
 
III./16.2. Gyermekkori leukémiák
Csóka Mónika, Kovács Gábor

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a gyermekkori leukémiák
előfordulási gyakoriságát, kezdeti tüneteit, a diagnózis felállításához szükséges
vizsgálatokat, a kezelési lehetőségeket és a betegség prognózisát. A fejezet
elvégzését követően képes lesz a hallgató a diagnózis felállítására és a betegség
kezelésének helyes megválasztására.

Bevezetés
A leukémia a leggyakoribb rosszindulatú daganatos betegség gyermekkorban. A
gyermekkori malignitások közel harmadát a leukémiák alkotják. Gyermekkorban szinte
csak az akut formák fordulnak elő: kb. 75% ALL (akut limfoid leukémia), 20% AML
(akut myeloid leukémia) és 5%-ban CML. ALL-ben a gyermekek gyógyulási esélye
80% körüli. A kezelés alapja a kombinált kemoterápia, de bizonyos esetekben lokális
sugárkezelés, ill. allogén őssejt átültetés is szükséges lehet.

A leukémia a
leggyakoribb
gyermekkori
malignitás.

Ebben a fejezetben egy valós beteg esetének bemutatásán keresztül vezetjük el a
hallgatót a kezdeti panaszok kikérdezésétől kezdve a helyes vizsgálati sor és diagnózis
felállításán át a megfelelő kezelés megválasztásáig.

Kulcsszavak: leukémia, akut limfoid leukémia (ALL), akut mieloid leukémia (AML),
T-sejtes, B-sejtes, kemoterápia, sugárkezelés, őssejt átültetés, LDH, tumor lízis
szindróma, csontvelő, lumbálpunkció
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A.) Panaszok
A példában szereplő gyermeket (3 éves kisfiú) szülei a következő panaszokkal hozzák a
rendelésre:

-2 hete egyre fáradékonyabb, sápadtabb

-1 hete rendszeres lázas, annak ellenére, hogy 5 napja antibiotikumot kap

-séta közben lábát fájlalja

-néha hasa fáj

-bőrén egyre több bevérzés jelenik meg, pedig nem éri sérülés

B.) Anamnézis
A beteg és családja kórelőzményi adatait minden esetben tisztázni kell, hiszen olyan
adatokra derülhet fény, mely segít a diagnózis felállításban vagy a betegség
kialakulására hajlamosító tényezőket tárhat fel.



Milyen
kérdéseket
teszünk fel?

Milyen kérdéseket teszünk fel a betegnek?

Betegünk kórelőzménye a következő: Családban daganatos vagy vérképzőszervi
betegség nem fordult elő. A gyermek korábbi anamnézisében komolyabb betegség nem
szerepel.

Miért lehet
fontos a korábbi
anamnézis?

Miért lehet fontos a korábbi anamnézis?

Lehetnek a családban vagy a gyermeknél genetikai predisponáló tényezők (2. ábra
táblázata). Korábbi sugárkezelés vagy kemoterápia okozhat második malignitásként
leukémiát.

C.) Vizsgálatok
A helyes diagnózis felállításához az alapos fizikális vizsgálatot követően laboratóriumi
és képalkotó vizsgálatok sorozata szükséges.

Betegünk fizikális vizsgálata során a következőket találtuk: A sápadt, kielégítő
általános állapotú gyermeknél testszerte petechiákat, helyenként suffusiókat látunk a
bőrön, ill. petchiákat a szájnyálkahártyákon. Minden nyirokcsomó régióban számos
0,5-1 cm-es, keményebb tapintatú, egymással összekapaszkodó nyirokcsomók vannak.
Keringése rendezett, de 2/6-os szisztolés zörej hallható. Tüdők felett mko. puerilis légzés
hallható. Hasa puha, betapintható, nyomásérzékenységet nem jelez. Máj 5 cm-rel a
bordaív alatt, kemény tapintatú. Lép 6 cm-rel a bordaív alatt. Herék mko. a scrotumban,
de jobb oldalon az életkornak megfelelő térfogatnál nagyobb és tömöttebb tapintatú
herét találunk. Garatképletek hypertrophiásak, de békések. Neurológia vizsgálattal
eltérést nem találunk, meningeális izgalmi jele nincs.

