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STANDARDY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO 
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SZPIKOWEJ U DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOSTIC STANDARDS FOR REFRACTORY OR RELAPSED ACUTE 
MYELOBLASTIC LEUKEMIA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
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STRESZCZENIE
Pomimo postępów terapii ostrej białaczki mieloblastycznej (AML) u dzieci i młodzieży na-
dal aż u ok. 30-40% chorych pediatrycznych z AML występuje niepowodzenie leczenia, 
w tym pierwotna oporność na nie u ok. 5-10% i wznowa u ok. 30-35% chorych. Wyniki 
terapii ww. niepowodzeń są złe i stąd u każdego pacjenta z pierwotnie oporną AML lub 
wznową AML (ref/rel-AML), u którego w wyniku leczenia reindukującego uzyskano cał-
kowitą remisję białaczki, należy przeprowadzić allogeniczną transplantację komórek 
krwiotwórczych (allo-HSCT). Opracowując standardy diagnostyczne u dzieci i młodzieży 
z ref/rel-AML uwzględniono rekomendacje międzynarodowego panelu ekspertów przygo-
towane w imieniu The AML Committee of the International BFM Study Group oraz wytyczne 
diagnostyczne zawarte w aktualnie obowiązujących lub wdrażanych obecnie międzyna-
rodowych programach leczenia AML u dzieci i młodzieży, w tym w programach dotyczą-
cych terapii ref/rel-AML. Opracowano odrębne standardy postępowania diagnostycznego 
specyficzne dla kolejnych faz diagnostyki i leczenia ref/rel-AML, w tym te obowiązujące 
przed rozpoczęciem terapii, podczas pierwszego cyklu leczenia reindukującego, przed roz-
poczęciem i w czasie jego drugiego cyklu, po zakończeniu leczenia reindukującego oraz 
po zakończeniu całej zaplanowanej terapii. Określone przez standardy badania obejmują 
morfologię i rozmaz krwi obwodowej, biopsję aspiracyjną szpiku z jego oceną cytomorfolo-
giczną, cytofluorymetryczną, cytogenetyczną i molekularną w referencyjnym laboratorium 
diagnostycznym, punkcję lędźwiową z pobraniem i oceną płynu mózgowo-rdzeniowego, 
biopsję zmiany pozaszpikowej, a w przypadku stwierdzenia szpiku ubogokomórkowego 
także trepanobiopsję szpiku z histo- i immunohistochemiczną oceną bioptatu w referen-
cyjnej pracowni histopatologii. Wskazane zostały również badania obrazowe, biochemicz-
ne, koagulologiczne, kardiologiczne i wirusologiczne, które należy wykonywać na kolej-
nych etapach leczenia. Do standardu diagnostycznego zaliczają się również badania HLA, 
które należy przeprowadzić wkrótce po rozpoznaniu ref/rel-AML u każdego chorego oraz 
u jego rodziców i rodzeństwa w celu doboru rodzinnego lub niespokrewnionego dawcy al-
logenicznych komórek krwiotwórczych. 
Słowa kluczowe: ostra białaczka szpikowa, pierwotna oporność, wznowa, dzieci, 
młodzież

