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Az akut myeloid leukémia (AML) osztályozásának és rizikóbecslésének alapjául a citogenetikai eltérések szolgálnak,
azonban az elmúlt években az új generációs szekvenálásnak (NGS) köszönhetően nagy előrelépések történtek az AML
genomszintű feltérképezésében. Az újonnan megismert genetikai eltérések diagnosztikus és prognosztikus jelentőséggel
bírnak, így mára a nemzetközi ajánlásokba is felvételre kerültek. Az AML kezelése terén az elmúlt évtizedekben nem következett be jelentős változás, azonban a visszatérő génmutációk azonosítása révén több célzott terápiás gyógyszer került
kifejlesztésre.
Jelen tanulmányunk célja a hazai AML-es betegpopulációban előforduló citogenetikai és molekuláris genetikai eltérések gyakoriságának meghatározása, különös tekintettel azokra a mutációkra, melyekkel szemben már léteznek célzott
terápiák.
329 AML-es beteg esetében végeztük el az IDH1, IDH2 és FLT3-TKD mutációanalízist hagyományos Sanger-szekvenálással, míg az FLT3-ITD, NPM1 és CEBPA mutációs státusz, valamint a citogenetikai vizsgálatok eredményei rendelkezésünkre álltak, mivel a diagnosztikus rutin részét képezik.
Az általunk vizsgált betegpopuláció 51,4%-ában mutattunk ki kromoszómaeltérést, melyek közül leggyakrabban a –5/
del(5q) (10,6%), 8-as triszómia (7,9%), a t(15;17) (7,9%) valamint a –7/del(7q) (7,5%) fordult elő, míg a betegek fennmaradó 48,6%-a normál kariotípussal rendelkezett. A mutációanalízis eredményeképpen a betegek 7,0%-ában volt kimutatható az IDH1-, 13,4%-ában az IDH2-, 5,8%-ában az FLT3-TKD-, 22,4%-ában FLT3-ITD-, 27,3%-ában NPM1-, valamint
7,1%-ában CEBPA-mutáció. A genetikai eltéréseken alapuló Európai LeukémiaNet (ELN) 2017-es ajánlása szerint elvégzett rizikóbesorolás során szignifikáns különbség volt kimutatható a rizikócsoportok túlélése között: a medián teljes túlélési idő a kedvező rizikócsoportban 34,7 hónap, az intermedier rizikócsoportban 10,0 hónap, míg a kedvezőtlen
rizikócsoportban 3,7 hónap volt (p < 0,0001).
Eredményeink azt mutatják, hogy az AML-es betegek közel fele hordoz olyan génmutációt, mellyel szemben már rendelkezünk célzott terápiával. Reményeink szerint a jövőben további támadáspontok is azonosításra kerülnek, és ezáltal az
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AML-es betegek kezelésében is megvalósulhat a mutációs státuszon alapuló személyre szabott célzott kezelés, ami megnövelheti a betegek várható élettartamát.
Kulcsszavak: akut myeloid leukémia, mutációanalízis, prognosztika, célzott terápia

Analysis of recurrent genetic abnormalities in acute myeloid leukemia in the context
of novel targeted therapies
The classification and prognostication of acute myeloid leukaemia (AML) is based on detection of cytogenetic aberration, but the advent in the next generation sequencing (NGS) technologies leads to a better insight into the mutational
landscape of AML. These newly recognized genetic alterations are now part of the international recommendations as
they have diagnostic as well as prognostic significance. No major advances have been achieved in the treatment of AML
in the last decades, however, as a result of recognition of recurrent AML-associated mutations, several new targeted
therapies have been developed in the past few years.
The aim of our research was to determine the frequency of cytogenetic alterations along with recurrent gene mutations, with special attention to those, which represent targets of newly approved therapies in AML.
Sanger sequencing was applied in 329 AML patients to determine the IDH1, IDH2 and FLT3-TKD mutational status,
while the mutational status of FLT3-ITD, NPM1 and CEBPA and the results of karyotyping were available as part of the
standard diagnostic algorithm.
Chromosomal abnormalities were detected in 51,4% of patients, with –5/del(5q) (10.6%), trisomy 8 (7.9%), t(15;17)
(7.9%) and –7/del(7q) (7.5%) representing the most frequent alterations, while 48,6% of patients carried a normal karyotype. We detected IDH1 mutations in 7.0%, IDH2 mutations in 13.4%, FLT3-TKD mutations 5.8%, FLT3-ITD mutations in 22.4%, NPM1 mutations in 27.3% and CEBPA mutations in 7.1% of patients. Risk stratification was performed
according to the recommendations of European Leukemia NET (ELN-2017) with significant differences observed in
overall survival (OS) among the risk groups. The median OS was 34.7 months in the favourable risk group, 10.0 months
in the intermediate and 3.7 months in the adverse group (p < 0.0001).
Our results demonstrate that nearly half of the AML patients in our cohort carry mutations targetable by the newly
approved agents in AML. The initial encouraging results using the novel targeted therapies may envision the long-awaited breakthrough in the treatment of AML. We hope that further targetable AML-associated mutations will be identified
in the future leading to a more personalized treatment with the promise of further improvements in survival.
Keywords: acute myeloid leukemia, mutational analysis, prognosis, targeted therapy
(Beérkezett: 2019. február 15.; elfogadva: 2019. május 17.)