Milyen
vizsgálatokat
kér?

A következő lépés laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok elrendelése.



Betegünk eredményei:

Labor vizsgálatok: Fehérvérsejt 23,2 G/l, granulocyta 1 G/l, haemoglobin 65 g/l,
haematocrit 0,18, thrombocyta 18 G/l, LDH 965 U/L, húgysav 267 umol/l, CRP 4 mg/l
Perifériás kenet: microcyter anémia, thrombocytopenia, segment 8%, lymphocyta 34%,
monocyta 4%, lymphoblast 54%

Mellkas röntgen: Kornak alkatnak megfelelő normális lelet:

Hasi UH: Hepato-splenomegalia, megnagyobbodott retroperitonealis nyirokcsomók
ábrázolódtak.

Here UH: Bal here normál szerkezetű. Jobb here megnagyobbodott, benne homogén
infiltráció. Leukémia testicularis infiltrációja?

Szív UH: Hemodynamikailag jelentős vitium kizárható.

Mi a betegünk feltételezett diagnózisa?

Akut limfoid leukémia

Igényel-e a beteg terápiás beavatkozást még a diagnózis felállítása előtt?

Betegünk tünetei és vizsgálati eredményei alapján a legvalószínűbb diagnózis a
leukémia. A gyermek életkora alapján feltehetően akut limfoid leukémia.

A tumor lízis syndroma kialakulásának lehetősége miatt a kisfiúnak 3000 ml/testfelület
m2 iv. folyadékpótlást kell adni a folyadékegyensúly ellenőrzése mellett. Allopurinol
adását kell kezdeni 10 mg/kg dózisban, ill. alkalizáló diétát kell kezdeni és a vizelet
pH-ját 7 felett kell tartani. Amennyiben a húgysav értéke gyorsan emelkedik, urátoxidáz
adása is szóba jön.

Megkezdhetjük betegünk kezelését?

Bár a klinikai kép, a laboratóriumi paraméterek és a perifériás kenet vizsgálata alapján
az akut limfoid leukémia diagnózisa a legvalószínűbb, a kezelés csak akkor kezdhető
meg, ha a diagnózist csontvelővizsgálat is alátámasztotta. Ezt gyermekkorban rövid iv.
narkózisban végezzük el a spina iliaca anterior superiorból vagy posteriorból. Ezzel
egyidőben lumbálpunkció is történik, hogy kizárjuk a központi idegrendszeri érintettség
lehetőségét. Betegünk esetében –mivel felmerült a jobb herében leukémiás infiltráció
lehetősége- mindkét oldali heréből nyílt biopsziás mintavételre van szükség. Ezen kívül
pontosan fel kell mérni a beteg vese és májfunkcióját is a kemoterápia megkezdése előtt.

D.) Diagnózis és kezelés
Szövettan:

Milyen

Herebiopszia: jobb herében diffúz lymphoblastos infiltrációt mutatott, bal here negativ
volt.

A csontvelőből számos vizsgálat történik: (i) Morphológiai, (ii) Immunológia (iii)
Cytogenetikai, (iv) Molekuláris genetikai és a crista biopsziás mintából (v) szövettani
feldolgozás.



vizsgálatok
történnek a
csontvelőből?

A sejtek immunológiai sajátosságai rendkívül fontosak!

Felületi
sejtmarkerek
vizsgálatával
(flow
cytometria) a
daganatsejtek
azonosíthatók és
a terápia
nyomonkövetése
is lehetséges
(minimális
reziduális
betegség).

Felületi sejtmarkerek vizsgálatával (flow cytometria) a daganatsejtek azonosíthatók és
a terápia nyomonkövetése is lehetséges (minimális reziduális betegség).

