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               Leucemiile acute sunt un grup heterogen de boli maligne ale sistemului hematopoetic 

caracterizate prin proliferarea necontrolata a unei clone de celule imature blocata in maturatie 

care inlocuieste tesutul hematopoetic normal si poate invada teritorii extramedulare; proliferarea 

putandu-se face de la o celula mieloida sau limfoida 

Leucemia acuta mieloida (LAM)  este termenul stabilit si recomandat de clasificarea WHO   

pentru hemopatiile maligne si este caracterizata prin prezenta clonelor maligne in celulele 

mieloide din maduva osaoasa unde maturatia lor a fost blocata la nivelul  de blast. 

LAM include proliferari ale liniei mieloide  granulocitara, monocitara, eritrocitara si 

megakariocitara- termenul alternativ  pentru denumirea lor comuna fiind LA non-limfoida. 

Scurt istoric  

Termenul de leucemie a fost descris pentru prima data in  anul 1827 de catre  anatomistul si  

chirurgul  Alfred-Armand-Louis-Marie Velpeau , descriere imbunatatita de catre patologul  

Rudolf Virchow in anul 1845  care a observat in proba de sange a unui pacient un numar  

mare de celule albe. La aproximativ 10 ani de la  descoperirile lui Virchow, patologul  Franz  

Ernst Christian Neumann, a constatat că măduva osoasă a unui pacient cu leucemie ,decedat, a  

fost colorata "dirty green-yellow", spre deosebire de roșu normal. 

 Termenul de „leucemie acuta” a fost introdus in 1889 de catre Ebstein pentru a putea  



diferentia leucemiile cu progresie rapida de cele  cronice. 

Naegli in 1900 a descris mieloblastul si a diferentiat leucemiile in „mieloide” si „limfoide”.  In  

1913 Reschad si Schilling au descris leucemia acuta monoblastica  pentru ca 4 ani mai tarziu  

DiGugliemo  sa identifice eritoleucemia, Boros si Karenyi in 1931 au descris leucemia 

 megakarioblastica ,  iar in 1957  Hilstad a descoperit leucemia acuta promielocitara. 

Prima clasificare WHO a leucemiilor acute a fost publicata in 1997 , adaugandu-se in 2002 si  

 

apoi in  2008 o imbunatatire  bazata pe date clinice si citogenetice , care foloseste mai multe   

 

anomalii citogenetice structurale recurente  pentru a defini subtipurile de leucemie acuta  

 

mieloida. 

 

Incidenta si distributia in functie de varsta si sex 

 

Studiile epidemiologice efectuate au aratat ca anual incidenta leucemiilor acute in populatia  

generala este de aproximativ 4 la 100000 de pesoane , 70% din ele fiind leucemii acute mieloide. 

In leucemiile acute mieloide incidenta creste in functie de varsta, 15%  fiind intalnite la copii si  

aproximativ 80-90% fiind leucemii acute ale adultului . 

La nivel mondial incidenta LAM este mai mare in SUA si Europa de Vest. Rata de incidenta  

ajustata in funtie de varsta in SUA este de aproximativ 3,7 la 100000 de persoane , fiind mai  

comuna la populatia alba decat cea neagra. 

The American Cancer Society estimeaza aproximativ 20830 cazuri noi de LAM in 2015 (12730  

cazuri la barbati si 8100  la femei ) repezentand 32% din cazurile de LA la adulti de peste 20 de  

ani; aceasta frecventa mai mare la sexul masculin fata de cel feminin rezultand ca urmare a  

faptului ca sindroamul mielodisplazic( MDS) este mai comun lor. 

 

 

 

 

 

 



Etiopatogenia  

Aparitia leucemiei acute este rezultatul afectarii hematopoiezei normale; evolutia naturala a  

acestei neoplazii fara tratament fiind spre exitus. 

Celula stem hemtopoetica este celula  de origine a tuturor celulelor sangvine, care are capacitate  

de reinnoire si de diferentiere in precursori multipotenti, din care vor lua nastere elementele  

celulare sangvine. 