ban, incidenciája 4,3/100 000 fő/év [1]. A betegség előfordulási gyakorisága az életkorral párhuzamosan nő, a betegek medián életkora diagnóziskor 68 év [2]. A betegség
napjainkban is a magas letalitású kórképek közé tartozik, a
18–60 év közötti betegek 5 éves teljes túlélése (OS) 35–
40%, 60 év felett azonban mindössze 5–15% [3]. Az elmúlt
évtizedben a legtöbb hematológiai malignitás kezelésében
jelentős előrelépések történtek a célzott terápiák bevezetésével, azonban az AML terápiájában ez az áttörés még
várat magára. A betegség kezelése napjainkban is döntően
az 1973-ban bevezetett úgynevezett „7+3”-as kezelési sémán alapszik, és ehhez képest igazán jelentős változás
nem következett be az elmúlt évtizedekben [4, 5].
Az AML Egészségügyi Világszervezet (World Health
Organization, WHO) szerinti osztályozásának és rizikóbecslésének alapjául a citogenetikai eltérések szolgálnak,
melyeket hagyományos sávozási technikával, valamint fluoreszcens in situ hibridizációval lehet detektálni [6]. Az
AML-es betegek közel 50%-ában lehet kimutatni valamilyen, a betegség patogenezisében bizonyítottan szerepet
játszó kromoszómaeltérést [7]. Az ELN legújabb ajánlása
szerint a t(15;17), t(8;21), inv(16) vagy t(16;16) kedvező

Rövidítések

AML = akut myeloid leukémia; ASXL1 = additional sex
combs like 1; CEBPA = CCAAT/Enhancer Binding Protein Alpha; DNMT3A = DNS citozin-metil-transzferáz
3A; ELN = Európai LeukémiaNet; FLT3 = fms-szerű tirozin-kináz; IDH = izocitrát-dehidrogenáz; ITD = internal
tandem duplication, MRD = minimális/mérhető reziduális betegség, NCCN = National Comprehensive Cancer
Network, NGS = (next generation sequencing) új generációs szekvenálás; NPM1 = nucleophosmin 1; NRAS =
neuroblastoma RAS viral oncogene homolog; OS = teljes
túlélés; RUNX1 = runt related transcription factor 1;
SRSF2 = szerin/arginin gazdag splicing faktor 2; TET2 =
ten-eleven-translocation-2; TKD = tirozin-kináz domén;
TP53 = tumor protein 53; WHO = (World Health Organisation) Egészségügyi Világszervezet

Az akut myeloid leukémia (AML) a myeloid sejtek klonális megbetegedése, melyre a differenciálódásban gátolt,
éretlen myeloid sejtek felszaporodása jellemző. Az AML a
leggyakoribb felnőttkori akut leukémia a fejlett országokHEMATOLÓGIA–TRANSZFUZIOLÓGIA
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prognózissal jár, a t(9;11) intermedier, míg a t(6;9), inv(3),
–5/–5q, –7, –17/–17p kedvezőtlen prognózissal bír [6]. A
betegek mintegy 40–50%-a azonban nem hordoz kromoszómaeltérést, úgynevezett normál kariotípussal rendelkeznek, amely intermedier rizikót jelent [5, 7]. Mindazonáltal ennek a betegcsoportnak a kórlefolyása rendkívül
heterogén lehet, ezért kiemelten fontos esetükben olyan
molekuláris markerek azonosítása, amelyek segíthetnek a
rizikóbecslésben és terápiatervezésben.
Az elmúlt években előtérbe került bizonyos gének mutációinak vizsgálata is, melyek közül az NPM1- (nucleophosmin 1) és a biallélikus CEBPA- (CCAAT/enhancer
binding protein alpha) mutációk 2016 óta a WHO osztályozási rendszerében már önálló entitást képeznek, míg a
RUNX1- (runt related transcription factor 1) mutációt
hordozó AML provizórikus entitásként került felvételre
[5]. Prognosztikus jelentősége miatt a rutindiagnosztika
részét képezi az NPM1- és CEBPA-mutációkon túlmenően
az FLT3-ITD- (fms-szerű tirozin-kináz internal tandem
duplication) mutáció vizsgálata is.
Az új generációs szekvenálás (NGS) alkalmazásával lehetőség nyílt az AML genom széles körű feltérképezésére,
melynek eredményeképpen világossá vált, hogy az AML
genetikai szempontból rendkívül heterogén betegség [8–
10]. A leggyakoribb mutációk között az FLT3, NPM1 és
CEBPA gének mutációi mellett a DNMT3A (DNS citozinmetil-transzferáz 3A), NRAS (neuroblastoma RAS viral
oncogene homolog), IDH2 (izocitrát-dehidrogenáz 2),
TET2 (ten-eleven-translocation-2), SRSF2 (szerin/arginin gazdag splicing faktor 2), TP53 (tumor protein p53),
ASXL1 (additional sex combs like 1) és az IDH1 (izocitrát-dehidrogénáz 1) gének mutációi szerepelnek [8–10].
Egyes mutációk vonzó terápiás célpontok lehetnek az
AML kezelésében. Jelenleg az FLT3-mutációt célzó midostaurin és gilteritinib, az IDH1-inhibitor ivosidenib, valamint az IDH2-inhibitor enasidenib törzskönyvezett az
Amerikai Egyesült Államokban, míg az Európai Unióban
egyedül a midostaurin engedélyezett [11–14].
Jelen tanulmányunk célja az elmúlt évtizedben az Intézetünkben diagnosztizált AML-es betegpopulációban

előforduló citogenetikai és molekuláris genetikai eltéréseinek vizsgálata retrospektív módon, különös tekintettel
azokra a mutációkra, amelyekkel szemben már léteznek
célzott terápiák.

