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WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW

AML – ostre białaczki szpikowe
autoHSCT – autologiczne przeszczepienie komórek hematopoetycznych
alloHSCT – allogeniczne przeszczepienie komórek hematopoetycznych
ATRA – all-trans retinoic acid
BAALC – brain and acute leukemia cytoplasmic gene
BCR/ABL – breakpoint cluster region/ Abelson gene
CBF – cor binding factor
CD – antygen różnicowania komórkowego (Cluster of Differentiation)
CEBPA – CCAAT enhancer binding factor alpha
CR – całkowita remisja hematologiczna
DFS – przeżycie wolne od choroby
ERG – Ets-related gen, ets erythroblastosis virus E26 oncogone like
EFS – przeżycie wolne od zdarzeń
EVI1 – ecotropic viral integration-1
FAB – francusko-amerykańsko-brytyjska morfologiczna klasyfi kacja biała-

  czek
FLT3 – fetal liver tyrosine kinase 3, aktualnie: fms-like tyrosine kinase 3
FISH – fl uorescencyjna hybrydyzacja in situ
GATA 1 – czynnik transkrypcyjny rozpoznający sekwencję nukleotydową GATA
HOVON – holendersko-belgijska grupa ds.leczenia białaczek
HOX – Homeobox gene
HSPCs – komórki macierzyste i progenitorowe
KIT – receptor dla czynnika wzrostu komórek macierzystych (tyro sine ki-

  nase hematopoietic receptor for stem cell factor)
KIT TKD – domena kinazy tyrozynowej KIT (KIT tyrosine kinase domain)
MAPK – mitogen-activated protein kinase
MDS – zespół mielodsyplastyczny
MLL-PTD – częściowa tandemowa duplikacja genu MLL (partial tandem duplica-

  tions of the mixed-lineage leukemia gene)
MN1 – meningioma-1
MPO – mieloperoksydaza
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NOS – not otherwise specifi ed, w nowej klasyfi kacji WHO ostre białaczki 
  szpikowe de novo niesklasyfi kowane wg kryteriów biomolekularno-
  -cytogenetycznych 

NRAS – neuroblastoma RAS viral oncogene homolog
NCI – Narodowy Instytut Raka
NPM1 – nucleophosmin-1
OS – całkowite przeżycie
p – prawdopodobieństwo
PCR – łańcuchowa reakcja polimerazowa
PDGFR – receptor dla płytkopochodnego czynnika wzrostu (platelet-derived

  growth factor receptor)
Pgp – glikoproteina lekooporności
PML-RARA – gen fuzyjny kodujący czynnościowo zmieniony receptor dla retinoidów
SAAK – Szwajcarska grupa ds. leczenia białaczek
Smad 3 – mothers against decapentaplegic homolog 3
STAT – signal transducer and activator of transcription 
SWOG – Southwest Oncology Group
TGF – transformujący czynnik wzrostu
TKI – inhibitory kinazy tyrozynowej
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia
WT allel – allel dziki (wild-type allel)
WT1 – Wilms’ Tumor 1



I. WSTĘP 

Ostre białaczki szpikowe (AML) stanowią heterogenną grupę nowotworów układu 
hematopoetycznego. Defi nicja określa je jako klonalny rozrost komórek nowotworowych 
wywodzących się z niedojrzałych, prekursorowych lub ukierunkowanych komórek he-
matopoetycznych, które w wyniku nagromadzenia nabytych zmian genetycznych i mo-
lekularnych utraciły zdolność do prawidłowego wzrostu, proliferacji i dojrze wania.

Zmiany na poziomie molekularnym dotyczą genów kluczowych dla procesu tran-
skrypcji, syntezy białek sygnałowych oraz receptorów dla czynników wzrostu komórek.

AML stanowią około 40% wszystkich białaczek oraz około 70–80% ostrych bia-
łaczek u dorosłych. Według danych amerykańskiego National Cancer Institute (NCI) 
roczna liczba zachorowań wynosi 2–3/100 000 i rośnie wraz z wiekiem, osiągając w 6. 
i 7. dekadzie wskaźnik 10/100 000 mieszkańców. Rejestr Zachorowań na Ostre Białacz-
ki u Osób Dorosłych prowadzony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii wskazu-
je, że współczynnik zachorowalności na AML wynosi w Polsce u dorosłych powyżej 
18. roku życia 2,1/100 000 mieszkańców [1]. 

 Klonalne zmiany chromosomalne wykrywane są u około 55% dorosłych chorych 
na AML; dotychczas poznano około 200 różnych aberracji chromosomalnych, w tym 
takie, których występowanie ściśle koreluje z przebiegiem klinicznym, odpowiedzią na 
leczenie i czasem przeżycia [2–7]. Pozwoliło to na wyodrębnienie na podstawie oceny 
kariotypu komórek blastycznych trzech grup prognostycznych, tzw. ryzyka cytogene-
tycznego korzystnego, pośredniego oraz niekorzystnego. Zmiany cytogenetyczne uwa-
żano dotychczas za najistotniejszy czynnik rokowniczy, co znalazło wyraz w klasyfi ka-
cji ostrych białaczek opracowanej przez WHO Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
w 2001 roku [8]. 

Aberracje chromosomowe wykrywane u chorych na AML mają także znaczenie 
w wyborze terapii tzw. zaadaptowanej do czynników ryzyka. Dotyczy to zwłaszcza 
leczenia poremisyjnego, odpowiednio zaplanowanej terapii konsolidującej, ustalenia 
wskazań do wykonania autologicznej lub allogenicznej transplantacji komórek hemato-
poetycznych z optymalnym postępowaniem przygotowawczym (terapia mieloablacyjna 
lub niemieloablacyjna) [9, 10]. Wnikliwa diagnostyka molekularna daje coraz większe 
możliwości użycia leków celowanych, do których należą inhibitory kinaz tyrozyno-
wych stosowane w przypadku białaczek szpikowych z obecnością mutacji w zakresie 
kompleksu czynnika transkrypcyjnego (core binding factor – CBF) oraz w przypad-
ku mutacji receptora KIT, inhibitory transferazy farnezylowej w przypadku mutacji 
RAS czy też inhibitory kinazy FLT3, jeśli zostanie stwierdzona mutacja FLT3-ITD 
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(wewnątrztandemowa duplikacja FLT3). W przypadku ostrej białaczki promielocy-
towej wykrycie translokacji t(15;17)(q22;q12), w wyniku której powstaje gen fuzyjny 
PML-RARA, uzasadnia zastosowanie kwasu all-trans-retinowego (ATRA), natomiast 
obecność genu fuzyjnego BCR-ABL pozwala na zastosowanie ihibitorów kinazy tyro-
zynowej (TKI). Dobrze udowodnionym klinicznie przykładem konieczności zróżni-
cowania aktywności stosowanej chemioterapii w zależności od wykrywanych zmian 
cytogenetycznych jest wykorzystywanie wysokich dawek arabinozydu cytozyny w le-
czeniu konsolidującym w dobrze rokujących białaczkach ze zmianami t(8;21)(q22;q22) 
oraz inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22), co znacznie poprawiło odległe wyniki leczenia 
w tej grupie chorych [11]. 

Wykrycie w komórkach blastycznych zmian w obrębie krótkiego ramienia chromo-
somu 3, tzw. abn3q26, pozwala na wyodrębnienie białaczki o wybitnie niekorzystnym 
rokowaniu nawet w przypadku intensywnego leczenia oraz wykonania allotransplanta-
cji szpiku – przeżycie odległe w tych przypadkach wynosi 13% [12]. 

U około 40–45% chorych na AML nie wykrywa się zmian klasycznymi technikami 
cytogenetycznymi. W ostatnim czasie wiele uwagi poświęca się znaczeniu zmian gene-
tycznych wykrywanych na poziomie molekularnym (mutacje alleli lub nieprawidłowa 
ekspresja genu), pozwalających na wyodrębnienie zwłaszcza u pacjentów z prawidło-
wym kariotypem komórek blastycznych podtypów różniących się przebiegiem klinicz-
nym i rokowaniem, co zostało już częściowo uwzględnione w nowej klasyfi kacji AML 
według WHO 2008 [13]. 

I.1. Czynniki prognostyczne. Klasyfi kacje ostrych białaczek szpikowych

Uznanymi czynnikami niekorzystnie wpływającymi na wyniki leczenia chorych 
na AML de novo są: wiek chorego powyżej 50 lat, wysoka liczba leukocytów w chwili 
diagnozy, określone zmiany cytogenetyczne w komórkach blastycznych oraz określone 
zmiany molekularne. Pewne znaczenie mają również charakterystyka morfologiczna 
(szpik z cechami dysplazji), immunofenotyp komórek blastycznych (np. nieprawidłowa 
koekspresja limfoidalnych markerów powierzchniowych), wysoki poziom dehydroge-
nazy mleczanowej w surowicy korelujący z masą nowotworu. Istotne znaczenie ma 
także odpowiedź na pierwsze leczenie indukujące oraz czas do osiągnięcia remisji he-
matologicznej [14–17]. 

Na podstawie retrospektywnej analizy tych czynników u 1975 chorych na AML 
(poniżej 60. r.ż.) o ustalonym kariotypie oraz u 424 chorych, u których wykonano ba-
dania biomolekularne, szwajcarska (SAKK) oraz belgijsko-holenderska (HOVON) 
grupy badawcze stworzyły indeks prognostyczny wyodrębniający cztery grupy ryzyka 
o skrajnie różnym rokowaniu. Do grupy o dobrym rokowaniu (odsetek CR 84–100%, 
5-letni EFS 51%, 5-letni OS 65%) włączono: 1) AML z t(8;21) i leukocytozą poniżej 
lub równą 20  000/μl, 2) AML z inv(16) lub t(16;16), 3) AML z mutacją genu CEBPA 
i brakiem monosomii w kariotypie, 4) AML z obecnością mutacji NMP1 i brakiem 
mutacji FLT3-ITD, bez zmian monosomalnych w kariotypie. Grupa o pośrednim roko-
waniu (CR 87–100%, EFS 32–43%, OS 46–51%) wyłoniona została w oparciu o nastę-
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pujące kryteria: 1) t(8;21) i leukocytoza powyżej 20 000/μl, 2) prawidłowy kariotyp lub 
utrata chromosomu – X–Y i leukocytoza poniżej, lub równa 100 000/μl oraz wczesna 
remisja. Grupa o niekorzystnym rokowaniu (odsetek CR 69–79%, EFS 17–23%, OS 
23– 27%) charakteryzowała się następującymi cechami: 1) prawidłowy kariotyp lub 
– X–Y i leukocytoza poniżej lub równa 100 000/μl, brak wczesnej CR, 2) prawidło-
wy kariotyp lub –X–Y i leukocytoza powyżej 100 000/μl, 3) nieprawidłowy kariotyp 
z wykluczeniem białaczek CBF, brak zmian w obrębie 3q26 oraz wysokiej ekspresji 
genu EVI1. Grupę chorych o wybitnie niekorzystnym rokowaniu (CR 48–79%, EFS 
2– 10%, OS 4–19%) wyodrębniono na podstawie: 1) obecności autosomalnych monoso-
mii w kariotypie (5–7) i 2) obecności zmian w obrębie krótkiego ramienia chromosomu 
3, tzw. abn 3q26 oraz 3) nadekspresji genu EVI1 [18]. Przedstawione badania dowo-
dzą, że ustalone dotąd czynniki rokownicze (leukocytoza, czas do osiągnięcia CR, od-
powiedź na leczenie indukujące) nadal mają istotne znaczenie, ale poznanie znaczenia 
zmian genetyczno-molekularnych powinno implikować znacznie bardziej zróżnicowa-
ne podejście terapeutyczne. 

Klasyfi kacja AML ulegała ewolucji – od zaproponowanej w 1976 roku przez grupę 
francusko-amerykańsko-brytyjską (FAB), opartej na charakterystyce morfologiczno-
- cytochemicznej komórek, przez klasyfi kację ogłoszoną w 2001 roku, uwzględniają-
cą znaczenie zmian cytogenetycznych, aż do ogłoszonej w 2008 roku, do której włączo-
no zmiany genetyczno-molekularne [8, 13, 19, 20, 21].

Nowa klasyfi kacja przedstawiona w 2008 roku uwzględnia mutacje genów NPM1 
oraz CEBPA; w komentarzu autorzy wskazują na znaczenie badania dodatkowych mu-
tacji KIT, MLL-PTD (częściowa duplikacja genu MLL) i N-RAS. Podział białaczek we-
dług WHO 2008 wyróżnia także AML z wcześniejszą fazą mielodysplazji oraz zwią-
zaną z przebytą chemio-radioterapią. Pozostałe przypadki AML de novo, niedające 
się sklasyfi kować według kryteriów cytogenetycznych i/lub molekularnych, zostały 
zgrupowane na podstawie klasycznych kryteriów klasyfi kacji FAB z uwzględnieniem 
immunofenotypu komórek blastycznych. Celem powstania klasyfi kacji było wyodręb-
nienie białaczek jednolitych pod względem cech biologicznych oraz przewidywanego 
przebiegu klinicznego. Nowa klasyfi kacja AML umożliwia także porównywanie wyni-
ków leczenia za pomocą leków celowanych [13]. 

 Klasyfi kacja wg FAB oraz immunofenotypowa ostrych białaczek szpikowych według EGIL 1995

Przedstawiona poniżej klasyfi kacja immunofenotypowa koreluje z klasyfi kacją 
morfologiczną według FAB. Na podstawie oceny obecności antygenów powierzchnio-
wych i/lub cytoplazmatycznych (badanych przy użyciu przeciwciał monoklonalnych) 
charakterystycznych dla linii macierzystej oraz etapu dojrzałości i zróżnicowania ko-
mórek blastycznych możemy wyróżnić następujące odmiany AML [22–25]:
– ostra białaczka szpikowa z minimalnymi cechami zróżnicowania (FAB-M0), z wy-

różniającą się wysoką ekspresją antygenów CD34 i HLA-DR, obecnością jednej de-
terminanty specyfi cznej dla linii mieloidalnej: CD13 lub CD33 oraz niską ekspresją 
cytoplazmatycznej mieloperoksydazy oraz antygenu CD7 i/lub TdT [26–28];

– ostra białaczka szpikowa bez cech dojrzewania (FAB-M1), wykazująca ekspresję an-
tygenów CD13, CD33, HLA-DR oraz słabą ekspresję antygenu CD34; 
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– ostra białaczka szpikowa z cechami dojrzewania (FAB-M2), w której komórki bia-
łaczkowe wykazują ekspresję antygenów HLA-DR, CD13, CD15, CD33 i CD65 oraz 
bardzo wysoką ekspresję cytoplazmatycznej mieloperoksydazy;

– ostra białaczka promielocytowa (FAB-M3), w której obserwuje się brak wczesnych 
antygenów dojrzewania układu mieloidalnego CD34 i HLA-DR oraz wysokę ekspre-
sję antygenów CD13 i CD33; 

– ostra białaczka mielomonocytowa (FAB-M4), z występowaniem mieloblastów wy-
kazujących obecność antygenów CD13, CD33, CD34+/–, HLA-DR oraz co najmniej 
20% komórek linii monocytarnej wykazujących ekspresję antygenów CD13, CD33, 
HLA-DR, CD11b, CD64, CD14+/–; 

– ostra białaczka monocytowa (FAB-M5), z obecnością komórek wykazujących eks-
presję antygenów CD13, CD33, CD15, HLA-DR, CD64, CD14, CD16, CD56 oraz 
CD4; 

– erytroleukemia (FAB-M6), z obecnością mieloblastów oraz co najmniej 50% komó-
rek szeregu erytrocytotwórczego wykazujących ekspresję antygenu CD71 i glikofo-
ryny A;

– ostra białaczka megakarioblastyczna (FAB-M7), w której komórki blastyczne wyka-
zują obecność antygenów CD61 i/lub CD41 [29].
Klasyfi kacja AML według WHO 2008 i pokrewnych rozrostów mieloidalnych wy-

różnia [13]:
1. AML z powtarzalnymi zmianami cytogenetycznymi

– AML z t(8;21)(q22;q22) ; (RUNX1;RUNX1T1)
– AML z inv(16)(p13;1q22) lub t(16;16)(p13.1;q22) ; (CBFB-MYH11)
– PML (ostra białaczka promielocytowa) z t(15;17)(q22;q12) (PML-RARA)
– AML z t(9;11)(p22;q23); (MLLT3-MLL)
– AML z t(6;9)(q23;q34); (DEK-NUP 214)
– AML z inv(3)(q21;q26.2), t(3;3)(q21;q26.2); (RPN1-EVI1)
– AML megakarioblastyczna z t(1;22)(p13;q13); (RBM15-1MKL1)
– włączone „tymczasowo”
 • AML z mutacją NPM1
 • AML z mutacją CEBPA.

2. AML związane z zespołem mielodysplastycznym (MDS) – kryteriami rozpozna-
nia są obecność >20% blastów w szpiku/krwi obwodowej, poprzedzający MDS 
przy jednoczesnym wykluczeniu AML z typowymi zmianami cytogenetyczny-
mi, tj. inv(3) oraz t(6;9), a także AML zależnej od wcześniejszej chemio-/radio-
terapii.

3. AML związane z chemio-radioterapią (t-AML).
4. AML niesklasyfi kowane według kryteriów cytogenetycznych (not otherwise spe-

cifi ed – NOS) – niedające się zaliczyć do żadnej z powyższych grup, kryteriami 
rozpoznania są: obecność >20% blastów w szpiku/krwi obwodowej, określone 
cechy morfologiczne i cytochemiczne oraz immunofenotypowe; w podtypie mo-
nocytowym „promonocyty” są traktowane jako tzw. ekwiwalent komórek blas-
tycznych:
– AML z minimalnymi cechami zróżnicowania;
– AML bez dojrzewania;
– AML z dojrzewaniem;
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– AML mielomonocytowa;
– AML monoblastyczna i monocytowa;
– AML erytroblastyczna;
– AML megakarioblastyczna;
– AML bazofi lowa;
– ostra panmieloza z mieofi brozą.

5. Myeloid sarcoma (mięsak granulocytarny) – naciek mieloblastów w lokalizacji 
pozaszpikowej tworzący pseudotkankę, z wykluczeniem postaci AML o aberran-
tnym immunofenotypie, tzw. mieszanym.

6. AML związane z zespołem Downa – tzw. TAM (transient abnormal myelopoie-
sis), z obecnością mutacji GATA1, często podtyp megakariocytowy.

I.2. Grupy ryzyka cytogenetycznego w ostrej białaczce szpikowej

Nabyte aberracje chromosomalne, do których należą zmiany strukturalne oraz licz-
bowe, takie jak trisomie (obecne przynajmniej w 2 metafazach) i monosomie (stwierdza-
ne w minimum 3 metafazach), wykrywa się u 50–60% chorych dorosłych. W 10–20% 
przypadków kariotyp zawiera co najmniej 3 zmiany chromosomalne (tzw. kariotyp zło-
żony, complex karyotype), u 40–50% chorych nie udaje się stwierdzić w klasycznym 
badaniu cytogenetycznym żadnych zmian (kariotyp prawidłowy). Na podstawie anali-
zy dużych grup badawczych (MRC, CALGB, SWOG/ECOG) zaproponowano podział 
chorych na trzy grupy ryzyka cytogenetycznego w zależności od znaczenia rokowni-
czego wykrywanych zmian chromosomalnych (tabela 1) [30–32]. Należy zaznaczyć, że 
klasyfi kacja zmian cytogenetycznych odnosi się do przypadków AML diagnozowanych 
de novo u pacjentów poniżej 60. r.ż. 

Grupa chorych o korzystnym rokowaniu charakteryzuje się obecnością w karioty-
pie translokacji t(8;21)(q22;q22) (częstość występowania 7%) oraz zmian o charakte-
rze inv(16)(p13q22) lub t(16;16)(p13;q22) (częstość występowania 8%), lub translokacji 
t(15;17)(q22;q12) (częstość występowania 5–15%). W przypadku t(8;21), inv(16)/t(16;16) 
zmiany na poziomie molekularnym dotyczą rearanżacji genów kodujących podjednost-
ki alfa lub beta CBF (tzw. core binding factor), czynnika transkrypcyjnego odpowie-
dzialnego za dojrzewanie komórek. W przypadku t(8;21) gen RUNX1 (AML1) kodujący 
podjednostkę alfa CBF ulega fuzji z genem RUNX1T1 (ETO), natomiast w przypadku 
inv(16)/t(16;16) gen CBFB kodujący podjednostkę beta tworzy fuzję z genem MYH11. 
Białka kodowane przez geny fuzyjne CBF działają jak inhibitory dojrzewania komórek 
hematopoetycznych [33–35]. 

 Wspomniano już we wstępie, że stosowanie u chorych na AML ze zmianami w ob-
rębie CBF wysokich dawek arabinozydu cytozyny znacząco poprawiło odsetek CR 
(85–89%) oraz czas przeżycia chorych (OS 50–60%). Pomimo tego, jak wskazują wyni-
ki dużego badania CALGB, długoletnie przeżycie osiąga tylko około 45–50% chorych 
z tym podtypem białaczki [31].

Ostatnio zwrócono uwagę na występujące w tej grupie u 20–45% chorych muta-
cje genu KIT (kodującego receptor kinazy tyrozynowej III typu), które mogą mieć 
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wpływ na pogorszenie rokowania (OS i EFS) u chorych z CBF-AML, zwłaszcza w przy-
padku mutacji 17. eksonu genu. Wykazano również, iż chorzy z inv(16) w przypadku 
każdej mutacji KIT (w 8 i/lub 17 eksonie) mają wyższe ryzyko wznowy w porównaniu 
z chorymi niewykazującymi obecności mutacji [36]. W ostatniej publikacji dotyczącej 
optymalnego postępowania leczniczego w CBF-AML Dombret i wsp. zwracają uwagę 
na heterogenność tej grupy chorych pod względem mutacji genów oraz profi lu gene-
tycznego ocenianego nowoczesnymi technikami mikromacierzy. Rokowanie, zazwy-
czaj korzystne, jest uzależnione od przeprowadzenia intensywnego leczenia konsoli-
dującego, w części przypadków wykonania przeszczepienia auto-lub allogenicznego. 
Autorzy zwracają też uwagę na potrzebę wprowadzenia leków celowanych (inhibitorów 
kinaz) w przypadku wystąpienia mutacji KIT, która u części chorych odpowiada za 
niepowodzenie nawet w przypadku intensywnej chemioterapii [37].

Chorych z prawidłowym kariotypem (bez widocznych w mikroskopie świetlnym 
zmian chromosomalnych) oraz pojedynczymi aberracjami o nieustalonym znaczeniu 
rokowniczym (tzw. others) zalicza się do grupy pośredniego ryzyka (40–60% AML), 
w której odsetek całkowitych remisji, ryzyko nawrotu i całkowite przeżycie (5-letnie 
wynosi około 24–42%) są relatywnie gorsze w porównaniu z chorymi z grupy korzyst-
nego ryzyka cytogenetycznego. Ta grupa ryzyka cytogenetycznego jest najbardziej he-
terogenna pod względem rokowania, co jest związane z występowaniem szeregu mutacji 
i zmian ekspresji genów o istotnym znaczeniu dla przebiegu choroby. Zmiany biomole-
kularne oraz ich znaczenie rokownicze ujęte zostały w tabeli 3. 

Do niekorzystnie rokujących zmian chromosomalnych zaliczamy monosomie i dele-
cje –5–7 del(5q), del(7q), zmiany w obrębie 3q, 3q26, 11q23, 17p oraz t(6;9). Kariotypy 
złożone z kilku (minimum 3) zmian klonalnych świadczą o skrajnie niekorzystnym ro-
kowaniu. 

Na podstawie oceny wyników badania cytogenetycznego u 1940 chorych poniżej 
60. r. ż. stwierdzono, że utrata jednego chromosomu wiąże się z wybitnie niekorzyst-
nym rokowaniem, najczęściej opisywaną monosomią była utrata chromosomu 7. pary. 
Wyniki przeżycia (średni wskaźnik 4-letniego OS 13%) nie różniły się istotnie w za-
leżności od wykrywanego typu monosomii (–17/17p-,–18,–20). Wykazano również, iż 
zmiany cytogenetyczne występujące w złożonym kariotypie mają niekorzystny wpływ 
na rokowanie tylko wtedy, kiedy wśród nich wykrywa się autosomalną monosomię 
(4- letni OS 4 vs 24% w przypadku braku monosomii) [38]. 

Utrata jednego z chromosomów dotycząca dwóch lub więcej par chromosomów albo 
jednej pary, ale skojarzona z co najmniej jedną zmianą strukturalną, również ma nieko-
rzystny wpływ na czas przeżycia chorych. Dodatkowe kopie chromosomów (trisomie, 
tetrasomie), obecność chromosomów pierścieniowych (ring chromosomes) lub marke-
rów chromosomów oraz zmiany strukturalne występujące w ramach kariotypu złożo-
nego wydają się mieć mniejsze znaczenie dla rokowania w porównaniu z kariotypem 
z obecnością zmian o typie monosomii. 