Celulele stem pluripotente nu pot fi recunoscute morfologic datorita numarului foarte mic si a 

 morfologiei necaracteristice, totusi pot fi identificate prin prezenta pe suprafata a markerului  

CD34. 

Aparitia celulelor neoplazice se poate intampla la orice nivel al dezvoltarii celulare. 

Cea mai proieminenta anomalie celulara in leucemia acuta este un blocaj de maturare in etapa de  

dezvoltare mieloblast-monoblast. 

Transformarea malignă este un proces care se defașoară în mai multe etape de modificări  

genetice, în leucemia acută mieloidă aceasta traducăndu-se prin anomalii cromozomiale care  

apar în precursorii celulari . 

Celulele stem normale ca și cele neoplazice , la începutul unei leucemii acute pot coexista  

contribuind la hematopoeză dar pe parcurs ce boala progresează-celulele neoplazice preiau  

controlul.  

Etiologia 

Numeroasele studii efectuate au promulgat ideea ca dezvoltarea leucemiilor acute ar fi  

datorată rolului cumulativ al antecedentelor de boli hematologice  si anume -existenta unui  

sindrom mielodisplazic -asupra indivizilor predispusi genetic. 

Deasemenea studii epidemiologice efectuate pe grupe mari de pacienți au aratat ca  radiațiile,  

fumatul, expunerea la factorii de mediu si agenții chimioterapici pot contribui la patogeneza  

leucemiilor acute mieloide. 

Factorii de risc au ca rezultat deteriorarea ADN-ului, precum si apariția de  boli congenitale si  

 

polimorfisme ale genei asociate cu afectarea ADN-ului. 

 



La majoritatea pacienților cu leucemie acută mieloidă de novo factorii nu sunt înca identificați. 

 

Principalii factori de risc asociati cu LAM sunt: 

 

Boli ereditare  Sindromul Dwon 
Sindromul Klinefelter 
Sindromul Patau 
Ataxia telangiectazia  
Sindromul Schwachman   
Neurofibromatoza 
Anemia Fanconi 
Sindromul Li-Fraumeni  

Carcinogeni 
ocupaționali si 
factorii de mediu 

Benzen 
Pesticide 
Fumatul 
Erbicide 
 

Chimioterapia Agenți alchilanți 
Inhibitori de 
topoizomerază II 
Antracicline 

Expunerea la 
radiații 

 

  

 
 
 

Semne clinice si simpttome  
 

În multe cazuri de LAM pacienții sunt asimptomatici , iar diagnosticul se stabilește ca urmare a  

prezentării la un consult de rutină. 

Semnele si simptomele prezente la pacienții cu leucemie acută mieloidă pot fi datorate lezării 

hematopoiezei normale ducând astfel la apariția anemiei, neutropeniei si trombocitopeniei 

 

Anemia  poate duce la  slăbiciune, oboseală, dispnee la efort, amețeli, senzație de leșin si dureri 

de cap. Paloarea este constatată frecvent la examenul fizic. 

Netropenia poate determina apariția infecțiilor recurente si a febrei in 15-20% din cazuri. 

  

Trombocitopenia severă poate determina epistaxis , peteșii, echimoze si sângerarea gingiilor.  

Prezenta peteșiilor, a trombocitopeniei si a echimozelor datorate CID sunt simptome specific  

intâlnite in LAP( leucemia acuta promielocitară). Scăderea ponderală este intâlnită la  

aproximativ 50% din pacienți. Durerile osoase sunt prezente mai ales la nivelul sternului. 

 

Uneori pacienții pot prezenta simptome datorate infiltrării organelor cu celule leucemice și 

anume : splina, ficatul si tegumentul; organomegaliile si adenopatiile  fiind caracteristice  

pacientilor cu LAM 4-5. 

 

Infiltratul blastic hipocelular  este o entitate rara reprezentand  5-12% din toate cazurile de LAM  

raportate. Este definit în mod curent ca o LAM cu celularitate  mai mică de 20%, cu toate că în 

unele rapoarte anterioare, infiltrat mai mic  de 40% sau 50% a fost considerat ca fiind  

hipocelular. 

