηγείται φάση μυε-
λοδυσπλαστικού συνδρόμου. Δομικές αλλοιώσεις των 
χρωμοσωμάτων 5, 7 και 17 εμφανίζονται με μεγαλύτε-
ρη συχνότητα σε σχέση με την πρωτοπαθή οΠλ. γενι-
κά, θεωρείται ότι η πρόγνωση δεν διαφέρει ουσιαστικά σε 
σύγκριση με τη de novo οΠλ και η θεραπευτική αντιμε-
τώπιση δεν διαφοροποιείται. Ωστόσο, υποστηρίζεται από 
ερευνητές ότι οι ασθενείς με δευτεροπαθή οΠλ λόγω της 
μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και της εν γένει χειρότερης 
κατάστασης υγείας τους, είτε λόγω της προηγηθείσας θε-
ραπείας είτε λόγω της συνύπαρξης του πρωτοπαθούς νεο-
πλάσματος, ενδέχεται τελικά να έχουν χειρότερη έκβαση. 
το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν σημαντικές ιδιαιτερότη-
τες στους θεραπευτικούς χειρισμούς. Ασθενείς που ήδη 
έχουν λάβει ανθρακυκλίνη, και συνήθως την πλήρη δό-
ση, για το πρωτοπαθές νεόπλασμα αντιμετωπίζονται με 
το συνδυασμό ATRA+ATO ή παράγοντες όπως το GO.37 
Επιπλέον, σε ασθενείς που έχουν ακτινοβοληθεί για το 
πρωτοπαθές νεόπλασμα η έκθεση σε ανθρακυκλίνη κινη-
τοποιεί έναν ανοσολογικό μηχανισμό που προκαλεί άση-
πτη φλεγμονή στο δέρμα στις ακτινοβοληθείσες περιοχές. 
η κατάσταση αναφέρεται ως «αναμνηστική αντίδραση 
της ακτινοβόλησης» (radiation recall reaction), και ενδέ-
χεται να περιπλέξει σημαντικά τη θεραπεία.77

Απώτερες Τοξικότητες
η ανθρακυκλίνη αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της οΠλ 

τις περασμένες δεκαετίες και συνεπώς οι απώτερες επι-
πλοκές που εμφανίζουν οι ασθενείς που επιβίωσαν από 
τη νόσο σχετίζονται με αυτή. ςημαντικό ποσοστό δευτε-
ροπαθών κακοηθειών έχουν περιγραφεί με συχνότερες το 
δευτεροπαθές μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και την ομλ 
σχετιζόμενη με θεραπεία. Επίσης, νεοπλάσματα συμπα-
γών οργάνων, όπως καρκίνος μαστού, εντέρου, προστάτη 
ή ακόμα και μελανώματα ή σαρκώματα έχουν περιγρα-
φεί. ςυστήνεται διενέργεια εξετάσεων προσυμπτωματι-
κού ελέγχου για κάθε σύστημα, συμπεριλαμβανομένης 

γενικής αίματος και μορφολογικής μελέτης του επιχρί-
σματος αίματος, βάσει των διεθνών οδηγιών σε κατάλ-
ληλα, αλλά τακτά χρονικά διαστήματα.

η μυοκαρδιοπάθεια που σχετίζεται με την ανθρακυ-
κλίνη είναι εξίσου σοβαρή επιπλοκή. Εξελίσσεται σταδι-
ακά με μακρά περίοδο χωρίς συμπτώματα, αλλά εμφανείς 
διαταραχές στον υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο. Αν και 
δεν υπάρχουν διεθνείς οδηγίες για τους ενήλικες, συστή-
νεται να ακολουθούνται οι αντίστοιχες που υπάρχουν για 
τα παιδιά, ήτοι η διενέργεια υπερηχογραφήματος καρδί-
ας ανά διετία με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και θερα-
πεία. με τον περιορισμό της χρήσης της ανθρακυκλίνης 
αναμένεται να μειωθεί η συχνότητα εμφάνισης των απώ-
τερων επιπλοκών τα επόμενα χρόνια.68

