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STANDARDY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO 
W ZAKRESIE DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW 

MIELODYSPLASTYCZNYCH (MDS) I MŁODZIEŃCZEJ 
BIAŁACZKI MIELOMONOCYTOWEJ (JMML)

DIAGNOSTIC STANDARDS IN PEDIATRIC MYELODYSPLASTIC SYNDROMES 
(MDS) AND JUVENILE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA (JMML)

Marek Ussowicz
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

STRESZCZENIE
Zespoły mielodysplastyczne (MDS) u dzieci są nabytymi chorobami przebiegającymi z ob-
jawami niedomogi szpiku kostnego, zagrażające powikłaniami wynikającymi z cytopenii lub 
transformacją w ostrą białaczkę szpikową. Ustalenie rozpoznania MDS wymaga stwierdze-
nia 2 kryteriów spośród: 1) pierwotnej jedno- lub wieloliniowej cytopenii nieznanego po-
chodzenia, 2) obecności dysplazji w komórkach szpiku w co najmniej dwóch liniach komór-
kowych lub w ponad 10% komórek jednej linii, 3) podwyższonego odsetka mieloblastów 
>5% i <20% w szpiku kostnym lub >1% we krwi obwodowej w dwóch badaniach, 4) obec-
ności nabytych, klonalnych aberracji chromosomalnych, z wyjątkiem translokacji specyficz-
nych dla ostrej białaczki. Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (JMML) jest Ph-ujemną 
(bez translokacji BCR-ABL) klonalną chorobą mieloproliferacyjną układu monocytarnego, 
w której odsetek blastów i promonocytów w szpiku kostnym nie przekracza 20%. JMML 
powstaje na podłożu neurofibromatozy NF1, somatycznych mutacji aktywujących szlak 
RAS dotyczących genów KRAS, NRAS, PTPN11 lub utraty funkcji genu CBL. Diagnosty-
ka MDS i JMML opiera się na badaniach morfologicznych krwi, szpiku kostnego, ocenie 
kariotypu szpikowego i badaniach onkogenetycznych. W postępowaniu diagnostycznym 
konieczne są badania wykluczające w MDS wrodzone zespoły niedomogi szpiku kostnego 
(np. anemia Fanconiego, dyskeratoza), a w JMML zespoły rasopatii (np. zespół Noonan).
Słowa kluczowe: zespół mielodysplastyczny, młodzieńcza białaczka mielomonocytowa, 
diagnostyka

ABSTRACT
Myelodysplastic syndromes (MDS) in children are acquired bone marrow failure syndromes 
that cause risks associated with cytopenias or transformation to acute myeloid leukemia. 
Myelodysplastic syndrome diagnosis requires finding 2 criteria out of 4: 1) an unexplained 
primary cytopenia, 2) signs of bone marrow dysplasia in more than one lineage, or above 
10% in one lineage, 3) Increased bone marrow myeloblast count >5 and below 20%, or 
>1% of myeloblasts in blood smears, 4) clonal chromosomal aberrations with exception of 
acute leukemia specific translocations. Juvenile myelomonocytic leukemia (JMML) is an 
aggressive, Philadelphia-negative myeloproliferative syndrome of monocytic lineage, with 
blast count below 20%. JMML is caused by constitutional NF1 mutations or by somatic 
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activating mutations of RAS pathway in KRAS, NRAS, PTPN11 or loss of function in CBL 
genes. Diagnostics of MDS and JMML is based on morphology of peripheral blood, and 
bone marrow smears, with bone marrow karyotype and oncogenetic studies. Work up for 
constitutional bone marrow failure syndromes (e.g. Fanconi anemia, dyskeratosis congeni-
ta) in MDS and for rasopathies (e.g. Noonan syndrome etc.) in JMML is necessary.
Key words: myelodysplastic syndromes, juvenile myelomonocytic leukemia, diagnostics.