 



Diagnosticul său reprezintă o provocare pentru hematologi , din cauza caracteristicilor  comune  

cu  sindromul mielodisplazic hipocelular și anemia aplastică, inclusiv citopeniile și displazia; 

valabil mai ales în cele câteva cazuri în care celularitatea este extrem de  scăzută.  

 

 Infiltratul  blastic hipocelular este comun persoanelor in vârstă si după cum numeroase studii  

arată prezinta  o rata de remisiune completă (RC). 

 

Morfologia 

 
Grupul FAB  in anul 1076 alcatuit din experti in clasificarea leucemiilor acute  au făcut un  

studiu pe aproximativ 200 de cazuri de leucemii, si au oferit o serie de proprietăți bazate pe  

metode morfologice si citochimice. 

 

Studiul s-a bazat pe examinarea frotiurilor de sânge periferic si a aspiratului medular și a avut ca 

rezultat : 

 

- împărtirea LA în =leucemii acute non-limfoide 

                            =leucemii acute limfoide 

- stabilirea tipurilor de blaști 

 

- recunoasterea existenței blaștilor nediferențiați. 

 

Prin urmare urmare Organizația Mondială a Sănătații și grupul FAB au stabilit un set de  

recomandări privind definirea și enumerarea celulelor blastice astfel: 

 

=tipul I -blast agranular-ce prezintă urmatoarele caracteristici morfologice : celulă nediferențiată 

cu cromatină fină, cu nucleoli proieminenti, cu raport nucleo-citoplasmatic mare(80-90%), 

citoplasmă bazofilă, agranulară. 

=tipul II-blast granular-cu caracteristici similare tipului I de blast , dar cu raport nucleo-

citoplasmaticmai mic(60-70%), corpi Auer prezenți sau nu ,cu citoplasmă bazofilă care conține 

câteva granulații. 

=tipul III-blast hipergranular- cu caracteristici similare tipului II , dar continutul citoplasmei in 

granulații este mai mare de 20 granule, nucleul fiind dispus central fără halou perinuclear ( zonă 

Golgi)-in clasificarea FAB fiind recunoscut ca promielocit 

 

 Blastii caracteristici subtipurie FAB de leucemii acute mieloide  

 

Tipuri FAB Tipuri de blaști 

M1 Blasti de tipul I, II 

M2 Blasti de tipul I, II, III 

M3 Promielocite atipice 

M4 Blasti de tipul I, II, III, monoblsti, promonocite 

M5 Monoblaști, promonocite, monocite 

M6 Eritroblasti patologici, mieloblasti de tipul I, II,III 

M7 Megakarioblasti 



 

 

Colorația standard pentru frotiul de sânge periferic si aspiratul medular este May- Grundwald  

Giemsa, iar coloratiile specifice pentru diferitele tipuri de blaști sunt MPOX, ANAE și PAS și  

prezintă o mare importanță in stabilirea diagnosticului clasic ți diferențial  al leucemiilor acute  

mieloide. 

 

Morfologic pe frotiul de sânge periferic se face o numaratoare pe 100 de leucocite căutâmdu-se  

prezența blaștilor -celule imature nucleolate.  

 

Pe frotiul de aspirat medular se numară aproximativ 500 de celule nucleate determinăndu- se clar  

numărul de blaști caracteristicile morfologice ale acestora precum si ale celorlalte tipuri de  

celule. 

 

Aspiratul medular este obligatoriu în diagnosticul LAM și examinarea lui evidențiază: 

 

-hipercelularitate medulară ca urmare a unui număr crescut de celule imature, 

 

-prezența de celule blastice in procent de 20% după clasificarea WHO și 30% după clasificarea  

 

FAB , 

 

-seria granulocitară redusă ca urmare a inhibiției hematopoiezei, 

 

-uneori prezența -aspiratului medular alb-sau -puncția albă-fie datorită infiltratului mare, fie  

 

fibrozei prezente, in acst caz fiind necesară biopsia medulară. 