Az 5. ábrán a flow cytometria alapján az ALL osztályai lettek feltüntetve, míg a 6. ábra
betegünk Flow cytometriáját mutatja mely alapján precursor B-sejtes akut limfoid
leukémia (ALL), un. common ALL állapítottunk meg.

Betegünk diagnózisa: precursor B-sejtes akut limfoid leukémia (ALL), ún. common
ALL.

Lumbálpunkció során központi idegrendszeri érintettség nem igazolódott.

Kezelési terv: ALL-IC-BFM 2002 protokoll, IR (közepes rizikójú) terápiás ág

Kezelés befejezését követően herék irradiatioja.

A fenti kezelés megkezdésével tumor board is egyetértett.

Ugyanakkor a beteg csontvelői mintájából még folyamatban vannak genetikai
vizsgálatok, amelyek alapján a beteg kezelése még módosulhat, ill. a kezelés
megkezdését követően a terápiás válasz is befolyásolja a kezelés intenzitását.

Betegünk FISH vizsgálata t(9;22)-t igazolt, melyet a molekuláris genetikai vizsgálat
(BCR/ABL) is megerősített. Ezért a jó terápiás válasz ellenére a továbbiakban magas
rizikójú terápiás ágon folytattuk kezelését, majd testvérdonoros őssejt átültetésen esett
át. Jelenleg, 2 évvel a kezelés befejezése után betegünk remisszióban van. (A FISH



Nézzen utána a
FISH vizsgálat
lényegének!

vizsgálatot a 8. ábra mutatja).

Melyek az ALL
prognózisát
befolyásoló
tényezők?

ALL-ben a prognózist számos tényező befolyásolja, melyeket a 9. ábrán soroltunk fel. A
kezelés rizikócsoportjait és azok beosztását a 10 ábrán ismertetjük.

Kezelés ALL-ben: A kemoterápia összesen 104 hétig tart, az irradiáció (here, ha
leukémiás infiltráció van benne, ill. központi idegrendszer HR ágon vagy leukémiás
infiltráció esetén) jön szóba. Őssejtátültetés (csak bizonyos rossz prognózisú betegeknél)
kerül alkalmazásra.

A 11. ábrán az ALL IC-BFM 2002-es kemoterápiás protoklt mutatjuk be. A 12. ábra az
ALL prognózisát ismerteti.

A kezelés
befejezését
követően
szorosan
ellenőrizzni kell
a betgeket!

A betegeket a kezelés befejezését követően szorosan ellenőrizzük. Az első évben még 6
hetente történik fizikális és labor vizsgálat, míg 5 év után már csak évente egyszer. A
betegeknél a későbbiekben is évente belgyógyászati kontroll szükséges, hogy a késői
mellékhatásokat időben felfedezzük, a lehetséges késői mellékhatásokat 13. ábrán
soroltuk fel.



Milyen késői
mellékhatásokra
lehet számítani a
kezelés
következtében?

Akut myeloid leukémia (AML)

Gyermekkorban ritka (Magyarországon 8-10 új beteg/év), a kamaszkor, fiatal felnőttkor
betegsége, prognózisa rossz.

Diagnózis felállítása megegyezik az ALL-nél felsoroltakkal, de kevés tünet, nincs nagy
organomegalia. A lehetséges tüneteket a 14. ábra sorolja fel.

A következő ábrák összefoglalják az AML morfológiai és citokémiai felosztását (15.
ábra), ismertetik az immunológiai markereket valamint a genetikai eltéréseket (16. ábra).

Melyek az AML
prognózisát
befolyásoló
tényezők?

AML kezelésében a kemoterápia az irradiatió és az őssejtátültetés kap szerepet.

A következő ábrákon összefoglaljuk az AML prognózisát befolyásoló tényezőket és a
prognózist (17. ábra) és ismertetjük a felállítható rizikó csoportokat (18. ábra).



A következő ábra az AML-ben alkalmazott kemoterápiás protokollt szemlélteti (19.
ábra). A 20. ábrán az őssejt átültetés indikációját és túlélési adatait ismertetjük.