WPROWADZENIE

Definicja. Zespoły mielodysplastyczne są grupą klo-
nalnych schorzeń szpiku kostnego charakteryzu-
jących się morfologiczną dysplazją szpiku, nieefek-
tywnym krwiotworzeniem z jedno- lub wieloliniową 
cytopenią, nabytymi nieprawidłowościami gene-
tycznymi i ryzykiem transformacji w ostrą białaczkę 
szpikową. W części przypadków MDS przy rozpo-
znaniu występuje podwyższony odsetek mielobla-
stów w szpiku lub krwi obwodowej nieprzekraczający 
20%. Aktualna klasyfikacja zespołów mielodyspla-
stycznych, która opiera się na odsetku mieloblastów 
w szpiku kostnym i krwi obwodowej, została przed-
stawiona w tabeli I.

METODYKA

Rekomendacje opracowano na podstawie kryteriów 
diagnostycznych zawartych w klasyfikacji WHO 
2017 i wytycznych międzynarodowej grupy EWOG 
zajmującej się diagnostyką i leczeniem MDS i JMML 
u dzieci, w której autor jest przedstawicielem i koor-
dynatorem krajowym.

KRYTERIA ROZPOZNANIA MDS

Do ustalenia rozpoznania konieczne jest wykona-
nie 2 biopsji aspiracyjnych i 2 trepanobiopsji szpiku 
w odstępie 2 tygodni. W celu ustalenia rozpoznania 
MDS powinny być spełnione minimum 2 kryteria 
spośród poniższych:

1. Pierwotna jedno- lub wieloliniowa cytopenia 
nieznanego pochodzenia. 

2. Obecność dysplazji w komórkach szpiku w co 
najmniej dwóch liniach komórkowych lub w po-
nad 10% komórek jednej linii.

3. Podwyższony odsetek mieloblastów >5% i <20% 
w szpiku kostnym lub >1% we krwi obwodowej 
w dwóch badaniach.

4. Obecność nabytych, klonalnych aberracji chro-
mosomalnych. Uwaga: konieczne jest wyklu-
czenie ostrej białaczki szpikowej ze specyficzny-
mi translokacjami [t(8;21)/RUNX1-RUNX1T1; 
inv(16) lub t(16;16)/CBFB-MYH11; t(15;17)/
PML-RARA].

Rekomendacje co do niezbędnych badań 
diagnostycznych w kierunku MDS (A II, oprócz 
punktów 9 i 10)

1. Morfologia krwi z rozmazem ręcznym.
2. Badania szpiku kostnego:

a. Mielogram i badania cytochemiczne.

Tabela I. Klasyfikacja zespołów mielodysplastycznych u dzieci
Table I. Classification of myelodysplastic syndromes in children

 
Odsetek mieloblastów 
w szpiku kostnym

Odsetek mieloblastów 
we krwi obwodowej

Cytopenia oporna na leczenie typu dziecięcego 
(refractory cytopenia of childhood – RCC)

<5% <2%

MDS z nadmiarem blastów 
(MDS-excess of blasts – MDS-EB)

5-20% 2-19%

Ostra białaczka szpikowa na podłożu MDS* 
(myelodysplasia related acute myeloid leukemia – MDR-AML)

>20% >20%

*MDR-AML dotyczy ostrej białaczki szpikowej, która wystąpiła na podłożu wcześniej rozpoznanego MDS. Podobną jednostką chorobo-
wą jest zdefiniowana przez WHO ostra białaczka szpikowa z cechami mielodysplazji (acute myeloid leukemia with myelodysplasia related 
changes – AML-MRC), która jednak wyklucza MDS i AML indukowane przez radio- i chemioterapię. We wcześniejszych klasyfikacjach 
wyodrębniano podtyp MDS z liczbą 20-30% mieloblastów w szpiku, określany jako RAEB-t (anemia oporna na leczenie z nadmiarem 
blastów w stadium transformacji), ale w obliczu obecnych klasyfikacji jego miejsce w diagnostyce jest kontrowersyjne i jeśli w ogóle, to 
należy je stosować z ostrożnością.
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b. Immunofenotypowanie szpiku.
c. Kariotyp komórek szpiku lub badania rów-

noważne.
Uwaga: konieczne jest wykluczenie 

ostrej białaczki szpikowej ze specyficznymi 
translokacjami [t(8;21)/RUNX1-RUNX1T1; 
inv(16) lub t(16;16)/CBFB-MYH11, t(15;17)/
PML-RARA].

d. Trepanobiopsja szpiku.
3. Test łamliwości chromosomów. Niezbędny dla 

wykluczenia anemii Fanconiego.
4. Badania wirusologiczne w kierunku wykrycia 

kwasów nukleinowych: HSV, EBV, CMV, PB19, 
HHV6, HIV, HBV, HCV.

