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Naši studii vzal na vědomí i americký vzdělávací
systém

Publikaci p?edstavuje první autor doc. MUDr. Ond?ej Hrušák, Ph.D., z Kliniky d?tské hematologie a
onkologie 2. LF UK a FN Motol.
Když nám odepsal ?asopis Blood, bylo mi jasné, že se jedná o životní úsp?ch. Práci na studii jsme zahájili
na konferenci v Santiagu v roce 2012. Domluvili jsme se tehdy s kolegy z mnoha zemí, že budeme
studovat pacienty s onemocn?ním, stojícím na hranici mezi dv?ma základními typy akutní leukémie:
lymfoblastickou (ALL) a myeloidní (AML). Leukémie z bun?k nejasné linie, neboli Ambiguous lineage acute
leukemia (ALAL), je vzácný typ leukémií, který nacházíme asi u 5 % d?tských akutních leukémií. P?estože
se o t?chto pacientech ví už n?kolik desetiletí, jejich diagnostická heterogenita i nejednotnost v lé?b?
dosud bránila vzniku rozsáhlejších studií, které by bylo možno rozumn? statisticky hodnotit. Nejv?tší studie
m?ly dosud desítky až sto pacient?.

Postupn? se do naší studie (která se jmenovala iBFM AMBI2012) p?idávaly další a další zem?, až jsme do
studie za?adili 233 pacient?. ?asopis Blood, což je nejprestižn?jší ?asopis v oboru hematologie, p?id?lil
našemu ?lánku titul „CME (continuous medical education) paper of July“. V praxi to znamená, že léka?i
mohou po p?e?tení našeho ?lánku odpov?d?t na n?kolik testových otázek a za správné odpov?di získají
body v atesta?ní p?íprav?. Pot?šil nás i úvodník.
V retrospektivní studii iBFM AMBI2012 prezentujeme kohortu 233 p?ípad? d?tských ALAL. P?ežití bez
události (EFS) u pacient?, kte?í byli primárn? lé?eni pomocí terapie ur?ené pro ALL, bylo výrazn? lepší než
u pacient? lé?ených pomocí terapie ur?ené pro AML nebo kombinovaným typem lé?by. Po vylou?ení
pacient? se známými fúzemi gen? bylo p?tileté EFS pacient? s CD19+ leukémií lé?ených pomocí terapie
ur?ené pro ALL 83 % ± 5.3 %, v porovnání s EFS 0 % ± 0 % u pacient? lé?ených pomocí AML terapie a 28
± 14 % u kombinovaného typu lé?by. Lepší výsledky u ALL typu terapie byly potvrzeny jak pro
bifenotypické, tak pro bilineární ALAL. Lé?ba pomocí protokol? ur?ených pro ALL by m?la být preferována
u v?tšiny pacient? s ALAL, p?edevším u pacient? s CD19+ leukémiemi. Použití AML lé?ebného protokolu
by m?lo být vyhrazeno pouze pro menší skupinu pacient?, u kterých na leukemických bu?kách
nenacházíme antigen CD19 ani jiné lymfoidní znaky. Neprokázali jsme p?ínos transplantace krvetvorných
bun?k, a proto by transplantace m?la být zvažována pouze u pacient? s velmi špatnou odpov?dí na lé?bu.
Tyto výsledky jsou základem pro nov? p?ipravovanou prospektivní studii iBFM AMBI2018, která si klade za
cíl zlepšit p?ežívání pacient? s ALAL.
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