 Przedstawiona powyżej klasyfi kacja cytogenetyczna AML została ustalona głów-
nie na podstawie znaczenia prognostycznego aberracji genów hamujących różnicowa-
nie komórek, które można uwidocznić za pomocą klasycznego badania kariotypu lub 
techniką FISH. Wiele aberracji, w tym także aktywujących proliferację, ma charakter 
wewnątrzgenowy, niewidoczny mikroskopowo (duplikacje, mutacje punktowe, małe 
insercje bądź delecje, np. w obrębie genów takich jak RAS, FLT3, KIT), ich wpływ na 
leukemogenezę próbowano opisać według tzw. modelu dwóch uderzeń. 
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Tabela 1

Cytogenetyczne grupy rokownicze w AML w oparciu o kryteria 
grup SWOG/ECOG

Grupa rokownicza Zmiany cytogenetyczne

Rokowanie korzystne 
(good risk)

t(15;17)(q22;q12-21) – bez dodatkowych zmian 
t(8;21)(q22;q22) – bez del(9q) i złożonego kariotypu
inv(16)(p13q22), t(16;16)(p13;q22), del(16q) – bez dodatkowych zmian

Rokowanie pośrednie
(intermediate risk)

Kariotyp prawidłowy, +8, +6, –Y, del(12p) +11, +13, +21 

Rokowanie niekorzystne 
(poor risk)

del(5q)/–5, –7/del(7q), abn 3q, inv(3), t(3;3), 9q, 11q, 20q, 21q, 17p, t(6;9), 
t(9;22), t(6;11), t(11;19), kariotyp złożony ≥ 3 zmian 

I.3.  Genetyczny model „dwóch uderzeń” w procesie transformacji białaczkowej
w ostrej białaczce szpikowej 

Ostra białaczka szpikowa jest rozrostem, w którym zaburzone są dwa procesy: pro-
liferacji i różnicowania komórek progenitorowych. Według teorii tzw. dwóch uderzeń 
(two hit model of leukemogenesis) do rozwoju ostrej białaczki dochodzi w dwóch eta-
pach. W pierwszym na skutek aktywacji kinaz tyrozynowych (w następstwie duplika-
cji receptora FLT3, mutacji punktowych c-KIT D816 lub delecji w obrębie eksonu 8. 
c-KIT) oraz mutacji białek sygnałowych przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego (ABL, 
N-RAS) dochodzi do zapoczątkowania mechanizmu proliferacji. W drugim etapie na-
tomiast mutacje genów czynników transkrypcyjnych (np. CBF, MLL, RARA, EVI1, 
CEBPA, TEL) mają powodować zahamowanie dojrzewania progenitorów ze znikomym 
wpływem na ich proliferację [39–42].

Aktywacja proliferacji bez komponenty zahamowania dojrzewania komórek pro-
genitorowych prowadzi do rozwoju zespołu mieloproliferacyjnego (np. BCR-ABL, 
TEL-PDGFRβ, TEL-ABL), natomiast mutacje dotyczące wyłącznie genów odpowie-
dzialnych za prawidłowe dojrzewanie komórek wywołują dysplazję układu mieloidal-
nego, nie prowadząc do rozwoju ostrej białaczki [43–46].

Stwierdzono, że niektóre mutacje genów odpowiedzialnych za proliferację oraz ha-
mujących dojrzewanie komórek mogą występować w sprzężeniach. Przykładem takiej 
zależności jest mutacja FLT3-ITD towarzysząca częściowej tandemowej duplikacji 
genu MLL (MLL-PTD), rearanżacji PML-RARA oraz rearanżacji DEK-CAN – w AML 
z translokacją t(6;9)(p23;q34) – odpowiednio w 33, 40 i 80% przypadków [47]. 

Stwierdzono również, że mutacje punktowe KIT D816 (mutacja domeny kinazy 
tyrozynowej) występują częściej w przypadku obecności genu fuzyjnego RUNX1/
RUNX1T1, podczas gdy mutacje w eksonie 8. KIT dotyczą głównie białaczek z genem 
fuzyjnym CBFβ-MYH11. 

Według założeń modelu „dwóch uderzeń” do rozwoju ostrej białaczki, obok współ-
działania funkcjonalnego onkogenów, konieczny jest także działający dopełniająco 
czynnik lub kompleks czynników wywołujący opisane zmiany genetyczne (tabela 2).
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Tabela 2

Przykłady współdziałania mutacji w modelu leukemogenezy „dwóch uderzeń” 
według Gilliland i wsp. [39]

Mutacje klasy I – genów odpowiedzialnych
za czynniki transkrypcyjne

Współdziałające mutacje klasy II – genów 
odpowiedzialnych za proliferację

PML-RARA/t(15;17) FLT3-ITD, FLT3-TKD 

RUNX1/RUNX1T 1/t(8;21) lub rearanżacje 
RUNX1 z innymi partnerami genowymi

mutacja KIT-TKD, JAK2V617F, FLT3 ITD 

CBFß-MYH11/inv(16)/t(16;16) mutacja KIT-TKD, mutacja NRAS

Mutacje CEBPA FLT3-ITD

Mutacje RUNX1 (= AML1, w obrębie 21q22) FLT3-ITD

I.4. Zmiany biomolekularne w ostrej białaczce szpikowej

Obok zmian jakościowych materiału genetycznego (mutacje) w komórkach blastycz-
nych może dochodzić do zmian profi lu ekspresji genów. Wydaje się, że zwiększona eks-
presja genów EVI1, BAALC, ERG i MN1 odgrywa istotną rolę w procesie transformacji 
białaczkowej u chorych z AML. Transformacja nowotworowa może nastąpić bezpośred-
nio w wyniku działania nieprawidłowego genu fuzyjnego lub też powstały gen fuzyj-
ny indukuje ekspresję innych genów uczestniczących w leukemogenezie. Przykładem 
może być mechanizm transformacji nowotworowej przez gen fuzyjny MLL-ENL czy 
MLL-AF9, który zależy wyłącznie od indukcji ekspresji genów HoxA9 oraz Meis1 [48].

Mutacje genów możemy podzielić zgodnie z przedstawionym powyżej modelem 
„dwóch uderzeń” na wpływające na proces transkrypcji, aktywujące proliferację oraz 
wpływające na cykl komórkowy i apoptozę komórek białaczkowych. 

Zmiany biomolekularne wpływają bezpośrednio na procesy transkrypcji, jak np.
 wzajemna translokacja w białaczkach CBF czy gen fuzyjny PML-RARA, oraz pośred-
nio, np. rearanżacje genu MLL, mutacje punktowe, delecje i insercje genów (np. muta-
cje genu RUNX1). Rokowanie w AML z mutacjami CBF i PML-RARA jest korzystne, 
o ile nie towarzyszą im dodatkowe zmiany pogarszające rokowanie (mutacja KIT- D816 
i FLT3-ITD) [32, 49, 50]. Rearanżacje genu MLL z różnymi partnerami genowymi 
(tzw. MLL/11q23) prowadzą do zaburzenia prawidłowej funkcji genu w procesie tran-
skrypcji oraz ekspresji genu HOX (kluczowego do prawidłowej proliferacji, a także 
różnicowania macierzystych i progenitorowych komórek hematopoetycznych HSPCs) 
[51, 52].

Najczęstszą mutacją genu MLL jest częściowa tandemowa duplikacja (MLL-PTD), 
polegająca na wewnątrzgenowej duplikacji eksonów 2–6 lub 2–8. Zmiana zachodząca 
w jednym allelu kodującym gen MLL jest wystarczająca, aby wystąpiła transforma-
cja białaczkowa. MLL-PTD stwierdza się u około 5–10% dorosłych chorych na AML 
z prawidłowym kariotypem [53]. Mutacje MLL mają niekorzystny wpływ na rokowanie 
u tych chorych [54]. 



21

Na proces transkrypcji mogą też wpływać mutacje genów kodujących białka tran-
skrypcyjne, takich jak CEBPA (CCAAT enhancer binding factor alpha) i RUNX1(AML1), 
wykrywanych u 9% AML z prawidłowym kariotypem i u około 6% wszystkich przy-
padków AML. Gen CEBPA odgrywa kluczową rolę w regulacji granulopoezy. Jeśli 
mutacja CEBPA jest jedyną zmianą molekularną u chorych z prawidłowym kariotypem, 
wiąże się to z korzystnym rokowaniem [55–57].

Kolejną grupę stanowią mutacje aktywujące proliferację komórek. Należą do niej 
mutacje genu FLT3: FLT3-ITD oraz duplikacja domeny dla kinazy tyrozynowej FLT3 
(FLT3-TKD). Zmiany konformacyjne domeny kinazy w wyniku duplikacji powodują 
autofosforylację i aktywację receptora bez udziału ligandu, prowadząc do autonomicz-
nej proliferacji komórek. Mutacja FLT3-ITD wykrywana jest w 25–35% przypadków 
AML i wiąże się z niekorzystnym rokowaniem, natomiast znaczenie prognostyczne 
FLT3-TKD (występującego w 7–8% AML) nie jest jednoznacznie ustalone [58–60]. Do 
tej grupy zalicza się również mutacje genu RAS odgrywającego rolę w regulacji cyklu 
komórkowego i różnicowania przez białka RAS. Mutacje wpływają na białka NRAS, 
KRAS i HRAS i są wykrywane w 11–25% AML, zwłaszcza w przypadku inv(16)/
t(16;16) oraz inv(3)/t(3;3) (37–27%). Nie ustalono dotąd jednoznacznie znaczenia pro-
gnostycznego mutacji NRAS [61, 62].

Trzecią grupę stanowią mutacje genów kontrolujących cykl komórkowy i apoptozę: 
mutacje NPM1 (nucleophosmin-1) i delecje genu TP53 (kodującego białko p53). Mutacje 
genu NPM1 są najczęstszą mutacją stwierdzaną w 35% wszystkich przypadków AML 
oraz u 55% chorych z prawidłowym kariotypem komórek blastycznych [63]. Wykry-
to ponad 40 podtypów mutacji NPM1, głównie insercji w obrębie czterech par zasad. 
Nieprawidłowe białko NPM1 ulega przemieszczeniu z jądra do cytoplazmy, aberrantna 
lokalizacja białka w cytoplazmie zaburza jego udział w szlaku hamowania wzrostu 
guza (ARF-P53) [64]. 

Obecność mutacji NPM1, bez towarzyszących innych zaburzeń molekularnych 
u chorych z prawidłowym kariotypem, wiąże się z korzystnym rokowaniem. Delecje 
genu TP53 zlokalizowanego w obrębie fragmentu 17p występują u 10% chorych na 
AML, częściej stwierdza się je w białaczkach wtórnych do chemio-i radioterapii oraz 
w przypadku kariotypu złożonego [65–67]. 

Występowanie markerów molekularnych w AML łączące się ze specyfi cznymi 
zmianami cytogenetycznymi podano w poniższym zestawieniu (w nawiasie częstość 
występowania w AML):
– mutacja KIT – t(8;21)/RUNX1/RUNX1T1 (25%),
   inv(16)/t(16;16)/CBFB-MYH11 (25%)
– FLT3-ITD – t(15;17)/PML-RARA (40%), t(6;9)/DEK-CAN (90%)
– mutacja NRAS – inv(16)/t(16;16)/CBFB-MYH11 (35%), inv(3)/t(3;3) (25%)
– mutacja RUNX1 – trisomia 13 (80%)
– mutacja /delecja TP53 – kariotyp złożony, delecje 5q/–5, 7q/–7 (10–15%)

Oznaczanie markerów biomolekularnych o potencjalnym znaczeniu rokowni-
czym odgrywa istotną rolę w heterogennej pod względem przebiegu klinicznego 
i rokowania grupie białaczek szpikowych z prawidłowym kariotypem blastów. Jak już 
wcześniej wspomniano, wyniki leczenia grupy chorych o pośrednim ryzyku cytogene-
tycznym są niezadowalające, 5-letnie przeżycie osiąga 24–42% chorych. Najczęściej 
występujące markery biomolekularne zestawiono w tabeli 3. Wykrywanie zmian gene-
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tycznych umożliwia również skuteczne użycie leków „celowanych” – niektóre przykła-
dy przedstawiono w tabeli 4 [ 68].

Tabela 3

Wpływ obecności mutacji i nadekspresji genów na rokowanie u chorych z AML 
o prawidłowym kariotypie (NK) komórek blastycznych 

Zmiana genetyczna Znaczenie prognostyczne

Rokowanie korzystne

NPM1mut –mutacja 
w 8. eksonie, podtyp A 
(częstość 55%)

Zależnie od statusu FLT3-ITD: jeśli jednocześnie brak FLT3-ITD 
– NPM1mut/FLT3-ITDneg, korzystny wpływ na CR, EFS, RR, DFS i OS
w porównaniu z chorymi NPM1mut/FLT3-ITD (–), mutacja NPM1 
wątpliwie poprawia  rokowanie w przypadku obecności FLT3-ITD 
(NMP1mut/FLT3-ITDpos – korzystny wpływ   allo- HSCT w 1 CR)

CEBPA – mutacja C i N 
końca (częstość 8–19%)

Korzystny wpływ na uzyskanie i czas trwania CR oraz OS 
w porównaniu z chorymi z „dziką” odmianą genu CEBPA

Rokowanie niekorzystne

FLT3- ITD
(częstość 35%–40%)

Niekorzystny  wpływ na  czas trwania CR,  DFS and OS 
w porównaniu z chorymi FLT3-ITD-negatywnych. Wysoce złe 
rokowanie w przypadku jednoczesnego braku „dzikiego” typu allelu 
FLT3-ITD  lub przewagi zmutowanego genu FLT-3 nad „dzikim” typem 
allelu  FLT3. Gorsze rokowanie w przypadku współwystępowania 
FLT3-ITD z NPM1mut w porównaniu z współistnieniem NPM1mut 
i „dzikiego” allelu FLT3-ITD

MLL-PTD 
(częstość 6%–8%)

Skrócenie czasu trwania remisji MLL-PTD

Zwiększona 
ekspresja BAALC

Niekorzystny wpływ na odsetek CR, DFS, EFS i OS w porównaniu
z chorymi z niską ekspresją genu BAALC

Zwiększona ekspresja ERG Znamiennie krótszy OS i wyższy skumulowany wskaźnik wznów 
w porównaniu z chorymi z niską ekspresją  ERG

Zwiększona ekspresja MN1 Niekorzystny wpływ na EFS i OS

Zwiększona ekspresja WT1 Niekorzystny wpływ na EFS i OS

Tabela 4

Terapia celowana w różnych zmianach genetycznych u chorych na AML

Cel molekularny Substancja Działanie

NPM1 mut/FLT3-ITD neg 
u chorych z prawidłowym 
kariotypem

ATRA w połączeniu 
z chemioterapią

wymaga potwierdzenia

Aktywność deacetylazy Inhibitory deacetylazy histonów
kwas walproinowy

Indukcja hiperacetylacji
histonów, apoptozy 
i różnicowania, hamowanie 
ekspresji c-myc
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Mutacja FLT3 niespecyfi czne inhibitory FLT3: 
 SU5416, sunitinib – SU11248)
 małe molekuły PKC412 
 specyfi czne inhibitory FLT3: 
 tandutinib (MLN518), CEP701

inhibicja szlaków sygnałowych 
via MAPK and STAT, hamowanie 
proliferacji, nasilenie apoptozy, 
hamowanie cyklu komórkowego

CD117 – pozytywne lub 
z mutacją c-kit

Imatinib zapobieganie autofosforylacji re-
ceptora c-kit (kinazy tyrozynowej)

Mutacja c-kit w AML 
z mutacjami CBF (RUNX1/
RUNX1T1 CBFB-MYH11)

Dasatinib aktywacja szlaku sygnałowego 
via MAPK i Akt

Konstytutywna aktywacja
MAPK (mitogen-activated 
protein kinase) w AML 
z mutacją RAS

Inhibitory transferazy
farnezylowej tipifarnib (R1157777)
 lonafarnib

zahamowanie transferaz 
farnezylowych, inhibicja 
przyłączania Ras do błony 
komórkowej, indukowanie 
apoptozy

Hypermetylacja DNA Substancje demetylujące 
5-azacytydyna
decytabina 
(5-aza-2’-deoxycytydyna)

przywrócenie ekspresji genów 
supresorowych guza

I.5. Charakterystyka mutacji genów będących przedmiotem niniejszej analizy

I.5.1. Charakterystyka genu EVI1 

Pierwotnie gen EVI1 (ecotropic viral integration 1 site) został zidentyfi kowany u my-
szy jako miejsce częstej insercji retrowirusów, wywołujący u tych zwierzat AML. 
Ludzki gen EVI1 znajduje się na krótkim ramieniu chromosomu 3 i składa się z 12 ekso-
nów, w tym 10 eksonów kodujących białko będące czynnikiem transkrypcyjnym, o ma-
sie 145 kDa. Gen EVI1 tworzy fuzje z wieloma partnerami genowymi: AML1- EVI1, 
AML1-MDS1-EVI1, MDS1-EVI1, ETV6-MDS1-EVI1 (gdzie ETV6 odpowiada genowi 
TEL) [69–72]. 

Gen EVI1 u człowieka jest protoonkogenem; wykazano, że translokacja w miejscu 
złamania chromosomu 3 przed ostatnim eksonem kodującym gen EVI1 (ekson 12), może 
wywołać przemianę blastyczną w przewlekłej białaczce szpikowej, w badaniu kariotypu 
widoczna jest wówczas zmiana inv(3)(q21q26) [73]. Stwierdzono też, że pojawienie się 
genu fuzyjnego AML/EVI-1 w wyniku translokacji t(3;21) może wywołać AML [74]. 

Mechanizm onkogennego działania genu EVI1 nie jest dokładnie poznany. Wiado-
mo, że czynnik transkrypcyjny GATA-1 (odpowiedzialny za prawidłowe różnicowanie 
się komórek) wiąże się z sekwencją GATA w rejonie promotora genów docelowych, któ-
rych transkrypcja jest blokowana przez gen EVI1, co prowadzi do zahamowania dojrze-
wania w układzie mielo- i erytropoetycznym. Nieprawidłowa ekspresja genu EVI1 jest 
jednym z czynników przyczyniających się do przekształcenia blastycznego w zespo-
łach mielodysplastycznych [75–77]. Gen EVI1 hamuje także działanie białek kontrolu-
jących transkrypcję, m.in. białka Smad3 będącego aktywatorem transkrypcji TGF-beta 
(transforming growth factor beta), tym samym powodując supresję działania TGF-beta, 
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jednego z ważniejszych czynników kontrolujących proliferację, różnicowanie i apopto-
zę komórek [78]. W AML gen fuzyjny AML1-MDS1-EVI1 prawdopodobnie hamuje eks-
presję genu CEBPA [79, 80]. Wykazano również ekspresję genu EVI1 w komórkach 
klonogennych pochodzących od pacjentów z młodzieńczą postacią białaczki mielomo-
nocytowej [81, 82]. 

Zwiększona ekspresja genu EVI1 lub obecność MDS1-EVI1(ME) (altenatywny 
transkrypt genu EVI1) występuje u około 10% wszystkich chorych na AML. Wysoką 
ekspresję tego genu wykazano w przypadku 1–3% AML z grupy wysokiego ryzyka 
cytogenetycznego ze zmianami w obrębie krótkiego ramienia chromosomu 3 (3q26). 
Wysoką ekspresję genu EVI1 stwierdza się również u około 10–15% chorych na AML 
z prawidłowym kariotypem komórek blastycznych. Wysoka ekspresja EVI1, niezależnie 
od tego, czy jest związana ze zmianami w obrębie 3q26, czy obecnością alternatywnego 
transkryptu genu EVI1, wiąże się z bardzo niekorzystnym rokowaniem: obniżeniem 
odsetka CR, zwiększeniem ryzyka wznowy i istotnym pogorszeniem OS [83]. 

I.5.2. Charakterystyka mutacji FLT3-ITD

Gen FLT3 (FMS-like tyrosine kinase) koduje białko należące do III klasy recepto-
rów o aktywności kinazy tyrozynowej, zlokalizowany jest na chromosomie 13 (q12.2) 
i składa się z 24 eksonów. Mysi gen FLT3 sklonowały dwa zespoły badaczy, użyto 
cDNA pochodzącego z jąder myszy (tak otrzymany gen nazwano FMS-like tyrosine 3), 
w drugim przypadku wykorzystano cDNA z płodowej wątroby mysiej – gen nazwano 
fetal liver kinase 2 (FLK-2). Ludzki homolog genu został sklonowany z cDNA pocho-
dzącego z komórek macierzystych i nazwany pierwotnie STK-1 (stem cell tyrosine ki-
nase 1). 

Białko kodowane przez FLT3 jest złożone z 993 aminokwasów i ma masę około 
113 kDa. Wykazuje homologię w stosunku do innych receptorów o aktywności ki-
naz tyrozynowych, m.in. KIT, FMS oraz PDGFR α i β. W badaniach in vitro stwier-
dzono, że ligand receptora FLT3 aktywuje kinazę, działając synergistycznie z innymi 
czynnikami wzrostu dla komórek macierzystych i progenitorowych (HSPCs): kit ligand, 
trombopoetyna, interleukina 3. Myszy ze znokautowanym genem dla FLT3 lub ligandu 
FLT3 (FL) wykazywały zmniejszoną liczbę komórek progenitorowych, komórek NK 
i komórek dendrytycznych w szpiku [84–88]. 

Ekspresję genu FLT3 stwierdza się w prawidłowych hematopoetycznych komórkach 
macierzystych i progenitorowych (HSPCs), a ekspresja ta zanika w komórkach ulegają-
cych dalszemu różnicowaniu [89, 90]. 

Aktywacja receptora FLT3 w wyniku mutacji wywołuje jego autofosforylację, jak 
również pośrednio lub bezpośrednio autofosforylację wielu białek (m.in. GAB1, GAB2, 
SHP-2, STAT5a, CEBPA). Badania nad tymi białkami wykazały właśnie, że główny 
szlak transdukcji sygnałów prowadzi od FLT3 przez kinazę PI-3/AKT/RAS/MAPK 
i STAT5. Konstytutywna (autonomiczna) aktywacja FLT3 wywołuje również zmiany 
w ekspresji genów (zmniejszenie lub zwiększenie tej ekspresji), w tym m.in. zwiększe-
nie ekspresji genu CEBPA, EVI2 i TNF2. W AML występowanie mutacji FLT3 i RAS 
wzajemnie się wyklucza, ponieważ RAS jest na szlaku transdukcji sygnałów zapocząt-
kowanego mutacją FLT3, nie jest więc możliwa jednoczesna mutacja obu genów [91–95]. 
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Konsekwencją mutacji FLT3-ITD jest ostatecznie aktywacja proliferacji, zahamowanie 
apoptozy oraz różnicowania. 

Mutacje FLT3 dotyczą najczęściej domeny przezbłonowej oraz domeny drugiej ko-
donu 835 (mutacje punktowe) lub 836 (delecje). Długość i miejsce zduplikowanego frag-
mentu DNA różni się w poszczególnych przypadkach i może dotyczyć od 3 do 400 nu-
kleotydów w eksonie 14–15, który koresponduje z tzw. domeną przezbłonową białka 
FLT3. Zmiany konformacyjne tej domeny w wyniku duplikacji ITD powodują, jak 
wspomniano wyżej, nieprawidłową aktywację receptora, niezależną od ligandu [96]. 

Mutacja FLT3-ITD opisana została po raz pierwszy przez Nakao i wsp. w 1996 roku 
i występuje u około 20–35% dorosłych chorych na AML do 60. r.ż. z prawidłowym lub 
pośrednim kariotypem komórek blastycznych oraz w ostrej białaczce promielocytowej 
(około 30% przypadków), rzadziej wykrywana jest w AML o złożonym kariotypie oraz 
w białaczkach z obecnością genów fuzyjnych CBF/MYH11 i AML/ETO [97].

Wykazano, że w przypadkach AML z obecnością mutacji FLT3-ITD występuje za-
zwyczaj wysoka leukocytoza, wysoki odsetek komórek blastycznych w szpiku. Obec-
ność mutacji ma niekorzystny wpływ na rokowanie: zwiększa ryzyko wznowy oraz 
skraca czas całkowitego przeżycia chorych. Obecnie uważa się, że rokowanie w przy-
padku obecności mutacji FLT3-ITD zależy od stosunku ilościowego allelu zmuto-
wanego do allelu tzw. dzikiego (prawidłowego, wild-type FLT3 – WT-FLT3) [98,99]. 
W badaniu u dzieci wykazano, że jeśli stosunek ilościowy allelu zmutowanego do allelu 
„dzikiego” (mutant/wild-type allelic ratio) jest większy niż 0,4, to rokowanie jest gorsze 
niż w przypadku przewagi ilościowej WT-FLT3 [100].

Wykrywa się 5 wariantów duplikacji różniących się długością zduplikowanego 
fragmentu DNA oraz stosunkiem mutant/wild-type, jednak nie określono dotąd jedno-
znacznie, czy różnią się one pod względem rokowniczym [101–104].

Ostatnio zwrócono uwagę na zależności pomiędzy FLT3-ITD i innymi mutacjami 
wykrywanymi u chorych na AML, dotyczy to zwłaszcza mutacji genu NPM1 (nuc-
leophosmin 1 gene) odpowiedzialnego za zachowanie integralności DNA i prawidło-
wą funkcję białek supresorowych p53 i p19 (ARF). Mutacja NPM1 występuje u około 
45–60% chorych na AML z prawidłowym kariotypem blastów i może współistnieć 
z mutacją z FLT3-ITD [64, 105].

Wśród badaczy panuje zgodny pogląd, że obecność mutacji NPM1 u chorych na 
AML poprawia przeżycie chorych i zmniejsza ryzyko nawrotu; wykazano, że jest ona 
niezależnym czynnikiem prognostycznym [106–108]. Wykazano również, że „ochron-
na” rola mutacji NPM1 nie dotyczy chorych z obecnością FLT3-ITD, a korzystne ro-
kowanie utrzymuje się jedynie w przypadku chorych wykazujących status WT-FLT3 
/mutacja NPM1(+). Wykrywanie mutacji FLT3-ITD ma również implikacje terapeu-
tyczne, prowadzone są próby kliniczne z inhibitorami kinazy tyrozynowej FLT3 [109, 
110]. 