A betegek blasztjai hordozhatnak egyéb sejtvonalakra jellemző makereket is ALL
15%-ában myeloid marker(ek), az AML 19%-ában lymphoid marker(ek)
expresszálódnak a sejtek felszínén.

E.) Összefoglalás
A gyermekkori malignus megbetegedések között a leukémiák állnak első helyen. A
leukémiák 95%-át akut leukémiák adják; akut limfoid és akut mieloid leukémia.
Magyarországon évente körülbelül 50-70 új ALL-es gyermek kerül felismerésre, míg
10-13 új AML-t diagnosztizálunk.

Kezdeti tünetei között elhúzódó fertőzések és visszatérő lázas állapotok, gyengeségl,
fáradékonyság és sápadtság szerpel. A betegeknél bőr- és nyálkahártyavérzések,
orrvérzés és fogínyvérzés is kialakulhat. A különböző régiókban jelentkező
nyirokcsomóduzzanatok különböző tüneteket okozhatnak; pl. hasfájás, köhögés, vena
cava superior szindróma, nehézlégzés. A megnagyobbodott nyirokcsomók jellemzően
kemény tapintatúak, egymással összekapszkodva konglomeratumot képeznek,
fájdalmatlanok. A leukémiás sejtek a máj, lép, here duzzanatát is okozhatják. Központi
idegrendszeri leukémiás infiltráció esetén fejfájás, hányás, ingerlékenység vagy egyéb
neurológiai tünetek jelentkezhetnek. A blasztok csontvelői felszaporodása csont- és
izületi fájdalmakkal járhat, melyet a gyermekek jellemzően lábukra lokalizálnak.

A diagnózis felállításához minden esetben szükséges a csontvelő vizsgálata és
lumbálpunkció. Mindezek alapján már pontos diagnózis állítható fel. Magyarországon is
a nemzetközileg elfogadott és alkalmazott kezelési sémát (ALL IC BFM 2002)
alkalmazzuk. A kezelés intenzitásának meghatározásához a betegség altípusának
meghatározásán túl további tényezők is szerepet játszanak. Ezek közé tartozik a beteg
életkora, a fehérvérsejt száma a kórházi felvételekor, a megkezdett kortikoszteroid
kezelésre adott terápiás válasz, majd az első hónap végén a kemotherápiás kezelésre
adott válasz. A kezelésnek négy fő része van: az indukciós kezelés célja, hogy a
leukémiás sejtek döntő többsége elpusztuljon. Ez körülbelül két hónapos intenzív
kezelést jelent. A kezelés második része a konszolidáció, melynek alapvető célja az ún.
meningealis profilaxis. A kezelés harmadik része a reindukció vagy intenzifikáció, amely
a még esetlegesen jelenlévő blasztokat pusztítja el. A továbbiakban a gyerekek ú.n.



fenntartó kezelést kapnak és rendszeres (2-3 hetente történő) ellenőrző vizsgálatokon
vesznek részt.

Az akut myeloid leukémia kezdeti tünetei és kivizsgálása megegyezik az akut limfoid
leukémiáéval. Jellemző még véralvadási zavar, vérzékenység, ill. bizonyos
alcsoportokban gingiva és/vagy bőr leukémiás infiltrációja, ill. DIC is jellemző. A
kemoterápia ebben a betegségben ún. blokkokból, 3-4 hetente alkalmazott kemoterápiás
ciklusokból áll. Összesen 5-6 blokk-kezelést alkalmazunk. Egy-egy terápiás ciklus során
7-10 nap alatt több gyógyszer, nagy adagú kombinációját alkalmazzuk. A vénás kezelés
befejezését követően még 1 évig ún. fenntartó kezelést is alkalmazunk, mely szájon át
folyamatosan szedendő gyógyszerekből, ill. 4 hetente kis adagú, bőr alá beadott (un.
subcutan) injekcióból áll.

ALL 5 éves betegségmentes túlélése 78%, míg AML esetében 40%.
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