praca oryginalna/original articlestandardy diagnostyczne/standards of diagnostic



przegląd  pediatryczny
2019/Vol. 48/No. 3

Jacek Wachowiak

34

ABSTRACT
Despite of progress in the treatment of childhood acute myeloblastic leukemia (AML) still 
in 30-40% of pediatric patients a treatment failure is observed including refractoriness 
in 5-10% and leukemia relapse in 30-35% of patients. Results of chemotherapy alone for 
refractory or relapsed AML (ref/rel-AML) retain poor and therefore allogeneic hemato-
poietic stem cell transplantation is recommended in each patient who achieved complete 
remission. Proposed here diagnostic standards for ref/rel-AML are mainly based on recom-
mendations formulated by the international expert panel on behalf of The AML Commit-
tee of the International BFM Study Group and on diagnostic guidelines from international 
protocols for childhood AML treatment, including those protocols for patients with ref/
rel-AML. Here, the proposed diagnostic standards are separately defined for each phase of 
leukemia and its treatment, i.e. prior start of treatment, during the first reinduction course, 
before and during the second reinduction course, after the reinduction chemotherapy, and 
after cessation of planed therapy. Recommended diagnostic tests include peripheral blood 
counts and smear, bone marrow biopsy with bone marrow cytomorphological, cytofluror-
ymetic and molecular evaluation to be performed in reference laboratory, lumbal puncture 
with cerebro-spinal fluid examination, biopsy of extramedullary infiltrates and trepano-
biopsy in case of hypocellular bone marrow with histological and immunohistochemical 
studies of biopsy specimens in reference histopathological laboratory. In addition, HLA 
typing of patient, patient’s parents and sibling soon after diagnosis of ref/rel-AML as well 
as imaging, biochemical, coagulation, cardiological, and viral test specific for subseguent 
phases of the treatment have been proposed. 
Key words: acute myeloblastic leukemia, refractoriness, relapse, children, adolescents 

WSTĘP

Wprawdzie w ciągu ostatnich czterech dekad praw-
dopodobieństwo 5-letniego całkowitego przeżycia 
u dzieci z ostrą białaczką szpikową (acute myelobla-
stic leukemia – AML), drugą co do częstości białacz-
ką u dzieci (15-20%) [1], wzrosło z zaledwie 10-20% 
do ok. 60-70% [2-4], jednak pomimo intensyfikacji 
leczenia nadal aż u ok. 30-40% chorych stwierdza się 
jego niepowodzenie, w tym pierwotną oporność na 
leczenie u ok. 5-10%, a wznowę u ok. 30-35% cho-
rych [4, 5]. Wyniki chemioterapii niepowodzeń le-
czenia pierwszej linii, choć nieznacznie się poprawi-
ły [4, 6, 7], należy uznać za nadal złe i stąd u każdego 
chorego z pierwotnie oporną AML lub wznową AML 
(ref/rel-AML), u którego w wyniku leczenia rein-
dukującego uzyskano całkowitą remisję białacz-
ki (complete remission – CR), należy dążyć do prze-
prowadzenia allogenicznej transplantacji komórek 
krwiotwórczych (allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation – allo-HSCT) [8-10] w celu wykorzy-
stania przeciwbiałaczkowego potencjału megache-
mioterapii poprzedzającej transplantację oraz efek-
tu immunoterapeutycznego przeszczepienia (graft 
versus leukemia reaction – GvLR), a w razie potrzeby 
także innych opcji terapeutycznych podejmowanych 
po transplantacji na podstawie wyników monitoro-
wania minimalnej choroby resztkowej (minimal resi-
dual disease – MRD) [11].

METODYKA

Opracowując standardy diagnostyczne w ref/rel-
-AML u dzieci i młodzieży, uwzględniono rekomen-
dacje międzynarodowego panelu ekspertów przy-
gotowane w imieniu The AML Committee of the 
International Study Group, a następnie opubliko-
wane w czasopiśmie Blood (IF 15.132) [12] oraz wy-
tyczne diagnostyczne zawarte w aktualnie obowią-
zujących i obecnie wdrażanych międzynarodowych 
programach leczenia AML u dzieci i młodzieży, 
w tym w programach leczenia ref/relAML [8, 9,13]. 

