Leukémie v detskom veku

Definícia leukémie
- malígne ochorenie krvotvorby, ktoré vzniká na podklade nádorovej
transformácie, a následnej evolúcie a proliferácie nádorových
hematopoetických buniek

- leukemické bunky majú poruchu vyzrievania - bunky sa kumulujú v
kostnej dreni (KD) a extramedulárnych tkanivách a vzniká klinický obraz
leukémie
- ku malígnemu zvrhnutiu môže dôjsť v ktorejkoľvek fáze hematopoeźy,
v detskom veku sú častejšie menej zrelé leukémie

Rozdelenie
podľa klinického obrazu:

podľa bunkového pôvodu

1. akútne

1. lymfoidné

2. chronické

2. myeloidné

https://en.wikipedia.org/wiki/Haematopoiesis

Akútne leukémie
- typicky rýchly vývoj a progresia klinického obrazu ( dni až týždne ) –
neliečená vedie k rýchlemu úmrtiu
- najčastejšie malígne ochorenie detského veku – cca 1/3 malignít:
- 80-85% akútna lymfoblastová leukémia (ALL) - na SK ročne 30 – 35 prípadov
- 15-20% akútna myeloblastová leukémia (AML) – na SK ročne 5 – 8 prípadov

ALL
- vzniká malígnou transformáciou lymfoidnej bunky na rôznom stupni
vývoja
- najčastejšie nádorové ochorenie detského veku
- incidencia je v 1. roku života rovnaká ako AML , vrchol incidencie v 2. –
5. roku života, následne incidencia postupne klesá

- je definovaná prítomnosťou viac ako 25% lymfoblastov v kostnej dreni
- vyvolávajúca príčina nie je známa ( predpokladaný vplyv genetických
zmien spravidla vrodených, infekcií najmä vírusových,
imunodysregulácie ... )

ALL - rozdelenie
- B-prekurzorové ALL – 85%
- vznikajú z prekurzorových Blymfoidných buniek
- ALL zo zrelých B-buniek
(Burrkitová leukémia) je v
detskom veku zriedkavá

- T-bunkové ALL – 15%
- vznikajú z T-lymfoidných
buniek ( vrátane zrelých)

- stúpa význam genetických podtypov ALL - odráža prognózu a „intenzitu“ liečby
- u B-ALL je najčastejšou genetickou zmenou t(12;21) – pozitívny prognostický faktor !

ALL – klinický obraz
- je veľmi nešpecifický, obzvlášť v skorých fázach – nechutenstvo, strata
hmotnosti, neprospievanie, horúčky, bolesti nôh, odmietanie chôdze ...
- „typický“ klinický obraz vzniká z útlaku fyziologickej krvotvorby:
- anémia – anemický syndróm
- trombocytopénia – petechie, hematómy – vznikajúce po
minimálnom násilí alebo spontánne, orgánové krvácania sú zriedkavé
- leukopénia ( fyziologických leukocytov) – recidivujúce infekcie,
horúčky
- extramedulárne prejavy: hepatosplenomegália, lymfadenopatia, zriedkavejšie
orgánové infiltráty, postihnutie CNS ( leptomeningy), u T-ALL mediastinálna
masa – pacienti sú ohrození syndrómom hornej dutej žily
- časť pacientov je asymptomatická

ALL – laboratórny nález
krvný obraz: anémia, trombocytopénia, počet leukocytov variabilný (
leukopénia, normálny počet až leukocytóza) , leukemické blasty sú
spravidla prítomné aj v periférnej krvi, preto je veľmi nápomocné
vyšetrenie leukogramu mikroskopicky a imunofenotypizácia periférnej krvi
biochémia: ↑ LDH, hyperkaliémia, hyperfosfatémia, hyperurikémia
krvný obraz a biochémia môžu byť v norme !!
zobrazovacie vyšetrenia:
USG brucha – organomegália
RTG hrudníka – mediastinálna masa
vždy doplnené podľa klinického stavu ( MRI mozgu, CT kostí .... )

základom diagnostiky je vyšetrenie kostnej drene !