Obecnie uważa się, że występowanie FLT3-ITD ma niekorzystne znaczenie rokow-
nicze, większość autorów wskazuje na konieczność wykonywania allotransplantacji 
szpiku w przypadku obecności tej mutacji [111]. 
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I.5.3. Charakterystyka genu BAALC 

Gen BAALC (brain and acute leukemia cytoplasmic) zlokalizowany jest na krót-
kim ramieniu chromosomu 8 (8q22.3) [112]. Zidentyfi kowano osiem transkryptów genu 
 BAALC: transkrypty 1-6-8 (białko złożone z 145 aminokwasów) i 1-8 (białko złożone 
z 54 aminokwasów) wykrywane w tkance neuroektodermalnej, transkrypty powstające 
na skutek alternatywnego składania RNA (splicing), wykrywane we wczesnych (wspól-
nych dla układu mielo-, erytro- i limfopoetycznego) progenitorowych komórkach hema-
topoetycznych o następujących fenotypach: CD34(+)/CD38(–), CD34(+)/CD33(+), jak 
również CD34(+)/CD19(+)/CD10(+), CD34(+)/CD7(+) oraz CD34(+)/CD71(+)/CD45(–).

W prawidłowo różnicujących się komórkach szpiku ekspresja genu zanika wraz 
z dojrzewaniem komórek hematopoetycznych [113]. Przypuszcza się, że gen BAALC 
odgrywa rolę w adhezji komórek, wykryto go również w komórkach (głównie mięś-
niowych) linii mezodermalnej embrionów i dorosłych myszy, przy czym jego ekspresja 
utrzymywała się przez cały okres wzrostu embrionalnego aż do postaci dorosłej [114].

W ludzkich komórkach białaczkowych wykryto transkrypty: 1-2-6-8, 1-2-5-6-8, 
1- 2-3-6-8 kodujące niestabilne białka (przeciętnie złożone z 80 aminokwasów), co wię-
cej – niewykazujące homologii z żadnym znanym białkiem lub domeną białkową. Wy-
kazano ekspresję genu BAALC w komórkach blastycznych krwi obwodowej i szpiku 
u chorych na AML, ostrą białaczkę limfoblastyczną oraz w przełomie blastycznym 
w przewlekłej białaczce szpikowej. Wysoką ekspresję genu stwierdza się u około 65% 
dorosłych chorych na de novo AML poniżej 60. r.ż. z prawidłowym kariotypem bla-
stów. Wysoka ekspresja BAALC w połowie przypadków jest zmianą izolowaną (brak 
FLT3-ITD, MLL-PTD oraz mutacji CEBPA). 

Wykazano, że wysoka ekspresja BAALC u chorych z prawidłowym kariotypem 
blastów pogarsza rokowanie niezależnie od współistnienia innych mutacji (CEBPA 
oraz FLT3-ITD). W jedynym opublikowanym dotąd badaniu, przeprowadzonym przez 
grupę badawczą CALGB, oceniającym znaczenie ekspresji BAALC u chorych na 
AML (N = 307, w tym u 86 pacjentów o prawidłowym kariotypie) wykazano, że chorzy 
o wysokiej ekspresji genu BAALC wykazywali mniejszą liczbę leukocytów w chwili 
rozpoznania oraz brak obecności podtypu monocytowego w porównaniu z chorymi 
wykazującymi niską ekspresję genu. Analiza wielowariantowa ujawniła, że wysoka 
ekspresja BAALC oraz wysoki stosunek ilościowy alleli FLT3-ITD/WT-FLT3 były je-
dynymi czynnikami wpływającymi na wyższy odesetek wznów i gorszy OS w grupie 
chorych z prawidłową cytogenetyką. Ponadto w grupie chorych z wysoką ekspresją 
BAALC pacjenci poddani allotransplantacji mieli mniejsze ryzyko wznowy w porówna-
niu z chorymi poddanymi autotransplantacji, podczas gdy w grupie chorych leczonych 
allotransplantacją szpiku nie było różnic w odsetku wznów w zależności od ekspresji 
BAALC. Sugeruje to korzyść z wykonania allotransplantacji HSC u chorych z wysoką 
ekspresją BAALC w pierwszej remisji [115].

I.5.4. Charakterystyka genu ERG

Gen ETS (ETS-related gene) wraz z innymi genami rodziny ETS jest efektorem 
„zstępujących” szlaków transdukcji sygnałów zaangażowanych w regulację prolifera-
cji, różnicowania oraz apoptozy komórek [116, 117]. Zlokalizowany jest na ramieniu 
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krótkim chromosomu 21 w pozycji 21q22. Ekspresję genu wykryto u dorosłych chorych 
na AML ze złożonym kariotypem oraz na białaczkę limfoblastyczną T-komórkową, 
a także u chorych z guzem Ewinga oraz rakiem prostaty. Efekt onkogenny w guzach 
litych jest prawdopodobnie zależny od genu fuzyjnego TMPRSS2/ERG [118–121].

Pierwsze doniesienie o potencjalnej roli ekspresji genu ETS2 w leukemogenezie 
dotyczyło wykrycia amplifi kacji dwóch regionów (określanych jako 25–30MB i 38,7–
– 39,1MB) w zakresie chromosomu 21 pary u pacjentów ze złożonym kariotypem oce-
nianym metodą FISH oraz tzw. techniką mapowania genetycznego. Amplifi kację przy-
najmniej jednego z regionów wykryto u 83% chorych z opisanymi powyżej zmianami 
cytogenetycznymi, co prowadziło w tych przypadkach do nadekspresji genów ETS2 
i APP. Wydaje się, że nadekspresja genu ETS2 i/lub APP może mieć znaczenie dla 
leukemogenezy, w przypadku kiedy dochodzi do utraty (w wyniku zmian fragmentu 
chromosomu 17p13.1) proapoptotycznie działającego genu p53 (tzw. strażnika genomu) 
[122, 123]. 

Uważa się, że wysoka ekspresja ERG wykrywana u chorych na AML z prawidło-
wym kariotypem może mieć negatywny wpływ na rokowanie. W dwóch niezależnych 
badaniach w grupie 84 i 121 chorych na AML z prawidłowym kariotypem wykazano, 
że wysoka ekspresja genu ERG wpływa na zwiększenie ryzyka wznowy i pogorszenie 
OS w porównaniu z chorymi wykazującymi niską ekspresję genu. W cytowanych bada-
niach wysoka ekspresja ERG i obecność mutacji FLT3-ITD były niezależnymi czynni-
kami ryzyka dla wznowy i całkowitego przeżycia. W analizie przeprowadzonej osobno 
dla grupy chorych FLT3-ITD-negatywnych wysoka ekspresja ERG i obecność MLL-
- PTD były czynnikami wpływającymi na skrócenie czasu trwania remisji [124, 125]. 

I.5.5. Charakterystyka genu MN1

Gen MN1 (meningioma 1), zlokalizowany na krótkim ramieniu chromosomu 22 pary 
(22q11), opisany został po raz pierwszy w 1995 roku u chorego z meningioma, w obrę-
bie translokacji t(4;22)(p16;q11) [126]. Wykazano, że MN1 może występować jako gen 
fuzyjny z TEL i ETS (geny czynników transkrypcyjnych) u chorych na AML i MDS 
z obecnością t(12;22)(p13;q11) [127].

 Białko fuzyjne MN1-TEL zmienia aktywność komórek NIH3T3 (linia fi broblastów 
mysich), zaburzając regulację czynników transkrypcyjnych [128]. Badania na myszach 
wykazały, że białko MN1-TEL może wywołać rozrost limfoidalny z komórek T, ciężką 
niedokrwistość z dysmielopoezą, jednakże bez transformacji blastycznej [129]. W przy-
padku kiedy gen fuzyjny MN1-TEL działa w obecności nadekspresji genu HOXA9, in-
dukuje u myszy AML w czasie 3–6 miesięcy po wszczepieniu, podczas gdy przeszcze-
pienie komórek tylko z genem HOXA9 – po 10 miesiącach [130, 131]. 

Uważa się, że u człowieka białko fuzyjne MN1-TEL stymuluje proliferację komó-
rek progenitorowych oraz hamuje ich różnicowanie. Gen MN1 pełni rolę koaktywatora 
transkrypcji w ramach kompleksu RAR-RXR, synergistyczna aktywacja transkrypcji 
następuje, gdy dochodzi do połączenia MN1 oraz RAR/RXR ligand (MN1/RAR-RXR/
RA). Wiadomo, że transkrypcja ta jest także aktywowana przez białka RAC3 i P300 
bądące koaktywatorami receptora dla retinoidów [132, 133]. Wyniki badań sugerują, że 
gen MN1 ma dominujący wpływ na blokadę RAR-RXR przez aktywatory P300/CBP, 
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co wpływa na zablokowanie genów regulujących wzrost i różnicowanie komórek mie-
loidalnych.

Zwrócono uwagę, że u chorych w starszej grupie wiekowej leczonych na AML che-
mioterapią w połączeniu z ATRA (all trans retinoic acid) przeżycie wolne od wznowy 
zależało od ekspresji genu MN1 – niska ekspresja związana była z wydłużeniem prze-
życia w porównaniu z chorymi z wysoką ekspresją genu. Fakt ten tłumaczy się brakiem 
hamującego wpływu MN1 (w przypadku jego niskiej ekspresji) na receptor dla retino-
idów [134]. Podobne obserwacje dotyczyły chorych na ostrą białaczkę promielocytową 
leczonych pochodnymi kwasu retinowego, u których w przypadku wysokiej ekspresji 
genu MN1 efekt terapeutyczny retinoidów może być zmniejszony [135]. 

W osteoblastach gen MN1 stymuluje aktywność transkrypcyjną receptora witaminy 
D3, w badaniach na modelu zwierzęcym myszy ze „znokautowanym” genem MN1 wy-
kazywały zaburzenia tworzenia kości czaszki [136, 137]. 

W dotychczas przeprowadzonych nielicznych badaniach klinicznych wykazano, że 
wysoka ekspresja MN1 u chorych na AML z prawidłowym kariotypem blastów koreluje 
z gorszą odpowiedzią na leczenie indukujące (ocenianą na podstawie aspiracji szpiku 
w 15. dobie indukcji) oraz gorszymi wskaźnikami przeżycia wolnego od wznowy i cał-
kowitego przeżycia [138]. 



II. CELE PRACY

1. Charakterystyka i ocena znaczenia rokowniczego markerów biomolekularnych FLT3-
ITD oraz EVI1 u chorych na ostrą białaczkę szpikową de novo poniżej 60. r.ż.

2. Charakterystyka i ocena znaczenia rokowniczego wybranych markerów bio-
molekularnych – mutacji FLT3-ITD oraz genów BAALC, ERG i MN1 u chorych 
na ostrą białaczkę szpikową de novo poniżej 60. r.ż. w grupie pośredniego ryzyka 
cytogenetycznego.

3. Charakterystyka i ocena znaczenia rokowniczego wybranych markerów biomo-
lekularnych – genów BAALC, ERG oraz MN1 u chorych na ostrą białaczkę szpi-
kową de novo poniżej 60. r.ż. w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego. 

 





III. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 

III.1. Charakterystyka pacjentów

Analizą objęto 179 chorych zdiagnozowanych i leczonych w Klinice Hematologii 
UJ CM w Krakowie w okresie od stycznia 1999 do kwietnia 2008 roku na AML de 
novo w wieku do 60. r.ż., u których uzyskano wynik badania cytogenetycznego. Mate-
riał chorych nie obejmował pacjentów z rozpoznaniem ostrej białaczki promielocytowej 
(APL) z uwagi na fakt, iż postępowanie lecznicze w APL jest odrębne, co nie pozwala 
na ocenę wyników leczenia wspólnie z innymi podtypami AML. Punktem końcowym 
analizy przeżycia był dzień 1 kwietnia 2009 roku. 

W chwili przyjęcia do Kliniki pobierano u każdego chorego szpik i krew do ruty-
nowej diagnostyki morfologicznej, immunofenotypowej i cytogenetycznej oraz ban-
kowano materiał do oceny wybranych markerów biomolekularnych: ekspresji genów 
BAALC, ERG, MN1, EVI1 oraz mutacji genu FLT3 (FLT3-ITD). Stosowano klasyfi ka-
cję cytogenetyczną z podziałem na grupy ryzyka cytogenetycznego według klasyfi ka-
cji SWOG [30]. 

Dane demografi czne i kliniczne, które poddano analizie w porównywanych gru-
pach chorych, obejmowały płeć, wiek chorego w chwili rozpoznania, liczbę leukocytów 
i płytek we krwi obwodowej, odsetek komórek blastycznych w mielogramie, podtyp 
według klasyfi kacji FAB oraz cytogenetycznej według SWOG, obecność w immuno-
fenotypie komórek blastycznych antygenów komórek prekursorowych CD34, CD117 
oraz glikoproteiny P (molekuła lekooporności). Badanie w kierunku obecności mutacji 
FLT3-ITD oraz genu EVI1 przeprowadzono u wszystkich chorych. 

Badanie ekspresji genów BAALC i ERG przeprowadzono dla całej grupy 82 cho-
rych o pośrednim ryzyku cytogenetycznym oraz (ze względu na ograniczenia zestawów 
do prowadzenia oznaczeń) genu MN1 dla 60 z 82 chorych. Oznaczenia genów BAALC, 
ERG i MN1 dokonano u 50 spośród 72 chorych z grupy wysokiego ryzyka cytogene-
tycznego, dla których dostępny był materiał do badań biomolekularnych (DNA). 
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 W analizowanych grupach oceniano również częstość wykonania auto-i alloprze-
szczepienia komórek hematopoetycznych w celu wiarygodnej oceny wyników prze-
życia. 

Opis wszystkich pacjentów włączonych do analizy:

– Liczba chorych N = 179

– Płeć
• Kobiety 88 (49%)
• Mężczyźni 91 (51%)

– Wiek w chwili rozpoznania: zakres 18–60 lat 
  średnia 40,4 roku
  mediana 42 lata

– Podział chorych wg podtypów klasyfi kacji FAB 
• M0 N = 27 (15%) 
• M1 N = 56 (31%)
• M2 N = 36 (20 %)
• M4 N = 48 (27%)
• M5 N = 11 (6 %)
• M6 N =  1 (0,6%)

Stratyfi kacja chorych według grup ryzyka cytogenetycznego SWOG/ECOG

– Ryzyko niskie N = 25/179 (14%), w tym: t(8;21) N = 12/25 (48%)
  inv(16),t(16;16) N = 13/25 (52%)

– Ryzyko pośrednie N = 82/179 (46%), w tym: kariotyp 
  prawidłowy N = 71/82 (87%) 
   izolowane 
  zmiany N = 11 /82 (13%)

– Ryzyko wysokie N = 72/179 (40%), w tym: inv(3q),t(3;3), 
  3q26 N = 11/72 (15%)
  kariotyp 
  złożony N = 17/72 (23,6%) 
  pozostałe 
  zmiany  N = 44/72 (61,4%)

Opis pacjentów w poszczególnych grupach ryzyka cytogenetycznego według 
SWOG/ECOG

Ryzyko niskie (korzystne): 

– Liczba chorych N = 25

– Płeć 
• Kobiety 9 (36%)
• Mężczyźni 16 (64%)
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– Wiek w chwili rozpoznania: zakres 19–60 lat
  średnia 36 lat

– Podział według klasyfi kacji FAB 
• M1 N =  2 (8%)
• M2 N = 12 (48%)
• M4 N = 11 (44%) 

Ryzyko pośrednie:

– Liczba chorych N = 82

– Płeć
• Kobiety N = 44 (54%)
• Mężczyźni N = 38 (46%)

– Wiek w chwili rozpoznania: zakres 19–60 lat
    średnia 41 lat

– Podział wg klasyfi kacji FAB 
• M0 N = 13 (16 %)
• M1 N = 25 (31 %)
• M2 N = 15 (18 %)
• M4 N = 23 (28%) 
• M5 N =  6 (7%)

Ryzyko wysokie: 

– Liczba chorych N = 72

– Płeć
• Kobiety N = 35 (48,6%)
• Mężczyźni N = 37 (51,4%)

– Wiek w chwili rozpoznania: zakres 18–60 lat
  średnia 41 lat

– Podział wg klasyfi kacji FAB 
• M0 N = 14 (19,4%)
• M1 N = 29 (40,2%)
• M2 N =  9 (12,5%)
• M4 N = 14 (19,5%)
• M5 N =  5 (7%)
• M6 N =  1 (1,4%)
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III.2. Opis stosowanych programów leczenia

Pacjenci otrzymywali terapię zgodnie z rekomendacją Polskiej Grupy ds. Leczenia 
Białaczek u Dorosłych [139].

Chemioterapia indukująca remisję: stosowano programy DA (daunorubicyna 
60 mg/ m2/dobę przez dni 1–3, arabinozyd cytozyny 200 mg/m2/dobę przez dni 1–7 
w ciągłym wlewie dożylnym, DAC (dodanie kladrybiny w dawce 5 mg/m2 przez dni 
1– 5) lub DAF (dodanie fl udarabiny 25 mg/m2 przez dni 1–5). Pacjenci, którzy nie osiąg-
nęli całkowitej remisji hematologicznej (PR) w wyniku zastosowania chemioterapii in-
dukującej, otrzymywali drugi, alternatywny cykl leczenia (w przypadku DA w pierw-
szym cyklu drugi zawierał analog puryn). Pacjenci, którzy nie osiągnęli CR po jednym 
lub dwóch cyklach chemioterapii otrzymywali terapię alternatywną dla białaczek 
opornych CLAG-M (arabinozyd cytozyny 2000 mg/m2/dobę przez dni 1–5, kladrybina 
5 mg/m2/dobę przez dni 1–5, mitoksantron 10 mg/m2/dobę przez dni 1–3, G- CSF 300 μg 
s.c. przez dni 0–5) lub FLAG-Ida (arabinozyd cytozyny 2000 mg/m2/dobę przez dni 
1–5, fl udarabina 25 mg/m2/dobę przez dni 1–5, idarubicyna 12 mg/m2/dobę przez dni 
1–3, G-CSF 300 μg s.c. przez dni 0–5) [140].

Pacjenci, którzy uzyskali CR otrzymywali następnie dwa cykle konsolidujące
remisję: HAM (mitoksantron 10 mg/m2/dobę przez dni 3–5, arabinozyd cytozyny 
1500 mg/m2/dobę przez dni 1–3) oraz wysoko dawkowany Ara-C (arabinozyd cytozyny 
3000 mg/m2/dobę co 12 godz. w 1., 3., 5. dniu, łącznie 6 dawek). Postępowanie po lecze-
niu konsolidującym, w zależności od czynników ryzyka, obejmowało wykonanie auto-
transplantacji komórek hematopoetycznych (mobilizacja komórek hematopoetycznych 
po drugim cyklu konsolidującym) lub allotransplantacji komórek hematopoetycznych 
od dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego. Pozostali chorzy otrzymywali przez 
dwa lata leczenie podtrzymujące remisję (naprzemiennie cykle daunorubicyną 45 mg/
m2/dobę przez dni 1–2, arabinozyd cytozyny 100 mg/m2/co 12 godzin s.c. przez dni 
1– 5 oraz 6-tioguaninę 100 mg/m2/dobę i arabinozyd cytozyny 100 mg/m2/ 12 godzin 
s.c. przez dni 1–5 (antracyklina kontynuowana do wyczerpania życiowej dawki). 

III.3. Analiza wyników i przebiegu leczenia

Analizę kliniczną przeprowadzono na podstawie dokumentacji i oryginalnych wy-
ników badań chorych hospitalizowanych w Klinice Hematologii UJ CM w Krakowie. 
W wypadku braku informacji w dokumentacji dotyczących odległych losów chore-
go kontaktowano się z chorymi lub ich rodzinami w celu uzyskania dokładnych danych. 
Użyto bazy danych Excel. 

Oceniano zmienne defi niowane następująco:
– remisja całkowita (CR) oceniana według kryteriów NCI podanych przez Chesona 

i wsp. [141],
– częściowa remisja (PR): 5–25% blastów w szpiku (tylko dla chorych po pierw-

szym cyklu indukującym), 
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– brak remisji NR: niespełnienie kryteriów CR po jednym lub dwóch cyklach indu-
kujących, 

– przeżycie wolne od choroby (disease free survival – DFS): od dnia stwierdzenia 
CR do dnia nawrotu lub zgonu niezależnie od przyczyny,

– przeżycie całkowite (overall survival – OS): od daty diagnozy do zgonu chorego.

III.4. Metodyka oceny immunofenotypu komórek blastycznych 

Materiał do badań stanowił szpik kostny pobierany w ilości 3–5 ml do podłoża za-
wierającego wersenian sodu, który następnie rozcieńczano solą fi zjologiczną w pro-
porcji 1 : 2 i wirowano w gradiencie gęstości Ficoll/Isopague. Komórki znajdujące się 
w interfazie zbierano i płukano w soli buforowanej fosforanami (PBS) przez dwukrotne 
wirowanie (po 5 min, 300 g). 

Do probówek dodawano po 100 μl badanego materiału zawierającego około 1 x 106  /
ml komórek szpiku i inkubowano go w temperaturze pokojowej przez 20–30 min 
z 10 lub 20 μl znakowanych przeciwciał monoklonalnych. Po inkubacji do probówek 
dodawano 2 ml roztworu lizującego erytrocyty i dokładnie mieszano, po czym ponow-
nie inkubowano 5–7 min w temperaturze pokojowej, w ciemności. Pozostałe po lizie 
erytrocytów komórki oddzielano od buforu litycznego przez wirowanie (5 min, 300 g), 
usuwano cały nadsącz i dokładnie mieszano. Następnie dwukrotnie płukano przez do-
danie do probówki 2 ml PBS, mieszano i wirowano (5 min, 300 g), usuwano nadsącz 
i zawieszano pozostały osad komórkowy w 0,5 ml PBS. Tak przygotowaną próbkę pod-
dawano następnie analizie cytometrycznej.

W celu barwienia determinant o lokalizacji cytoplazmatycznej stosowano procedurę 
utrwalania i permabilizacji błony komórek przez inkubację komórek pozostałych po 
lizie erytrocytów z roztworem FACS Permeabilizing Solution (rozcieńczenie 1 : 10). 

Analizę cytometryczną przeprowadzono za pomocą cytometru przepływowego 
FACS Calibur fi rmy Becton Dickinson. Kalibracji cytometru przepływowego dokony-
wano przy użyciu testu CaliBRITE Beads fi rmy Becton Dickinson. Do analizy po-
bierano każdorazowo 5000 lub 10 000 komórek wybarwionych przeciwciałami mo-
noklonalnymi znakowanymi trzema różnymi fl uorochromami (analiza trójkolorowa). 
Używano przeciwciał monoklonalnych sprzężonych z fl uorochromami emitującymi 
światło o różnej długości fali, której maksimum emisji wynosi: 520 nm – FITC (izo-
tiocyjanian fl uoresceiny), 580 nm – PE (fi koerytryna), 670 nm – PE-Cy5 (fi koerytry-
na-cyjanina 5). Analizy ekspresji antygenów dokonywano metodą analizy kwadran-
towej. Przy ocenie ekspresji antygenu za wartość graniczną dla wyniku dodatniego 
przyjęto 20% komórek wykazujących intensywność fl uorescencji wyższą od kontro-
li izotypowej. Każdorazowo stosowano kontrolę izotypową polegającą na barwieniu 
dodatkowej próbki badanego materiału zawiesiną zawierającą podklasy mysiej immu-
noglobuliny IgG znakowanej fl uorochromem odpowiadającym fl uorochromowi prze-
ciwciała monoklonalnego (FITC, PE, PE-Cy5). Używano następujących przeciwciał: 
anty Mouse FITC (IgG1, klon X40) oraz anty Mouse PE (IgG2a, klon X39) (DAKO, 
BD). Stosowano każdorazowo zestaw przeciwciał zalecany przez Polską Grupę 
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ds. Ostrych Białaczek (PALG): liniowo niespecyfi czne CD34, HLA-DR, CD38, CD71, 
dla linii mieloidalnej: CD13, CD33, CD117, dla linii limfocytu B: CD19, CD22, CD10, 
dla linii limfocytu T: CD7, CD2. Badania determinant powierzchniowych uzupełniano 
oznaczeniami cytoplazmatycznymi obecności CD3, CD22, CD79a, mieloperoksydazy 
(MPO) oraz TdT. Panel przeciwciał uzupełniających, niezbędnych do ustalenia podtypu 
AML, obejmował antygeny CDw65, CD15, CD14, CD41 i/lub CD61, glikoforynę A 
oraz do oceny obecności glikoproteiny – P panel CD34FITC/UIC2 PE/CD33 PE-Cy5 
(tabela 5) [142–152].