Betegek és módszer
Munkánk során a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és
Kísérleti Rákkutató Intézetében 2008–2018 között, az
Egészségügyi Világszervezet kritériumai alapján [6] diagnosztizált felnőtt AML-es betegek DNS-mintáit vizsgáltuk [6]. Tanulmányunk összesen 722 beteg diagnóziskori
mintájának bevonásával készült, közülük 611 beteg esetén
rendelkeztünk a citogenetikai vizsgálatok eredményeivel,
valamint 606 beteg esetében került sor mutációanalízisre.
A hagyományos citogenetikai vizsgálat az Intézet Citogenetikai Laboratóriumában került elvégzésre a standard
protokolloknak megfelelően. A DNS-minták csontvelőből
(n = 340) vagy perifériás vérből (n = 266) kerültek izolálásra, a High Pure PCR Template Purification Kit (Roche)
segítségével, a gyártó utasításainak megfelelően.
Az IDH1- (exon 4) és az IDH2- (exon 4) mutációs státusz meghatározását 313, az FLT3-TKD (exon 20) vizsgálatát 329 AML-es beteg rutin diagnosztikai vizsgálatra érkező DNS-mintáján végeztük el. Az FLT3-ITD- (exon 1415), NPM1- (exon 12) és CEBPA- (teljes kódoló régió)
mutációanalízisek évek óta a rutin diagnosztika részét képezik, így ezek eredményei rendelkezésünkre álltak. Öszszesen 604 betegnek volt ismert az FLT3-ITD-, 596 betegnek az NPM1-mutáció státusza, míg a CEBPA génmutációs
státusza 308 beteg esetén került meghatározásra. A mutációk kimutatását korábban publikált eljárásokat alkalmazva, polimeráz láncreakcióval (PCR) történő amplifikációt
követő direkt Sanger-szekvenálással végeztük el [15–19].
A vizsgált betegcsoport medián életkora a diagnóziskor 62
év volt, a további klinikai és biológiai paraméterek megoszlása az 1. táblázatban látható. A túlélés vizsgálatához
Kaplan–Meier-analízist alkalmaztunk a Graphpad Prism
5.0 szoftver segítségével.

1. táblázat. Klinikai és biológiai paraméterek megoszlása a vizsgált betegcsoportban
Paraméter
Nem
Életkor

Betegszám (n = 722)
nő

357

49,4

férfi

365

50,6

<60 év

329

45,6

60-69 év

267

37,0

70-79 év

109

15,1

17

2,3

AML, visszatérő genetikai eltérésekkel

263

36,4

AML, myelodysplasiás vonásokkal

120

16,6

14

1,9

323

44,7

2

0,3

>80 év
WHO-osztályozás

AML, terápiaindukált
AML, nem klasszifikálható
Myeloid sarcoma
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Eredmények

2. táblázat. 611 AML-es betegben megfigyelt kromoszómaeltérések előfordulási gyakorisága

Kromoszómaeltérések AML-ben

Kariotípus

A kromoszómaeltérések gyakoriságának meghatározásához 611 AML-es beteg citogenetikai vizsgálatának eredményeit dolgoztuk fel. A betegek 51,4%-ában (314/611)
mutattunk ki kromoszómaeltérést (2. táblázat). A leggyakrabban azonosított eltérések –5/del(5q) (10,6%;
65/611), a 8-as triszómia (7,9%; 48/611), a t(15;17) (7,9%;
48/611), valamint a –7/del(7q) (7,5%; 46/611) voltak.
Komplex kromoszómaeltérést 91 AML-es betegben detektáltunk, míg a kedvező prognózist jelentő t(8;21) és
inv(16) 26 illetve 15 esetben volt megfigyelhető. A további
kromoszómaeltérések gyakorisága az 1. ábrán és a 2. táblázatban láthatóak.

