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STANDARDY POSTĘPOWANIA 
DIAGNOSTYCZNEGO W OSTREJ BIAŁACZCE 

O MIESZANYM IMMUNOFENOTYPIE
DIAGNOSTIC STANDARDS IN MIXED PHENOTYPE ACUTE LEUKEMIA
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STRESZCZENIE
W ostatnim czasie dokonał się istotny postęp w zakresie wiedzy dotyczącej molekular-
nej patogenezy ostrych białaczek, w tym ostrej białaczki o mieszanym immunofenotypie 
(MPAL), jak również w identyfikacji nowych markerów diagnostycznych i czynników ro-
kowniczych. Wiedza ta pozwoliła dokładniej zdefiniować ten typ białaczki, określić kryte-
ria diagnostyczne oraz podtypy MPAL. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na 
temat postępowania diagnostycznego, klasyfikacji, stratyfikacji prognostycznej i rokowa-
nia w MPAL. 
Słowa kluczowe: ostre białaczki, mieszany fenotyp, dzieci, diagnostyka

ABSTRACT
Over the last years, considerable advances have been made in the understanding of the 
molecular pathogenesis of acute leukemias, including mixed phenotype acute leukemia 
(MPAL), as well as in defining new diagnostic markers and prognostic factors. This knowl-
edge influenced the definition of this rare type of leukemia, define diagnostic criteria and 
subtypes of MPAL. This article presents recent views on the diagnostic approach, classifi-
cation, prognostic stratification and prognosis of MPAL. 
Key words: acute leukemia, mixed phenotype, children, diagnostics

WPROWADZENIE

Ostre białaczki stanowiące najczęstszy nowotwór 
wieku dziecięcego są heterogenną grupą nowotwo-
rów układu krwiotwórczego spowodowaną przez 
klonalną proliferację i kumulację niedojrzałych mor-
fologicznie i czynnościowo komórek blastycznych, 
wywodzących się z prekursorowej, stransformowa-
nej nowotworowo komórki krwiotwórczej. Rozpo-
znanie ostrej białaczki wymaga interdyscyplinar-
nego podejścia obejmującego cechy morfologiczne, 
charakterystykę immunofenotypową i genetyczną 
blastów białaczkowych. Na podstawie wymienio-

nych badań większość przypadków ostrej białaczki 
może być sklasyfikowana jako ostra białaczka lim-
foblastyczna (acute lymphoblastic leukemia – ALL) 
lub ostra białaczka szpikowa (acute myeloid leuke-
mia – AML). Niewielka heterogenna grupa ok. 2-5% 
wszystkich ostrych białaczek nie daje się zakwa-
lifikować do żadnego z wymienionych podtypów 
ze względu na występowanie blastów z antygenami 
charakterystycznymi dla więcej niż jednej linii ko-
mórkowej i stanowi odrębne rozpoznanie ostrej bia-
łaczki o mieszanym immunofenotypie (mixed phe-
notype acute leukemia – MPAL) [1]. 

praca oryginalna/original articlestandardy diagnostyczne/standards of diagnostic
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OBJAWY KLINICZNE

Objawy kliniczne u pacjentów z MPAL są podobne 
do objawów obserwowanych u chorych z innymi ro-
dzajami ostrych białaczek. Stąd diagnostyka ognisk 
pozaszpikowych choroby oraz badania oceniają-
ce stan ogólny chorego i ryzyko ciężkich powikłań 
związanych z chemioterapią nie różnią się istotnie 
u pacjentów z MPAL od badań wykonywanych w in-
nych typach ostrych białaczek. Wykazano, że u cho-
rych z MPAL częściej dochodzi do zajęcia ośrod-
kowego układu nerwowego, powiększenia wątroby 
i/lub śledziony czy powiększenia węzłów chłonnych 
niż u pacjentów z ALL czy AML (BII) [2]. 

DIAGNOSTYKA CYTOMORFOLOGICZNA

Aktualne standardy diagnostyczne nie przewidu-
ją stosowania podtypu morfologicznego wg FAB. 
Dla rozpoznania MPAL konieczne jest stwierdzenie 
co najmniej 20% komórek blastycznych w rozma-
zie szpiku kostnego po zabarwieniu metodą May’a-
-Grünwalda-Giemsy. Stosowane prze wiele lat bar-
wienia cytoenzymatyczne (POX, Sudan czarny, PAS, 
NSE), wykorzystywane do ustalenia podtypu mor-
fologicznego choroby wg FAB, nie są już zalecane, 
a rozpoznanie MPAL ustala się na podstawie bada-
nia immunofenotypowego klonu komórek białacz-
kowych za pomocą wielokolorowej cytofluorymetrii 
przepływowej (AI) [3].