Tabela 5

Zestaw przeciwciał stosowany do immunofenotypowania komórek blastycznych 
wraz z charakterystyką

Przeciwciało Klon Producent Fluorochrom Izotyp Komórki znakowane 
przez przeciwciała

CD13 WM-47
L138

DAKO
BD
Immunotech

FITC
PE
PC5

IgG1κ Monocyty, wszystkie 
komórki mieloidalne

CD14 TŰK4
MΦP9

DAKO
BD

FITC
PE

IgG1κ
IgG2bκ

Monocyty, makrofagi, 
granulocyty, eozynofi le

CD15 MMA BD FITC IgM Monocyty, makrofagi, 
granulocyty, eozynofi le

CDw65
CD64

– BD
BD

FITC
FITC

IgG1κ Promielocyt – granulocyt, 
monocyt

CD33 WM-54
P67.6
D3HL60-251

DAKO
BD
Immunotech

PC-5 PE
FITC, PE
PE-Cy5

IgG1κ Monocyty, wszystkie 
komórki mieloidalne

CD117
CD11c

104D2 BD
BD, DAKO

PE
PWE, FITC

IgG1κ Hematopoetyczne komórki 
progenitorowe

MPO MPO-7 DAKO FITC IgG1κ Komórki linii mielo-
i monocytoidalnej, antygen 
cytoplazmatyczny

CD41 5B12 DAKO FITC IgG1κ Prawidłowe i aktywowane 
płytki i megakariocyty

CD61 Y2/51
RUU-PL7F12

DAKO
BD

FITC
PE

IgG1κ Normalne i aktywowane 
płytki, megakariocyty 
i komórki śródbłonka

CD71 L01.1 BD FITC IgG2aκ Komórki linii erytroidalnej 
od erytroblastu do 
retikulocytu, limfocyty, 
proliferujące komórki 
włącznie z limfoblastem

Glikoforyna A JC159 DAKO FITC IgG1κ Komórki linii erytroidalnej 
(od erytroblastu 
do erytrocytu)

CD10 SS2/36
W8E7

DAKO
BD

FITC
PE

IgG1κ
IgG2aκ

Prekursory limfocytów B, 
neutrofi le, komórki
białaczkowe z linii 
limfocytu B
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CD19 HD37
SJ25C1

DAKO
BD

FITC, PE
FITC, PE

IgG1κ Wszystkie limfocyty B

CD22 4KB128
S-HCL-1

DAKO
BD

FITC
FITC

IgG1κ
IgG2bκ

Wszystkie limfocyty B

CD20 B-Ly1
L27

DACO
BD

FITC
PE

IgG1κ Wszystkie limfocyty B

IgM Polyclonal
F(ab’)2

DAKO FITC – Łańcuch ciężki μ ludzkiej 
IgM

Łańcuch
lekki κ

Polyclonal
F(ab’)2

DAKO
BD

FITC
FITC

– Łańcuch lekki kappa

Łańcuch
lekki λ

Polyclonal
F(ab’)2

DAKO
BD

FITC
FITC

–  Łańcuch lekki lambda

CD1a NA1/34 DAKO FITC IgG2aκ Tymocyty

CD2 MT910
S5.2

DAKO
BD

FITC
PE

IgG1κ
IgG2aκ

Limfocyty T, komórki NK

CD3 UCHT1
SK7

DAKO
BD

FITC
FITC

IgG1κ Wszystkie limfocyty T

CD4 MT310
SK3

DAKO
BD

PE
FITC

IgG1κ Limfocyty T – pomocnicze

CD5 DK23
L17F12

DAKO
BD

FITC
PE

IgG1κ
IgG2aκ

Wszystkie limfocyty T, 
limfocyty B w CLL

CD7 DK24
4H9

DAKO
BD

PE
FITC

IgG2bκ
IgG2aκ

Wszystkie komórki NK,
limfocyty T

CD8 DK25
SK1

DAKO
BD

FITC
PE

IgG1κ Limfocyty T – cytotoksyczne 
/supresorowe

CD56 MY31 BD PE IgG1κ Wszystkie komórki NK,
limfocyty T

CD34 BMA-K3 
8G12
QBEnd-10

DAKO
BD 
Immunotech 

FITC
PE
FITC

IgG1κ Hematopoetyczne komórki 
macierzyste i progenitorowe 

CD38 HB7 BD PE IgG1κ Hematopoetyczne 
komórki macierzyste 
i progenitorowe, 
aktywowane limfocyty T, B 
i komórki NK

HLA-DR CR3/43
L243

DAKO
BD

FITC
FITC, PE

IgG1κ
IgG2aκ

Mieloblasty, limfocyty B od 
progenitorów do etapu 
pre-B, prekursory 
limfocytów T

Pgp UIC2 Immunotech PE IgG2aκ Błonowa glikoproteina 
– P komórek 
hematopoetycznych

TdT HT-6 DAKO FITC IgG1κ Hematopoetyczne komórki 
progenitorowe limfocytów T 
i B (antygen jądrowy)
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III.5. Metodyka badań cytogenetycznych

W celu oceny kariotypu komórek blastycznych poddawano je krótkoterminowej ho-
dowli dla uzyskania podziałów. Założenie hodowli komórek szpiku kostnego wymagało 
obecności nie mniej niż 2 x 106 komórek w 1 ml szpiku. Hodowlę komórek szpiku kost-
nego prowadzono w warunkach stałego stężenia CO2 (5%) w cieplarce przez 24 i/ lub 48 
godz. W celu zakończenia hodowli i zatrzymania podziałów komórkowych w stadium 
metafaz materiał poddawano przez 20 min działaniu 0,1% roztworu kolcemidu. Następ-
nie odwirowywano komórki przez 10 min przy 1200 obrotach/min. W celu uwolnienia 
chromosomów z komórek stosowano metodę szoku hipotonicznego. Dla preparatów 
barwionych metodą prążków GTG stosowano 0,075 M roztwór KCl ogrzany do 37° C, 
czas działania roztworu wynosił 40 min. Po zakończeniu cytolizy komórki odwiro-
wywano przez 10 min przy 1200 obrotach/min. Pozostały po odrzuceniu supernatantu 
osad utrwalano w świeżo sporządzanej mieszaninie lodowatego kwasu octowego i me-
tanolu (proporcja mieszaniny 1 : 3) schłodzonej uprzednio do –20 °C. Proces utrwalania 
powtarzano trzykrotnie, przy czym po pierwszym utrwaleniu zawiesinę przetrzymy-
wano przez 20 min w –20 °C, a następnie wirowano powtórnie przez 10 min przy 1200 
obrotach/min. Utrwalony osad zawieszano w niewielkiej ilości świeżego utrwalacza 
składającego się z mieszaniny metanolu i lodowatego kwasu octowego w proporcji 2 : 1 
schłodzonej do –20°C. Zawiesinę nanoszono pipetą na czyste szkiełko mikroskopowe 
w ilości 1–3 kropli. Tak przygotowane preparaty suszono w temperaturze pokojowej, 
a następnie barwiono roztworem Giemsy przez 4–6 min. Do uzyskania prążków GTG 
preparaty utrwalone i wysuszone poddawano działaniu 0,25 % roztworu trypsyny z na-
stępowym barwieniem buforowanym roztworem Giemsy, dobierając doświadczalnie 
czas działania trypsyny i czas barwienia.

Analizę cytogenetyczną chromosomów barwionych metodą prążków GTG, tj. ocenę 
kariogramu przeprowadzano z użyciem systemów komputerowej analizy obrazu przy 
użyciu: systemu Multi Scan z programem Karyotype, umożliwiającym przetwarzanie 
obrazu z mikroskopu świetlnego Jenaval na obraz bitowy, systemu Cyto Vision w wersji 
Chromo Scan Applied Imaging z jednostką automatycznego skanowania preparatów, 
połączonego z mikroskopem Eclipse E 400. Każdorazowo oceniano co najmniej 25 pły-
tek metafazalnych. W celu uwidocznienia zmian w obrębie 3q26, –7/7q–, –5/5q–, 11q23 
wykonywano badanie metodą FISH. 

III.6. Metodyka badań biomolekularnych

Izolacja komórek jednojądrzastych ze szpiku

Szpik kostny w ilości 2–3 ml pobierano w chwili rozpoznania, rozcieńczano w sto-
sunku 1 : 1 zbuforowanym roztworem soli fi zjologicznej (PBS bez wapnia i magnezu, 
Biomed), nawarstwiano na 2 ml odczynnika Histopaque (Sigma) i wirowano przez 
30 min przy 400 g (typ wirówki: 2K15, Sigma). Po wirowaniu pierścień komórek jed-
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nojądrzastych zbierano pipetą, przenoszono do probówki 2 ml i ponownie wirowano 
przez 1 min przy 18 000 g (typ wirówki: 1–15K, Sigma), aby odpłukać odczynnik Hi-
stopaque. Komórki zawieszano w 1–2 ml PBS, wirowano przez 1 min przy 18 000 g. 
Proces płukania komórek powtarzano dwukrotnie, komórki zawieszano w 1 ml PBS. 
Po izolacji populacji komórek jednojądrzastych materiał komórkowy zamrażano w mie-
szaninie 10% DMSO (dwumetylosulfotlenku) oraz 40% surowicy bydlęcej. Mrożenia 
materiału dokonywano w sposób kontrolowany do temperatury –80 oC, a po 24 godz. 
umieszczano komórki w ciekłym azocie w temperaturze –160 oC.

Izolacja RNA

10 mln komórek zawieszano w 1 ml odczynnika TriPure Isolation Reagent (Ro-
che) i mrożono w temperaturze –20 °C przynajmniej przez kilka godzin. Komórki po 
rozmrożeniu inkubowano w temperaturze pokojowej (15–30 oC) przez 5 min. Do pro-
bówki dodawano 0,2 ml chloroformu (na 1 ml użytego odczynnika TriPure), a następ-
nie szczelnie zamkniętą probówkę wytrząsano przez około 15. Komórki inkubowano 
w temperaturze pokojowej przez 10 min i wirowano przez 15 min przy obrotach nie 
większych niż 12 000 g w schłodzonej wirówce (2–8 °C, typ wirówki: 1–15K, Sigma). 
Następnie fazę wodną inkubowano z izopropanolem w temperaturze –20 °C przez co 
najmniej kilka godzin. Po inkubacji mieszaninę wirowano przez 10–15 min przy obro-
tach nie większych niż 12 000 g w schłodzonej wirówce (2–8 °C, typ wirówki: 1–15K, 
Sigma). Osad przemywano jednokrotnie 75% etanolem, schłodzonym do –20 °C, doda-
jąc nie mniej niż 1 ml etanolu na 1 ml użytego odczynnika TriPure. Całość wytrząsa-
no i wirowano przez 5 min przy obrotach nie większych niż 7500 g w schłodzonej do 
2–8 °C wirówce. Osad RNA suszono na powietrzu przez 5–10 min i zawieszano w 30 μl 
wody wolnej od nukleaz (Nuclease Free Water, Promega). Zawiesinę RNA gotowano 
w łaźni wodnej w temperaturze 56 °C przez 10 min, a następnie probówkę umieszczano 
w lodówce na minimum 2 godz. w celu rozpuszczenia RNA.

Pomiar spektrofotometryczny

Do pomiarów spektrofotometrycznych wykorzystano aparat typu Genesys2 (Ther-
mo-Spectronic). Do probówki zawierającej 1 ml wody dodawano 4 μl roztworu RNA. 
Pomiar wykonywano przy długości fali 260 nm i 280 nm. Stosunek absorpcji przy 260 
nm do absorpcji przy 280 nm informował dodatkowo o czystości kwasu nukleinowego 
(proteiny absorbują przy długości fali 280 nm, czysty RNA powinien mieć współczyn-
nik 2,0). Ilość ng RNA w 1 μl roztworu RNA obliczano, znając wartość OD (gęstość 
optyczna).

Ocena jakości RNA 

Aby ocenić jakość zarówno izolacji RNA, jak również wydajność reakcji odwrotnej 
transkrypcji, dokonywano ilościowego pomiaru poziomu transkryptu genu konstytu-
tywnego, który oznacza się jako końcową ilość produktu amplifi kacji genu ABL. Po-
miary zostały przeprowadzone z zastosowaniem metody ilościowej przy użyciu PCR 
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w czasie rzeczywistym (real-time PCR – RQ-PCR) – dla genu ABL. Oznaczenie pozio-
mu genu ABL metodą RQ-PCR posłużyło do normalizacji wyników ilościowej anali-
zy markerów oraz jako każdorazowa kontrola jakości materiału RNA, stosowanego do 
diagnostycznych analiz molekularnych aberracji genetycznych.

Pomiary ilościowe ekspresji genów EVI1, BAALC, MN1, ERG: reakcja RQ-PCR-PCR 
w czasie rzeczywistym

Oceny poziomu ekspresji genów: EVI1, BAALC, ERG, MN1 dokonywano za pomocą 
reakcji RQ-PCR z użyciem komercyjnie dostępnych zestawów starterów i sond mole-
kularnych. Równolegle do oznaczeń powyższych genów wykonywano analizę jakości 
RNA, mierząc poziom ekspresji genu konstytutywnego (c-ABL). W analizie uwzględ-
niono próbki, których Ct (liczba cykli, przy której dochodzi do przekroczenia progu de-
tekcji, tzw. threshold cycle) genu ABL nie przekroczyła 32. Wyższe wartości Ct świad-
czyły o degradacji RNA. 

Ocena ekspresji genów była względna, tj. dokonywano jej w stosunku do ekspresji 
genu konstytutywnego po wyznaczeniu Ct dla ABL, a następnie dla badanych genów 
EVI1, BAALC, ERG i MN1 dokonywano normalizacji ekspresji badanego genu wzglę-
dem genu konstytutywnego. Normalizację przeprowadzano przez wyznaczenie różnicy 
pomiędzy wartością Ct badanego genu A a Ct genu konstytutywnego – Ct ABL – Ct 
A = ΔCt (dCt). Wartości ujemne dCt odnoszą się do sytuacji, gdy w komórce jest mniej 
kopii mRNA genu A w porównaniu z mRNA ABL, podczas gdy wynik dodatni dotyczy 
sytuacji odwrotnej, gdy w komórce jest więcej kopii mRNA genu A niż ABL [153].

Oszacowania ekspresji danego genu dokonywano przez porównanie próbek kon-
trolnych w przypadku ekspresji genu EVI1 w stosunku do jego ekspresji w prawidło-
wym szpiku kontrolnym, a dla genów BAALC, ERG i MN1 w stosunku do empirycznie 
wyznaczonego progu ekspresji (tzw. threshold), którym dla genów BAALC, ERG, MN1 
była mediana ich ekspresji w grupie 82 chorych z ustalonym kariotypem o pośrednim 
rokowaniu. Ilościowa reakcja PCR w czasie rzeczywistym była przeprowadzana w ob-
jętości 25 μl w obecności 300 nM starterów, 100 ng cDNA oraz 200 nM sondy moleku-
larnej z zastosowaniem komercyjnie dostępnych Master-Mix zawierających w swoim 
składzie wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji ilościowej PCR: 
polimerazę typu HotStartTaq – AmpliTaq Gold DNA polymerase, mieszaninę nukleo-
tydów, jony magnezu. Mediany wartości dCt dla poszczególnych genów wyznaczone 
dla grupy chorych o pośrednim ryzyku wynosiły odpowiednio: dla BAALC 0,09, dla 
ERG 1,8, dla MN1 – 0,24, dla EVI1 – 10,5. Wartości dCt powyżej mediany uznawano 
za wysoką ekspresję genu, poniżej – za niską ekspresję. Wyznaczono osobno wartości 
mediany dCt uzyskanej dla chorych z grupy wysokiego ryzyka; wynosiły one odpo-
wiednio: dla BAALC 0,1, dla ERG 1,6 oraz dla MN1 – 0,35 i nie różniły się znamiennie 
od wyznaczonych dla grupy pośredniego ryzyka cytogenetycznego (p = 0,99). 
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Wykrywanie mutacji FLT3- ITD – łańcuchowa reakcja polimeryzacji (PCR)

Detekcja wewnątrztandemowej duplikacji genu FLT3 była dokonywana z użyciem 
reakcji PCR z zastosowaniem RNA (0,2 μg RNA) pacjentów z użyciem starterów obej-
mujących eksony 13–15 genu FLT3 – FLT3E: GGTGTTTGTCTCCTCTTCATTGT 
– FLT3Q: GTTGCGTTCATCACTTTTCCAA. 

Zastosowane warunki termiczne reakcji dla FLT3-ITD: denaturacja 94 °C, czas 30 
(początkowo 8 min), hybrydyzacja 60 °C, czas 1 min, elongacja 72 °C, czas 1 min (koń-
cowo 10 min), liczba cykli 35. 

Reakcję przeprowadzano w aparacie Personal Cycler (Biometra). W skład miesza-
nin reakcyjnych wchodziły następujące odczynniki: H2O 4,375 μl, bufor Gold I 2,5 μl, 
MgCl2 25 mM 5 μl, dNTP 2,5 mM 7,5 μl, FLT3 E 10 μM 0,75 μl, FLT3 Q 10 μM 0,75 μl, 
polimeraza AmpliTaq Gold 0,125 μl. 

Wykorzystano zestaw odczynników Taq DNA Polymerase (Qiagen), AmpliTaq Gold 
Polymerase (Roche), deoksyrybonukleotydy (dNTP, Promega), wodę (Promega).

Analiza produktów PCR oraz interpretacja wyniku

Produkty PCR rozdzielano na żelu PAGE za pomocą sekwenatora Gene Scan me-
todą analizy fragmentów. Interpretacji wyników dokonywano na podstawie długości 
produktu PCR pochodzącego od pacjenta w porównaniu z długością produktu PCR 
allelu dzikiego (niezmutowanego). Za wynik pozytywny uznawano próbki, w których 
produkt PCR różnił się od produktu pochodzącego z namnożenia allelu dzikiego. 

III.7. Metody statystyczne

Baza danych: wyniki zestawiono w arkuszach kalkulacyjnych Excel. Analizy staty-
styczne wyników przeprowadzono, stosując następujące metody:

1. Porównania wartości danych demografi cznych, klinicznych, poziomu ekspre-
sji genów w badanych grupach chorych analizowano przy użyciu testu Fishe-
ra (Fisher’s exact test) w przypadku danych kategorycznych, zaś w przypadku 
zmiennych mających charakter ciągły – testu Manna-Whitneya-Wilcoxona (Wil-
coxon rank sum test) [154]. 

2. Prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby (DFS) i całkowitego prze-
życia chorych (OS) szacowano metodą Kaplana-Meiera i wyrażano w procentach 
+/– 95% CI [155]. 

3. Porównania rozkładu DFS i OS pomiędzy grupami chorych dokonywano metodą 
log-rank (test logarytmiczny rank). 

4. Analizę wielowariantową dla oceny czynników wyłonionych w analizie jedno-
wariantowej przeprowadzono metodą modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa 
[156].





IV. WYNIKI

IV.1. Ocena ekspresji genu EVI1 u dorosłych chorych na AML poniżej 60 lat 

Badanie ekspresji genu EVI1 metodą RQ-PCR przeprowadzono u wszystkich cho-
rych (N = 179), wysoką ekspresję stwierdzono u 35/179 (19,5%) chorych, w tym: w grupie 
wysokiego ryzyka cytogenetycznego u 17/72 (23%), w grupie ryzyka pośredniego 
u 16/82 (19%) oraz w grupie niskiego ryzyka cytogenetycznego u 2/25 (6%) chorych. 

IV.1.1.  Charakterystyka chorych w zależności od ekspresji genu EVI1 
– korelacja z danymi demografi cznymi, klinicznymi oraz wynikami leczenia 

EVI1 – ekspresja niska 
N = 144 (80,5%)

EVI1 – ekspresja wysoka
N = 35 (19,5%) p

Wiek (lata)
mediana
średnia
zakres

41,5
40,1

18–60

44
41,7

18–59

0,26

Płeć
kobiety
mężczyźni

72 (50%)
72 (50%)

16 (46%)
19 (44%)

0,65

FAB
M0
M1
M2
M4
M5
M6

20 (14%)
  44 (30,6%)
   29 (20,1%)

39 (27%)
11 (7,6%)
 1 (0,7%)

 7 (20%)
12 (34%)
 7 (20%)
 9 (26%)

0
0

0,48
0,42
0,71
0,11
0,64

–

Grupa ryzyka 
cytogenetycznego

niskie ryzyko
pośrednie ryzyko
wysokie ryzyko

23 (16%)
66 (46%)
55 (38%)

2 (6%)
16 (46%)
17 (48%)

0,24
< 0,001
< 0,001

Obecność FLT3-ITD 29 (20%) 5 (14%) 0,03

Liczba leukocytów (x 109/l)
średnia
zakres

62,1
0,7–519

36,5
0,7–180

0,05
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Liczba płytek krwi (x 109/l)
średnia
zakres

68
4–240

143
20–760

0,01

% blastów w szpiku
średnia (zakres) 69 (31–99) 62 (21–95)

0,30

Obecność Pgp na blastach              36 (25%) 8 (23%) 0,79

Obecność CD34 na blastach              76 (53%) 24 (69%) 0,09

Liczba (%) chorych 
z przeszczepieniem

Auto HSCT
Allo HSCT

             14 (10%)
             33 (23%)

                2 (6%)
 5 (14%)

0,46
0,26

CR (%) 
(95% Cl)

96 (67%)
58–74

18 (51%)
34–68

0,03

DFS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

17
43% (32–56)

10
35% (24–46)

0,34

OS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

15
36% (24–60)

8
24% (15–42)

0,03

IV.1.2. Analiza przeżycia chorych w zależności od ekspresji genu EVI1 
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Ryc. 1. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat (N = 179) w zależności od ekspresji EVI1: wysoka (pos) N = 35 i niska 
(neg) N = 144 
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Ryc. 2. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML poniżej 
60 lat (N = 179) w zależności od ekspresji EVI1: wysoka (pos) N = 35 i niska (neg) N = 144 
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Ryc. 3. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego (N = 82) w zależności od 
ekspresji EVI1: wysoka (pos) N = 16 i niska (neg) N = 66 
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Ryc. 4. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML poni-
żej 60 lat w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego (N = 82) w zależności od ekspresji 
EVI1: wysoka N = 16 (pos) i niska N = 66 (neg) 
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Ryc. 5. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego (N = 72) w zależności od 
ekspresji EVI1: wysoka (pos) N = 17 i niska (neg) N = 55 
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Ryc. 6. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML po-
niżej 60 lat w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego (N = 72) w zależności od ekspresji 
EVI1: wysoka (pos) N = 17 niska (neg) N = 55 

IV.1.3.  Analiza wielowariantowa przeprowadzona dla wysokiej ekspresji EVI1 jako czynnika 
prognostycznego dla DFS i OS według modelu Coxa 

DFS OS

HR 95% CI P HR 95% CI P

Wysoka ekspresja EVI1 1,41 0,73–2,70 0,30 1,63 1,03–2,57 0,03

FLT3-ITD pozytywna 1,48 0,79–2,77 0,02 1,70 1,11–2,58 0,01

Grupa cytogenetyczna 0,80 0,58–1,10 0,17 0,93 0,73–1,19 0,57

Wiek ≥ 50 1,32 0,75–2,33 0,33 1,49 1,01–2,20 0,04

IV.1.4.  Kariotypy pacjentów z AML, u których stwierdzono wysoką ekspresję genu EVI1 
w ilościowym badaniu RQ-PCR

Chorzy, u których stwierdzono wysoką ekspresję genu EVI1 metodą RQ-PCR 
(N = 35) na podstawie klasycznego badania cytogenetycznego, należeli do grupy o ko-
rzystnym, pośrednim i wysokim ryzyku, odpowiednio: 2 (6%), 16 (46%) i 17 (48%) 
chorych. Rearanżacje w obrębie 3q26 ujawniono w klasycznej analizie kariotypu i ba-
daniu FISH jedynie u 8 z 35 (23%) chorych ze stwierdzoną wysoką ekspresją EVI1 
ocenianą za pomocą metody RQ-PCR. Poniżej przedstawiono nieprawidłowe kariotypy 
blastów, w których ujawniono i nie uwidoczniono zmian w obrębie 3q26. 
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Kariotypy komórek blastycznych ujawniające zmiany w obrębie 3q26: 

45,XY,inv(3)(q12q26.2),-7 [20]

43-46, XY,inv(3) (q21q26),der(3), inv(3)(q21;q26),t(2;3)(p24p13),-5,-7,-21,7n[3]/46XY[10]

44-47,XX,der(3)inv(3)(q21?)der(4),t(4;6)(q10;p10),-6,del(7p),der(9),del(9)(q22?), 
-10,del(16)(q22),7,der(21)

43-45, XY, -X, t(3;3)(q21;q26) [3]

47- 47,XY,add(1)(p36),del(2)(p22;p24)?,inv(3)(q21q26),t(9;11)(q22;q23),der(12),
t(12;22)(p13;q11)/,?,13sp+?,-14,-22,+mar1,+mar2[15cp]/sl1,+der(12)[6]/45,XY,add(1)

47,XY,ins(3;3)(q26;q21q26),+8[14]

46,XY,t(3;3) (q21;q26)[20]

45,XX, t(3;3)(q21;26),-7[16]

Kariotypy komórek blastycznych nieujawniające zmian w obrębie 3q26: 

w 16 przypadkach kariotyp prawidłowy 46,XX lub 46,XY 
45,X,t(8;21)(q22;q22) [20]
46,XX, inv(16)(q22;p12)/47,XX,idem,+21
46,XX,-7,add(12)(p12),mar[46]/46,XX
46,XY,del (7) (q22)
46,XY,t(11;19)(q23;p13) [20]
46,XY, t(6;11)(q27;q23)[5]
46XY,del(12)(p13)/46,XYdel(12)(p13),i(17)(q10)
46,XX,t(2;9;11)(p13;p22;q23) [20]
46, XX, t(9;11)(q34;q23) [5]
46, XY, -7, del5,7p?
45,XY,der(3),del(3)(p21),del(5)(q23q33),-7,-12,+22[8]
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IV.2.  Analiza występowania mutacji FLT3-ITD u chorych na AML poniżej 60 lat

Badanie mutacji przeprowadzono u wszystkich chorych (N = 179) na AML w wieku 
poniżej 60 lat. 