Betegszám (n = 611)

%

t(8;21)

26

4,3

inv(16)

15

2,5

t(15;17)

48

7,9

normál

297

48,6

t(9;11)

5

0,8

8+

48

7,9

11+

11

1,8

13+

4

0,6

21+

15

2,4

egyéb

87

14,0

del(5q)/–5

65

10,6

Az IDH1-, IDH2-, FLT3-, CEBPA- és NPM1mutációk gyakorisága, típusai, génen belüli
eloszlása

del(7q)/–7

46

7,5

t(6;9)

2

0,3

t(v;11q23.3)

6

1,0

inv(3)

4

0,7

IDH1-mutációt a betegek 7,0%-ában (22/313) azonosítottunk, valamennyi esetben az ismert mutációs forrópontot,
a 132-es kodont érintő missense-mutációt detektáltuk
(2. ábra (E)). Az IDH1-mutációk típusai a 3. (A) ábrán láthatóak. Az IDH1-mutációt hordozó betegek medián életkora diagnóziskor magasabb volt, mint a mutációt nem
hordozó betegeké (65,0 vs 60,0 év; p = 0,028).
Az IDH2 gén mutációját a betegek 13,4%-ában (42/313)
mutattuk ki (2. ábra (F)), 85,7%-ban (36/42) a 140-es kodont, 14,3%-ban (6/42) a 172-es kodont érintette a mutáció. Az IDH2-mutációk minden esetben aminosavcserét

t(9;22)

8

1,3

–17

11

1,8

komplex

91

14,9

eredményező missense-mutációk voltak, típusai a 3. (B)
ábrán láthatóak. Az IDH2 mutációja valamennyi esetben
intermedier prognózisú kromoszómaeltéréssel fordult elő
(4. ábra).
Az FLT3 „internal tandem” duplikációját (FLT3-ITD) a
betegek 22,4%-ában (135/604) azonosítottuk (2. ábra (A)).

1. ábra. 297 kromoszómaeltéréssel rendelkező AML-es beteg citogenetikai vizsgálatának eredményei kariogramon
ábrázolva. A kromoszómák alatt látható körök mérete arányos az adott kromoszómát érintő aberrációk gyakoriságával.
Leggyakrabban az 5-ös, 7-es, 8-as és 21-es kromoszómák numerikus eltérései voltak megfigyelhetőek, míg a kiegyensúlyozott kromoszóma eltérések közül a t(15;17), a t(8;21), valamint az inv(16) fordultak el legnagyobb arányban
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A

C

B
FLT3-ITD-mutáció aránya

NPM1-mutációk aránya

7,1%

27,3%

22,4%

D

CEBPA-mutációk aránya

E

F
IDH2-mutációk aránya

IDH1-mutációk aránya

FLT3-TKD-mutációk aránya

13,4%

7,0 %

5,8%

2. ábra. A prognosztikai és terápiás jelentőséggel bíró mutációk előfordulási gyakorisága AML-ben. A betegekben leggyakrabban az NPM1- (27,3%), az FLT3-ITD- (22,4%) és az IDH2- (13,4%) mutációt lehetett kimutatni

(19/329) fordult elő (2. ábra (D)). Az FLT3-TKD-mutáció
minden esetben a jól ismert D835 kodont érintő aminosavcserét eredményező missense-mutáció volt. A 835-ös
pozícióban eredetileg egy aszparaginsav található, azonban a mutáció hatására az esetek 63,2%-ában (12/19) tiro-

A 135 FLT3-ITD-mutáció közül 99 esetben nyílt lehetőség az allélarány meghatározására is. A betegek 28,3%ában (28/99) detektáltunk kedvezőtlen prognózissal járó
0,5 feletti mutáns/vad allélarányt. A tirozin-kináz domént
érintő pontmutáció a betegek (FLT3-TKD) 5,8%-ában
A

B
IDH1-mutációk megoszlása

3%

R132C

27%
55%
18%

IDH2-mutációk megoszlása
15%

R140Q

R132G

R140L
83%

R132H

R172K

3. ábra. Az IDH1- és IDH2-mutációk típusainak gyakorisága. Az IDH gén mutációi döntően az arginint (R) kódoló
kodonokat érintik, IDH1 esetén a 132-es kodont érintő mutációk arginin cisztein (C), glicin (G) vagy hisztidin (H) cserét eredményeztek. Az IDH2 gén mutációi leggyakrabban a 140-es kodont érintették, melyek közül az arginin-glutamin
(Q) aminosavcserét detektáltuk legnagyobb arányban (83%), emellett azonban arginin-leucin (L) csere is előfordult
3%-ban. A 172-es kodont érintő mutációk (15%) minden esetben az arginin-lizin aminosavcserét eredményeztek

