
 

III./18.1. Akut leukaemia
Sréter Lídia

Ebben a tanulási egységben a myeloproliferatív neoplazmákhoz (WHO
klasszifikáció, 2008) tartozó akut myeloid leukaemia epidemiológiáját, tüneteit,
diagnosztikáját, valamint kezelési lehetőségeit tekintjük át egy beteg esetének
bemutatásán keresztül.
A felhasználó a fejezet áttanulmányozása után ismerni fogja a diagnózis
felállításának menetét és a kezelés helyes megválasztásához szükséges
lépéseket.

Bevezetés
Az akut myeloid leukaemia előfordulása az életkor előrehaladásával egyre gyakoribb, a
csúcs 60-69 év között van. A betegek 75%-a 60 év feletti.

Aetiológiájában kémiai anyagok, illetve ionizáló sugárzás okozta csontvelő károsodás
játszik szerepet. Genetikus faktorok is elősegítik kialakulását (kromoszóma instabilitás,
pl. Down kórban). Myelodysplasiás szindróma transzformációja akut myeloid
leukaemiába gyakori immunszuppresszió után (transzplantáció, alkiláló cytosztatikumok
alkalmazása az anamnézisben)- ezek az ún. szekunder leukaemiák.

Az akut leukaemia lényege a korai haemopoetikus őssejt malignus klonális
transzformációja. A sejtek éretlen blaszt formában találhatók és nem differenciálódnak.

Ebben a fejezetben egy kóresetet mutatunk be a panaszoktól a diagnosztikus lépéseken
át a kezelésig és a kezelés hatására bekövetkezett változásokig.

Megjegyzés:

Az önellenőrző kérdések megoldásához a tankönyv azonos című fejezetének ismerete is
szükséges!
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A./ Panaszok

A példában szereplő beteg (46 éves nő) a következő panaszokkal érkezett a rendelésre:
gyengeség, fogyás, terheléskor jelentkező dyspnoe, egy hete lázas állapot, torokfájás.
Környezete sápadtnak találta.

B./ Anamnézis

A kórelőzmény alapos megismerése a helyes diagnózis alapja - a helyesen feltett



kérdésekre adott válaszok segítenek abban, hogy a diagnosztika minél célzottabb legyen
és a diagnózist minél gyorsabban megállapíthassuk.

Milyen
kérdéseket
tesz fel a
betegnek?

Milyen kérdéseket tesz fel a betegnek?

Esetünkben a következő anamnesztikus adatokat regisztráltuk:

Anamnezisében nincs említésre méltó megbetegedés. Nem dohányzik, alkoholt csak
ritkán iszik. A családban daganatos megbetegedés nem fordult elő. Magas vérnyomása,
cukorbetegsége és szívbetegsége tudomása szerint nincs.

A beteg elmondja, hogy az utóbbi fél évben egyre gyengébbnek érzi magát, étvágytalan,
4kg-t fogyott. Az elmúlt hetekben orrfújáskor többször rövid ideig vérzett az orra.
Nagyon fáradékony, aluszékony, terhelésre dyspnoés. Egy hete lázas délutánonként,
38-39°C közötti a maximális hőmérséklete, torka fáj. A háziorvoshoz emiatt ment el, aki
vérképet kért és ennek eredménye miatt küldte be osztályunkra.

C./ Vizsgálatok

A diagnózis felállításához ezután a fizikális és laboratóriumi, valamint a képalkotó
vizsgálatok elvégzésére van szükség.

A fizikális vizsgálat eredménye a következő

Átlagosan táplált és fejlett nő. Bőre és nyálkahártyái halványak. Bőrén több helyütt
suffusiók és kisebb haematomák (vérvétel és a stranguláció helyén például), mindkét
alszáron pedig számtalan apró petechia látható a feszítő oldalon. A garatívek belövelltek.
Kórosan megnagyobbodott nyirokcsomó egy predilekciós régióban sincs. Részarányos
mellkas, puhasejtes alaplégzés. A szív nagysága normális, az aorta hallgatódzási helye
felett halk ejekciós systolés zörej. Szapora, ritmusos szívhangok. A has puha,
betapintható, nyomásérzékenységet nem jelez. A máj és a lép nem tapintható. RR:
110/75 Hgmm, pulzus: 104/min, regularis, aequalis, testmagaság: 164 cm, testsúly 55
kg, hőmérséklet 37,6°C.

Milyen
vizsgálatokat
kér?

Milyen vizsgálatokat kér?

Az adott beteg esetében laboratóriumi vizsgálat (vérkép kézi leolvasásos minőségi
vérképpel, vércsoport, Rh, alvadási paraméterek, máj- és vesefunkciós paraméterek
(LDH!), elektrolitok, se-vas, sTfR, vizelet és széklet Weber vizsgálat, haemokultura,
garatváladék és vizelettenyésztés), 2 irányú mellkas röntgen és hasi UH vizsgálat
történt.



A képen láthatóak a kóros laborvizsgálati eredmények, a mellkas röntgen és a hasi UH
vizsgálat eredménye.

A perifériás vérben a fehérvérsejtek mindegyike myeloblaszt. A vörösvérsejtek részéről
súlyos aniso-poikilocytosis figyelhető meg.

A fenti
eredmények
ismeretében
mire
gondol?

A fenti eredmények ismeretében mire gondol?

A betegnél pancytopenia áll fenn, extrémen emelkedett az LDH szint. A perifériás
kenetben a leukocyták 55%-a blaszt sejt. A blasztszaporulat és a lázas pancytopenia akut
vérképzőrendszeri megbetegedés (akut leukaemia vagy agresszív lymphoma) gyanúját
kelti. Az organomegalia hiánya (nyirokcsomó, lép- és májmegnagyobbodás nincs!) de
novo megbetegedésre enged következtetni.