 

Examinarea frotiurilor de sânge periferic si medular are importanță in stabilirea morfologiei  

celulare, cuantificarea celulelor sangvine si are impact asupra diagnosticului pozitiv si diferențial 

al leucemiilor acute. 

 

 

Diagnosticul de laborator 

 
O evaluare initială a unui pacient cu semne si simptome hematologice presupune realizarea unei 

hemoleucograme cu frotiul de sânge periferic , examinarea morfologica a acestuia si efectuarea  

unei medulograme. 

 

Leucemiile acute se suspicionează la orice vârstă, dar este mai comună la adulți pe baza anemiei,  

trombocitopeniei și anumarului de leucocite care este cel mai frecvent crescut. 

 

Anemia este de obicei normocromă, normocitară, trombocitopenia este constantă ; număar mare  

de trombocite apare rar și mai ales în cazurile de LAM cu anomalii ale brațului lung a  

cromozomului 3 ce implica gena EVI1. 

 



Leucocitoza este frecvent întălnită si în 5-20% din cazuri poate avea valori peste 100000/mm3  

specifice LAM 4, LAM5, ALL. 

 

Dificultatea cu care se poate întălni clinicianul este hiperleucocitoza în special in care necesită  

tratament prin leucafereză. 

 

Studiile efectuate au arătat că aceasta este o urgență medicală datorită complicațiilor care pot să  

apară ca urmare a invaziei cu celule a creierului, sistemului circulator precum si a altor organe. 

 Pacienții cu leucemie acută care prezintă simptome de hiperleucocitozei si leucostază au un  

prognostic nefavorabil, cu o mortalitate datorată hemoragie intracraniană și insuficienței  

respiratorii. 

 

CID este prezent în leucemia acută mieloidă, mai ales in leucemia acută promielocitară  în 10- 

30% din cazuri și mai puțin în leucemia acută limfoblastică,ca urmare a eliberării în țesuturi de  

factori procoagulanți. 

 

Se manifestă prin apariția de vânătăi, echimoze, iar in cazuri severe prin apariția sângerărilor, 

hemoragiilor și a modificărilor de laborator. 

 

Lactat dehidrogenaza (LDH) poate fi crescută în LAM , în special în leucemiile monocitare  

(FAB M4 / M5), și poate fi considerat si un important factor de prognostic. 

Dacă diagnosticul inițial al  unui pacient hematologic constă în realizarea unei hemoleucograme,  

a frotiului de sânge periferic si efectuarea unei medulograme, confirmarea diagnosticului  

presupune efectuarea altor metode de diagnostic cum ar fi imunofenotiparea, citogenetica si  

biologia moleculară. 

 

Imunofenotiparea 

 
Citometria in flux furnizează informații atat calitative cât si cantitative despre multiplele  

caracteristici ale celulelor sangvine. 

Tehnica constă in citirea concomitantă la 3-8 lungimi de undă si efectuarea unei analize  

multiparametrice, sensibile si rapide a unui numar mare de celule, dând posibilitatea de a 

 caracteriza populațiile celulare analizate din punct de vedere a antigenelor de suprafață și  

intracelular.  

 

Flowcitometria este esentială pentru diagnosticul, clasificarea și monitorizarea leucemiilor acute 

având rol în : 

 

- stabilirea si diferențierea leucemiilor acute mieloide de leucemiile acute limfoide, 

 

-stabilirea si diferentierea tipurilor de LAM 

 

-stabilirea diagnosticului de boala minima  residuală 

 

- stabilirea prognosticului. 

 



După clasificarea FAB din 1976 care cuprindea doar criterii morfologice s-a realizat în 1995  

clasificarea imunolologica EGIL(care include imunofenotiparea ca si criteriu, pe langa  

morfologie) și  care imparte leucemiile in 4 tipuri in funcție de profilul imunologic. 

 

- LAL (leucemie acută limfoblastica), 

-  

- LAM ( leucemie acuta mielobastica) sau  LANL (leucemie acuta nonlimfoblastica) 

-  

- LA bilineale, 

-  

- LA nediferentiate.  

