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Akut myeloid lösemi (AML), myeloid öncül hücrelerin klonal artışı ve maturasyon
bozukluğu ile karakterize heterojen bir grup hastalıktır. Ortalama görülme yaşı 68 yaş
olup; erkeklerde kadınlardan daha sıktır. AML myeloid prekürsör hücrelerin malign
transformasyonu nedeni ile olur. Bu mutasyon sonucu hücreler prolifere olur ancak
maturasyon aşaması bozulur. Olguların yaklaşık %45-55'inde klonal kromozomal
anormallikler (delesyon,inversiyon,monozomi,respirokal translokasyon) saptanır.
Ancak sitogenetik anormallikler tek başına lösemi oluşumu için yeterli değildir. Bunlara
eşlik eden başka moleküler anormalliklerin gerektiği saptanmıştır. Ayrıca sitogenetiği
normal olan hastalarda da moleküler anormalliklerin AML’e yol açtığı bilinmektedir.
AML’de görülen mutasyonlar başlıca iki gruba ayrılır. Class 1 mutasyon grubunda
FLT3,C-KİT, K-RAS,N-RAS, JAK-2 mutasyonları yer alır ve bu mutasyonlar artmış
proliferasyona neden olur. Class 2 mutasyonlar ise farklılaşma ve apoptozisi bozar ve
bu grupta MLL, CEBPA, NPM1A mutasyonları yer alır. FLT3 mutasyonları olguların
%25-45’in de, NPM1-A mutasyonu ise olguların %25-35’in de görülür.
Akut myeloid lösemi tanısı periferik kan veya kemik iliğinde ≥%20 myeloblast
görülmesi ile konulur. 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından AML yeniden
sınıflandırılmıştır. 2008 yılındaki sınıflamada provizyonel antite olarak bulunan
NPM1A mutasyonu pozitif olan olgular AML’nin tekrarlayan sitogenetik anormallikli
grubuna bir alt grup olarak eklenmiştir. Ayrıca billelik CEBPA mutasyonu pozitifliği
de tekrarlayan sitogenetik anormallikli gruba alt grup olarak ilave edilmiştir. 2008
yılındaki sınıflamada bulunmayan BCR-ABL füzyon geni pozitifliği ve RUNX1
mutasyonu pozitifliği ise provizyonel antiteler olarak 2016 yılındaki sınıflamaya dahil
edilmiştir. BCR-ABL pozitif AML vakaları olguların %0.5’ini oluşturur. Kötü prognoz
ile ilişkilidir ve blastik faz KML ile karışabilir. RUNX1 mutasyonu ise %13 vakada
görülür (yaşlı erkek, tedaviye sekonder veya MDS-ilişkili AML de daha sık) ve kötü
prognoz ile ilişkilidir.
AML’de klinik ve genetik risk faktörleri vardır. Klinik risk faktörleri AML’li hastaların
tam remisyon ve hastalıksız sağkalım durumunu tahmin etmeye yarar. Yaş, hastanın

performans durumu, komorbid hastalıklar, MDS veya myeloproliferatif hastalık
öyküsü, kemoterapi veya radyoterapi öyküsü klinik risk faktörleridir. İleri yaş diğer
faktörlerden bağımsız olarak kötü prognostik bulgudur. Çünkü bu olgularda olumsuz
riskli sitogenetik anormallikler daha sık görülür ve eşlik eden komorbid hastalıklar ve
düşük performans durumu nedeniyle genellikle yoğun kemoterapi protokolleri
uygulanamaz. Genetik risk faktörleri ise European Leukemia Net (ELN) tarafından
olumlu, ara grup ve olumsuz olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Risk Grupları:

Genetik anormallikler

Olumlu

t (8,21): RUNX1-RUNX1T1
İnv 16 veya t(16,16):CBFβ-MYH11
FLT3-ITD mutasyonu olmaksızın NPM1A mutasyonu
NPM1A ve FLT3 mutasyonu birlikteliği (allelik oran<0.5)
Biallelik CEBPA mutasyonu

Ara grup

NPM1A ve FLT3 mutasyonu birlikteliği (allelik oran>0.5)
FLT3 mutasyonu olmaksızın veya düşük FLT3 pozitifliği ile beraber
wild-type NPM1A
T(9,11): MLLT3-KMT2A
Olumlu ve olumsuz grupta yer almayan sitogenetik anormallikler

Olumsuz

t (6,9): DEK-NUP214
t(11q23)
inv 3 veya t(3,3):GATA2,MECOM
Monozomi 5, 5q, monozomi7, 17p
Kompleks karyotip
RUNX1, ASXL1, TP53 mutasyonu
FLT3 pozitifliği (yüksek9 ve wild-type NPM1A
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