Milyen betegségek járnak pancytopeniával?

A súlyos pancytopenia miatt késedelem nélkül meg kell kezdeni a sejt-szubsztitúciót:
vvs és thrombocyta transzfúziót, az agranulocytosis (granulocytaszám <500/ul) miatt
pedig széles spektrumú antibiotikumot kell adni.



Hogyan
folytatja a
beteg
vizsgálatát?

Hogyan folytatja a beteg vizsgálatát?

A beteg eddigi leleteit figyelembevéve a következő vizsgálat a csontvelő mintavétel:
ennek kapcsán csontvelőkenet készül, flow cytometria - és cytogenetika, valamint
molekulárbiológiai vizsgálatra aspirálunk sejteket, valamint crista biopsziát is
végezhetünk. Flow cytometriára - és cytogenetikára perifériás vérmintát is küldünk a
csontvelővel együtt.

Akut leukaemiáról akkor beszélünk, ha a csontvelőben a blasztarány 20% felett
van.

Az alábbi képen a csontvelőkenet-, a flow cytometria- és a cytogenetikai - vizsgálat
lelete olvasható.

Az akut leukaemiákat korábban az ún. FAB (French-American-British) klasszifikáció
szerint osztályoztuk, jelenleg pedig a kombinált WHO-FAB beosztást használjuk.

AML - FAB klasszifikáció

Az AML WHO és FAB klasszifikációja

Az akut myeloid leukaemia prognózisát legcélszerűbben a cytogenetikai eltérések
alapján becsülhetjük meg.

AML - rizikó csoportok a cytogenetikai eltérések alapján



D./ Döntés és kezelés

Az akut myeloid leukaemia diagnózisát mindegyik vizsgálat eredménye alátámasztja.
Közepes prognózisú FAB M2-es leukaemiáról van szó, melyben kóros cytogenetikai
eltérést nem észleltünk. A terápia az ún. indukciós kezeléssel kezdődik, melynek az a
célja, hogy csontvelői aplaziát hozzunk létre. A standard kezelés az ún.7+3 kezelés - 7
napon keresztül kontinuus Cytosin arabinosid infúzió és 3 napon keresztül
Daunorubicin/adriablastin adását jelenti. A beteget csíraszegény környezetbe helyezzük
(egyágyas szoba) és gondos szupportív kezelésben részesítjük (sejtszubsztitució, széles
spektrumú antibiotikum, antimycotikum, antivirális szerek sz.e.).

Az indukciós kezelés akut myeloid leukaemiában

Az indukciós kezelés sikeresen megtörtént. A beteg súlyos pancytopeniás állapotban
volt két héten keresztül, folyamatos antibiotikus és antimykotikus kezelésben részesült.
Ezen idő alatt 12E vvs koncentrátumot és 68E irradiált thrombocyta koncentrátumot
kapott. A szupportív kezelés alapja a gondos hygiéne, csíraszegény környezet, infekció
profilaxis szelektív dekontaminációval (oropharynx és gastrointestinalis tractus) lokális
antimycoticummal és antibioticummal. Erythrocyta és thrombocyta pótlás szükség
szerint adandó. Fenyegető infekció és granulocytopenia esetén széles-spektrumú,
lehetőleg célzott antibiotikus, antimycotikus, antivirális kezelés adása javallt.

A 18. napon kontroll csontvelő vizsgálat történt, amelyben a blasztarány 3% bizonyult.
Az indukciós kezelést a 25. napon megismételjük. Az indukciós kezelés után
megismételt vizsgálatok alapján teljesültek a teljes haematológiai remisszió
kritériumai: a csontvelőben a blasztarány 5% alatti és a perifériás vérsejtszámok a
normális tartományban voltak.

A kezelés következő lépése a posztremissziós kezelés volt, amelynek legfontosabb része
a nagydózisú cytosin-arabinosid adása volt. Ezt is kétszer ismételtük meg. A beteg
jelenleg is teljes remisszióban van, eddig egy év telt el a posztremissziós kezelés
befejezése óta. Havonta végzünk kontrollvizsgálatot. A kontrollvizsgálat során a beteg
esetleges panaszairól érdeklődünk, fizikális vizsgálat történik, valamint vérvizsgálat: a
vérkép és az LDH a legfontosabb ellenőrizendő paraméterek a vese- és a májműködést
tükröző laboratóriumi értékek meghatározása mellett. Időközben megtörtént a betegnek



és családjának HLA vizsgálata is: a beteg testvére a HLA vizsgálat alapján alkalmas
donor lehetne betegünk számára a betegség relapszusa esetén.

A posztremissziós kezelés AML-ban

E./ Összefoglalás

A fenti közepes prognózisú akut myeloid leukaemiás eset kimenetele kedvező volt, a
kemoterápiás kezelés teljes remissziót eredményezett. A komplett remissziós arány
70-80%, azonban a gyakori relapszus miatt az öt éves túlélési arány 44% körüli.

A kedvezőtlen prognózisú eseteknél és a visszaeső (relabáló) betegeknél allogén őssejt-
transzplantációra van szükség - amennyiben a betegnek van rokon donora, vagy
rendelkezésre áll egy megfelelő nem-rokon donor és a betegnél teljesülnek az őssejt-
transzplantáció egyéb feltételei (kor, kemoszenzitivitás, stb.).

Hivatkozások:
- www.drdiag.hu/iranyelvek.php?id=570&tipus

- www.drdiag.hu/kereso/iranyelvek.php?id=231

- www.mhtt.hu
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