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE 
POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO

I. Przed rozpoczęciem leczenia

Pacjenci z ref/rel-AML byli już wcześniej podda-
ni intensywnej i często długotrwałej chemioterapii 
pierwszej linii, która poza tym, że zawiodła, zwykle 
przebiega z powikłaniami wywołanymi jej toksycz-
nością narządową i/lub z powikłaniami infekcyjny-
mi, stąd przed rozpoczęciem leczenia ref/rel-AML 
nieodzowne są nie tylko badania cytomorfologiczne, 
cytofluorymetryczne, cytogenetyczne, molekularne 
i obrazowe niezbędne do potwierdzenia podejrzenia 
oporności na leczenie lub wznowy, oceny jej biolo-
gii, ustalenia zakresu wznowy (szpikowa; izolowa-
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na narządowa; narządowo-szpikowa), identyfikacji 
czynników rokowniczych, lecz także badania umoż-
liwiające ocenę czynności najważniejszych układów 
i narządów, badania biochemiczne, koagulologiczne, 
badania w kierunku aktywnych zakażeń oraz bada-
nia zmierzające do identyfikacji rodzinnego lub nie-
spokrewnionego dawcy komórek krwiotwórczych, 
w tym:

1. Morfologia krwi obwodowej (stężenie hemoglo-
biny, liczba płytek krwi, liczba krwinek białych, 
rozmaz krwi obwodowej). Ocena morfologii 
krwi powinna być przeprowadzona w tym sa-
mym dniu, w którym wykonywana jest biopsja 
aspiracyjna szpiku kostnego oraz punkcja lędź-
wiowa, i powtórzona bezpośrednio przed rozpo-
częciem pierwszego bloku chemioterapii reindu-
kujacej remisję (siła i jakość rekomendacji AI).

2. Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego z oceną cy-
tomorfologiczną rozmazu szpiku kostnego oraz 
zabezpieczeniem i przekazaniem odpowiedniej 
objętości bioptatu do badań cytomorfologicz-
nych, cytofluorymetrycznych, cytogenetycznych 
i molekularnych w referencyjnym laboratorium 
diagnostycznym. W przypadku szpiku ubogo-
komórkowego należy wykonać trepanobiop-
sję oraz ocenę histo- i immunohistochemiczną 
bioptatu w referencyjnej pracowni histopatolo-
gii. Biopsję aspiracyjną i ew. trepanobiopsję na-
leży wykonać w ciągu 3 dni poprzedzających 
pierwszy blok chemioterapii reidukcyjnej (siła 
i jakość rekomendacji AI).

3. Punkcja lędźwiowa z pobraniem płynu mó-
zgowo-rdzeniowego do oceny cytozy i stężenia 
białka oraz oceny cytomorfologicznej i cytoflu-
orymetrycznej w przypadku cytozy wynoszą-
cej >5  106/L podwyższonej. Punkcję lędźwio-
wą należy przeprowadzić w tym samym dniu co 
biopsję szpiku (siła i jakość rekomendacji AI).

4. Biopsja izolowanej zmiany pozaszpikowej z oce-
ną histopatologiczną i immunohistochemiczną 
bioptatu (siła i jakość rekomendacji AI).

5. Ocena immunofenotypu blastów białaczkowych 
opornych na leczenie lub we wznowie metodą 
wieloparametrycznej cytofluorymetrii przepły-
wowej z uwzględnieniem wszystkich niżej wy-
mienionych antygenów koniecznych do moni-
torowania odpowiedzi na zastosowane leczenie 
z oceną poziomu MRD (siła i jakość rekomen-
dacji AI):

■ CD2, CD7, CD11a, CD11b, CD13, CD14, CD15, 
CD19, CD33, CD34, CD45, CD56, CD64, 
CD99, CD117, HLA-DR.

6. Badania cytogenetyczne i/lub molekularne 
w kierunku tych spośród niżej wymienionych 
aberracji genetycznych, które zidentyfikowa-

no w blastach białaczkowych w chwili pierwszej 
manifestacji białaczki w celu ustalenia rokowa-
nia, doboru optymalnego leczenia i monitoro-
wania jego wyników (siła i jakość rekomenda-
cji AI):

■ t(8;21) AML1/ETO (RUNX1/T1RUNX1) 
■ inv(16) CBFβ/MYH11 
■ t(15;17) PML/RARα
■ t(1;11) 
■ mutacja NPM1 
■ mutacja CEBPα 
■ 12p/ t(2;12) 
■ monosomia 7 
■ t(4;11) 
■ t(5;11) 
■ t(6;11) 
■ WT1mut/FLT3-ITD.

