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Úvod:  

Akutní myeloidní leukémie je velice heterogenní onemocnění, především co se týče 

klinických projevů a získaných genetických změn. Podle výsledků cytogenetického vyšetření 

jsou pacienti s AML zařazování do různých prognostických skupin. Za nepříznivý 

prognostický faktor jsou obecně považovány mnohočetné cytogenetické abnormality 

označované jako komplexní karyotyp. Následující studie hodnotí prognostický přínos dalších 

cytogenetických abnormalit. 

Pacienti a metody: 

Karyotyp a čtyřleté celkové přežití (overall survivor, OS) bylo stanovováno u 1975 pacientů 

ve věku 15-60 let s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií v letech 1987 až 2004. 

Tito pacienti byli léčeni v rámci III. fáze studií AML4, AML4a, AML29 a AML42. Léčba 

v těchto studiích zahrnovala dva cykly indukční chemoterapie. První cyklus obsahoval 

kombinaci cytarabinu s daunorubicinem či idarubicinem, druhý cyklus amsakrine 

v kombinaci s intermediate-dose cytarabinem. V případě dosažení kompletní remise dostali 

pacienti konsolidační terapii dle různých protokolů, zahrnující mitoxantron a etoposid nebo 

autologní či alogenní transplantaci.  

Cytogenetické vyšetření kostní dřeně a krve proběhlo standardní proužkovací technikou a 

bylo karyotypováno podle International system for human Cytogenetic nomenclatur.  

Závěr: 

U 988 pacientů, u kterých byl zjištěn normální karyotyp, bylo OS 41%. U zbylých 987 

pacientů byl cytogenetickým vyšetřením zjištěn abnormální karyotyp. Celkem u 254 pacientů 

byla pozitivita core binding factoru (CBF) zahrnující 134 pacientů s t(8;21), u kterých bylo 

OS 63% a 120 pacientů s inv(16) nebo t(16;16) s OS 70%.  

U zbývajících 733 pacientů byly zjištěny různé cytogenetické abnormality (OS 21%) a tito 

pacienti byli hlavním subjektem pro analýzu této studie.  

Z těchto pacientů byla u 225 prokázána autozomální monosomie a u 39 pacientů monosomie 

pohlavních chromosomů -X či -Y. Jedna autosomální monosomie byla zjištěna u 109 

pacientů, u nichž bylo OS 12%. Dvě a více byly detekovány u 116 pacientů, OS zde bylo 

pouhá 3%. Nejčastější monosomií byla -7, která byla zjištěna u 63 pacientů, výsledky těchto 

pacientů (OS 13%) se v porovnání s ostatními pacienty s jinou samostatnou monosomií (OS 

12%) nelišily. 

Monosomální karyotyp ukazuje na velice špatnou prognózu u pacientů s monosomií dvou a 

více autosomů a nebo jednoho autosomu v kombinaci se strukturálními ambnormalitami. 



Přítomnost strukturální chromozomální abnormality bez monosomálního karyotypu nemá 

prognostický význam.  

Monosomální karyotyp je lepší prognostický marker určující velice špatnou prognózu než 

komplexní karyotyp (více než tři/pět klonálních cytogenetických abnormalit) a také než 

individuální specifické cytogenetické abnormality (del[5q], inv [3]t[3;3]). 
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