IV.2.1.  Charakterystyka chorych na AML poniżej 60 lat w zależności od obecności mutacji 
FLT3-ITD w korelacji z danymi demografi cznymi, klinicznymi oraz wynikami leczenia 

FLT3-ITD – pozytywni
N = 34 /179 (19%)

FLT3-ITD – negatywni
N= 145/179 (81%) p

Wiek (lata)
średni
mediana
zakres
≤ 50
≥ 50

39,6
37

(18–60)
26 (76%)
 8 (23%)

40,6
43

(18–60)
103 (71%)
 42 (29%)

0,35

0,52

Płeć
kobiety
mężczyźni

21 (62%)
13 (38%)

  67 (46%)
 78 (54%)

0,10

FAB
M0
M1
M2
M4
M5
M6

 6 (17,6%)
    9 (26,5%)
     6 (17,6%)
  12 (35,3%)

 1 (3%)
0

     21 (14,5%)
     47 (32,4%)
     30 (20,7%)

  36 (25%)
10 (7%)

0

0,66

Grupa cytogenetyczna
niskie ryzyko
pośrednie ryzyko
wysokie ryzyko

 1 (3%)
16 (47%)
17 (50%)

    24 (16,5%)
    66 (45,5%)

  55 (38%)

0,10

Wysoka ekspresja EVI1   5 (15%)   30 (21%) 0,03

Średnia liczba leukocytów (x 109/l)
zakres

82,2
1,3–278

41,2
(0,7–519)

0,002

% blastów w szpiku
średnia 82% 63%

0,01

Obecność Pgp na blastach      8 (23,5%)     36 (24,8%) 0,87

Obecność CD34 na blastach 17 (50%)   83 (57%) 0,44

Auto HSCT
Allo HSCT

2 (6%)
 6 (18%)

  14 (9,6%)
  32 (22%)

0,49
0,57

% CR
95% Cl

16 (47%)
             30–65%

  98 (68%)
 59–75%

0,03

DFS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

14,5
29%

18
44%

0,02

OS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

9,1
19% (10–31)

15
37% (20–50)

0,01
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IV.2.2. Analiza przeżycia chorych w zależności od obecności mutacji FLT3-ITD 
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Ryc. 7. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat (N = 179) w zależności od obecności FLT3-ITD: pozytywni (pos) N = 34 
i negatywni (neg) N = 145 

Ryc. 8. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML 
poniżej 60 lat (N = 179) w zależności od obecności FLT3-ITD: pozytywni (pos) N = 34 i nega-
tywni (neg) N = 145 
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Ryc. 9. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego poniżej 60 lat (N = 72) w zależności od 
obecności FLT3-ITD: pozytywni (pos) N = 17 i negatywni (neg) N = 55 
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Ryc. 10. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML 
w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego poniżej 60 lat (N = 72) w zależności od obec-
ności FLT3-ITD pozytywni (pos) N = 17 i negatywni (neg) N = 55 
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IV.2.3.  Analiza wielowariantowa z uwzględnieniem obecności FLT3-ITD jako czynnika 
prognostycznego dla DFS i OS według modelu Coxa 

DFS OS

HR 95% CI p HR 95% CI p

Obecność FLT3-ITD 1,48 0,79–2,77 0,02 1,70 1,11–2,58 0,01

Ekspresja EVI1 1,41 0,73–2,70 0,30 1,63 1,03–2,57 0,03

Grupa cytogenetyczna 0,80 0,58–1,10 0,17 0,93 0,73–1,19 0,57

Wiek ≥ 50 1,32 0,75–2,33 0,33 1,49 1,01–2,20 0,04

IV.3.  Badanie ekspresji genu BAALC u chorych na AML poniżej 60 lat 
w grupie o pośrednim ryzyku cytogenetycznym według SWOG

IV.3.1.  Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia chorych na AML w grupie o pośrednim 
ryzyku cytogenetycznym w zależności od ekspresji genu BAALC 

Wszyscy (N = 82)
BAALC

niska ekspresja
(N = 41)

BAALC
wysoka ekspresja

(N = 41)
p

Wiek 
mediana 43 44 42

0,39

Liczba leukocytów (x 109/l)
średnia
zakres

54,2 
0,7–314

64,1
0,7–314

44,3
1,3–278

0,10

Liczba płytek krwi (x 109/l)
średnia
zakres

62
5–270

61
5–198

63
11–270

0,34

%  blastów w szpiku
średnia 68 70 66

0,14

Obecność FLT3-ITD 16 (20%) 8 (20%)  8 (20%) 0,99

Wysoka ekspresja ERG 41 11 (27%) 30 (73%) 0,00003

Wysoka ekspresja EVI1 16 (20%) 6 (15%) 10 (24%) 0,27

Podtyp FAB
M0
M1
M2
M4
M5

13
25
15
23
 6

5 (12%)
7 (17%)

10 (24%)
13 (32%)
 6 (15%)

8 (20%)
18 (44%)
 5 (12%)
10 (24%)

            0

0,03

Obecność CD34 na blastach 35 (43%) 10 (24%) 25 (61%) 0,001

Obecność Pgp na blastach 15 (18%) 3 (7%) 12 (29%) 0,01

Obecność CD117 na blastach 51 (62%) 26 (63%) 25 (61%) 0,82
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% CR
95% Cl

59 (72%)
(61–81)

32 (78%)
62–82)

27 (66%)
(49–80)

0,22

DFS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

17 26
65% (52–76)

9
23% (11–34)

0,0002

OS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

17 28
60% (50–72)

12
18% (8–30)

0,00009

IV.3.2.  Analiza przeżycia chorych na AML w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego 
w zależności od ekspresji genu BAALC 
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Ryc. 11. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat – grupa pośredniego ryzyka cytogenetycznego N = 82 w zależności od 
ekspresji BAALC: wysoka (high) N = 41 i niska (low) N = 41 
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Ryc. 12. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML po-
niżej 60 lat – grupa pośredniego ryzyka cytogenetycznego w zależności od ekspresji BAALC: 
wysoka (high) N = 41 i niska (low) N = 41

IV.4.  Badanie ekspresji genu ERG u chorych na AML poniżej 60 lat 
w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego według SWOG 

IV.4.1.  Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia chorych na AML w grupie pośredniego 
ryzyka cytogenetycznego poniżej 60 lat w zależności od ekspresji genu ERG 

ERG
niska ekspresja 

(N = 41)

ERG
wysoka ekspresja 

(N = 41)
p

Wiek (lata)
mediana
zakres

42
(19–60)

43
(19–58)

0,34

Liczba leukocytów (x 109/l)
średnia
zakres

51,5
(0,75–314)

57
(0,7–278)

0,37

Liczba płytek krwi (x 109/l)
średnia
zakres

57
(5–198)

61
(11–270)

0,44

% blastów w szpiku
średnia 63% 74%

0,01
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Obecność FLT3-ITD  8 (20%)  8 (20%) 0,99

Wysoka ekspresja BAALC   11 (27%) 30 (73%) 0,00003

Wysoka ekspresja EVI1    7 (17%)  9 (22%) 0,58

FAB
M0
M1
M2
M4
M5

  4 (9%)
   9 (22%)
   9 (22%)
 13 (32%)
   6 (15%)

 9 (22%)
16 (39%)
 6 (15%)
10 (24%)

               0

0,03

Obecność CD34 na blastach   13 (32%) 28 (68%) 0,001

Obecność CD117 na blastach   24 (58%) 27 (66%) 0,49

Obecność Pgp na blastach   3 (7%) 12 (29%) 0,01

% CR
95% Cl

 32 (78%)
(62–89%)

27 (66%)
            (50–80%)

0,22

DFS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

18
(52% (38–62)

16
37% (27–49)

0,05

OS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

18
51% (39–66)

15
27% (17–42)

0,01

IV.4.2.  Analiza przeżycia chorych na AML w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego 
w zależności od ekspresji genu ERG 
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Ryc. 13. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat – grupa pośredniego ryzyka cytogenetycznego w zależności od ekspresji 
genu ERG: wysoka (high) N = 41 i niska (low) N = 41 
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Ryc. 14. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML po-
niżej 60 lat – grupa pośredniego ryzyka cytogenetycznego w zależności od ekspresji genu 
ERG: wysoka (high) N = 41 i niska (low) N = 41 

IV.5.  Badanie obecności mutacji FLT3-ITD u chorych na AML poniżej 60 lat 
w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego według SWOG 

IV.5.1.  Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia chorych na AML w grupie pośredniego 
ryzyka cytogenetycznego w zależności od obecności mutacji FLT3-ITD 

FLT3-ITD-pozytywni
N = 16 (20%)

FLT3-ITD-negatywni
N = 66 (80%) p

Wiek (lata)
mediana
zakres

40,5
(24–58)

43,5
(21–58)

0,41

Liczba leukocytów (x 109/l)
średnia
zakres

82
(5,7–278)

40
(1,3–278)

0,01

% blastów w szpiku
średnia 70 68

0,37

Wysoka ekspresja BAALC 8 (50%) 33 (50%) 0,99

Wysoka ekspresja EVI1 3 (19%) 13 (20%) 0,93

Wysoka ekspresja ERG 8 (50%) 33 (50%) 0,99
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FAB
M0
M1
M2
M4
M5

1 (6%)
3 (19%)
4 (25%)
7 (44%)
1 (6%)

12 (18%)
22 (33%)
11 (17%)
16 (24%)

5 (8%)

0,36

Obecność CD34 na blastach 6 (37%) 32 (48%) 0,09

Obecność CD117 na blastach 9 (56%) 42 (64%) 0,58

autoHSCT
alloHSCT

2 (12,5%)
4 (25%)

6 (9%)
17 (26%)

0,46
0,22

% CR
95% Cl

50%
          (25–75%)

78%
(65–86%)

0,03

DFS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

27
58% (48–70)

17
42% (30–55)

0,77

OS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

12
34% (22–46)

18
40% (30–57)

0,28

IV.5.2.  Analiza przeżycia chorych na AML w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego 
w zależności od obecności mutacji FLT3-ITD

neg
pos

log rank p = 0,77 
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Ryc. 15. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat – grupa pośredniego ryzyka cytogenetycznego w zależności od obecności 
(pos) N = 16 lub braku (neg) N = 66 mutacji FLT3-ITD 
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Ryc. 16. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML po-
niżej 60 lat – grupa pośredniego ryzyka cytogenetycznego w zależności od obecności (pos) 
N = 16 lub braku (neg) N = 66 mutacji FLT3-ITD 

IV.6.  Badanie ekspresji genu MN1 u chorych na AML poniżej 60 lat 
w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego według SWOG

IV.6.1.  Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia chorych na AML w grupie pośredniego
ryzyka cytogenetycznego w zależności od ekspresji genu MN1 

Niska ekspresja MN1
N = 30

Wysoka ekspresja MN1
N = 30 p

Wiek (lata)
mediana
zakres

37,5
(22–58)

43
(19–60)

0,25

Liczba leukocytów (x 109/l)
średnia
zakres

48
(1,7–242)

45
(0,7–197)

0,40

% blastów w szpiku
średnia 62 72

0,02

Obecność FLT3-ITD 8 (27%) 4 (13%) 0,20

Wysoka ekspresja BAALC 12 (40%) 20 (67%) 0,04
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Wysoka ekspresja ERG  10 (33%)  20 (67%) 0,01

Wysoka ekspresja EVI1    4 (13%)    8 (27%) 0,20

FAB
M0
M1
M2
M4
M5

0
   9 (30%)
   4 (13%)
 13 (43%)
   4 (14%)

 10 (33%)
 10 (33%)
   5 (17%)
   5 (17%)

                 0

0,01

Obecność CD34 na blastach   11 (37%)   21 (70%) 0,01

Obecność CD117 na blastach  18 (60%)  16 (53%) 0,60

autoHSCT
alloHSCT

   3 (10%)
   7 (23%)

   5 (16%)
   7 (23%)

0,46
0,22

% CR
95% Cl

 23 (76%)
(58–90%)

 18 (60%)
(40–77%)

0,17

DFS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

27
55% (40–66)

16
37% (18–48)

0,14

OS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

18
41% (26–55)

17
33% (20–45)

0,7

IV.6.2.  Analiza przeżycia chorych na AML w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego 
w zależności od ekspresji genu MN1 

log rank p = 0,14 
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Ryc. 17. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat – grupa pośredniego ryzyka cytogenetycznego w zależności od wysokiej 
(high) N = 30 lub niskiej (low) N = 30 ekspresji genu MN1 
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Ryc. 18. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML po-
niżej 60 lat – grupa pośredniego ryzyka cytogenetycznego w zależności od wysokiej (high) 
N = 30 lub niskiej (low) N = 30 ekspresji genu MN1 

IV.6.3.  Analiza wielowariantowa, z uwzględnieniem czynników biomolekularnych, dla DFS i OS 
w grupie chorych na AML o pośrednim ryzyku cytogenetycznym według modelu Coxa 

DFS OS

HR 95% CI p HR 95% CI p

Ekspresja BAALC      5,6 1,85–17 0,002 3,13 1,74–5,63 0,0001

Ekspresja ERG 0,43 0,13–2,40 0,03 1,96 1,12–3,43 0,02

Obecność FLT3-ITD 0,70 0,21–2,3 0,55 1,45 0,76–2,76 0,26

Ekspresja MN1 0,38 0,14–1,08 0,05 1,13 0,61–2,10 0,70

Leukocytoza 1,00 1,00–1,00 0,2 1,52 1,01–2,30 0,05
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IV.7.  Badanie ekspresji genu MN1 u chorych na AML poniżej 60 lat 
w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego według SWOG

IV.7.1.  Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia chorych na AML 
w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego w zależności od ekspresji genu MN1 

Niska ekspresja MN1
N = 23

Wysoka ekspresja MN1
N = 27 p

Wiek (lata)
mediana
zakres

34
(22–58)

44
(19–60)

0,29

Liczba leukocytów (x 109/l)
średnia
zakres

77
(1,3–472)

61
(1,6–338)

0,29

% blastów w szpiku
średnia 61% 78%

0,05

Obecność FLT3-ITD    8 (35%)   7 (26%) 0,50

Wysoka ekspresja BAALC    6 (26%) 18 (67%) 0,004

Wysoka ekspresja ERG    5 (33%) 16 (60%) 0,01

Wysoka ekspresja EVI1  2 (7%)   5 (19%) 0,29

FAB
M0
M1
M2
M4
M5

 2 (9%)
       7 (30,5%)

   4 (17%)
      7 (30,5%)

   3 (13%)

  5 (19%)
15 (56%)

2 (7%)
  5 (19%)

                0

0,12

Obecność CD34 na blastach  10 (43%) 24 (89%) 0,001

Obecność CD117 na blastach  10 (43%) 21 (78%) 0,03

% CR
95% Cl

52%
(30–73%)

30%
(14–50%)

0,05

DFS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

24
25% (brak)

15
(20%) (brak)

0,62

OS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

9
28% (brak)

6
12% (brak)

0,37
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IV.7.2.  Analiza przeżycia chorych na AML w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego 
w zależności od ekspresji genu MN1 
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Ryc. 19. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat – grupa wysokiego ryzyka cytogenetycznego w zależności od wysokiej 
(high) N = 27 lub niskiej (low) N = 23 ekspresji genu MN1 
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Ryc. 20. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML poni-
żej 60 lat – grupa wysokiego ryzyka cytogenetycznego w zależności od wysokiej (high) N = 27 
lub niskiej (low) N = 23 ekspresji genu MN1 
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IV.8.  Badanie ekspresji genu BAALC u chorych na AML poniżej 60 lat 
w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego według SWOG

IV.8.1.  Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia chorych na AML w grupie wysokiego 
ryzyka cytogenetycznego w zależności od ekspresji genu BAALC 

Niska ekspresja BAALC
N = 26

Wysoka ekspresja BAALC
N = 24 p

Wiek (lata)
mediana
zakres

44
(18–60)

41
(19–59)

0,31

Liczba leukocytów (x 109/l)
średnia
zakres

72
(1,3–472)

65
(1,6–338)

0,39

% blastów w szpiku
średnia 75% 64%

0,02

Obecność FLT3-ITD  11 (42%)   4 (17%) 0,05

Wysoka ekspresja ERG   5 (19%) 18 (75%) 0,03

Wysoka ekspresja EVI1   3 (11%)   4 (16%) 0,56

FAB
M0
M1
M2
M4
M5

2 (8%)
13 (50%)

2 (8%)
  6 (23%)
  3 (11%)

  5 (21%)
  9 (37%)
  4 (17%)
  6 (25%)

                  0

0,30

Obecność CD34 na blastach 14 (53%) 20 (83%) 0,03

Obecność CD117 na blastach 13 (50%) 16 (67%) 0,23

% CR
95% Cl

46%
(26–66)

33%
(15–55)

0,36

DFS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

25
33% (20–43)

13
14% (0–20)

0,37

OS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

18
37% (20–47)

5
6% (0–20)

0,02
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IV.8.2.  Analiza przeżycia chorych na AML w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego 
w zależności od ekspresji genu BAALC 
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Ryc. 21. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat – grupa wysokiego ryzyka cytogenetycznego w zależności od wysokiej 
(high) N = 24 lub niskiej (low) N = 26 ekspresji genu BAALC 
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Ryc. 22. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML po-
niżej 60 lat – grupa wysokiego ryzyka cytogenetycznego w zależności od wysokiej (high) 
N = 24 lub niskiej (low) N = 26 ekspresji genu BAALC 
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IV.9.  Badanie ekspresji genu ERG u chorych na AML poniżej 60 lat 
w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego według SWOG

IV.9.1.  Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia chorych na AML w grupie wysokiego
ryzyka cytogenetycznego w zależności od ekspresji genu ERG 

Niska ekspresja ERG
N = 29

Wysoka ekspresja ERG
N = 21 p

Wiek (lata)
mediana
zakres

42
(18–60)

44
(19–59)

0,27

Liczba leukocytów (x 109/l)
średnia
zakres

65
(1,3–472)

74
(1,6–340)

0,38

% blastów w szpiku
średnia 61 78

0,01

Obecność FLT3-ITD  7 (24%)   8 (38%) 0,29

Wysoka ekspresja BAALC 11 (38%) 13 (62%) 0,01

Wysoka ekspresja EVI1 1 (3%)   6 (29%) 0,01

FAB
M0
M1
M2
M4
M5

                2 (7%)
              13 (45%)

 4 (14%)
 7 (24%)
 3 (10%)

  5 (24%)
  9 (43%)
2 (9%)

  5 (24%)
                0

0,33

Obecność CD34 na blastach              16 (55%) 18 (86%) 0,02

Obecność CD117 na blastach              12 (41%) 17 (81%) 0,005

% CR
95% Cl

              14 (48%)
(35–55)

  6 (29%)
(20–35)

0,16

DFS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

24
33% (20–42)

12
0%

0,26

OS
mediana (mies.)
3-letni % (95% Cl)

9
28% (brak)

5
4% (brak)

0,14
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IV.9.2.  Analiza przeżycia chorych na AML o wysokim ryzyku cytogenetycznym 
w zależności od ekspresji genu ERG 
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Ryc. 23. Porównanie prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby DFS u chorych na 
AML poniżej 60 lat – grupa wysokiego ryzyka cytogenetycznego w zależności od wysokiej 
(high) N = 24 lub niskiej (low) N = 26 ekspresji genu ERG
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Ryc. 24. Porównanie prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia OS u chorych na AML po-
niżej 60 lat – grupa wysokiego ryzyka cytogenetycznego w zależności od wysokiej (high) 
N = 24 lub niskiej (low) N = 26 ekspresji genu ERG 
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IV. 9.3.  Analiza wielowariantowa według modelu Coxa, z uwzględnieniem czynników
biomolekularnych, dla DFS i OS w grupie chorych na AML o wysokim ryzyku 
cytogenetycznym 

DFS OS

HR 95% CI p HR 95% CI p

Ekspresja BAALC 0,38 0,08–1,77 0,22 0,47 0,26–0,87 0,02

Ekspresja ERG 1,99 0,56–7,05 0,29 1,58 0,86–2,89 0,14

Ekspresja FLT3-ITD do oceny 0,74 0,42–1,32 0,31

Ekspresja MN1 0,3 0,06–1,47 0,14 1,31 0,72–2,38 0,38

Leukocytoza 1,00 1,0–1,0 0,8 1,91 1,44–2,54 0,09
 





V. OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA

Współczesne leczenie ostrych białaczek opiera się na coraz dokładniejszym rozpo-
znawaniu czynników wpływających na zachowanie się komórek białaczkowych pod 
wpływem leczenia oraz opracowaniu nowych metod terapii dostosowanych do charak-
terystyki cytogenetycznej i biomolekularnej komórek blastycznych. Na początku lat 
sześćdziesiątych XX wieku opisano po raz pierwszy zmiany cytogenetyczne mające 
znaczenie kliniczne oraz uzyskano linie komórek białaczkowych umożliwiające bada-
nia in vitro nad biologią białaczek [157–160]. 

Izolacja odwrotnej transkryptazy, rozwój metod sekwencjonowania DNA, poznanie 
techniki łańcuchowej reakcji polimerazowej oraz wprowadzenie do powszechnej diag-
nostyki techniki FISH przyczyniły się do ewolucji i możliwości ujednolicenia wyników 
badań cytogenetycznych w ostatnich 50 latach [161–164]. 

Kolejne proponowane klasyfi kacje AML w coraz większym stopniu uwzględnia-
ją ocenę cytogenetyczną, a także biomolekularną komórek białaczkowych, wskazując 
na znaczną heterogenność tej choroby. Charakterystyka biologiczna, przebieg kliniczny 
tego schorzenia oraz odpowiedź na leczenie są uzależnione od wielu czynników (wiek, 
liczba leukocytów w chwili rozpoznania, stan kliniczny chorego), ale za najistotniejsze 
kryterium prognostyczne uważa się zmiany genetyczne i molekularne w komórkach 
blastycznych. Na podstawie wnikliwego poznania czynników rokowniczych możliwe 
jest zaplanowanie leczenia dostosowanego do podatności na chemioterapię oraz precy-
zyjniejsze ustalenie wskazań do wykonania przeszczepienia komórek hematopoetycz-
nych [11, 165–168].

Głównymi celami przedstawionej pracy było zbadanie, czy wybrane mutacje genów 
i zmiany w ich ekspresji mają związek z cechami biologicznymi i znaczeniem dla wy-
ników leczenia. 

Badanie ekspresji genu EVI1 wykonano u wszystkich 179 objętych analizą chorych. 
Według różnych autorów wysoka ekspresja tego genu (w porównaniu ze szpikiem osób 
zdrowych) występuje nie tylko u chorych ze zmianą kariotypową 3q26, ale także wśród 
chorych z prawidłowym kariotypem blastów, w pośredniej grupie ryzyka cytogene-
tycznego oraz u chorych ze zmianami zaliczanymi do grupy wysokiego ryzyka cyto-
genetycznego, niewykazującymi zmian w obrębie 3. chromosomu, a nawet w pojedyn-
czych przypadkach zmian cytogenetycznych rokujących korzystnie inv(16)(p13q22) 
[83, 169, 170]. 

W analizowanej grupie chorych wysoką ekspresję genu EVI1 stwierdzono u 35/179 
(19%) chorych, w tym w grupach ryzyka cytogenetycznego: wysokiego u 17/72 (23%), 
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pośredniego u 16/82 (19%) i korzystnego u 2/25 (8%) badanych. Lugthart i wsp. podają, 
że częstość wysokiej ekspresji EVI1 wynosiła w powyższych grupach odpowiednio: 
29, 5 i 1% [169]. Rozbieżności pomiędzy wynikami własnymi a opublikowanymi we 
wspomnianym  doniesieniu mogą wynikać z różnicy w metodzie oceny ekspresji EVI1 
w szpiku kontrolnym u osób zdrowych. W cytowanej pracy wartości dCT oceniano 
osobno dla każdego transkryptu alternatywnego genu EVI1 (EVI1-1A, EVI1-1B, EVI1-
- 1C, EVI1-1D, EVI1-3L) oraz ME. 

Grupy chorych wykazujących wysoką i niską ekspresję genu EVI1 nie różniły 
się medianą i średnią wieku, płcią, rozkładem podtypów według klasyfi kacji cytomor-
fologicznej FAB oraz średnim odsetkiem i medianą komórek blastycznych w szpiku. 
Porównywane grupy chorych nie różniły się również cechami immunofenotypowy-
mi komórek blastycznych: częstością występowania antygenu CD34 na komórkach 
blastycznych oraz glikoproteiny P (Pgp). Wysoka ekspresja EVI1 była związana z wy-
stępowaniem znamiennie wyższej liczby płytek krwi (p = 0,01) i tendencją (na granicy 
istotności statystycznej) do niższej liczby białych krwinek (p = 0,05). Istotnie wyższa 
liczba płytek krwi w przypadku wysokiej ekspresji EVI1 może wiązać się z rolą, jaką 
pełni gen EVI1 w promowaniu proliferacji megakariocytów [171]. 

W analizie obejmującej grupy ryzyka cytogenetycznego stwierdzono istotnie częst-
sze występowanie wysokiej ekspresji genu EVI1 w grupie pośredniego i wysokiego 
ryzyka cytogenetycznego (p < 0,001). Występowanie mutacji FLT3 korelowało z niską 
ekspresją genu EVI1 (p = 0,03). 

Powyższe obserwacje dotyczące charakterystyki demografi cznej i klinicznej cho-
rych są zgodne z obserwacjami innych autorów [83]. 