4. ábra. 144 beteg molekuláris genetikai vizsgálatának eredményei hőtérkép formájában ábrázolva. A betegek 59,7%-ában (86/144)
lehetett kimutatni az öt vizsgált gén valamelyikében mutációt. A betegek 45,3%-ában (39/86) egy, 45,3%-ában (39/86) kettő,
8,1%-ában (7/86) három, valamint 1,2%-ában (1/86) négy mutációt detektáltunk. Az esetek 40,3%-ában (58/144) nem lehetett az
általunk vizsgált gének mutációját kimutatni
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zinra, 15,8%-ában (3/19) hisztidinre, 10,5%-ában glutaminsavra (2/19), míg 5,3%–5,3%-ában (1/19) valinra vagy
aszparaginra cserélődtek.
A CEBPA gén monoallélikus mutációját a betegek 5,2%ában (16/308) azonosítottuk, míg a kedvező prognózist
jelentő biallélikus CEBPA-mutáció a betegek 1,9%-ában
(6/308) fordult elő (2. ábra (C)). A CEBPA-mutációt hordozó betegek medián életkora diagnóziskor szignifikánsan
alacsonyabb volt, mint a vad típusúaké (52,5 év vs. 61,5 év;
p = 0,014).
NPM1-mutációt a betegek 27,3%-ában (163/596) detektáltunk (2. ábra (B)), amely nagyobb gyakorisággal
fordult elő nőkben (33,9% vs 22,0%; p < 0,001). Az NPM1mutációt hordozó 163 beteg közül 121 esetben rendelkeztünk a citogenetikai vizsgálatok eredményeivel. Az
NPM1-mutáns betegek 98,3%-a intermedier prognózisú
kariotípussal rendelkezett, 1,7%-ban fordult elő komplex
kromoszómaeltérés, míg kedvező prognózissal járó kromoszómaeltérést nem detektáltunk az NPM1-mutáns betegcsoportban (4. ábra).
Mivel az AML-es betegekben több gén mutációja egyidejűleg is előfordulhat, ezért összevetettük a molekuláris
genetikai vizsgálatok eredményeit, és mindezt hőtérkép
formájában jelenítettük meg (4. ábra). A betegek 59,7%ában (86/144) azonosítottunk mutációt; közülük 64 beteg
esetén rendelkeztünk a citogenetikai vizsgálatok eredményeivel is. A mutációt hordozó betegek 81,3%-a normál
kariotípussal rendelkezett, 1,6%-a kedvező prognózist jelentő t(8;21) transzlokációt hordozott, 14,1%-a intermedier, míg 3,1%-a kedvezőtlen prognózisú kromoszómaeltéréssel rendelkezett. Az általunk vizsgált gének mutációi
a normál kariotípusú betegekben nagyobb gyakorisággal
fordultak elő (81,3% vs 18,7%; p < 0,001).
Az FLT3-ITD-mutáció önmagában ritkán volt detektálható (6/36; 16,7%), gyakran társult viszont az NPM1 gén
mutációjával (63,9% (23/36); p < 0,001). Az IDH2-mutáció szintén nagyobb gyakorisággal fordult elő NPM1-mutációval együtt (8 vs 20; p = 0,024). Az IDH1 és IDH2 mutációi kölcsönösen kizárták egymást, ezzel szemben az
FLT3 gén ITD- és TKD-mutációi egyidejűleg is előfordultak, az FLT3-TKD-mutációt hordozó betegek 31,6%-ánál
(6/19) FLT3-ITD-mutáció is kimutatható volt (4. ábra).
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5. ábra. 407 AML-es beteg teljes túlélése az ELN 2017-es ajánlása alapján végzett rizikóbesorolás szerint. Az 5 éves teljes túlélés
a kedvező prognosztikai csoportban 38,0%, az intermedier prognózisú csoportban 11,9% volt, míg a kedvezőtlen rizikócsoportba tartozó valamennyi beteg teljes túlélési ideje rövidebb volt
mint 5 év
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Az ELN 2017-es ajánlása szerint a betegek rizikóbesorolása a citogenetikai és molekuláris genetikai eltéréseiken
alapszik, amelynek értelmében 421 AML-es beteg prognosztikai besorolását végeztük el. A 60 év alatti betegek
56,7%-a (106/187) a kedvező, 24,6%-a (46/187) az intermedier, 18,7%-a (35/187) a kedvezőtlen prognosztikai
csoportba tartozott, míg a 60 év feletti betegek 33,3%-a
(78/234) kedvező, 29,1%-a (68/234) intermedier, 37,6%-a
(88/234) kedvezőtlen prognózisú genetikai eltéréseket
hordozott. A 60 év feletti betegekben szignifikánsan gyakoribbak voltak a kedvezőtlen prognózist jelentő genetikai eltérések (p < 0,001). Munkánk során megvizsgáltuk a
citogenetikai, valamint a molekuláris genetikai eltérések
teljes túlélésre gyakorolt hatását is. Az ELN 2017-es ajánlása alapján a prognózis meghatározásához a kariotípust,
valamint a molekuláris genetikai markerek közül az FLT3ITD-, az NPM1- és a CEBPA-mutációs státuszt vettük figyelembe. Az egyes prognosztikai csoportok túlélését öszszehasonlítva szignifikáns eltérést tapasztaltunk. A kedvező prognózisú csoportba tartozó betegek medián túlélési
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6. ábra. Az FLT3-ITD-, NPM1-, CEBPA-mutáció hatása a teljes túlélésre, valamint a teljes túlélés nemek szerint ábrázolva. (A) Teljes
túlélés az FLT3-ITD- és az NPM1-mutációs státusz függvényében. A túlélési görbék színe az ELN szerinti rizikóbesorolást tükrözik.
(B) A medián OS a CEBPA-mutációt hordozó betegekben 21,9 hónap, míg vad típusú CEBPA esetén 7,9 hónap volt (p = 0,021)
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ideje 34,7 hónap volt, az intermedier csoport esetén 10,0
hónap, míg a kedvezőtlen prognózisú csoportba tartozó
betegek esetén mindössze 3,7 hónap volt a teljes túlélés
(p < 0,001) (5. ábra).
Megvizsgáltuk továbbá az egyes genetikai eltérések hatását a teljes túlélésre, közülük az ELN ajánlása értelmében az FLT3-ITD- és az NPM1-mutációk hatását együtt
vizsgáltuk. A betegek teljes túlélése az egyes genetikai eltérések függvényében a 6. ábrán látható. Az FLT3-ITDmutáció rövidebb teljes túléléssel társult, különösen 0,5
feletti mutáns/vad allélarány esetén (6. ábra (A)). A medián teljes túlélés az NPM1-mutáns, FLT3-ITD-mutációt
nem hordozó vagy 0,5 alatti allélarányban hordozó betegekben volt a leghosszabb (12,5 hónap), míg vad típusú
NPM1- és 0,5 feletti allélarányú FLT3-ITD-mutáció esetén mindössze 2,4 hónap volt.
A vizsgált genetikai eltérések közül a CEBPA-mutáció
hosszabb teljes túléléssel társult, a mutációt hordozó betegek medián teljes túlélése szignifikánsan hosszabb volt,
mint vad típusú CEBPA esetén (21,9 vs 7,9 hónap; p =
0,021) (6. ábra (B)), azonban a biallélikus CEBPA-mutáció kedvezőbb prognosztikus hatását a monoallélikus CEBPA-mutációval szemben nem tudtuk igazolni az alacsony
esetszám miatt. Az IDH1-, IDH2- és az FLT3-TKD-mutációs státusz függvényében nem mutatkozott szignifikáns
különbség a teljes túlélésben.
Nemek szerint összehasonlítva a teljes túlélést, jelentős
különbség volt megfigyelhető, a férfiak medián teljes túlélési ideje szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a nőké
(6,17 vs 12,0 hónap; p = 0,004) (6. ábra (C)). Ennek hátterében elsősorban az állhat, hogy a női betegek között
szignifikánsan gyakoribb volt a kedvező prognózist jelentő NPM1- (p < 0,001) és CEBPA- (p = 0,001) mutáció.

