
Analýza súboru alogénnych príbuzenských transplantácií krvotvorných buniek pre 
akútnu myeloblastovú leukémiu na Klinike hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a 
UNB 

MUDr. Balázs Gálffy 
(hematológia a transfúziológia) 

Školiteľ: doc. MUDr. Martin Mistrík PhD. 
Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB, Bratislava 

Úvod 
U pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou (AML) naďalej ostáva prioritnou liečebnou 
modalitou alogénna transplantácia krvotvorných buniek (TKB) ako najúčinnejšia prevencia 
relapsu leukémie. Pri dostupnosti HLA-zhodného súrodenca sú preferované predovšetkým 
súrodenecké transplantácie (1).  
V poslednom desaťročí zaznamenávame významný pokrok vo výskume molekulárnych 
a cytogenetických zmien u pacientov s AML. Poznatky z genetickej analýzy sa stali súčasťou 
dôležitých rozhodovacích procesov. Tie nám pomáhajú v rámci merania minimálnej 
reziduálnej choroby (MRD) aj optimálneho zvolenia liečebnej stratégie. V prípade vysokého 
a stredného rizika preferujeme ochorenie zakonsolidovať alogénnou TKB, naopak u pacientov 
v nízkom riziku s MRD negativitou je prípustné zvoliť netransplantačnú cestu - opakované 
cykly chemoterapie, resp. autológnu TKB. Ďalšie faktory vysokej rizikovosti zahŕňajú vysoký 
iniciálny počet leukocytov, sekundárny pôvod (napr. terapiou asociované AML, AML po 
transformácii z myelodysplastického syndrómu), extramedulárne postihnutie, pridružené 
ochorenia, aj vysoký vek a horší výkonnostný stav (2,3).  

Materiál a metodika 
Retrospektívna analýza súboru pacientov s dg. AML, ktorí podstúpili príbuzenskú TKB na 
Klinike hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB v intervale 1.1.2010 – 31.12.2017. 
Súbor tvorí 77 pacientov. Okrem základných štatistických hodnotení sme pacientov 
stratifikovali podľa rizikovosti a vzniknuté podsúbory sme zanalyzovali pomocou Kaplan-
Mayerových kriviek celkového prežívania. Pri stratifikácii pacientov do jednotlivých 
rizikových skupín podľa vstupnej genetickej analýzy sme sa riadili najnovšími European 
LeukemiaNet (ELN) odporúčaniami z roku 2017 (4). 
 
Tab.1: ELN stratifikácia rizika podľa genetiky  

 