Analiza wyników leczenia i przeżycia wykazała, że wysoka ekspresja EVI1 kore-
lowała ze znamiennie niższym odsetkiem CR (51%; 95% CI 34–68) vs 67% (95% CI 
58–74; p = 0,03) oraz krótszym czasem 3-letniego OS, odpowiednio dla wysokiej i ni-
skiej espresji: mediany 8 i 15 miesięcy, odsetek 3-letniego OS 24% i 36% (p = 0,03) 
(ryc. 2). Należy zaznaczyć, że częstość wykonywania auto-i allotransplantacji komórek 
hematopoetycznych w analizowanych grupach była porównywalna. Wysoka ekspresja 
genu EVI1 okazała się również niezależnym czynnikiem wpływającym niekorzystnie 
na OS w modelu wielowariantowym Coxa z uwzględnieniem grupy ryzyka cytogene-
tycznego, wieku chorych oraz występowania FLT3-ITD (HR 1,63; 95% CI 1,03–2,57; 
p = 0,03). W porównywanych grupach chorych nie wykazano istotnej statystycznie róż-
nicy w medianie i 3-letnim czasie przeżycia wolnego od choroby – DFS, odpowiednio 
dla wysokiej i niskiej ekspresji EVI1: 10 i 17 miesięcy oraz 35 i 43% (p = 0,34) (ryc. 1). 
Analiza wskaźników DFS i OS dla chorych z wysoką i niską ekspresją EVI1, anali-
zowanych oddzielnie dla grupy pośredniego i wysokiego ryzyka cytogenetycznego, 
nie wykazała istotnych statystycznie różnic, jednakże w przypadku grupy wysokiego 
ryzyka cytogenetycznego zaobserwowano trend do pogorszenia DFS i OS u chorych 
z wysoką ekspresją EVI1 (odpowiednio p = 0,18 i p = 0,1) (ryc. 3–6). Podsumowując, 
należy stwierdzić, że w analizowanej grupie chorych wysoka ekspresja EVI1 okazała 
się niekorzystnym czynnikiem prognostycznym dla osiągnięcia CR oraz niezależnym 
wskaźnikiem pogarszającym całkowite przeżycie, i jest to zgodne z danymi innych 
autorów. Lugthart i wsp. oraz Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani i wsp. 
w swoich publikacjach wykazali również znamienny statystycznie niekorzystny wpływ 
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na 5-letni DFS (wysoka vs niska ekspresja EVI1, 5 vs 32%; p < 0,001), natomiast nie po-
dali, u jakiej liczby chorych wykonano przeszczepienie komórek hematopoetycznych. 

W materiale własnym rearanżacje w obrębie 3q26 ujawniono w klasycznej ana-
lizie kariotypu i badaniu FISH jedynie u 8 z 35 (23%) chorych z wysoką ekspresją 
EVI1 w badaniu RQ- PCR, u pozostałych 27 z 35 (77%), w tym również u 16 chorych 
z prawidłowym kariotypem blastów, zwiększoną ekspresję wykazano tylko w oparciu 
o badanie metodą RQ-PCR. Można więc wnioskować, że również u chorych z pra-
widłowym kariotypem oznaczenie genu EVI1 metodami biologii molekularnej może 
być uzasadnione. Warunkiem miarodajnej oceny wyniku pozytywnego w przypadku 
pacjenta jest staranne wykonanie analizy w grupie kontrolnej osób zdrowych, ponieważ 
gen EVI1 obecny jest w komórkach prekursorowych prawidłowego szpiku. 

W badaniu Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani zmiany dotyczące 3q26 
wykazano tylko u 4 z 44 chorych wykazujących ekspresję EVI1 i/lub MDS1-EVI1 
[83]. Niedoszacowanie częstości występowania wysokiej ekspresji genu EVI1 u chorych 
na AML podkreśla wielu autorów, wskazując na znaczenie badania metodą RQ-PCR 
u pacjentów niewykazujących zmian abn3q26 w analizie cytogenetycznej i/lub badaniu 
FISH [169, 172–176].

Badanie mutacji FLT3-ITD przeprowadzono u wszystkich analizowanych cho-
rych na AML w wieku poniżej 60 lat, obecność mutacji wykazano u 34/179 (19%) 
chorych, co jest zgodne z wynikami innych autorów ujętych w tabeli 5 [98, 99, 101, 
177– 179]. 

W poszczególnych grupach ryzyka cytogenetycznego niskiego, pośredniego i wy-
sokiego stwierdzono odpowiednio 4, 19 i 24% chorych z obecnością tej mutacji. 

 Badane grupy chorych ze stwierdzoną mutacją FLT3-ITD oraz brakiem mutacji 
nie różniły się pod względem mediany i średniej wieku, płci chorych oraz dystrybucji 
 podtypów według klasyfi kacji FAB oraz liczby wykonanych transplantacji komórek 
hematopoetycznych. Nie stwierdzono również znamiennych różnic w częstości wy-
stępowania antygenu CD34 oraz glikoproteiny P w immunofenotypie komórek blas-
tycznych. 

Obecność FLT3-ITD istotnie korelowała z wyższą liczbą leukocytów w chwili rozpo-
znania (p = 0,002) oraz wyższym odsetkiem komórek blastycznych w szpiku (p = 0,01), 
co jest zgodne z wieloma doniesieniami i wynika z opisanego we wstępie działania genu 
stymulującego proliferację komórek [87, 99, 180, 181]. 

Obecność mutacji FLT3-ITD korelowała z niską ekspresją genu EVI1 (p = 0,03). Oce-
na wyników leczenia i przeżycia wykazała, że obecność FLT3-ITD korelowała z niż-
szym odsetkiem CR (47%; 95% CI 30–65 vs 68%; 95% CI 59–75; p = 0,03), gorszym 
wskaźnikiem DFS  (29 vs 44%; mediana 14 vs 18 mies.; p = 0,02) oraz OS (19 vs 37%; 
mediana 9 vs 15 mies.; wysoka znamienność p = 0,01). Wyniki te obrazują także krzy-
we przeżycia Kaplana-Meiera dla DFS i OS wraz ze znamiennymi wynikami testu 
log-rank (ryc. 7 i 8). Obecności mutacji FLT3-ITD okazała się także niezależnym nieko-
rzystnym czynnikiem prognostycznym dla DFS i OS w analizie wielowariantowej (od-
powiednio HR 1,48; p = 0,02 oraz HR 1,7; p = 0,01). Wskaźniki DFS i OS dla chorych 
FLT3-ITD-pozytywnych i FLT3-ITD-negatywnych analizowano także osobno dla gru-
py wysokiego ryzyka cytogenetycznego; w tej grupie obecność mutacji nie miała wpły-
wu na wyniki przeżycia wolnego od choroby oraz przeżycia całkowitego (ryc. 9 i 10). 
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Wyniki te potwierdza większość opublikowanych prac, istnieją także doniesienia, 
w których nie wykazano znaczenia prognostycznego mutacji FLT3-ITD (tabela 6). Roz-
bieżność wyników co do wartości prognostycznej FLT3-ITD można odnieść do hete-
rogenności populacji chorych, różnic w aktywności stosowanego leczenia cytostatycz-
nego, zwłaszcza indukującego remisję (wykorzystywanie podwójnej indukcji), a także 
odmienności stosowanej metodyki badań molekularnych. Ostatnio podkreśla się rów-
nież, że obecność mutacji domeny dla kinazy tyrozynowej FLT3 (FLT3-TKD) może 
mieć korzystniejsze rokowanie w porównaniu z FLT3-ITD [182, 183].

W porównaniu z innymi opracowaniami odsetek chorych FLT3-ITD-pozytywnych 
w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego był niższy niż wskazywany przez innych 
autorów, aczkolwiek należy zauważyć, że poszczególne analizy różnią się liczebnością 
chorych, uwzględniają chorych na AML wtórną do zespołu mielodysplastycznego oraz 
chorych z MDS transformującym w ostrą białaczkę (RAEB-t) [99]. W opracowaniu Gale 
i wsp., oceniającym ilościowo FLT3-ITD wśród 1425 chorych, których podzielono na 
podgrupy w zależności od niskiego, średniego i wysokiego poziomu allelu zmutowanego, 
podali następującą częstość wykrywanej mutacji FLT3-ITD, odpowiednio dla grupy 
niskiego i pośredniego ryzyka cytogenetycznego: 7 i 30% oraz dla grupy chorych 
z prawidłowym kariotypem 34%. Autorzy wykazali również, że ryzyko wznowy u pa-
cjentów w każdym przypadku wykrycia obecności allelu zmutowanego (FLT3-ITD), 
niezależnie od wartości stosunku allelu zmutowanego do alleu dzikiego, było wyższe 
w porównaniu z chorymi wykazującymi jedynie obecność allelu dzikiego FLT3 [180]. 

Tabela 6

Częstość występowania FLT3I-TD u dorosłych chorych z AML 
oraz wpływ na przeżycie – przegląd piśmiennictwa

Autor (liczba 
chorych)

Częstość
występowania APL Prawidłowy

kariotyp

AML 
z t(8; 21) 
inv(16)

Niekorzystna 
cytogenetyka

Wpływ na 
przeżycie

Kiyoi i wsp. 
(74) – 20,3% 

(15/74) – – – niekorzystny

Yamamoto
i wsp. (429)

18,9% 
(81/429) – 28% 

(23/82)
11,8% 
(4/34)

18,2 
(2/11) niekorzystny

Rombouts 
i wsp. (75)

23,7% 
(14/59) – 24,2%

(16/66) – 0% 
(0/6) niekorzystny

Abu-Duhier
i wsp. (106) – 10% 

(1/10)
22,7% 
(10/44)

5,8%
(3/52) – niekorzystny

Kottaridis
i wsp. (854) – 26,6%

(227/854)
36,8%

(49/133)
34,2%

(96/281)
8,3%

(9/109) niekorzystny

Whitman
i wsp. (82) – – 28%

(23/82) – – brak wpływu

Thiede i wsp. 
(979)

22,2%
(217/979)

33,3%
(13/39)

29,7%
(134/451)

4,5%
(4/88)

1,7%
(5/298) niekorzystny

Schnittger
i wsp. (1003)

23,3%
(234/100)

35,8%
(24/67)

39,3%
(149/379)

5,4%
(6/11)

2,7%
(3/110) brak wpływu
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Boissel i wsp.
(159)

25,2%
(40/159) – 35,4%

(28/79)
0%

(0/23) brak wpływu

Noguera
i wsp. (90) – 36,7%

(33/90) – – brak wpływu

Frohling 
i wsp. (523)

22,8%
(119/523)

39,2%
(20/51)

31,7%
(71/224)

5,7%
(4/70)

2,2%
(1/45) niekorzystny

Kainz i wsp.
(100) – 38,1%

(8/21)
30,2%
(16/53) –

Moreno i wsp.
(208)

17,3%
(36/208) – – niekorzystny

Jilani i wsp.
(85)

21,2%
(18/85) – – niekorzystny

Wspomniano we wstępie, iż około 50% chorych na AML ma prawidłowy kariotyp 
komórek blastycznych – chorzy ci stanowią większość w grupie o tzw. pośrednim ry-
zyku cytogenetycznym, identyfi kacja dodatkowych czynników prognostycznych dla tej 
grupy chorych może mieć więc istotne implikacje terapeutyczne [185–191].

W przeprowadzonej analizie do grupy o pośrednim ryzyku cytogenetycznym włą-
czono chorych zgodnie z klasyfi kacją SWOG, u 71/82 (87%) stwierdzono prawidłowy 
kariotyp, natomiast u 11/82 (13%) zmiany towarzyszące.

W grupie 82 pacjentów o pośrednim ryzyku cytogenetycznym oceniono ekspresję 
wybranych genów mogących mieć znaczenie prognostyczne: BAALC, ERG, MN1 oraz 
występowanie mutacji FLT3-ITD i dokonano porównania charakterystyki klinicznej 
oraz wskaźników przeżycia w zależności od obecności lub braku mutacji oraz wysokiej 
lub niskiej ekspresji genów. 

Analiza chorych wykazujących wysoką i niską ekspresję genu BAALC nie wykazała 
różnic w medianie i średnim wieku pacjentów, odsetku komórek blastycznych oraz licz-
bie płytek krwi w chwili rozpoznania. Wysokiej ekspresji genu BAALC towarzyszyła 
niższa liczba leukocytów w chwili rozpoznania (jednak nieznamienna statystycznie, 
p = 0,09) oraz istotnie niższa częstość podtypów M4 i M5 według FAB (p = 0,03), częst-
sze występowanie immunofenotypu blastów z obecnością antygenu CD34 (p = 0,001) 
oraz glikoproteiną P (p = 0,01). Częstość immunofenotypu blastów z ekspresją anty-
genu CD117 była w obu grupach porównywalna (p = 0,82). Stwierdzono, że wysokiej 
ekspresji genu BAALC towarzyszyła wysoka ekspresja genu ERG – wynik o wysokiej 
istotności statystyczej p = 0,00003, natomiast częstość mutacji FLT3-ITD oraz wysokiej 
ekspresji genu EVI1 była w obu grupach podobna: odpowiednio p = 0,99 i p = 0,27. 

Odsetek całkowitych remisji (CR) w grupie chorych z wysoką ekspresją BAALC był 
niższy w porównaniu z grupą o niskiej ekspresji genu i wynosił odpowiednio: 66 i 78%, 
różnica nie była jednak istotna statystycznie (p = 0,22). Wskaźniki przeżycia wolnego 
od choroby i całkowitego przeżycia u chorych z wysoką ekspresją genu BAALC były 
znamiennie niższe w porównaniu z pacjentami wykazującymi niską ekspresję genu 
i wynosiły odpowiednio: 3-letni DFS 23 vs 65% (log rank p = 0,0002), 3-letni OS 18 vs 
60% (log rank p = 0,00009) (ryc. 9 i 10). 

Przedstawiona charakterystyka chorych jest porównywalna z dostępnymi w piśmien-
nictwie danymi, w kilku publikacjach autorzy podkreślają także częste współwystępo-
wanie wysokiej ekspresji BAALC z mutacją FLT3-ITD, brakiem zmutowanego genu 
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nukleofosminy (NPM1) oraz mutacją genu CEBPA, nadekspresją genu MDR1, a tak-
że istotnie częstszą obecnością antygenów komórek progenitorowych CD34, CD133, 
KIT w immunofenotypie blastów. Może to sugerować potencjalne korzyści wynikające 
z zastosowania u chorych z wysoką ekspresją genu BAALC leków blokujących gliko-
proteinę P (Valspodar, kwas walproinowy) czy też inhibitorów KIT (np. imatinibu czy 
dasatinibu). Ponadto wskazuje też na współwystępowanie z wysoką ekspresją BAALC 
wielu innych niekorzystnych czynników rokowniczych [113, 115, 165, 192–194]. 

Przedstawione w niniejszej pracy znamienne statystycznie dane dotyczące gorszych 
wskaźników prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od choroby oraz przeżycia całko-
witego u chorych z wysoką ekspresją BAALC znajdują potwierdzenie w doniesieniach 
innych autorów [115].

W analizie przeprowadzonej przez grupę badawczą CALGB, dotyczącej znaczenia 
prognostycznego wysokiej ekspresji BAALC, wykazano, że jest ona niezależnym czyn-
nikiem pogarszającym wskaźnik całkowitych remisji oraz przeżycie całkowite u cho-
rych z prawidłowym kariotypem [193].

Charakterystyka demografi czna i kliniczna chorych wykazujących wysoką ekspre-
sję genu ERG była podobna jak w grupie chorych wykazujących wysoką ekspresję genu 
BAALC, również w przypadku niskiej ekpresji ERG i niskiej ekspresji BAALC charak-
terystyka kliniczna i demografi czna chorych nie wykazywały różnic.

Nie wykazano różnic w medianie i średnim wieku pacjentów, średniej liczbie leuko-
cytów oraz płytek krwi w chwili rozpoznania pomiędzy grupami chorych z wysoką i ni-
ską ekspresją genu ERG. Wysokiej ekspresji genu ERG towarzyszył znamiennie wyższy 
odsetek blastów w szpiku (p = 0,01) oraz istotnie niższa częstość podtypów M4 i M5 
według FAB (p = 0,03), częstsze występowanie immunofenotypu blastów z obecnością 
antygenu CD34 (p = 0,001) oraz glikoproteiną P (p = 0,01). Częstość występowania mu-
tacji FLT3-ITD była taka sama w grupie chorych z wysoką i niską ekspresją ERG (20%), 
a częstość wysokiej ekspresji EVI1 w tych grupach była podobna (17 i 22%). 

Stwierdzono, że wysokiej ekspresji genu ERG towarzyszy wysoka ekspresja genu 
BAALC przy bardzo wysokiej istotności statystycznej (p = 0,00003), sytuacja ta odpo-
wiada opisanej powyżej w przypadku wysokiej ekspresji BAALC. Odsetek całkowitych 
remisji nie różnił się istotnie statystycznie w obu grupach, u pacjentów z wysoką i niską 
ekspresją ERG wynosił odpowiednio: 66 i 78% (p = 0,22). Wskaźniki przeżycia wolne-
go od choroby i całkowitego przeżycia analizowane u chorych z wysoką ekspresją genu 
ERG były istotnie gorsze w porównaniu z pacjentami z niską ekspresją ERG i wynosiły 
odpowiednio: 3-letni DFS – 37 i 52% (p = 0,05), 3-letni OS – 27 i 51% (p = 0,01). Nieko-
rzystny wpływ wysokiej ekspresji ERG wykazano w odniesieniu do wskaźników DFS 
i OS także w analizie wielowariantowej. 

W nielicznych opublikowanych pracach dotyczących znaczenia ekspresji ERG 
u chorych na AML de novo poniżej 60 lat wykazano w analizie wielowariantowej, że 
wysoka ekspresja genu jest niezależnym czynnikiem rokowniczym wpływającym na 
niższy odsetek osiąganych CR oraz krótszy czas przeżycia wolnego od zdarzeń (EFS) 
w przypadku jednoczesnego braku mutacji FLT3-ITD oraz obecności mutacji NPM1 
[124, 125]. 

Na osiągnięcie remisji poza charakterystyką cytogenetyczną i biomolekularną ma 
wpływ wiele czynników związanych z pacjentem (stan ogólny, czas od pierwszych ob-
jawów do rozpoznania), a przede wszystkim różnice w stosowanych schematach che-
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mioterapii, co utrudnia bezpośrednie porównywanie wyników. W materiale własnym 
częstość występowania mutacji FLT3-ITD w grupie o wysokiej i niskiej ekspresji ERG 
była identyczna i wynosiła 20%, jest to wartość zbliżona do podawanej w literatu-
rze [195]. 

Występowanie mutacji FLT3-ITD przeanalizowano oddzielnie w grupie o pośred-
nim ryzyku cytogenetycznym, jej obecność stwierdzono u 20% (16/82) chorych, co jest 
zgodne z danymi z piśmiennictwa [87, 98, 99, 177, 196–198]. Charakterystyka klinicz-
na chorych z obecnością mutacji FLT3 w grupie pośredniego ryzyka cytogenetyczne-
go była podobna do analizowanej wcześniej dla wszystkich grup cytogenetycznych. 
Grupy pacjentów z obecnością i brakiem mutacji FLT3-ITD nie różniły się medianą 
i średnią wieku, częstością występowania podtypów AML według klasyfi kacji FAB 
oraz średnim odsetkiem blastów w szpiku, a także częstością występowania antygenów 
CD34 i CD117 w immunofenotypie komórek blastycznych.

Występowanie mutacji genu FLT3-ITD łączyło się ze znamiennie wyższą średnią 
liczbą leukocytów (p = 0,01). W grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego częstość 
występowania wysokiej ekspresji genów BAALC, ERG oraz EVI1 była podobna u cho-
rych z obecnością i brakiem mutacji FLT3-ITD. 

Odsetek CR różnił się istotnie w obu analizowanych grupach, wynosił dla chorych 
ze stwierdzoną mutacją i nie wykazujących obecności mutacji FLT3-ITD odpowiednio 
50 i 78% (p = 0,03). Porównanie wyników prawdopodobieństwa przeżycia bez choroby 
(DFS) i przeżycia całkowitego (OS) w obu grupach z obecnością i brakiem mutacji 
FLT3-ITD nie wykazało znamiennych statystycznie różnic: odpowiednio log rank 
p = 0,77 i log rank p = 0,28 (ryc. 15 i 16). Z uwagi na małą liczebność grup wyniki tej 
analizy muszą być traktowane z ostrożnością. 

Ostatnio opublikowane badania wykazały korzystny wpływ obecności mutacji genu 
dla nukleofosminy1 (NPM1) na zmniejszenie ryzyka wznowy i wydłużenie całkowitego 
przeżycia chorych z prawidłowym kariotypem, dotyczy to również chorych z obecnością 
FLT3-ITD [64, 106–108, 199, 200]. 

Gale i wsp. zaproponowali utworzenie 3 grup chorych w oparciu o kombinację pro-
gnostycznie istotnych czynników biomolekularnych FLT3-ITD oraz NPM1: grupa ko-
rzystnego rokowania FLT3-ITD(–)/NPM1(+), pośredniego rokowania FLT3-ITD(–)/
NPM1(–) lub FLT3-ITD(+)/NPM1(+) oraz wysokiego ryzyka FLT3-ITD(+)/NPM1(–). 
Autorzy wskazują, że pacjenci, u których stwierdzono wysoki poziom allelu genu zmu-
towanego (minimum 50% wszystkich wykrywanych alleli FLT3) lub też obecność mu-
tacji FLT3-ITD bez towarzyszącej mutacji NPM1 mogą odnieść korzyść z zastosowania 
inhibitorów kinazy FLT3 [180]. W świetle tych doniesień badanie mutacji NPM1 u cho-
rych wykazujących obecność FLT3-ITD jest konieczne do właściwej oceny rokowania. 

Określanie wielkości fragmentu zduplikowanego FLT3-ITD według większości pub-
likacji nie ma istotnego znaczenia prognostycznego [103, 104, 180, 201]. Podkreśla się 
również rolę oznaczania mutacji FLT3-ITD jako markera przydatnego do monitorowa-
nia poziomu minimalnej choroby resztkowej [44, 202]. 

Większość autorów jest zgodna co do tego, że wykonanie allotransplantacji u cho-
rych wykazujących obecność FLT3-ITD może poprawić wyniki przeżycia. Wskaza-
nia te wobec proponowanej klasyfi kacji biomolekularnej (uwzględniającej oznaczanie 
mutacji NPM1) przez zespół Gale z MRC mogą zostać w przyszłości zweryfi kowane 
[111, 203].
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 Wykrycie mutacji FLT3-ITD implikuje możliwość użycia leków celowanych. Więk-
szość inhibitorów (Lestaurtinib, Sunitinib) działa preferencyjnie wobec FLT3-ITD, jed-
nak efekt hamujący obserwowany jest także w stosunku do większego spektrum kinaz 
tyrozynowych. Alternatywnie zablokowanie aktywności FLT3 można uzyskać, sto-
sując swoiste przeciwciała monoklonalne (anty-FLT3 lub przeciw ligandowi recepto-
ra anty-FL), co więcej, przeciwciała monoklonalne hamują również szlak sygnałowy 
z udziałem niezmutowanej formy FLT3 (wild type) oraz indukują odpowiedź cytotok-
syczną zależną od przeciwciał (antibody dependent cellular –mediated cytotoxicity), 
wzmacniając efekt przeciwnowotworowy leku [109, 204–216]. 

Badanie ekspresji genu MN1 wykonano u kolejnych 60 chorych w grupie pośred-
niego ryzyka cytogenetycznego. Grupy chorych ze stwierdzoną niską i wysoką eks-
presją genu MN1 nie różniły się istotnie wiekiem i liczbą leukocytów oraz częstością 
występowania mutacji FLT3-ITD i wysokiej ekspresji genu EVI1. W grupie chorych 
wykazujących wysoką ekspresję genu MN1 znamiennie częściej występowała wysoka 
ekspresja genów BAALC i ERG (odpowiednio p = 0,04 i p = 0,01). Częstość występowa-
nia immunofenotypów z antygenem CD34 była wyższa u chorych z wysoką ekspresją 
MN1 (p = 0,01), podtyp według FAB M0 stwierdzono tylko w grupie chorych z wysoką 
ekspresją MN1 (p = 0,01). 

Nie wykazano istotności statystycznej, jeśli chodzi o częstość CR w obu grupach 
chorych (p = 0,17). Wskaźnik DFS nie różnił się znamiennie w analizowanych gru-
pach chorych, jednak w grupie pacjentów z wysoką ekspresją MN1 był nominalnie niż-
szy – 37 vs 55% u chorych z niską ekspresją MN1 (p = 0,14) (ryc. 17). Prawdopodobień-
stwo całkowitego przeżycia (OS) dla obu grup było podobne, odpowiednio dla wysokiej 
i niskiej ekspresji MN1 33 i 41% (p = 0,7) (ryc. 18). 

Otrzymane wyniki wskaźników przeżycia są zbliżone do opublikowanych w pra-
cy Heusera i wsp. [138], gdzie odpowiedź na leczenie indukujące oceniona w 15. dniu 
w grupie chorych z wysoką ekspresją MN1 była istotnie gorsza w porównaniu z cho-
rymi wykazującymi niską ekspresję MN1 (71% vs 87%; p = 0,02), natomiast nie wyka-
zano istotnej różnicy pomiędzy analizowanymi grupami w odsetku uzyskiwanych CR. 
Analiza przeżycia wykazała również niekorzystny wpływ wysokiej ekspresji MN1 na 
przeżycie wolne od choroby (DFS), odpowiednio w grupach chorych o wysokiej i ni-
skiej ekspresji: 23 i 53% po 3 latach (p = 0,002), oraz na 3-letni OS odpowiednio: 38 
i 59% (p = 0,03). Istotną obserwacją Heusera i wsp. było to, że dla chorych z dobrą od-
powiedzią na leczenie ocenianą w 15. dobie wykazano również wyraźnie niekorzystny 
wpływ wysokiej vs niskiej ekspresji MN1 na wskaźnik EFS (odpowiednio 14% vs 56% 
po 3 latach; p = 0,0001). Autorzy wskazują również, że wykonanie allotransplantacji ko-
mórek hematopoetycznych nie wpłynęło na poprawę przeżycia w grupie chorych z wy-
soką ekspresją MN1. Autorzy wykazali ponadto, że obecność poprawiającej rokowanie 
mutacji NPM1 oraz statusu molekularnego FLT3-ITD(–)/NPM1(+) korelowała bardzo 
istotnie z niską ekspresją MN1 (p < 0,001), jednak z uwagi na małą liczbę chorych nie 
przeprowadzono dodatkowej analizy przeżycia dla tej podgrupy. 