 

Panelul de markeri celulari necesar pentru a stabili tipul de blast sau linia blastică este 
format astfel : 
 
= Flowcitometrul cu 4 culori 
FITC PE APC PC5 

CyMPO CyCD79a CD45  

 

 
 
=Flowcitometrul cu 8 culori 
Pacific Blue Pacific 

Orange 
FITC PE PerCP-

Cy5.5 
PE-Cy7 APC APC-H7 

Cy CD3 CD45 Cy MPO CyCD79a CD34 CD19 CD7 smCD3 

Panelul EuroFlow pentru scriningul LA 

 
 Principalii markeri  celulari caracteristici fiecarui tip de blast: 
 

Tipul cellular Profilul imunofenotipic 

Mieloblast CD34, HLA-DR, CD13, CD33, CD15, MPO, CD11c, CD4, CD45(slab) 

Promielocit CD13, CD33, CD15, CD 11c, MPO, CD45 

Monoblast CD34(variabil) , HLA-DR, CD13, CD33, CD4(variabil)CD15, CD11c, CD45 
(slab) 

Promonocit HLA-DR, Cd13, CD33, Cd14, CD4, CD 15, CD11c, CD45 

Eritroblast Glycophorina A, Hemoglobina A, Cd45 

Megakarioblast HLA-DR, CD34, CD41, CD13, CD33(variabil), CD61, CD45, CD31, CD42. 

 

Citogenetica 
 

Studiul tuturor acestor anomalii cromozomiale și moleculare are ca scop dezvoltarea unui  

tratament care să acționeze la nivel molecular. 

 

Promotorul tuturor a fost leucemia promielocitară cronică, prima leucemie asociată cu o  

translocație, t(9,32)(q34,q11-12)[118]-fiind si prima leucemie pentru care s-a descoperit un  

inhibitor molecular(Imatinib-Glivec). 

 

Spre deosebire de sindroamele mielodisplazice unde anomaliile cromozomiale sunt neechilibrate  



 

în leucemiile acute mieloide cele mai comune anomalii sunt echilibrate, apar mai frecvent la  

tineri , au tendința să se coreleze cu morfologia si au rol prognostic important. 

 

Realizarea analizei citogenetice complete a maduvei osoase este esentiala in timpul evaluarii  

unui pacient suspectat de leucemie acuta mieloida fiind important in patogenie, in stabilirea  

diagnosticului si evaluarea cariotipului. 

 

Analizacitogenetica calsica presupuneprelucrerea direct a maduvei osoase, prin metoda  

standardizata, culturi de mo, bandare GTG pentru cariotiparesi analiza la microscopul optic cu  

imersie a metafazelor. 

 

Principalele  anomalii  cromozomiale în LAM  sunt : 

 

Aberatii cromozomiale numerice   

-5, -7, -X, +8, del(5q), del(7q), +21 Apar la 30-40% din LAM la copii si adulti. 

Prezintă rol prognostic. 

Aberatii cromozomiale structurale  

t(8,21)(q22,q22) Apare la 10-15% din LAM la copii si 5-8% in 

LAM la adulți, Factor de prognostic pozitiv, in 

special la adulti 

t(15,17)(q22, q11-21) Apare la 8-15% la copii cu LAM și 5-12% la 

adultii cu LAM.Prognostic pozitiv, 

inv16(p13q22) Apare la 5-12% la copii si 3-4% la adulti, 

Prognostic pozitiv 

11q23 Apare la 5-20%la copii și 4-5%la adultii cu 

LAM.Factor de prognostic negative. 