7. Ocena układu krzepnięcia (INR, PT, APTT, stę-
żenie fibrynogenu, d-dimerów, aktywność anty-
trombiny III) (siła i jakość rekomendacji AI). 

W przypadku wywiadu rodzinnego wskazu-
jącego na wrodzoną skazę krwotoczną lub trom-
bofilię należy dodatkowo zbadać odpowiednio 
stężenia czynnika von Willebranda, lipoprote-
iny (a) i homocysteiny, białka C, białka S oraz 
wykonać badania w kierunku oporności na ak-
tywowane białko C i mutacji Leiden. 

8. Badania biochemiczne (stężenia surowicze kre-
atyniny, sodu, potasu, wapnia, magnezu, fos-
foranów, BNP, troponin, bilirubiny, kwasu 
moczowego, glukozy, białka całkowitego z elek-
troforezą, aktywność AlAt, AspAt i LDH w su-
rowicy, badanie ogólne moczu) (siła i jakość re-
komendacji AI). 

9. Typowanie antygenów HLA u każdego chorego, 
jego rodziców i rodzeństwa (jeżeli typowania nie 
wykonano wcześniej). Najpierw należy wykonać 
oznaczenia HLA w locus A, B, Cw i DRB1 me-
todą serologiczną i/lub genetyczną (zalecana) na 
poziomie niskiej rozdzielczości, a w przypadku 
zidentyfikowania potencjalnego dawcy rodzin-
nego należy dobór potwierdzić genotypowa-
niem dawcy i biorcy w zakresie locus A, B, Cw, 
DRB1 i DQB1 (siła i jakość rekomendacji AI). 

10. Aktualny status wirusologiczny (przeciwciała: 
EBV, HSV, CMV, PVB19, HAV, HBV, HCV, HIV, 
PCR: CMV, HCV) (siła i jakość rekomendacji 
AI).

11. Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej w rzucie 
tylno-przednim (P-A) i bocznym (siła i jakość 
rekomendacji AI).

12. TK klatki piersiowej – jeśli zachodzi taka potrze-
ba ze względu na wywiad, objawy kliniczne, nie-
jasny obraz narządów klatki piersiowej w bada-
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niu rentgenowskim (siła i jakość rekomendacji 
AII). 

13. USG jamy brzusznej z oceną przepływów przez 
naczynia krwionośne wątroby (siła i jakość re-
komendacji AI). 

14. USG gonad (u chłopców) (siła i jakość reko-
mendacji AI). 

15. NMR mózgu w przypadku podejrzenia nacieków 
białaczkowych w OUN i/lub ze względu na 
wywiad dotyczący OUN (siła i jakość rekomen-
dacji AI). 

16. EKG (siła i jakość rekomendacji AI). 
17. Echokardiografia (siła i jakość rekomendacji 

AI).

W zależności od indywidualnych wskazań może być 
konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań, 
m.in. spirometrii, oftalmoskopii, pantomografii uzę-
bienia.

II. Podczas pierwszego cyklu leczenia 
reindukującego

1. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem – co 
najmniej 2 razy w tygodniu. 

2. Parametry biochemiczne (jak w punkcie I.8.) – 
co najmniej 2 razy w tygodniu.

3. Podstawowe parametry koagulologiczne (jak 
w punkcie I.7.) – co najmniej 2 razy w tygodniu.

4. Biopsja aspiracyjna szpiku z pobraniem materia-
łu do badań cytologicznych, cytofluorymetrycz-
nych i cytogenetycznych/molekularnych w celu 
oceny wczesnej odpowiedzi na leczenie reindu-
kujące z oceną poziomu MRD (w laboratorium 
referencyjnym) – w 21. dniu od rozpoczęciu 
pierwszego bloku leczenia reindukcyjnego.