W opublikowanej ostatnio pracy Langera autorzy wskazują, że ekspresja MN1 
jest niezależnym czynnikiem rokowniczym (na podstawie analizy wielowariantowej 
uwzględniającej leukocytozę, obecność mutacji FLT3-ITD i genu WT1 oraz wysoką 
ekspresję genu ERG) w grupie chorych z prawidowym kariotypem blastów [217]. 



77

Badania profi lu genetycznego (gene expression profi le) oraz profi lu microRNA 
u chorych z wysoką ekspresją MN1 sugerują podobieństwa z profi lem genetycznym 
chorych wykazujących wysoką ekspresję BAALC oraz profi lem genetycznym chorych 
z brakiem mutacji genu NPM1 (tzw. typ dziki NPM1). Praca ta potwierdziła także 
obserwacje własne dotyczące wysokiej ekspresji genów BAALC i ERG stwierdzanej 
u chorych z wysoką ekspresją MN1 [217].

Ponieważ liczba publikacji klinicznych na temat znaczenia prognostycznego genu 
MN1 jest niewielka, tym cenniejsza jest możliwość porównania wyników własnych 
obserwacji dotyczących niewielkiej liczebnie grupy chorych z opracowaniami dużych 
grup roboczych. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że u badanych chorych w grupie o pośrednim 
ryzyku cytogenetycznym na podstawie analizy wielowariantowej niekorzystne znacze-
nie prognostyczne dla wskaźników przeżycia DFS i OS wykazano w odniesieniu do: 
wysokiej ekspresji genu BAALC (odpowiednio p = 0,002 i p = 0,0001) oraz wysokiej 
ekspresji genu ERG (odpowiednio p = 0,03 i p = 0,02). Niekorzystne znaczenie pro-
gnostyczne dla wskaźnika przeżycia DFS wykazano dla wysokiej ekspresji genu MN1 
(p = 0,05). 

Wykazano niekorzystny wpływ obecności mutacji FLT3-ITD na zmniejszenie często-
ści osiąganych remisji całkowitych u chorych w pośredniej grupie ryzyka (p = 0,03). 

W niniejszej pracy nie można było przeanalizować wpływu przeszczepienia komó-
rek hematopoetycznych na przeżycie chorych z uwagi na małą liczebność grup i małą 
liczbę wykonanych zabiegów HSCT. Wobec niejednoznacznie określonych wskazań 
do wykonywania auto-i allotransplantacji w przypadku chorych zaliczanych do grupy 
cytogenetycznej o pośrednim rokowaniu (o prawidłowym kariotypie blastów) znalezie-
nie dodatkowych czynników prognostycznych ma istotne znaczenie do podejmowania 
decyzji o przeszczepieniu [218].

W pracy podjęto również próbę przeanalizowania charakterystyki i znaczenia pro-
gnostycznego tych samych czynników molekularnych MN1, BAALC i ERG u chorych 
w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego. Materiał do badania molekularnego 
tych genów dostępny był dla 50 chorych. Do wydzielenia grup chorych z wysoką i niską 
ekspresją genów zastosowano wartości mediany wyznaczone dla chorych w grupie po-
średniego ryzyka cytogenetycznego. Niemniej mediany poziomu ekspresji genów MN1, 
BAALC i ERG dla grupy wysokiego ryzyka były podobne do wyznaczonych dla grupy 
pośredniego ryzyka (p = 0,99). 

Ekspresję genu MN1 zbadano u kolejnych 50 chorych w grupie wysokiego ryzyka 
cytogenetycznego. Grupy chorych z niską i wysoką ekspresją genu MN1 nie różniły się 
istotnie wiekiem i liczbą leukocytów, częstością występowania podtypów według FAB, 
częstością występowania mutacji FLT3-ITD oraz wysokiej ekspresji genu EVI1. W gru-
pie chorych wykazujących wysoką ekspresję genu MN1 znamiennie częściej wystę-
powała wysoka ekspresja genów BAALC i ERG, odpowiednio: p = 0,004 i p = 0,01. 
Porównanie immunofenotypów komórek blastycznych wykazało znamiennie częstsze 
wytępowanie antygenów CD34 i CD117 w grupie pacjentów z wysoką ekspresją genu 
MN1, odpowiednio: p = 0,001 i p = 0,03.

Ocena wyników leczenia indukującego wykazała, że odsetek CR był znamiennie 
niższy w grupie o wysokiej ekspresji MN1 w porównaniu z grupą chorych o niskiej eks-
presji MN1 i wynosił odpowiednio: 30 i 52% (p = 0,05). Wskaźniki przeżycia: 3- letni 
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DFS i OS nie wykazywały znamiennych różnic w grupach o niskiej i wysokiej ekspresji 
MN1 (ryc. 19 i 20). 

Charakterystyka kliniczna chorych w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego 
tak w przypadku chorych o wysokiej, jak i niskiej ekspresji genu MN1 była podobna 
jak w grupie o pośrednim ryzyku cytogenetycznym. Natomiast w grupie chorych o wy-
sokim ryzyku cytogenetycznym wykazano wpływ wysokiej ekspresji genu MN1 na 
pogorszenie wyników leczenia indukującego (p = 0,05). 

Oceniono eskpresję genu BAALC w grupie kolejnych 50 chorych o wysokim ryzyku 
cytogenetycznym. Porównanie charakterystyki klinicznej chorych z wysoką i niską eks-
presją BAALC nie wykazało różnic w zakresie mediany i średniej wieku chorych, liczby 
leukocytów, częstości występowania podtypów według klasyfi kacji FAB i częstości 
występowania antygenu komórek prekursorowych CD117 oraz występowania wyso-
kiej ekspresji genu EVI1. Chorzy z wysoką ekspresją genu BAALC charakteryzowali 
się znamiennie niższym odsetkiem blastów w szpiku (p = 0,02) oraz istotnie częstszą 
ekspresją antygenu CD34 w immunofenotypie komórek blastycznych (p = 0,03). Wy-
soka ekspresja genu BAALC korelowała znamiennie częściej z występowaniem wyso-
kiej ekspresji genu ERG (p = 0,03) oraz częstszym występowaniem mutacji FLT3-ITD 
(p = 0,05) w tej grupie chorych. 

Nie stwierdzono wpływu wysokiej ekspresji BAALC na odsetek uzyskiwanych cał-
kowitych remisji (p = 0,36) oraz wskaźnik przeżycia DFS (p = 0,37) (ryc. 21), nato-
miast zaobserwowano znamiennie gorsze wyniki OS w tej grupie chorych (p = 0,02) 
(ryc. 22). 

Charakterystyka kliniczna chorych w grupie wysokiego ryzyka cytogenetyczne-
go tak w przypadku chorych o wysokiej, jak i niskiej ekspresji genu BAALC była po-
dobna jak w grupie o pośrednim ryzyku cytogenetycznym. Obserwacje te dotyczące 
genu MN1 i BAALC nasuwają pytanie, czy i w jakim stopniu charakterystyka kliniczna 
chorych ma związek z mutacjami tych genów. Odpowiedź na to pytanie wymagałaby 
jednak badania porównawczego profi lu genetycznego chorych znajdujących się w obu 
grupach ryzyka cytogenetycznego. 

Natomiast przeciwnie niż u chorych z grupy pośredniego ryzyka cytogenetycznego 
wysoka ekspresja genu BAALC u chorych z wysokim ryzykiem cytogenetycznym nie 
korelowała znamiennie z gorszymi wskaźnikami DFS i OS (wykazano jedynie korela-
cję z gorszym OS przy znacznie niższym poziomie istotności statystycznej p = 0,02). 

Porównanie parametrów klinicznych u chorych z wysoką i niską ekspresją genu ERG 
w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego nie wykazało różnic w zakresie mediany 
i średniej wieku, liczby leukocytów, częstości podtypów klasyfi kacji według FAB oraz 
częstości występowania mutacji genu FLT3-ITD. Wysoka ekspresja genu ERG korelo-
wała znamiennie częściej z występowaniem wysokiej ekspresji BAALC (p = 0,01) oraz 
ze znamiennie częstszym występowaniem wysokiej ekspresji genu EVI1 (p = 0,01).

Chorzy z wysoką ekspresją genu ERG charakteryzowali się znamiennie wyższym 
odsetkiem blastów w szpiku (p = 0,01) oraz istotnie częstszą ekspresją antygenu CD117 
i CD34 w immunofenotypie komórek blastycznych,odpowiednio: p = 0,005 i p = 0,02.

Nie wykazano wpływu wysokiej ekspresji ERG na odsetek CR oraz wskaźniki prze-
życia DFS i OS u chorych w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego (ryc. 23 i 24).

Otrzymane wyniki wskazują na podobieństwa charakterystyki klinicznej chorych 
z wysoką i niską ekspresją genu ERG w grupie wysokiego i pośredniego ryzyka cytoge-
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netycznego. Różnice dotyczą jedynie znamiennie wyższej ekspresji EVI1 oraz częstości 
występowania antygenu CD117 u chorych z wysoką ekspresją ERG w grupie chorych 
wysokiego versus pośredniego ryzyka cytogenetycznego. Natomiast wysoka ekspresja 
genu ERG nie wpływała na wskaźniki przeżycia w przypadku chorych z kariotypem 
wysokiego ryzyka. 

Powyższa analiza dotyczy chorych diagnozowanych i leczonych w tym samym 
ośrodku według podobnego postępowania, ale w ograniczonej liczebnie grupie, wnio-
ski końcowe powinny więc być sformułowane ostrożnie. Wyniki badania dotyczące 
chorych z grupy wysokiego ryzyka cytogenetycznego nie mają w zasadzie odniesienia 
w dostępnym piśmiennictwie.

Wykazanie wpływu dodatkowych czynników dla rokowania w tej grupie chorych jest 
bardzo trudne z uwagi na konieczność jej rozdziału według stwierdzanych aberracji, co 
powoduje zbyt małą liczebność grup. Ponadto przyjęta aktualnie klasyfi kacja cytoge-
netyczna określająca grupę wysokiego ryzyka dobrze różnicuje chorych pod względem 
rokowniczym, co może zmniejszać znaczenie prognostyczne badanych czynników bio-
molekularnych.

Przeprowadzona dla chorych z kariotypem wysokiego ryzyka próba oceny zna-
czenia prognostycznego ekspresji genów MN1, BAALC i ERG nie wykazała wpływu 
tych czynników na rokowanie w tej grupie pacjentów (z wyjątkiem wysokiej ekspre-
sji  BAALC pogarszającej wskaźnik całkowitego przeżycia). Wydaje się więc, że istot-
niejszym czynnikiem niż ekspresja badanych genów BAALC, ERG i MN1, decydują-
cym o wynikach leczenia w tej grupie chorych, są zmiany cytogenetyczne. 

Konieczna jest dalsza standaryzacja badań poziomu ekspresji genów, zdefi niowanie 
wartości odcięcia (cut-off ) dla wysokich i niskich wartości ekspresji genu. Jednoczes-
ne występowanie dwóch lub więcej zmian molekularnych u chorych wymaga zawsze 
wieloczynnikowej analizy, aby ocenić niezależną wartość każdej z nich jako czynnika 
rokowniczego. Ograniczeniem dla przeprowadzenia takiej analizy jest przeważnie zbyt 
mała liczebność grup. 





VI. WNIOSKI

Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1. W badanej populacji chorych na AML de novo poniżej 60 lat oznaczanie eks-

presji genu EVI1 miało znaczenie rokownicze. Wysoka ekspresja genu EVI1 była 
niezależnym czynnikiem prognostycznym wpływającym niekorzystnie na od-
setek uzyskiwanych remisji hematologicznych (CR) oraz całkowite przeżycie 
chorych (OS). 

 2. Wykazano korelację wysokiej ekspresji genu EVI1 z niektórymi cechami kli-
nicznymi: wysoką liczbą płytek krwi oraz niską częstością występowania muta-
cji  FLT3-ITD. 

3. Oznaczanie poziomu ekspresji genu EVI1 metodą molekularną wskazuje na wyż-
szą częstość występowania nieprawidłowej wysokiej ekspresji genu u chorych 
na AML w stosunku do ocenianej na podstawie badań cytogenetycznych (w tym 
FISH). 

4. Występowanie mutacji FLT3-ITD korelowało z niektórymi cechami kliniczny-
mi: wysoką liczbą leukocytów oraz wysokim odsetkiem komórek blastycznych 
w szpiku stwierdzanych w chwili rozpoznania. 

5. W badanej populacji chorych obecność mutacji FLT3-ITD była niezależnym nie-
korzystnym czynnikiem rokowniczym dla uzyskania remisji całkowitej, czasu 
przeżycia wolnego od choroby (DFS) oraz przeżycia całkowitego (OS).

6. W grupie chorych o pośrednim ryzyku cytogenetycznym defi niowanym według 
klasyfi kacji SWOG niezależnymi czynnikami pogarszającymi wyniki przeżycia 
(DFS i OS) były wysoka ekspresja genu BAALC oraz wysoka ekspresja genu 
ERG. Wysoka ekspresja genu MN1 wpływała niekorzystnie na przeżycie wolne 
od choroby (DFS), natomiast obecność mutacji FLT3-ITD wpływała istotnie na 
obniżenie częstości osiąganych remisji całkowitych w tej grupie chorych. Stwier-
dzono, że wysokiej ekspresji genu BAALC towarzyszy istotnie często  wyso-
ka ekspresja genu ERG, tym samym chorzy wykazujący wysoką ekspresję genu 
BAALC oraz chorzy ze stwierdzoną wysoką ekspresją genu ERG mają podobną 
charakterystykę kliniczną.

7. Próba określenia znaczenia prognostycznego ekspresji genów MN1, BAALC i ERG 
w grupie chorych o wysokim ryzyku cytogenetycznym (defi niowanym według 
klasyfi kacji SWOG) nie wykazała wpływu tych czynników na rokowanie w ba-
danej grupie pacjentów (z wyjątkiem wysokiej ekspresji BAALC pogarszającej 
wskaźnik całkowitego przeżycia). Parametry kliniczne charakteryzujące chorych 
z wysoką ekspresją genów BAALC, ERG i MN1 w grupach z wysokim i pośred-
nim ryzykiem cytogenetycznym wykazywały podobieństwa. 





VII. STRESZCZENIE

Wstęp

Ostre białaczki szpikowe (AML) stanowią heterogenną grupę nowotworów układu 
hematopoetycznego. Defi nicja określa je jako klonalny rozrost komórek nowotworo-
wych wywodzących się z niedojrzałych, prekursorowych lub ukierunkowanych komó-
rek hematopoetycznych, które w wyniku nagromadzenia nabytych zmian genetycznych 
i molekularnych utraciły zdolność do prawidłowego wzrostu, proliferacji i dojrzewania. 
Zmiany na poziomie molekularnym dotyczą genów kluczowych dla procesu transkryp-
cji, syntezy białek sygnałowych oraz receptorów dla czynników wzrostu komórek.

AML stanowią około 40% wszystkich białaczek oraz około 70–80% ostrych bia-
łaczek u dorosłych chorych. Według danych amerykańskiego National Institute Can-
cer  (NCI) roczna liczba zachorowań wynosi 2–3/100 000 i rośnie wraz z wiekiem, 
osiągając wskaźnik 10/100 000 mieszkańców. Rejestr Zachorowań na Ostre Białaczki 
u Osób Dorosłych prowadzony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii wskazu-
je, że współczynnik zachorowalności na AML wynosi w Polsce u dorosłych powyżej 
18. r. ż. 2,1/100 000 mieszkańców. 

Klonalne zmiany chromosomalne wykrywane są u około 55% dorosłych chorych 
na AML, dotychczas poznano około 200 różnych aberracji chromosomalnych, w tym 
takie, których występowanie ściśle koreluje z przebiegiem klinicznym, odpowiedzią na 
leczenie i czasem przeżycia. Pozwoliło to na wyodrębnienie na podstawie oceny kario-
typu komórek blastycznych trzech grup prognostycznych tzw. ryzyka cytogenetycz-
nego korzystnego, pośredniego oraz niekorzystnego. Zmiany cytogenetyczne uważano 
dotychczas za najistotniejszy czynnik rokowniczy, co znalazło wyraz w klasyfi kacji 
AML opracowanej przez WHO w 2001 roku. 

Aberracje chromosomalne wykrywane u chorych na AML mają także znaczenie 
dla wyboru terapii tzw. zaadaptowanej do czynników ryzyka. Dotyczy to zwłaszcza 
lecznia poremisyjnego, odpowiednio zaplanowanej terapii konsolidującej, ustalenia 
wskazań do wykonania autologicznej lub allogenicznej transplantacji komórek hemato-
poetycznych z optymalnym postępowaniem przygotowawczym (terapia mieloablacyjna 
lub niemieloablacyjna).

U około 40–45% chorych na AML nie wykrywa się zmian klasycznymi technika-
mi cytogenetycznymi. W ostatnim czasie wiele uwagi poświęca się znaczeniu zmian 
genetycznych wykrywanych na poziomie molekularnym (mutacje alleli lub nieprawid-
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łowa ekspresja genu), pozwalających na wyodrębnienie, zwłaszcza u pacjentów z pra-
widłowym kariotypem komórek blastycznych, podtypów różniących się przebiegiem 
klinicznym i rokowaniem, co zostało już częściowo uwzględnione w nowej klasyfi kacji 
AML.

Uznanymi czynnikami niekorzystnie wpływającymi na wyniki leczenia chorych na 
AML de novo są: wiek chorego, wysoka liczba leukocytów w chwili diagnozy, kario-
typ komórek blastycznych oraz określone zmiany molekularne. Pewne znaczenie mają 
również: charakterystyka morfologiczna (szpik z cechami dysplazji), immunofenotyp 
komórek blastycznych (np. nieprawidłowa koekspresja limfoidalnych markerów po-
wierzchniowych), wysoki poziom dehydrogenazy mleczanowej w surowicy korelujący 
z masą nowotworu. Istotne znaczenie ma również odpowiedź na pierwsze leczenie in-
dukujące oraz czas do osiągnięcia remisji hematologicznej.

Obok zmian jakościowych materiału genetycznego (mutacje) w komórkach bla-
stycznych może dochodzić do zmian profi lu ekspresji genów. Wydaje się, że zwiększo-
na ekspresja genów EVI1, BAALC, ERG i MN1 oraz mutacja genu FLT3-ITD mogą mieć 
znaczenie dla charakterystyki klinicznej i rokowania u chorych na AML. 

Cele pracy

1. Charakterystyka i ocena znaczenia rokowniczego markerów biomolekularnych
FLT3-ITD oraz EVI1 u chorych na AML de novo poniżej 60. r.ż.

2. Charakterystyka i ocena znaczenia rokowniczego wybranych markerów biomo-
lekularnych – mutacji FLT3-ITD oraz genów BAALC, ERG i MN1 u chorych 
na AML de novo poniżej 60. r.ż. w grupie pośredniego ryzyka cytogenetycznego.

3. Charakterystyka i ocena znaczenia rokowniczego wybranych markerów biomo-
lekularnych – genów BAALC, ERG oraz MN1 u chorych na AML de novo poniżej 
60. r.ż. w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego. 

Materiał 

Analizą objęto 179 chorych zdiagnozowanych i leczonych w Klinice Hematologii 
UJ CM w Krakowie w okresie od stycznia 1999 do kwietnia 2008 roku na AML de 
novo w wieku do 60 lat, u których uzyskano wynik badania cytogenetycznego umożli-
wiający stratyfi kację z podziałem na grupy ryzyka cytogenetycznego według klasyfi -
kacji SWOG. Chorzy byli leczeni według podobnego schematu terapii.

Badanie w kierunku obecności mutacji FLT3-ITD oraz genu EVI1 przeprowadzono 
u wszystkich 179 chorych. Badanie ekspresji genów BAALC i ERG przeprowadzono 
dla całej grupy 82 chorych o pośrednim ryzyku cytogenetycznym oraz (ze względu na 
ograniczenia zestawów do prowadzenia oznaczeń) w przypadku genu MN1 dla 50 z 82 
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chorych. Oznaczenia genów BAALC, ERG i MN1 dokonano dla 50 z 72 chorych z grupy 
wysokiego ryzyka cytogenetycznego, dla których dostępny był materiał DNA. 

Metodyka

Analizę cytogenetyczną chromosomów barwionych metodą prążków GTG, tj. ocenę 
kariogramu, przeprowadzano z zastosowaniem systemów komputerowej analizy obra-
zu przy użyciu systemu Multi Scan z programem Karyotype, umożliwiającym prze-
twarzanie obrazu z mikroskopu świetlnego Jenaval na obraz bitowy, systemu Cyto Vi-
sion w wersji Chromo Scan Applied Imaging z jednostką automatycznego skanowania 
preparatów, połączony z mikroskopem Eclipse E 400. Każdorazowo oceniano co naj-
mniej 25 płytek metafazalnych. Celem uwidocznienia zmian w obrębie 3q26, –7/7q–, 
–5/5q– 11q23 wykonywano badanie metodą FISH. 

Oceny poziomu ekspresji genów: EVI1, BAALC, ERG, MN1 dokonywano za pomocą 
reakcji RQ-PCR z użyciem komercyjnie dostępnych zestawów starterów i sond mole-
kularnych. Ocena ekspresji genów była względna, tj. dokonywano jej w stosunku do 
ekspresji genu konstytutywnego po wyznaczeniu Ct dla ABL, a następnie dla badanych 
genów EVI1, BAALC, ERG i MN1 dokonywano normalizacji ekspresji badanego genu 
względem genu konstytutywnego. Normalizację przeprowadzano przez wyznaczenie 
różnicy pomiędzy wartością Ct badanego genu A a Ct genu konstytutywnego – Ct ABL 
– Ct A = ΔCt (dCt). 

Oszacowania ekspresji danego genu dokonywano przez porównanie próbek kon-
trolnych w przypadku ekspresji genu EVI1 w stosunku do jego ekspresji w prawidło-
wym szpiku kontrolnym, a dla genów BAALC, ERG i MN1 w stosunku do empirycznie 
wyznaczonego progu ekspresji (tzw. threshold). Detekcji mutacji FLT3-ITD dokonywa-
no z użyciem reakcji RT-PCR. 

Produkty PCR rozdzielano na żelu PAGE za pomocą sekwenatora Gene Scan meto-
dą analizy fragmentów. 

Wyniki

Wysoką ekspresję genu EVI1 stwierdzono u 35/179 (19%) chorych, w tym w gru-
pach ryzyka cytogenetycznego: wysokiego u 17/72 (23%), pośredniego u 16/82 (19%) 
i korzystnego u 2/25 (8%) badanych. Grupy chorych wykazujących wysoką i niską 
ekspresję genu EVI1 nie różniły się medianą i średnią wieku, płcią pacjentów, rozkła-
dem podtypów według klasyfi kacji cytomorfologicznej FAB oraz średnim odsetkiem 
i medianą komórek blastycznych w szpiku. Porównywane grupy chorych nie różniły 
się również cechami immunofenotypowymi komórek blastycznych: częstością wystę-
powania antygenu CD34 na komórkach blastycznych oraz glikoproteiny P (Pgp). Wyso-
ka ekspresja EVI1 była związana z występowaniem znamiennie wyższej liczby płytek 
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krwi (p = 0,01), tendencją (na granicy istotności statystycznej) do niższej liczby białych 
krwinek (p = 0,05). 

Analiza wyników leczenia i przeżycia wykazała, że wysoka ekspresja EVI1 korelo-
wała ze znamiennie niższym odsetkiem CR (p = 0,03) oraz krótszym czasem 3-letniego 
OS (p = 0,03). Wysoka ekspresja genu EVI1 okazała się również niezależnym czynni-
kiem wpływającym niekorzystnie na OS w modelu wielowariantowym Coxa.

Rearanżacje w obrębie 3q26 ujawniono w klasycznej analizie kariotypu i bada-
niu FISH jedynie u 8 z 35 (23%) chorych z wysoką ekspresją EVI1 w badaniu RQ-PCR, 
u pozostałych 27 z 35 (77%), w tym również u 16 chorych z prawidłowym kariotypem 
blastów; zwiększoną ekspresję EVI1 wykazano tylko w oparciu o badanie metodą RQ-
PCR. Można więc wnioskować, że również u chorych z prawidłowym kariotypem ozna-
czenie genu EVI1 metodami biologii molekularnej może być uzasadnione. 

Badanie mutacji FLT3-ITD przeprowadzono u wszystkich analizowanych cho rych
na AML w wieku poniżej 60. r.ż., obecność mutacji wykazano u 34/179 (19%). 

Obecność FLT3-ITD istotnie korelowała z wyższą liczbą leukocytów w chwi-
li rozpoznania (p = 0,002) oraz wyższym odsetkiem komórek blastycznych w szpiku 
(p = 0,01). Występowanie mutacji FLT3-ITD korelowało również z niską ekspresją genu 
EVI1 (p = 0,03). Ocena wyników leczenia i przeżycia wykazała, że obecność FLT3-ITD 
wpływa istotnie na pogorszenie wyników CR (p = 0,03) oraz pogorszenie wskaźników 
DFS (p = 0,02) i OS (wysoka znamienność, p = 0,01). Obecność mutacji FLT3-ITD oka-
zała się także niezależnym niekorzystnym czynnikiem prognostycznym dla DFS i OS 
w analizie wielowariantowej. 