OCENA IMMUNOFENOTYPU

Podstawowym badaniem służącym do rozpoznania 
ostrej białaczki jest badanie immunofenotypu ko-
mórek białaczkowych metodą cytofluorymetrii prze-
pływowej przy panelu monoklonalnych przeciwciał 
znakowanych fluorochromami. Dla poprawnego 
rozpoznania MPAL konieczne jest zastosowanie pa-
nelu przeciwciał uwzględniającego niżej wymienio-
ne antygenowe determinanty dla poszczególnych li-
nii komórkowych:

■ linia limfocytu B: CD10, CD19, cCD22, CD79a, 
■ linia limfocytu T: cytoplazmatyczne lub po-

wierzchniowe CD3,
■ linia mieloidalna: mieloperoksydaza (MPO), 

niespecyficzna esteraza (NSE), CD11c, CD14, 
CD64, lizozym.

Za dodatni uznaje się antygen obecny na ≥20% ko-
mórek blastycznych (AI) [1, 3, 4].

BADANIA GENETYCZNE

W obowiązujących obecnie protokołach terapeutycz-
nych ostrych białaczek badania genetyczne stanowią 
podstawowy panel diagnostyczny, na podstawie któ-
rego następuje kwalifikacja do poszczególnych grup 
ryzyka i związany z tym dobór intensywności terapii 
wraz z kwalifikacją do HSCT. Szczególną rolę bada-
nia te odgrywają w MPAL, gdzie mogą potwierdzać 
lub wykluczać rozpoznanie tego rodzaju białaczki, 
a co za tym idzie, determinować rodzaj zastosowa-
nego leczenia (AII) [3]. 

Cytogenetyka

Aberracje genetyczne występują u ponad połowy 
pacjentów z MPAL, choć jak dotąd nie stwierdzo-
no zaburzeń cytogenetycznych patognomonicznych 
dla tego rodzaju białaczki. Dlatego panel badań cy-
togenetycznych obejmuje ocenę aberracji genetycz-
nych o uznanym znaczeniu rokowniczym wg aktu-
alnie stosowanych programów terapeutycznych do 
leczenia ALL i AML u dzieci. W ramach diagnosty-
ki genetycznej MPAL należy wykonać konwencjo-
nalną cytogenetykę całego kariotypu metodą prąż-
ków G wysokiej rozdzielczości oraz identyfikację 
genów fuzyjnych BCR-ABL1, ETV6-RUNX1, RUNX1-
-RUNX1T1, PML/RARA i oznaczanie obecności 
translokacji KMT2A i inv16 metodą fluorescencyjnej 
hybrydyzacji in situ (FISH) (AII) [3].

Genetyka molekularna

W związku z intensywnym rozwojem technik mole-
kularnych w ostatnim czasie, stale rośnie liczba po-
znanych mutacji genetycznych odgrywających istot-
ną rolę w patogenezie ostrych białaczek. Brak jest 
jednoznacznych doniesień naukowych na temat za-
burzeń molekularnych u pacjentów z MPAL. Dlatego 
ich wpływ na rokowanie oraz wybór leczenia pozo-
stają niejasne. Aktualnie jako standardowe uznaje się 
badanie mutacji i duplikacji genu FLT3 metodą PCR. 
Należy jednak podkreślić, że ze względu na niezado-
walające wyniki leczenia MPAL u dzieci oraz szybko 
rozwijające się nowe techniki badania genomu, takie 
jak sekwencjonowanie nowej generacji (next genera-
tion sequencing – NGS) czy badanie profilu ekspresji 
mikro-RNA, w chwili rozpoznania MPAL powinno 
się zabezpieczyć szpik kostny do ewentualnych ba-
dań molekularnych na szerszą skalę w przyszłości 
[3, 5]. 
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KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE

Kryteria diagnostyczne MPAL zmieniały się na prze-
strzeni lat. Zgodnie z aktualnie obowiązującą zrewi-
dowaną klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia 
(World Health Organization – WHO) opracowaną 
w 2016 r., rozpoznanie MPAL opiera się na podsta-
wie stwierdzenia antygenów charakterystycznych 
dla więcej niż jednej linii komórkowej:

■ linia mieloidalna:
— dodatnia mieloperoksydaza (MPO; w ba-

daniu cytofluorymetrycznym niezależnie 
od poziomu ekspresji lub w badaniu cyto-
chemicznym stwierdzona w >3% blastów) 

lub
— cechy różnicowania w kierunku monocy-

tu (co najmniej 2 z następujących: niespe-
cyficzna esteraza, CD11c, CD14, CD64, li-
zozym);

■ linia limfocytu T
— cytoplazmatyczne CD3 (w badaniu cyto-

fluorymetrycznym z przeciwciałami do 
łańcucha epsilon CD3, badania immunohi-
stochemiczne z przeciwciałami poliklonal-
nymi anty-CD3 mogą wykrywać łańcuchy 
zeta, które nie są specyficzne dla komó-
rek T) 

lub
— powierzchniowe CD3;

■ linia limfocytu B (wymagane kilka antyge-
nów)
— silna ekspresja CD19 z co najmniej 1 silną 

ekspresją: CD79a, cCD22, CD10
lub

— słaba ekspresja CD19 z co najmniej 2 sil-
nymi ekspresjami: CD79a, cCD22, CD10 
(AII). 

Ostatecznie rozpoznanie uwzględnia zarówno im-
munofenotyp komórek blastycznych, jak i wynik 
badań genetycznych. Zgodnie z klasyfikacją WHO 
2016 MPAL dzieli się na 6 podgrup:

■ MPAL z t(9;22)(q34;q11.2); BCR/ABL1,
■ MPAL z t(v;11q23); KMT2A,
■ MPAL, B-myeloid NOS (antygeny B+My, bez 

BCR/ABL1 i KMT2A),

■ MPAL, T-myeloid NOS (antygeny T+My, bez 
BCR/ABL1 i KMT2A),

■ MPAL, NOS (antygeny limofcytu B oraz lim-
focytu T lub trzyliniowa obejmująca antygeny 
mieloidalne, antygeny limfocytu B oraz limfo-
cytu T),

■ inne, rzadkie podytypy, takie jak np. białaczka 
lub chłoniak limfoblastyczny z komórek NK 
czy ostra białaczka dwuliniowa.

Z grupy MPAL wykluczono ostre białaczki, 
w których, mimo iż spełniają kryteria WHO 2016, 
stwierdzono zmiany genetyczne charakterystyczne 
dla AML: 

1. AML z t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1 
(AML1/ETO).

2. AML z inv(16)(p13.1q22) lub t(16;16)(p13.1q22); 
CBFB-MYH11.

3. Ostra białaczka promielocytowa (acute promy-
elocytic leukemia – APL) z t(15;17)(q22;q12); 
PML-RARA.

Białaczki te zakwalifikowano do grupy ostrych biała-
czek szpikowych (AII) [1, 3, 4, 6].

ROKOWANIE

Ze względu na niezadowalające wyniki leczenia 
MPAL niezwykle ważne jest monitorowanie oce-
ny odpowiedzi na leczenie (w tym poziomu choroby 
resztkowej ocenianej metodą cytofluorymetrii prze-
pływowej +/– metodą molekularną w punktach cza-
sowych określonych w zastosowanym protokole te-
rapeutycznym) oraz kwalifikacja pacjentów z tym 
rozpoznaniem do HSCT. Allo-HSCT rekomendo-
wana jest u tych dzieci z MPAL, u których rokowa-
nie jest szczególnie niekorzystne, tj. u dzieci z BCR/
ABL(+), u dzieci z rearanżacją MLL(+), u niemow-
ląt, u dzieci z niekorzystną odpowiedzią na leczenie 
(szpik M2/M3 w 15. dobie, >5% blastów w 33. dobie), 
u dzieci z białaczką dwuliniową oraz u dzieci, u któ-
rych w trakcie leczenia stwierdzono zmianę fenoty-
pu białaczki (tzw. „lineage switch”) [7].

Konflikt interesów: nie występuje.
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