5. Badanie GPI w kierunku nocnej napadowej he-
moglobinurii.

6. Stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego.
7. Punkcja lędźwiowa.
8. Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej.
9. Opcjonalnie (B III): w przypadku somatycznej 

monosomii 7 badania genetyczne w kierunku 
monogenowych zespołów konstytucjonalnych 
(GATA2, SAMD9/SAMD9L). W przypadku wy-
krycia u probanta niezbędne wykluczenie u po-
tencjalnych rodzinnych dawców szpiku kostne-
go.

10. Opcjonalnie (B III): w przypadku podejrzenia 
dyskeratozy wrodzonej – badania długości te-
lomerów i/lub badania genetyczne. W przypad-
ku wykrycia u probanta niezbędne wykluczenie 
u potencjalnych rodzinnych dawców szpiku ko-
stnego.

KRYTERIA ROZPOZNANIA JMML

Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa jest Ph-
-ujemną (bez translokacji BCR-ABL) klonalną cho-
robą mieloproliferacyjną układu monocytarnego, 
w której odsetek blastów i promonocytów w szpiku 
kostnym nie przekracza 20%, a w 90% przypadków 
stwierdza się mutacje w szlaku RAS skutkujące jego 
aktywacją. Leczenie JMML jest uzależnione od ro-
dzaju zmian onkogenetycznych i stężenia HbF.

Kryteria diagnostyczne opierają się na wytycznych 
grupy EWOG.

I. Cechy kliniczne i hematologiczne (wszystkie 4 
muszą być spełnione):

1. Liczba monocytów w krwi obwodowej (PB) ≥1 
 109/L.

2. Liczba komórek blastycznych w PB i szpiku ko-
stnym (BM) <20%.

3. Splenomegalia.
4. Nieobecność chromosomu Philadelphia lub 

translokacji BCR/ABL.

II. Badania onkogenetyczne (1 parametr jest 
wystarczający):

1. Somatyczna mutacja PTPN11 lub NRAS, KRAS.
2. Mutacja NF1 lub kliniczne rozpoznanie choro-

by von Recklinghausena (neurofibromatozy) 
typu 1.

3. Germinalna mutacja CBL i utrata heterozygo-
tyczności (LOH) CBL.

III. Jeśli nie ma parametru z p. II, to należy wykazać 
obecność monosomii chromosomu 7 i muszą być 
spełnione co najmniej 2 z poniższych kryteriów:

1. Wzrost stężenia hemoglobiny płodowej (powy-
żej normy wiekowej).

2. Obecność prekursorów mieloidalnych lub ery-
troidalnych w rozmazach krwi obwodowej.

3. Nadwrażliwość na GM-CSF w hodowlach ko-
mórkowych.

4. Hiperfosforylacja STAT5.

Rekomendacje co do niezbędnych badań 
diagnostycznych w kierunku JMML (A II)

1. Morfologia krwi z rozmazem ręcznym.
2. Badania szpiku kostnego

a. Mielogram i badania cytochemiczne.
b. Immunofenotypowanie szpiku.
c. Kariotyp komórek szpiku lub badania rów-

noważne. Należy wykluczyć obecność chro-
mosomu Philadelphia [t(9;22)] lub fuzji geno-
wej BCR-ABL. 

3. Badania onkogenetyczne z krwi obwodowej lub 
szpiku kostnego (BCR-ABL, mutacje KRAS, 
NRAS, PTPN11, CBL, NF1). Badania onkogene-
tyczne z materiału konstytucjonalnego – fibro-
blastów, cebulek włosowych w celu wykluczenia 
rasopatii (mutacje KRAS, NRAS, PTPN11, CBL). 

4. Stężenie hemoglobiny płodowej (HbF).
5. Badania wirusologiczne w kierunku wykrycia 

kwasów nukleinowych: HSV, EBV, CMV, PB19, 
HHV6, HIV, HBV, HCV.

6. Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej.
7. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.
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