tások folynak a betegség genetikai hátterének feltérképezése céljából. Az elmúlt években azonosított genetikai
eltérések közül egyesek már a legújabb nemzetközi
ajánlásoknak is részét képezik (3. táblázat). Az AML osztályozása szempontjából fontos az NPM1- és a CEBPAmutációs státusz meghatározása, míg a pontos rizikóbesorolás céljából az NPM1-, CEBPA-, RUNX1-, FLT3-ITD-,
ASXL1-, valamint a TP53-mutációs státusz meghatározása
ajánlott [5]. Emellett kiemelendő az FLT3-ITD-, FLT3TKD-, IDH1- és IDH2-mutációk vizsgálata is, mivel terápiás célpontot jelentenek az újonnan törzskönyvezett
gyógyszerek számára.
Jelen tanulmányunkban retrospektív módon megvizsgáltuk a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézetében az elmúlt 10 évben diagnosztizált
AML-es betegpopulációban előforduló citogenetikai és
molekuláris genetikai eltérések gyakoriságát. Munkánk
során a betegek 51,4%-ában detektáltunk kromoszómaeltérést, leggyakrabban a del(5q)/–5 (10,6%), 8-as triszómia (7,9%), t(15;17) (7,9%) valamint a del(7q/–7) (7,4%),
fordult elő. Eredményeink túlnyomórészt megegyeznek
az irodalomban közölt adatokkal, azonban az általunk
vizsgált betegcsoportban a kedvező prognózist jelentő citogenetikai eltérések kisebb arányban voltak jelen (14% vs
20%), míg komplex kromoszómaeltérés nagyobb arányban (14% vs 10%) volt kimutatható [20].
A betegek 48,6%-ánál nem detektáltunk kromoszómaeltérést, így az esetükben a pontosabb rizikóbesoroláshoz
molekuláris genetikai vizsgálatok elvégzése volt szükséges. Az FLT3-ITD-mutáció a betegek 22,4%-ában volt kimutatható, ami megegyezik az irodalomban leírt adatokkal [21]. FLT3-ITD-mutáció nagyobb arányban fordult
elő normál kariotípussal rendelkező betegekben, valamint
gyakran társult NPM1-mutációval. Az FLT3-ITD-mutáció
igazoltan kedvezőtlen prognosztikai faktor, rövidebb teljes túléléssel, magasabb relapszus rátával, illetve
terápiarezisztenciával jár [22]. A legújabb kutatások szerint az FLT3-ITD mutáns/vad allélaránya befolyásolja a

Megbeszélés
Az AML napjainkban is a kedvezőtlen kórjóslatú hematológiai malignitások közé tartozik, emiatt intenzív kuta-

3. táblázat. A nemzetközi ajánlások részét képező génmutációk előfordulási gyakorisága és klinikai jelentősége
Gén

Gyakoriság (%)