Vyšetrenie kostnej drene
- aseptický odber cca 10 ml KD
- odbery sa realizujú v čase diagnózy, a následne v priebehu liečby kvôli sledovaniu
liečebnej odpovede
Vyšetrenia:
cytomorfológia + cytochémia:
- mikroskopické vyšetrenie náteru KD + cytochemický dôkaz peroxidázy
- umožňuje stanoviť diagnózu ( ALL vs. AML – pri AML morfologický podtyp)
Imunofenotypizácia:
- vyšetrenie suspenzie buniek KD prietokovou cytometriou
- umožňuje stanoviť diagnózu ( ALL vs. AML, v oboch prípadoch určiť ich špecifické
podtypy)
- využívaná v sledovaní liečebnej odpovede
genetické metódy:
- molekulová cytogenetika (konvenčná cytogenetika a FISH)
- molekulárna biológia (PCR, sekvenovanie).
Minimálna reziduálna choroba (MRD): stav kedy pacient dosiahne kompletnú remisiu, navonok
nevykazuje známky ochorenia, ale v kostnej dreni pretrvávajú reziduálne nádorové bunky – súčasnými
molekulárnymi metódami ( PCR ) sme schopní rozpoznať 1 nádorovú v 10 000 – 100 000 bunkách –
sledovanie MRD má dôležitý prognostický význam

CNS leukémia
- vzhľadom na vysokú invazivitu majú leukemické bunky tendenciu
infiltrovať CNS
- riziko CNS infiltrácie je rozličné u rôznych podtypov AL
- súčasťou komplexnej diagnostiky a liečby je lumbálna punkcia:
1. diagnostika: vyšetrenie likvoru na prítomnosť leukemických buniek
2. terapia: i.t. podanie chemoterapie
- všetci pacienti s AL dostávajú i.t. chemoterapiu ( aj tí, ktorí nemali
dokázané nádorové bunky v likvore)
- u pacientov s prítomnými nádorovými bunkami v likvore je i.t. liečba
intenzifikovaná

ALL liečba
- kombinácia p.o., i.v., i.t. chemoterapie, + p.o. kortikoterapie
- 4 fázy:
1. indukcia (prvých 7 dní kortikoidová predfáza) – cieľom je navodenie
kompletnej remisie
2. konsolidácia – eliminácia reziduálnych lymfoblastov, najmä v meningoch
3. intenzifikácia- cieľom je znížiť riziko relapsu
4. udržiavacia liečba – liečba p.o. chemoterapiou v trvaní do 2och rokov od
stanovania diagnózy
- v súčasnosti na SK prebieha klinické skúšanie imunoterapie (blinatumomab)
v prvej línií liečby
Odpoveď na liečbu: počas liečby je opakovane vyšetrovaná KD, kde sa sleduje
počet lymfoblastov, eventuálne hladina MRD
+ podporná liečba: antiinfekčná liečba, antiemetiká, tranfúzie, nutričná terapia
....

ALL
- pacienti sú stratifikovaní na základe genetických zmien nádorových
buniek ( prognosticky priaznivé vs. nepriaznivé zmeny ) a odpovede na
liečbu ( monitorovanú cez MRD )
- do vysokého rizika je pacient zaradený pokiaľ neodpovedá adekvátne na
liečbu a/alebo má vysokorizikový genetický podtyp ALL - časť takýchto
pacientov podstupuje alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek

Prognóza je takisto závislá od genetiky a odpovede na liečbu
- 5 ročné prežívanie u pacientov s najnižším rizikom je okolo 85-90%, v
západnej Európe takmer 95%, v skupine vysokého rizika len 40-50%
Relaps – približne 15% pacientov relabuje ( liečba závisí od typu relapsu –
chemoterapia vs. transplantácia KD )

AML
- vzniká malígnou transformáciou myeloidnej bunky na rôznom stupni a v
rôznej línií vývoja – výrazne heterogénna skupina ochorení s rôznou
prognózou

- incidencia je v 1. roku života rovnaká ako ALL , incidencia stúpa u
adolescentov a v dospelosti je AML 3x častejšia ako ALL
- je definovaná prítomnosťou viac ako 20% myeloblastov v kostnej dreni
- vyvolávajúca príčina nie je plne známa, ale existujú syndrómy
asociované s vyššou incidenciou AML: Diamond-Blackfan anemia,
neurofibromatóza, Down sy., LiFraumeni sy., Fanconi anemia...

AML rozdelenie
- rozdelenie:
- 1.podľa cytomorfológie
- (FAB klasifikácia):

Onkologické ochorenia v detskom veku, Kolenová.