 
 
Aceste aberatii cromozomiale au valoare prognostica si au fost clasificate astfel: 
 

Risc Anomalie cromozomială 

Favorabil inv(16), t(16;16), t(8;21), t(15;17) 

Intermediar Normal cytogenetics, +8, t(9;11); other 
chromosomal abnormalities 

Nefavorabil -5, 5q-, -7, 7q-, 11q23 other than t(9;11), inv(3), 
t(3;3), t(6;9), 
 
t(9;22), complex findings (≥3 clonal chromosomal 
abnormalities) 

 

 

Biologia moleculara 
 

Descoperirea și aplicarea biologiei moleculare a permis în ultimii 10 de ani descrierea unui 

numar mare de  anomalii moleculare recurente în LAM. În prezent, un număr tot mai mare de  



mutatii  recurente sunt raportate și implicate în patogeneza leucemiilor. Cele mai importante 

mutatii sunt reprezentate de : 

- FLT 3 

- NPM1 

- RUNX 1 

- CEBPA. 

 

Toate acestea anomalii si mutatii genetice au fost analizate prin tehnici de PCR, FISH, RT-PCR . 

 

Fish este o analiza complementara examenului citogenetic clasic  iar printre  avantajele fata de  

studiul cromozomial se numara: - timpul de redresare rapid  

                                                     -detectarea unor celule anormale sau aranjamente subtile greu  

 

de identificat prin cariotipare. 

  

Clasificarea LAM 
 

Prima clasificare a leucemiilor acute a fost realizată de Grupul  FAB ( French-American- British)  

în 1976 și revizuită in 1985, principalul criteriu fiind cel morfologic, cantitativ: peste 30% blaști  

din totalul de elemente nucleate non-eritroide, din maduva osoasă 

 

Clasificarea FAB prezintă insă unele probleme, cum ar fi: 

 

-variabilitatea 

-lipsa unor criterii bine definite pentru tipurile de LAM 

-corelația slabă cu supravietuirea. 

 

A urmat astfel clasificarea  propusă de Grupul de Studiu Cooperative MIC  care a deschis calea  

pentru cunosterea semnificatiei modificarilor imunofenotipice , acesta fiind noul criteriu introdus  

 pe langă morfologie. 

 
Clasificarea Who a stabilit 5 subgrupe de LAM [16]: 

 

1)- LAM cu translocatii citogenetice echilibrate recurente 

 

2)- LAM cu displazie multilinelă 

 

3)- LAM cu mielodisplazie și/sau sindroame mielodisplazice secundare terapiei 

 

4)-LAM care nu se incadează in categoriile 1și 2 

 

5)- LAM de linie ambigua. 

 

 Principiile pe care se bazeză această clasificare sunt: 

 



=procentul de blaști necesar pentru diagnosticul de LA este de 20% , incluzând astfel  cazuri, cu 

20% până la 30% blaști, care au fost clasificate ca anemia refractară cu exces de blaști  în 

clasificarea FAB.=procentul nu mai reprezinta un criteriu de diagnostic pentru LAatunci cand se 

demonstrează prezența unei mutații genetice recurente 

=include 2 entitați provizorii caracterizate prin mutații NPM1 și CEBPA 

=introduce clasa LAM legata de sindromul mielodisplazic 

= introduce clasa LAM post chimioterapie 

= menține clasificarea FAB pentru leucemiile din categoria 4( leucemii care nu se incadrează in 

categoriile 1 și 2). 

 

Factorii de prognostic si supravietuirea 
Prognosticul in leucemiile acute este unul incert, depinzand  de o serie de caracteristici clinice si 

biologice care pot determina probabilitatea ca un pacient  sa raspunda sau nu la tratament. 

O serie de caracteristici clinice și biologice care reflectă eterogenitatea La sunt folosite pentru a 

prezice probabilitatea ca un pacient va avea un răspuns la treatment. 

 Factorii de prognostic prost includ: - vârstă de peste 60 de ani,  

                                                           - lam-post chimioterapie sau lam care provine dintr-un 

SMD    

                                                           -  leucocite>20.000 pe milimetru cub 

                                                           - sau un  LDH seric crescut la  prezentare.  

Numeroase studii bazate pe populație au raportat diverse rate de supravietuire de 3 ani la  9-10% 

și supraviețuirea la 5 ani de 3-8% la pacienții cu vârsta de 60 de ani sau  mai in varsta, in 

comparatie cu ratele de supravietuire la 5 ani  la 50% pentru  pacientii mai tineri ., ceea ce 

presupune ca pacientii in varsta prezinta numeroase comorbiditati,dar si ca unii medici prefera sa 

nu trateze agresiv un pacient varstnic din cauza ca acesta ar putea sa nu beneficieze de pe urma 

tratamentului. 