W grupie 82 pacjentów o pośrednim ryzyku cytogenetycznym oceniono ekspresję 
wybranych genów mogących mieć znaczenie prognostyczne: BAALC, ERG, MN1, a tak-
że występowanie mutacji FLT3-ITD i dokonano porównania charakterystyki klinicznej 
oraz wskaźników przeżycia w zależności od obecności lub braku mutacji, a także wy-
sokiej lub niskiej ekspresji genów. 

Wysokiej ekspresji genu BAALC towarzyszyły niższa liczba leukocytów w chwili 
rozpoznania (jednak nieznamienna statystycznie, p = 0,09) oraz istotnie niższa częstość 
podtypów M4 i M5 wg FAB (p = 0,03), częstsze występowanie immunofenotypu blastów 
z obecnością antygenu CD34 (p = 0,001) oraz Pgp (p = 0,01). Stwierdzono, że wysokiej 
ekspresji genu BAALC towarzyszyła wysoka ekspresja genu ERG (p = 0,00003). 

Wskaźniki przeżycia wolnego od choroby i całkowitego przeżycia u chorych z wy-
soką ekspresją genu BAALC były znamiennie niższe w porównaniu z pacjentami wyka-
zującymi niską ekspresję genu (dla DFS p = 0,0002, dla OS p = 0,00009). 

Charakterystyka demografi czna i kliniczna chorych wykazujących wysoką i niską 
ekspresję genu ERG była podobna jak w przypadku ekspresji BAALC.

Wysokiej ekspresji genu ERG towarzyszyły znamiennie wyższy odsetek blastów 
w szpiku (p = 0,01) oraz istotnie niższa częstość podtypów M4 i M5 według FAB 
(p = 0,03), częstsze występowanie immunofenotypu blastów z obecnością antyge-
nu CD34 (p = 0,001) oraz Pgp P (p = 0,01). Stwierdzono, że wysokiej ekspresji genu 
ERG towarzyszy wysoka ekspresja genu BAALC przy bardzo wysokiej istotności sta-
tystyczej (p = 0,00003), sytuacja ta odpowiada opisanej powyżej w przypadku wyso-
kiej ekspresji BAALC. Odsetek całkowitych remisji nie różnił się istotnie statystycznie 
w obu grupach. Wskaźniki przeżycia wolnego od choroby i całkowitego przeżycia ana-
lizowane u chorych z wysoką ekspresją genu ERG były istotnie gorsze w porównaniu 
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z pacjentami z niską ekspresją ERG (dla DFS p = 0,05, dla OS p = 0,01). Niekorzystny 
wpływ wysokiej ekspresji ERG wykazano w odniesieniu do wskaźników DFS i OS 
także w analizie wielowariantowej. 

Obecność mutacji FLT3-ITD przeanalizowano oddzielnie w grupie o pośrednim ry-
zyku cytogenetycznym, jej obecność stwierdzono u 20% (16/82) chorych. 

Charakterystyka kliniczna chorych z obecnością mutacji FLT3 w grupie pośrednie-
go ryzyka cytogenetycznego była podobna do analizowanej wcześniej dla wszystkich 
grup cytogenetycznych. Grupy pacjentów z obecnością i brakiem mutacji FLT3-ITD nie 
różniły się medianą i średnią wieku, częstością występowania podtypów AML według 
klasyfi kacji FAB oraz średnim odsetkiem blastów w szpiku, a także częstością wystę-
powania antygenów CD34 i CD117 w immunofenotypie komórek blastycznych. Odsetek 
CR wynosił dla chorych ze stwierdzoną mutacją i nie wykazujących obecności mutacji 
FLT3-ITD odpowiednio 50 i 78% (p = 0,03). Porównanie wyników prawdopodobień-
stwa przeżycia bez choroby (DFS) i przeżycia całkowitego (OS) w obu grupach z obec-
nością i brakiem mutacji FLT3-ITD nie wykazało znamiennych statystycznie różnic. 

W grupie chorych wykazujących wysoką ekspresję genu MN1 znamiennie częś-
ciej występowała wysoka ekspresja genów BAALC i ERG (odpowiednio p = 0,04 
i p = 0,01). Częstość występowania immunofenotypów z antygenem CD34 była wyższa 
u chorych z wysoką ekspresją MN1 (p = 0,01), podtyp według FAB M0 stwierdzono 
tylko w grupie chorych z wysoką ekspresją MN1 (p = 0,01). Nie wykazano istotności 
statystycznej, jeśli chodzi o częstość CR w obu grupach chorych (p = 0,17). Wskaźnik 
DFS nie różnił się znamiennie w analizowanych grupach chorych, jednak w grupie pa-
cjentów z wysoką ekspresją MN1 był nominalnie niższy – 37 vs 55% u chorych z niską 
ekspresją MN1 (p = 0,14). Prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia (OS) dla obu 
grup było podobne, odpowiednio dla wysokiej i niskiej ekspresji MN1 wynosiło 33 
i 41% (p = 0,7). 

W pracy podjęto również próbę przeanalizowania charakterystyki i znaczenia pro-
gnostycznego tych samych czynników molekularnych MN1, BAALC i ERG u chorych 
w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego.

Charakterystyka kliniczna chorych z grupy wysokiego ryzyka cytogenetycznego 
analizowana dla chorych o wysokiej i niskiej ekspresji genu MN1 była porównywalna 
z przedstawioną powyżej dla pacjentów pośredniego ryzyka cytogenetycznego o wy-
skiej i niskiej ekspresji tego genu. Natomiast w grupie chorych o wysokim ryzyku cyto-
genetycznym wykazano wpływ wysokiej ekspresji genu MN1 na pogorszenie wyników 
leczenia indukującego (p = 0,05). 

Chorzy z wysoką ekspresją genu BAALC w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycz-
nego charakteryzowali się znamiennie niższym odsetkiem blastów w szpiku (p = 0,02) 
oraz istotnie częstszą ekspresją antygenu CD34 w immunofenotypie komórek blastycz-
nych (p = 0,03). Wysoka ekspresja genu BAALC korelowała znamiennie częściej z wy-
stępowaniem wysokiej ekspresji genu ERG (p = 0,03) oraz częstszym występowaniem 
mutacji FLT3-ITD (p = 0,05) w tej grupie chorych. 

 Nie stwierdzono wpływu wysokiej ekspresji BAALC na odsetek uzyskiwanych cał-
kowitych remisji (p = 0,36) oraz wskaźnik przeżycia DFS (p = 0,37), natomiast zaobser-
wowano znamiennie gorsze wyniki OS w tej grupie chorych (p = 0,02). 

Charakterystyka kliniczna chorych w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego 
tak w przypadku chorych o wysokiej, jak i niskiej ekspresji genu BAALC była podob-
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na jak w grupie o pośrednim ryzyku cytogenetycznym. Obserwacje te dotyczące ge-
nów MN1 i BAALC nasuwają pytanie, czy i w jakim stopniu charakterystyka kliniczna 
chorych ma związek z mutacjami tych genów. Odpowiedź na to pytanie wymagałaby 
jednak badania porównawczego profi lu genetycznego chorych znajdujących się w obu 
grupach ryzyka cytogenetycznego. 

Natomiast przeciwnie niż u chorych z grupy pośredniego ryzyka cytogenetycznego 
wysoka ekspresja genu BAALC u chorych z wysokim ryzykiem określonym cytogene-
tycznie nie korelowała znamiennie z gorszymi wskaźnikami DFS i OS (wykazano je-
dynie korelację z gorszym OS przy znacznie niższym poziomie istotności statystycznej 
p = 0,02).

Wysoka ekspresja genu ERG korelowała znamiennie częściej z występowaniem wy-
sokiej ekspresji BAALC (p = 0,01) oraz znamiennie częstszym występowaniem wyso-
kiej ekspresji genu EVI1 (p = 0,01). Chorzy z wysoką ekspresją genu ERG charaktery-
zowali się znamiennie wyższym odsetkiem blastów w szpiku (p = 0,01) oraz istotnie 
częstszą ekspresją antygenu CD117 i CD34 w immunofenotypie komórek blastycznych, 
odpowiednio: p = 0,005 i p = 0,02.

Nie wykazano wpływu wysokiej ekspresji ERG na odsetek CR oraz wskaźniki prze-
życia DFS i OS u chorych w grupie wysokiego ryzyka cytogenetycznego.

Wnioski

1. W badanej populacji chorych na AML de novo poniżej 60 lat oznaczanie ekspre-
sji genu EVI1 miało znaczenie rokownicze. Wysoka ekspresja genu EVI1 była nie-
zależnym czynnikiem prognostycznym wpływającym niekorzystnie na odsetek 
uzyskiwanych remisji hematologicznych (CR) oraz całkowite przeżycie chorych 
(OS). 

2. Wykazano korelację wysokiej ekspresji genu EVI1 z niektórymi cechami kli-
nicznymi: wysoką liczbą płytek krwi oraz niską częstością występowania muta-
cji FLT3-ITD. 

3. Oznaczanie poziomu ekspresji genu EVI1 metodą molekularną wskazuje na wyż-
szą częstość występowania nieprawidłowej wysokiej ekspresji genu u chorych 
na AML w stosunku do ocenianej na podstawie badań cytogenetycznych (w tym 
FISH). 

4. Występowanie mutacji FLT3-ITD korelowało z niektórymi cechami kliniczny-
mi: wysoką liczbą leukocytów oraz wysokim odsetkiem komórek blastycznych 
w szpiku stwierdzanych w chwili rozpoznania. 

5. W badanej populacji chorych obecność mutacji FLT3-ITD była niezależnym nie-
korzystnym czynnikiem rokowniczym dla uzyskania remisji całkowitej, czasu 
przeżycia wolnego od choroby (DFS) oraz przeżycia całkowitego (OS).

6. W grupie chorych o pośrednim ryzyku cytogenetycznym defi niowanym według 
klasyfi kacji SWOG niezależnymi czynnikami pogarszającymi wyniki przeżycia 
(DFS i OS) były wysoka ekspresja genu BAALC oraz wysoka ekspresja genu ERG. 
Wysoka ekspresja genu MN1 wpływała niekorzystnie na przeżycie wolne od cho-
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roby (DFS), natomiast obecność mutacji FLT3-ITD wpływała istotnie na obniże-
nie częstości osiąganych remisji całkowitych w tej grupie chorych. Stwierdzono, 
że wysokiej ekspresji genu BAALC towarzyszy istotnie często wysoka ekspresja 
genu ERG, tym samym chorzy wykazujący wysoką ekspresję genu BAALC oraz 
chorzy ze stwierdzoną wysoką ekspresją genu ERG mają podobną charakterysty-
kę kliniczną.

7. Próba określenia znaczenia prognostycznego ekspresji genów MN1, BAALC 
i ERG w grupie chorych o wysokim ryzyku cytogenetycznym (defi niowanym 
według klasyfi kacji SWOG) nie wykazała wpływu tych czynników na rokowa-
nie w badanej grupie pacjentów (z wyjątkiem wysokiej ekspresji BAALC pogar-
szającej wskaźnik całkowitego przeżycia). Parametry kliniczne charakteryzujące 
chorych z wysoką ekspresją genów BAALC, ERG i MN1 w grupach z wysokim 
i pośrednim ryzykiem cytogenetycznym wykazywały podobieństwa. 





VIII. SUMMARY

Introduction

Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogenous group of hematological malig-
nancies. AML is defi ned as a clonal proliferation of immature precursor or progenitor 
cells with accumulation of acquired genetic alterations that disturb normal mechanisms 
of cell growth, proliferation and differentiation. Gene mutations and gene expression 
abnormalities involve transcription factors,signaling molecules and growth factor re-
ceptors. 

Acute myeloid leukemia comprise approximately 40% of all leukemias and 70–80% 
of acute leukemias in adult patients.

According to NCI (National Cancer Institute) registry the incidence ranges between 
2 and 3/100 000 per year and increase in elderly people to 10/100 000 habitants. 

 The Registry of Acute Leukemias in Adult Patients conducted by the Institute of  
Hematology and Transfusion Medicine reported that the incidence rate of acute myeloid 
leukemia was 2.1/100 000 habitants of over 18 years old. 

 Clonal chromosome alteration are detected in approximately 55% of adult patients 
with AML, up to this time over 200 cytogenetic aberrations has been recognized as 
the strongest factor for the clinical phenotype of the disease, response to therapy and 
survival. 

Based on karyotype fi ndings patients with AML are categorized into three broad 
risk groups: favorable, intermediate or poor. Cytogenetic changes have long been rec-
ognized as the strongest prognostic factor in AML and were incorporated in the WHO 
Classifi cation of Acute Leukemia published in 2001. 

 Chromosomal aberrations detected in AML patients confer a profound impact upon 
the risk-guided treatment strategies, especially in respect with postremission treatment, 
intensity of consolidation treatment and optimal evaluation of indications for autolo-
gous or allogeneic hematopoetic cell transplantation (with myeloablative or nonmyelo-
ablative conditioning regimen modality). 

In approximately of 40–45% AML patients chromosomal changes are not identi-
fi ed using standard cytogenetic analysis. 

In recent years molecular genetic abnormalities (allelic mutations or gene expression 
abnormalities) are becoming increasingly important prognostic markers and they allow 
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us to dissect cytogenetically normal AML in prognostic subgroups as well, many of 
these gene mutations fi gure importantly in the revised WHO AML classifi cation. 

Widely accepted risk factors with unfavorable impact on the treatment outcome 
comprise: age, elevated white blood cell count at diagnosis, cytogenetic features and 
molecular changes in blast cells. Morphologic characteristics (multilineage displasia 
in the bone marrow), adverese immunophenotype (coexpression of lymphoid markers), 
high lactic dehydrogenase serum level (correlated with tumor mass) have been consid-
ered as additional prognostic factors. Moreover, important risk criteria include response 
to fi rst induction treatment and time to achievement of complete remission. 

 Qualitative genetic alterations (e.g., gene mutations, micro RNA variations) as well 
as gene expression abnormalities affect critical functions in AML cells and may exert 
profound effects on the outcome. It might be supposed that EVI1, BAALC, ERG and 
MN1 genes overexpression and FLT3-ITD gene mutation may have an impact on clini-
cal characteristics, therapeutic response and outcome of the acute myeloid leukemia. 

Objectives

1. Characteristics and evaluation of the prognostic signifi cance of biomolecular 
markers FLT3-ITD and EVI 1 in “de novo” acute myeloid leukemia patients less 
than 60 years of age. 

2. Characteristics and evaluation of the prognostic signifi cance of selected biomole-
cular markers FLT3-ITD mutation, BAALC, ERG and MN1 genes in “de novo” 
acute myeloid leukemia patients less than 60 years of age classifi ed as intermedia-
te cytogenetic risk group. 

3. Characteristics and evaluation of the prognostic signifi cance of selected biomole-
cular markers BAALC, ERG and MN1 genes in “de novo” acute myeloid leuke-
mia patients less than 60 years of age classifi ed as high cytogenetic risk group.

Study population 

In all 179 adult patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia less than 
60 years of age whose karyotype was established, hospitalized between January 1999 
and April 2009 in Hematology Department of Jagiellonian University entered the analy-
sis. Based on cytogenetic results patients were grouped in favorable, intermediate and 
unfavorable karyotype features according to the Southwest Oncology Group (SWOG) 
criteria. Patients were treated according to the similar treatment plan. 

 Analysis of the FLT3-ITD mutation and EVI1 gene expression were established in 
all 179 patients. Expression of the BAALC and ERG genes levels were evaluated in all 
82 patients and expression of the MN1 gene level was performed in 50/82 patients clas-
sifi ed as intermediate cytogenetic risk group. BAALC, ERG and MN1 genes expression 
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levels were determined in 50/72 patients in high risk cytogenetic group, for whose DNA 
samples were available. 

Methods

Cytogenetic analysis of GTG stained chromosomes (karyotyping) was performed 
using computer scan analysis system: Multi Scan and Karyotype system, Cyto Vision 
system in Chromo Scan Applied Imaging software version combined with Eclipse E 
400 microscope system. In all cases at least 25 metaphase cells were analyzed.

Chromosomal lesions: 3q26, –7/7q–, –5/5q–, 11q23 were identifi ed using dual-color 
FISH method. 

Determination of EVI1, BAALC, ERG and MN1 genes expression levels were per-
formed by RQ-PCR (real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction) with 
commercially available gene-specifi c primers and molecular probes. 

Evaluation of the genes expression levels was relative, calculated in proportion to 
the expression level of the constitutive gene after the indication of Ct (cycle treshold) for 
ABL gene and thereafter for each analyzed gene: EVI1, BAALC, ERG and MN1.

Relative gene expression was calculated (normalized) using the ΔΔCt (dCt) meth-
od: the cycle number difference for EVI1,BAALC, ERG and MN1 genes and constitu-
tive gene was calculated, for example: Ct ABL – Ct BAALC = ΔCt (dCt). 

Cutoff points for EVI1 gene expression level (high and low) was determined using 
bone marrow samples from healthy donors as control (calibrator) and for BAALC, ERG 
and MN1 using empirical determined threshold. Detection of FLT3-ITD mutation was 
performed using RT-PCR method. 

Results

High EVI1 expression level was identifi ed in 35/179 (19%) cases as follows: in 17/72 
(23%) cytogenetically high risk, in 16/82 (19%) cytogenetically intermediate risk and 
in 2/25 (8%) good risk AML patients. No differences in median and mean age and sex 
distributions, FAB classifi cations, mean and median percentages of bone marrow blasts 
were observed between patients with EVI1 high and low expression. There were also 
no differences in respect to blast cells immunophenotype features, incidence of CD34 
positive and glicoprotein P positive blast cells. High EVI1 expression level correlated 
signifi cantly with higher platelet count in peripheral blood at diagnosis (p = 0.01), there 
was also a trend to low number of white blood cells observed in this group (p = 0.05). 

The prognostic impact of EVI1 high expression level was investigated. Patients with 
EVI1 high expression level less often obtained a complete remisssion (CR) p = 0.03. 
Survival analysis revealed a severe disadvantage for EVI1 high expression patients 
group regarding 3-year overall survival (OS) (p = 0,03). Multivariate Cox analysis es-
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tablished high EVI1 expression as an independent prognostic factor for lower OS. 3q26 
lesions were detected in classical cytogenetic analysis and using FISH method in 8/35 
(23%) patients with high EVI1 expression determined using RQ-PCR, while the remain-
ing 27/35(77%) leukemias carried other cytogenetic aberrations or had a normal karyo-
type. It might suggests frequent hidden 3q26 lesions in EVI1 high expression patients, 
also in cytogenetically normal AML patients. 

FLT3-ITD mutation was identifi ed in 34/179 (19%) AML patients. FLT3-ITD muta-
tion was signifi cantly associated with absolute leukocyte counts and bone marrow blasts 
percentage at diagnosis: respectively p = 0.002 and p = 0.01.

Correlation of low EVI1 expression level with the FLT3-ITD mutation was found 
(p = 0.03). 

The presence of FLT3-ITD mutation was associated with inferior CR rate (p = 0.03), 
DFS (p = 0.02) and OS (p = 0.01). Multivariate analysis has indicated that FLT3-ITD mu-
tation was an independent unfavorable risk factor for DFS and OS. 

Expression of the BAALC and ERG genes levels as well as FLT3-ITD mutation 
were evaluated in all 82 patients and expression of the MN1 gene level was performed 
in 50/82 patients classifi ed as intermediate cytogenetic risk group. Correlation of genes 
low and high expression as well as FLT3-ITD status with clinical characteristics and 
outcome of the disease were analyzed. 

At diagnosis patients with high BAALC expression more often, but not statistically 
signifi cant presented lower leukocyte count (p = 0.09), and signifi cantly less often pre-
senting with AML FAB M4 and M5 (p = 0.03) as well as more often presenting CD34 
positive blast cells (p = 0.001) and glicoprotein P postive blast cells (p = 0.01). High 
BALLC expressers had have high expression of the ERG gene (p = 0.00003). Patients 
expressed high BAALC level had a shorter DFS (p = 0.0002) and OS (p = 0.00009). 

Demographic and clinical characteristics of patients with high and low ERG gene 
expression were similar to BAALC high and low expressers. 

 With respect to clinical characteristics high ERG expression level patients more of-
ten presented higher bone marrow blast cells percentage (p = 0.01) and less often AML 
FAB M4 and M5 (p = 0.03) as well as more often presented CD34 positive blast cells 
(p = 0.001) and glikoprotein P immunophenotype (p = 0.01). 

Patients with high ERG expression presented high BAALC gene expression level, 
as described above in term high BAALC expression, this correlation has shown strong 
statistical signifi cancy (p = 0.00003). CR rate was not statistically different in low and 
high ERG expressors. Patients expressing high ERG levels had a signifi cantly shorter 
DFS (p = 0.05) and OS (p = 0.01). In a multiwariate Cox model for DFS and OS high 
ERG expression provided additional independent risk factor. 

The incidence of FLT3-ITD mutation was 20% (16/82 pts) in patients with inter-
mediate cytogenetic risk. There were no differences in respect to median and mean 
age, FAB subtypes incidence, mean bone marrow blast cells percentage and CD34 and 
CD117 positive blast cells incidence between FLT3-ITD positive and negative group 
of  patient. 

In this cohort (intermediate cytogenetic risk), FLT3-ITD positive patients were less 
likely to achieve CR rate than the patients with negative FLT3 mutation status: respec-
tively 50 and 78% (p = 0.03). FLT3-ITD mutation had statistically no impact on DFS 
and OS in this analysis. 
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Patients with high MN1 gene expression presented high BAALC and ERG genes 
expression level, this correlation has shown strong statistical signifi cancy respective-
ly: p = 0.04 and p = 0.01. In the high versus low MN1 expressers the incidence of CD34 
positive immunophenotype of blast cells was higher (p = 0.01), AML FAB M0 subtype 
was presented only in high MN1 expressers (p = 0.01). Threre were no statistically 
documented differences in CR rate in low and high MN1 gene expressers (p = 0.17). 

The MN1 gene expression level did not provide statistically signifi cant factor 
for DFS nevertheless nominally DFS was lower in the high MN1 expression patients 
group 37% versus 55% in low MN1 expression group (p = 0.14). Overall survival was 
similar in both high and low MN1 gene expressers respectively 33 and 41% (p = 0.7). 

It has been considered to perform additional analysis of clinical characteristics 
and prognostic impact of the same molecular factors (MN1, BAALC and ERG genes 
expression levels in patients defi ned as cytogenetically high risk group (according to 
SWOG criteria). 

Clinical characteristics in cytogenetically high and intermediate risk patients group 
in respect to low and high MN1 gene expression level was similar.

In cytogenetically high risk group of patients high MN1 gene expression has an un-
favorable impact on induction treatment outcome (p = 0.05). 

In cytogenetically high risk group high BAALC expressers presented signifi cantly 
lower bone marrow blast cells percentage (p = 0.02), signifi cantly high incidence of 
CD34 positive blast cells (p = 0.03). High BAALC gene expression level correlated 
signiffi cantly with high ERG gene expression level (p = 0.03) and FLT3-ITD positive 
status (p = 0.05). 

There was no impact of high BAALC expression level on CR rate (p = 0.36) 
and DFS (p = 0, 37) in this patients group, while OS was signifi cantly shorter (p = 0.02) 
for high BAALC expressers. Clinical characteristics in cytogenetically high risk patients 
group in respect to low and high BAALC expression level revealed no differences.

High BAALC gene expression level correlated with unfavorable OS in cytogeneti-
cally high risk patients group (p = 0.02). 

The high ERG gene expression level correlated signifi cantly with high BAALC ex-
pression (p = 0.01) and high EVI1 gene expression (p = 0,01). Patients with high ERG 
gene expression level presented more often high percentage of bone marrow blast cells 
(p = 0.01) as well as high percentage of CD117 and CD34 positive blast cells respec-
tively: p = 0.005 and p = 0.02. There was no impact of high ERG expression level on CR 
rate, and outcome: DFS and OS in cytogenetically high risk patients group. 

 Conclusions 

1. In the analysed cohort of adult „de novo” acute myeloid leukemia patients youn-
ger than 60 years high EVI1 gene expression level provided an indepent progno-
stic information for lower CR rate and unfavorable OS. 
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2. High EVI1 gene expression level was signifi cantly associated with some clini-
cal parameters: high platelets count at diagnosis and low incidence of FLT3-ITD 
mutation positive status. 

3. The EVI1 gene expression determined using RQ-PCR revealed the higher than 
detected in FISH and classical cytogenetics incidence of abnormal high EVI1 
gene expression in AML patients also within the intermediate karyotypic group. 

4. The study indicated the correlation between FLT3-ITD mutation positivity and 
high leukocyte count and high percentage of bone marrow blast cells at dia-
gnosis.

5. In the analyzed AML patients population FLT3-ITD mutation was an indepen-
dent unfavorable factor for DFS and OS.

6. In the cytogenetically intermediate risk patients group defi ned according SWOG 
criteria high BAALC and ERG genes expression were independent prognostic 
factors for unfavorable outcome of the disease (OS and DFS). High MN1 gene 
expression was an unfavorable factor for DFS and FLT3-ITD mutation was an 
unfavorable factor for probability of CR achievement. Furthermore high BAALC 
gene expression has been found to correlate with high ERG gene expression in 
cytogenetically intermediate risk patients group. 

7. In the cytogenetically high risk patients group defi ned according SWOG crite-
ria MN1, BAALC and ERG gene expression level had no impact on the outcome, 
exept of high BAALC gene expression as a predictor for shorter OS.
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