AML rozdelenie
- aktuálna WHO klasifikácia berie do úvahy okrem cytomorfológie aj
genetiku a prípadné preexsitujúce ochorenie:
-

1. AML s rekurentnými genetickými zmenami
2. AML s multilineálnou dyspláziou
3. AML/MDS asociované s predchádzajúcou liečbou
4. bližšie nešpecifikované AML ( +/- FAB klasifikácia)
5. myelosarkóm
6. Down sy. asociované myeloidné neoplázie

- v detskom veku spravidla de novo vznikajúce AML s presne definovanou
genetickou aberáciou

AML
- klinický obraz je podobný ako u ALL, avšak pri AML sú častejšie
extramedulárne prejavy ( kožné infiltráty, gingiválna hyperplázia...) a
infiltrácia CNS
- laboratórny nález a diagnostika je rovnaká ako u ALL
- stratifikácia a prognóza je ovplyvnená odpoveďou na liečbu a
genetickými zmenami nádorových buniek, vo všeobecnosti je prognóza
horšia ako u ALL

AML liečba
- kombinácia iv., intratéklanej chemoterapie
3/4 fázy:
1.indukcia
2. konsolidácia
3. intenzifikácia/ transplantácia KD
4. udržiavacia liečba – u AML otázna
Odpoveď na liečbu: počas liečby je opakovane vyšetrovaná KD, kde sa
sleduje počet myeloblastov, eventuálne hladina MRD

+ podporná liečba: antiinfekčná liečba, antiemetiká, tranfúzie, nutričná
terapia ....

AML prognóza
- do vysokého rizika je pacient zaradený pokiaľ neodpovedá adekvátne na
liečbu a/alebo má vysokorizikový genetický podtyp AML - títo pacienti
podstupujú alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek

- 5 ročné prežívanie: štandardné riziko 70%, vysoké riziko 30%
- relabuje 30-40% pacientov ( liečba relapsu – transplantácia KD )

Chronická myelocytová leukémia
-

-

myeloproliferatívne ochorenie, charakterizované prítomnosťou translokácie
9;22, vznikom tzv. Philadelphia chromozómu a prítomnosťou fúzneho génu
BCR/ABL
transláciou génu vzniká proteín, ktorý aktivuje tyrozín kinázu – proliferácia
buniek, uvoľňovanie buniek z KD a antiapoptotický efekt
CML bunky sú náchylné na zisk ďalších genetický zmien, výsledok je rozvoj
akcelerovanej, a následne blastickej fázy ochorenia
CML je v detskom veku zriedkavá

klinický obraz je podobný ako pri AL, ale nie tak búrlivý
krvný obraz: anémia, trombocytopénia, leukocytóza – v nátere per.krvi obraz
predominancie myeloidných buniek vo vš.štádiach vývoja, ale nízky počet blastov
liečba a prognóza
- Tyrozín kinázový inhibítor ( supresia BCR/ABL )
- pravidelné monitorovanie aktivity ochorenia – progresia/ rezistencia na
cielenú liečbu => transplantácia kostnej drene

Kazuistika
6 ročný chlapec
OA, RA, LA, AA, SA, EA bez pozoruhodností, chorý často nebýval

TO: - asi 2 týždne chorý - bolesti hrdla, kašeľ - preliečený Zinnatom,
Cefzilom s nedostatočným efektom
dnes ráno hospitalizovaný na detskom odd. v spádovej nemocnici pre
respiračný infekt a zhoršené dýchanie
fyzikálne vyšetrenie: asymetria dýchania - oslabenie vpravo ( celý
hemithorax)

Kazuistika
zrealizované RTG a následne CT hrudníka
– nádorová masa horného mediastina s
tlakovými prejavmi na okolité štruktúry,
fluidothorax vpravo v rozsahu celého
hemithoraxu
krvný obraz: leukocytóza ( Leu 49x10^9/l)
stredne ťažká anémia ( Hg 8,6 g/dl)
ťažká trombocytopénia ( Tro 43x10^9/l)

biochémia : hraničná kyselina močová,
LDH 9,4 ukat/l
preklad na KDHaO
onkologická emergencia – syndróm
hornej dutej žily !

Kazuistika
- vzhľadom na respiračnú insuficienciu indikovaná punkcia pleuralného
výpotku a následná hospitalizácia na DKAIM

- punkcia kostnej drene vzhľadom na anesteziologické riziko t.č. nemožná
– vyšetrený pleurálny punktát – kde morfologicky aj
imunofenotypizačne nález buniek charakteristických pre T- ALL =>
zahájená liečba na DKAIM
- komplikácia liečby : hyperfosfatémia – P 4,6 mmol/l - prejav ATLS
- punkciou KD po 2 dňoch potvrdená diagnóza T-ALL
- po stabilizácií stavu preklad na KDHaO, kde pokračoval v liečbe

Kazuistika
kontrolný RTG hrudníka
po 7 dňoch
kortikoidovej predfázy
- bez fluidothoraxu,
tieň mediastína t.č. bez
rozšírenia

Kazuistika
kontrolné CT hrudníka po ukončení 1. mesiaca liečby – reziduálne tkanivo v oblasti
horného mediastína, bez fluidothoraxu
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