Αντί επιλόγου
Από την πρώτη περιγραφή της οΠλ μέχρι σήμερα 

πολλά έχουν αλλάξει. η κατανόηση της μοριακής βιο-
λογίας και της παθογένειας έχουν συντελέσει στην επι-
τυχή αντιμετώπιση της νόσου με θεραπείες στόχευσης 
και με τη λιγότερη δυνατή τοξικότητα. Αποτελεί νόσο-
μοντέλο για θεραπευτική αντιμετώπιση και ίαση χωρίς 
κυτταροτοξική θεραπεία. η βελτίωση της υποστηρικτι-
κής αγωγής και η συστηματική μοριακή παρακολούθηση 
συμβάλλουν στη βελτίωση της έκβασης. Ωστόσο, η πρώ-
ιμη θνητότητα λόγω αιμορραγικών επιπλοκών παραμένει 
υψηλή. Αν και στις περισσότερες μελέτες αναφέρονται 
ποσοστά 6-10%, τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί σα-
φές ότι αφορά περισσότερους ασθενείς και εκτιμάται στο 
15-30%, στην πραγματική ζωή (Εικόνα 2). και αυτό δι-
ότι οι ασθενείς με πολύ πρώιμο θάνατο, πριν την έναρξη 
της θεραπείας, δεν εκπροσωπούνται στις μελέτες.3,78,79 οι 
υποτροπές αποτελούν όλο και μικρότερο πρόβλημα με τη 
μείωση του ποσοστού αλλά και την επιτυχή αντιμετώπι-

Εικόνα 2. Συνολική επιβίωση ασθενών με ΟΠΛ στην Ελλάδα 
και την Κύπρο (Ν=95)3.
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ABSTRACT: The story of Acute Promyelocytic Leukemia (APL) is one of the most exciting in modern 
Haematology. It was first described as a distinct entity in 1957 and it was thought to be one of the most 
fatal forms of Acute Myeloblastic Leukemia, mainly due to serious bleeding events accompanying the di-
agnosis. Nowadays, APL is a paradigm for incorporating targeted therapies into clinical practice and it is 
considered a curable disease. APL diagnosis is initially based on patient’s history, physical examination, 
peripheral blood and bone marrow morphology, as well as haemostasis screening tests. Flow cytometry 
assays, cytogenetic studies (conventional karyotype or FISH) for reciprocal translocation t(15;17) and 
identification of the chimeric gene PML/RARA by molecular studies, confirm the diagnosis. In depth un-
derstanding of the pathogenetic mechanism of this disease in 1980s, resulted in a real revolution in ther-
apeutic approach. It was then when a non-chemotherapeutic agent, all-trans retinoic acid (ATRA), was 
first used to treat such an aggressive malignant condition. ATRA as monotherapy demonstrated extraor-
dinary remission rates, but unacceptable relapse rates. Studies on the efficacy of addition of chemother-
apeutic molecules to ATRA showed that concomitant administration of ATRA+anthracycline±aracytin 
resulted in fewer relapses and a lower incidence of differentiation syndrome. Incorporation of arsenic 
trioxide (ATO) into the therapeutic armamentarium of APL followed in 1990s. A few years later syner-
gistic action between ATRA and ATO was proven, through differentiation and apoptosis enhancement, 
and treatment with targeted and non-chemotherapeutic regimens was established. In addition, patient 
risk stratification provides rational approach and omission of chemotherapeutic agents, at least within 
the low risk group, as well as intensification of treatment in high risk patients, which is expected to elim-
inate long term complications, such as secondary malignancies, and relapse rates, respectively. In the 
near future, by means of further therapeutic advances, high risk patients are expected to be treated with-
out chemotherapy, as well. Currently, cases of primary resistance are rare and overall survival rates are 
about 80% in high risk group and even better among low risk patients. Despite progress made on thera-
peutic approach for APL, there is emerge need to further reduce early death rate, which is still problem-
atic. For this reason, ATRA initiation even with APL suspicion is of crucial importance, as this disease 
is still considered to be a medical emergency.

ση μόλις διαπιστωθεί σε μοριακό επίπεδο. με την αύξη-
ση του προσδόκιμου επιβίωσης αναδύεται το πρόβλημα 
της απώτερης τοξικότητας. με την ευαισθητοποίηση των 
ιατρών για έγκαιρη διάγνωση, άμεση θεραπευτική παρέμ-

βαση και βελτιστοποίηση της υποστήριξης των ασθενών 
με οΠλ και ορθολογικό σχεδιασμό θεραπείας αξιοποιώ-
ντας όλα τα διαθέσιμα φάρμακα το μέλλον των ασθενών 
διαγράφεται ευοίωνο.
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