Výsledky 
Zo 77 pacientov 65 malo TKB 1x a 6 pacienti 2x. Medián veku v čase transplantácie (Tx) bol 
44 rokov, vo vekovom rozsahu 19-65 rokov, s ľahkou prevahou mužov (43 pacientov, t.j. 
55,8%). V čase Tx 66 pacientov (85,7%) bolo v kompletnej hematologickej remisii.  
Pri 67 Tx pozostával prípravný režim zo štandardnej myeloablatívnej chemoterapie, avšak 
deviatich pacientov sme pre vek a komorbidity pripravili redukovaným režimom, resp. 
v prípade florídneho ochorenia sekvenčnou chemoterapiou známou ako protokol FLAMSA-
RIC. 
Štep od darcu predstavovali 74-krát periférne krvotvorné bunky, čo tvorí 96,1 %, dvakrát 
kostnú dreň a u 1 pacienta vzhľadom na to, že subkutánnou stimuláciou granulopoézy G-CSF 
nebol umožnený dostatočný zber periférnych krvotvorných buniek, bunky pochádzali z oboch 
zdrojov. Ako prevenciu choroby štepu proti hostiteľovi (GvHD) sme kombinovali inhibítor 
kalcineurínu cyklosporín A a metotrexát, resp. mykofenolát mofetyl. 
Dominoval AB0-kompatibilný štep v pomere 62,3%, u 11 pacientov sme transplantovali 
bunky od súrodenca s malou inkompatibilitou v AB0 systéme, u 11 s veľkou inkompatibilitou 
a 7 dostali štep od darcu, u ktorej sme zaznamenali malú a veľkú (tzv. obojsmernú) 
inkompatibilitu.  
Počas chemoterapiou indukovanej cytopénie pacienti dostali v mediáne 4 transfúzne jednotky 
erytrocytov aj trombocytov, avšak vidíme aj enormne vysoké transfúzne nároky u niektorých 
pacientov (Ery 0-34x, Tr 1-56x). 
Medián dosiahnutia absolútneho počtu neutrofilov nad 0,5 G/l bol 16.deň po Tx (10-41 dní). 
Počet trombocytov nad 20 G/l a tým nezávislosť od transfúzií dosiahli pacienti po 7-56 dňoch, 
v mediáne po 13 dňoch od Tx. 3 pacienti v čase úmrtia boli závislí na substitúciách krvných 
doštičiek. 
Trojročné celkové prežívanie bez ohľadu na rizikovosť predstavuje 55,8% (43/77 pacientov). 
Ako príčina smrti dominuje GvHD (7 pacientov) a infekčné komplikácie (7 pacientov). U 4 
pacientov bola kombinovaná príčina smrti, jeden pacient zomrel na capillary leak syndróm, 
jeden na zlyhanie štepu, jeden na intrakraniálnu hemorágiu po úraze a jeden na ruptúru čreva. 
9 pacientov exitovalo na relaps leukémie (12,7 %). 100-dňovú mortalitu pozorujeme u 6 
pacientov (7,8 %). 
Prevažnú väčšinu pacientov sme transplantovali so stredným (Obr.1) alebo vysokým (Obr.2) 
rizikom. Do vysokorizikovej skupiny sme zaradili aj pacientov s vysokým iniciálnym počtom 
leukocytov nad 50 G/l, sekundárne leukémie a pacientov s extramedulárnym postihnutím. 

          
  Obr.2: Pacienti s vysokým 

rizikom – adverse risk (n=38) 
Obr.1: Pacienti so stredným 

rizikom – intermediate risk (n=22) 



Medián celkového prežívania celého súboru nebol dosiahnutý. Zaznamenali sme 
signifikantný rozdiel medzi celkovým prežívaním pacientov so stredným a vysokým rizikom, 
70 a 40%. Z pacientov s nízkym rizikom exitovali len dvaja z jedenástich. 

Diskusia a záver 
Na základe Kaplan-Mayerových kriviek celkového prežívania vidíme veľký rozdiel medzi 
jednotlivými podtypmi AML (Obr.3). U pacientov s translokáciou chr.8,21 a inverziou chr.16 
je dlhodobé prežívanie viac ako 50% aj bez Tx, na druhej strane z pacientov s inverziou chr.3 
alebo deléciou chr.5 žije bez Tx dlhodobo len 3-6% (5). 

 

Obr.3 Dopad cytogenetických entít na prežitie podľa klasifikácie WHO 

Na správne zostavenie liečebného plánu je nevyhnutné poznať genetický status pacienta a 
taktiež ho dôkladne sledovať v priebehu liečby. V prípade vysokého a stredného rizika 
alogénna TKB pri AML súvisí s významným znížením rizika relapsu a zvýšením celkového 
prežívania v porovnaní s netransplantačnou terapiou. Vzhľadom na možné fatálne 
komplikácie samotnej transplantácie (infekcia počas agranulocytózy a imunosupresie, GvHD, 
atď.) u pacientov s nízkym rizikom je potrebné zvážiť benefity a riziká výkonu. 
Transplantačná aktivita postupne stúpa aj na Slovensku. Klinika hematológie a transfúziológie 
LFUK, SZU a UNB za posledné 3 roky opakovane prekročila 100 transplantácii ročne, spolu 
s autológnymi transplantáciami. Je to umožnené okrem iného používaním prípravných 
režimov s redukovanou intenzitou u alogénne transplantovaných starších pacientov. Výsledky 
sú porovnateľné s údajmi z EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) 
(6). 
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