 

 
 

 

 

                                          Contributii personale 

Analiza statistica descriptiva a parametrilor biologici, morfologici, imunofenetipici  

                    si genetici prezentata de pacientii din lotul studiat 

 

Obiectivele studiului 

Noile metode de diagnostic aparute  au adus imbunătățiri  clasificarii LAM si  

definirii caracteristicilor fiecarei categorii incadrate in grupul leucemiilor acute. 



De la prima clasificare FAB in 1976 si până la ultima clasificare WHO 2008, s-au adus o serie de 

modificari si s-au introdus noi entităti in scopul perfecționării si ușurării diagnosticului, 

imbunătățirii prognosticului si ratei de supraviețuire. 

 

Lucrarea de față si-a propus să studieze : 

-pacienții cu suspiciunea de leucemie acută, 

-caracterele morfologice ale frotiurilor de sanfge periferic si maduva ososa, 

-să stabilească diagnosticul corect , 

-incadrarea in clasa leucemiilor acute mielode ,  

-variabilitatea fenotipica prin imunofenotipare prin citometrie in flux ,  

-caracterele genetice( unde se pot lucra) ,  

-cariotipul, 

-stabilirea unor corelatii intre profilul  morfologic, citochimic si fenotipic , 

-identificarea cazurilor cu discordanta intre imunofenotipare , si genetica  

-si să evidențieze corelațiile între parametrii evaluați. 

 

Material si metoda 

 
Pentru implementarea acestui proiect stiintific al tezei s-a efectuat un studiu  de tip prospectiv pe 

un lot statistic de 102 pacienti care s-au prezentat in perioada 2011-2015  in clinica de 

Hematologie a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti si care au fost diagnosticati cu 

leucemie acuta mieloida (de novo sau secundara). 

Toti cei 102 pacienti din lotul prospectiv au fost supusi unui protocol obligatoriu de investigare 

constand intr-o serie de teste paraclinice si investigatii de laborator. 

Introducerea pacienților in studiu s-a făcut pe baza următoarelor criterii: 

- pacienti cu suspiciune de leucemie acută mieloidă sau pacienți aflati la diagnostic 

- pacienti adulti, peste 18 ani 

- prezența leucocitozei/leucopeniei 

- prezența blaștilor mieloizi in sângele periferic. 

 Pentru fiecare pacient s-a realizat o fișǎ de includere ȋn studiu ȋn care au fost consemnate date  

de  identificare  ale pacientului: 

- date personale 

          - vârsta la diagnostic 

          - date paraclinice: numar leucocite, nivelul hemoglobinei, numarul trombocitelor,    nivelul 

lactat dehidrogenazei, numărul de blasti în sângele periferic, aspiratul medular, citochimie și 

imunofenotipare, celularitatea măduvei osoase, aspectul celulelor  medulare 

          - date de flowcitometrie 

          - date de citogenetică si biologie moleculară 

          - diagnosticul complet. 

 

Hemoleucograma s-a realizat pe aparate cu numaratoare automata tip ABX sau Beckman -

Coulter. 

Examenul morfologic standard al frotiului de sange perifericsi medular s-a efectuat pe frotiuri 

corespuzatoare colorate clasic May- Grundwald Giemsa sau prin efectuarea coloratiilor 

citochimice MPOX, ANAE si PASpentru evidentierea tipurilor de blasti . 



Pe frotiurile medulare s-a urmarit celularitatea medulara,  procentul de blasti, caracteristicile 

dispalzice ale celulelor necesare pentru stabilirea cu exactitate a diagnosticului. 

Imunofenotiparea presupune mai multe etape :- prelucrarea probelor 

                                                                  -pregatirea probelor  

                                                                   -protocolul de lucru:- pentru care s-a folosit 

panelul  de lucru necesar identificarea blastilor  format din: MPO, CD3, CD79a, CD34, 

CD33, CD117, CD 14, CD64, CD2, CD36, CD41, CD42, Glycophorin A. 