5. W razie potrzeby także inne badania wymienio-
ne w pkt. I.

6. Ocena toksyczności narządowej wg NCI Com-
mon Toxicity Criteria (www.eortc.be/services/
doc/ctc/CTCvs2.doc) ze szczególnym uwzględ-
nieniem oceny kardiotoksyczności (EKG, 
echokardiografia, stężenie troponin, stężenie 
BNP) (siła i jakość rekomendacji AI).

III. Przed rozpoczęciem drugiego cyklu leczenia 
reindukującego (tj. pomiędzy 28.-42. dniem 
od rozpoczęcia pierwszego cyklu leczenia 
reindukujacego) i przed cyklem leczenia 
konsolidujacego

1. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem (z oce-
ną w laboratorium referencyjnym) (siła i jakość 
rekomendacji AI).

2. Biopsja aspiracyjna szpiku z pobraniem mate-
riału do badań cytologicznych, cytofluoryme-
trycznych i cytogenetycznych/molekularnych 
w celu oceny wczesnej odpowiedzi na leczenie 
reindukujące z oceną poziomu MRD (w labora-
torium referencyjnym) (siła i jakość rekomen-
dacji AI).

3. Punkcja lędźwiowa z pobraniem płynu mó-
zgowo-rdzeniowego do oceny cytozy i stężenia 
białka oraz oceny cytomorfogicznej i ew. cy-
tofluorymetrycznej w przypadku stwierdzenia 
podwyższonej cytozy. Punkcję lędźwiową nale-
ży przeprowadzić w tym samym dniu co biopsję 
szpiku (siła i jakość rekomendacji AI).

4. Parametry biochemiczne (jak w punkcie I.8.) 
(siła i jakość rekomendacji AI).

5. Podstawowe parametry koagulologiczne (jak 
w punkcie I.7.) (siła i jakość rekomendacji AI).

6. Ocena toksyczności narządowej wg NCI Com-
mon Toxicity Criteria (www.eortc.be/services/
doc/ctc/CTCvs2.doc) ze szczególnym uwzględ-
nieniem oceny kardiotoksyczności (EKG, 
echokardiografia, stężenie troponin, stężenie 
BNP) (siła i jakość rekomendacji AI).

IV. Po zakończeniu leczenia leczenia reindukującego

U każdego dziecka z ref/rel-AML, u którego uzyska-
no CR, należy przeprowadzić transplantację komó-
rek krwiotwórczych, najlepiej allogeniczą lub ewen-
tualnie autologiczną (wyłącznie u chorych, u których 
wznowa wystąpiła po upływie ≥1 roku od rozpozna-
nia). Badania, które należy wykonać u biorcy przed 
transplantacją, określa program terapeutyczny AML 
SCT-BFM 2007 [14] oraz odpowiednie standardowe 
procedury operacyjne obowiązujące w ośrodkach 
wykonujących transplantacje (siła i jakość rekomen-
dacji AII).

V. Po zakończeniu całego zaplanowanego leczenia

Po zakończeniu leczenia stan zdrowia pacjenta po-
winien być systematycznie monitorowany pod ką-
tem objawów wznowy i odległych powikłań narzą-
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dowych terapii zgodnie z rekomendacjami Polskiej 
Pediatrycznej Grupy ds. Odległych Powikłań Na-
rządowych Leczenia Onkologicznego, a w przypad-
ku wystąpienia tych następstw pacjent powinien 
kierowany do odpowiedniego specjalisty w celu dal-

szej diagnostyki i leczenia (siła i jakość rekomenda-
cji AI).

Konflikt interesów: nie występuje.
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