Jelentősége

ELN/NCCN ajánlás

FLT3-ITD

20–25

kedvezőtlen prognózis, terápiás célpont

3/3

FLT3-TKD

5–10

terápiás célpont

– /3

NPM1

30

kedvező prognózis

3/3

CEBPA

10

kedvező prognózis

3/3

IDH1

5–15

terápiás célpont

– /3

IDH2

10–20

terápiás célpont

– /3

TP53

5–20

kedvezőtlen prognózis

3/3

kedvezőtlen prognózis*, terápiás célpont

3/ –

ASXL1

5–15

kedvezőtlen prognózis

3/ –

RUNX1

5–20

kedvezőtlen prognózis

3/ –

KIT

10

* „core-binding factor” leukémiák [t(8;21), inv(16), t(16;16)] esetén
Rövidítések: ELN = Európai LeukémiaNet; NCCN = National Comprehensive Cancer Network
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mutáció prognosztikai hatását, 0,5 alatti mutáns/vad
allélarány esetén NPM1-mutációval egyidejűleg a kedvező
rizikócsoportba, NPM1-mutáció hiányában az intermedier, míg 0,5 feletti mutáns/vad allélarány esetén NPM1mutáció hiányában a kedvezőtlen rizikócsoportba sorolandók a betegek [5, 23]. Munkánk során retrospektív módon megvizsgáltuk az FLT3-ITD-mutáció teljes túlélésre
gyakorolt hatását az ajánlások értelmében az NPM1-mutációval együtt, mely során szignifikánsan alacsonyabb
volt a betegek túlélése FLT3-ITD-mutáció esetén, amenynyiben az allélarány 0,5 felett volt (6. ábra (A)). A legújabb
vizsgálatok azonban megkérdőjelezik, hogy az FLT3-ITD
allélarány valóban prognosztikai szereppel bírna, ugyanis
az alacsony allélarányú FLT3-ITD- és NPM1-mutációt
hordozó betegek túlélése jelentősen elmarad az egyéb
kedvező prognózissal járó genetikai eltéréseknél tapasztaltaktól [24, 25].
Az FLT3 gén tirozin-kináz domént érintő mutációját a
betegek 5,8%-ában azonosítottuk, mely arány összhangban
áll az irodalmi adatokkal [26, 27]. Az FLT3-TKD-mutációt döntően normál kariotípusú betegekben detektáltuk, illetve gyakrabban fordult elő NPM1-mutációval egyidejűleg. Vizsgálatunk során nem találtunk összefüggést az
FLT3-TKD-mutáció és a teljes túlélés között, ami összhangban áll egy nagyszámú beteg adatát feldolgozó metaanalízis eredményeivel, melyben az FLT3-TKD-mutáció
prognosztikus értékét vizsgálták [26].
Az általunk vizsgált betegpopulációban az irodalomban
közölt adatoknak megfelelően az IDH1-mutáció 7,0%ban, míg az IDH2-mutáció 13,4%-ban fordult elő, döntően
normál kariotípusú AML-es betegekben [10, 28]. Az irodalmi adatok ellentmondásosak az IDH-mutációk prognosztikus hatását illetően, emiatt megvizsgáltuk az összefüggést az IDH1 és IDH2 gének mutációs státusza és a
teljes túlélés között, ám szignifikáns összefüggést nem találtunk [28–30]. Az irodalmi adatok alapján az IDH1
R132C és R132H missense-mutációk eltérő prognózisúak
lehetnek, ezért megvizsgáltuk az IDH1-mutációt hordozó
betegek teljes túlélését, mely során az R132C-mutáció
esetén hosszabb volt a medián teljes túlélés (20,2 vs 3,37
hónap), azonban a különbség nem volt szignifikáns mértékű (p = 0,093) [31]. Mivel egyes munkacsoportok eredményei alapján felmerült, hogy az IDH2-mutációk kórlefolyásra gyakorolt hatását befolyásolja, hogy a mutáció mely
kodont érinti, ezért megvizsgáltuk a140-es és 172-es kodonokat érintő mutációk és a teljes túlélés kapcsolatát [8,
32]. Vizsgálatunk során nem találtunk szignifikáns
összefüggést az IDH2 140-es és a 172-es kodont érintő mutációk és a teljes túlélés között (p = 0,620).
A betegek 27,3%-ánál detektáltunk NPM1-mutációt,
mely az esetek 98,1%-ában (119/121) intermedier prognózisú kariotípussal fordult elő. Eredményeink megfelelnek más tanulmányokban szereplő adatoknak, mivel az
NPM1-mutáció megközelítőleg az AML-es betegek 30%ában fordul elő, döntően normál kariotípusú betegekben
és jellemzően kedvező kórlefolyással társul [8, 9, 33]. Megvizsgálva az NPM1-mutáció prognosztikai hatását szignifiHEMATOLÓGIA–TRANSZFUZIOLÓGIA

kánsan hosszabb teljes túlélés volt megfigyelhető az
NPM1-mutáns betegeknél (12,2 hónap vs 6,6 hónap; p =
0,014), azonban kedvező prognosztikai hatását negatív
módon befolyásolta az FLT3-ITD-mutáció egyidejű jelenléte, különösen a 0,5 feletti allélarányú FLT3-ITD-mutáció esetén (6. ábra (A)).
Az általunk vizsgált betegcsoport 1,9%-ában detektáltunk biallélikus CEBPA-mutációt, míg 5,2%-ában monoallélikus mutációt, mely összességében megfelel az irodalomban közölt 6–10%-os gyakoriságnak [3]. Az irodalmi
adatokhoz hasonlóan a CEBPA-mutációt hordozó betegek
medián életkora szignifikánsabb alacsonyabb volt, mint
vad típusú CEBPA esetén (50,9 vs 58,2 év; p = 0,014) [3,
34]. Kiemelendő, hogy a CEBPA gén mutációja nem
csupán a sporadikus megjelenésű AML-ben mutatható ki,
hanem csíravonalbeli mutációját familiáris AML-ben is
azonosították [35]. Pabst és munkatársai 2008-ban igazolták, hogy a sporadikusnak tűnő CEBPA-mutációk 11%-a
alaposabb vizsgálat után valójában örökletesnek bizonyultak [36]. Emiatt a fiatalkori (<45 év) AML-es esetekben
fontos lehet a mutáció csíravonalbeli eredetének tisztázása, mivel a betegség hátterében familiáris AML is állhat,
aminek kiemelt jelentősége lehet az őssejt-transzplantáció
kapcsán felmerülő donorválasztás kapcsán, elkerülve az
esetleg csíravonalbeli mutációt hordozó rokon donorként
való alkalmazását [37].
Munkánk során az általunk vizsgált betegcsoport retrospektív analízise alapján összesen az AML-es esetek
47,9%-ában (69/144) lehetett potenciálisan célozható mutációt (FLT3, IDH1, IDH2) kimutatni. Ugyanakkor a betegek 12,5%-ában (18/144) nem volt jelen egyetlen általunk
vizsgált génmutáció, illetve citogenetikai eltérés sem, ami
alátámasztja, hogy a betegség pontosabb karakterizálásához további gének vizsgálata lehet indokolt. Emiatt az
AML kutatásában egyre nagyobb szerephez jut az NGS
alkalmazása, mellyel idő- és költséghatékony módon nyílik lehetőség nagyszámú gén egyidejű vizsgálatára [38–
40]. A nemzetközi irodalomban egyre több publikáció jelenik meg, melyek az NGS használatának előnyeire hívják
fel a figyelmet, ami nem csupán a diagnózisalkotásban,
hanem a minimális reziduális betegség (MRD) követésére
is alkalmazható lehet [38, 41, 42].
Az elmúlt évek kutatásai révén az AML genetikai hátteréről alkotott tudásunk exponenciális mértékben bővült.
Ehhez nagymértékben hozzájárultak olyan kutatások,
mint a „The Cancer Genome Atlas Research Network”
vizsgálata, mely során 200 AML-es beteg mintájának vizsgálata során kimutatták, hogy AML esetén a mutációk
száma elmarad a más daganatoknál megfigyeltektől, átlagosan 5 visszatérő mutációt lehetett betegenként detektálni, illetve összesen 23 gén visszatérő mutációja volt kimutatható szignifikáns mértékben, míg további 237 gén mutációja volt detektálható legalább két betegben [9]. Az
AML genetikai hátterének feltárásához a kromoszómaeltérések vizsgálata továbbra is elengedhetetlenül fontos
maradt, erre világított rá a „The Cancer Genome Project”
1540 AML-es beteg bevonásával végzett vizsgálata is,
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melynek során teljes exomszekvenálás mellett citogenetikai vizsgálatokat is végeztek. Ennek eredményeképpen 76
génben és genom régióban detektáltak mutációkat, mely
alapján a betegek 80%-át 11 genetikai alcsoportba lehetett
besorolni. Az esetek 96%-ában volt jelen legalább egy drivermutáció, míg a betegek 86%-ában kettő vagy több drivermutáció is detektálható volt [8].
Az új molekuláris célpontok felismerése egyelőre nem
hozta meg a várt előrelépést az AML-es betegek kezelésében. Ezt a problémát felismervén indította el a „Leukemia and Lymphoma Society” 2016-ban a „Beat AML Master Trial” elnevezésű klinikai tanulmányt, mely a maga
nemében egyedülálló kezdeményezés, hiszen a klinikai
vizsgálatban az AML-es betegek individuális genetikai
profiljuk alapján részesülnek személyre szabott célzott kezelésben. A vizsgálat elsődleges célkitűzése, hogy minden
beteg esetében 7 napon belül megtörténjen a genetikai
profil meghatározása, mely alapján algoritmus használatával kerülnek besorolásra a betegek az egyes terápiás karokra. A klinikai vizsgálatban új terápiák hatékonyságát
vizsgálják, melyeket akár egymással kombinációban is alkalmaznak, ebből a szempontból is eltér ez az ún. „ernyő”vizsgálat a hagyományos klinikai vizsgálatoktól. Jelenleg a
klinikai vizsgálatban 11-féle kezelést alkalmaznak, melyek
között olyan új gyógyszerek is szerepelnek, mint a SYK
inhibitor entospletinib, a Nedd8 inhibitor pevonedistat és
a CD33-ellenes monoklonális antitest BI 836858. Reményeink szerint a Beat AML Master Trial klinikai vizsgálat
eredményei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy paradigmaváltás következzen be az AML kezelésében is.
Az AML kutatásában egy új és izgalmas korszak kezdetéhez érkeztünk el, az AML-es betegek mutációs profiljának feltérképezése által eljutottunk a pontosabb diagnosztikához, a mutációs státusz prognosztikai felhasználásához, valamint a célzott terápiák alkalmazásához. A
végső cél az AML terápiájában, hogy az individuális genetikai profilozáson alapuló személyre szabott kezelés elérhetővé váljon, ami forradalmi változást hozhatna ennek a
különösen kedvezőtlen kórjóslatú malignitásnak a kezelésében.
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