Examinarea anomaliilor cromozomiale si a mutatiilor genetice  s-a efectuat prin tehnici de PCR, 

FISH, citogenetica clasică 

Pentru citirea rezultatelor se utilizeză un citometru FACS Calibru Becton-Dickinson cu 4 sau 8 

celule, ce permite evidentierea a 4, respectiv 8 antigene simultan, 

Calibrarea -a facut cu Cali Flow Beads. Se achizitioneză cel putin 50000 de evenimente, 

utilizându-se pentru analiză softurile Cellquest si Paint-a-Gate. 

Datele clinice, paraclinice, flowcitometrice, cromozomiale si de biologie moleculară ale fiecarui 

pacient s-au introdus in baza de date si prelucrate statistic utilizandu-se  Microsoft Office Excel 

pentru Windows 2007, SPSS (Statistical ProgramFor SocialSciences) versiunea 16.0Pentru  

Windows, EpiInfo3.5.1 

 

S-au folosit diversi parametri statistici pentru a prezenta datele si anume: medii/mediane, valori 

minime, maxime, deviatia standard. 

Pentru valoarea statistică s-a calculat valoarea p<0,05. 

Indicii de corelatie utilizati au fost de tip Spearmman ‘s rho (SPSS 1.6.0) 

S-au calculate rate de risc relative folosind Odds Ratio (OR) si intervale de siguranta 95%. 

 

 

 

 

                                            Rezultate si discutii 
 

 
Componența lotului de studiu, în raport cu calsificarea Fab si Who este urmatoarea: 8 pacienti cu 

Lam0, 40 pacienti diagnosticați cu Lam1,  11 pacienti diagnosticati cu Lam 2, 12 pacienti 

diagnosticați cu Lam 3,14 pacienti diagnosticati cu Lam 4, 12 pacienti diagnosticati cu Lam 5, 4 

pacienti diagnosticati cu lam 6 și 1 pacient care a fost diagnostic cu La bilineala  

 

 



 
 

 

                         Repartizarea grafica a procentului de lecemii  

 

Analiza statistica in lotul din studiu arata o predominanta a cazurilor de leucemia acuta  mieloida 

fara maturatie. 

Incidenta acestui tip de leucemie in literatura de specialitate fiind de 15-20%.din totalul 

leucemiilor acute mieloide , cea mai frecventa fiind leucemia acuta mieloida cu maturatie (circa 

30% din caz de Lam). 

Lotul de studiu constituit dintr-un numar de 102 pacienti a cuprins 50 de pacienti de sex feminin 

si 52 de pacienti de sex masculin. 

 

 

 

 
 

Fig 1  Distributia numerica si procentuala a lotului pe sexe. 

 

Analiza procentuala a lotului in functie de apartenenta la sex a observat frecventa usoara a 

sexului masculin(51%). Raportul F/M (engl. sex ratio) în cazul lotului studiat a fost 51/49=1, 04 



Lecemiile acute mieloide fiind usor mai comune sexului masculin. 

În ceea ce privește distribuția cazurilor de Lam investigate în raport , cu vârsta si mediul 

pacienților ; media de vȃrstǎ a fost de 59 de ani, cu minim de 22 de ani și maxim de 89 de ani, cu 

predominnata mediului urban. 

 

 

Fig 2 , Repartitia in functie de mediul de provenienta. 

In literatura de specialitate varsta medie la diagnostic a leucemiilor acute mieloide este de 66 de 

ani cu predominanta sexului masculin. 

Numeroase studii au aratat ca acest parametru este un factor de risc important, importanta sa 

crescand in randul persoanelor cu varsta mai inaintata(1). 

Am luat decizia de a defini o limita de 65 de ani ca fiind varsta limita intre adulti si peroanele in 

varsta.Analiza lotului de pacienti a evidentiat ca acest parametru este corelat cu recaderea. 

Testarea corelatiei intre varsta si recadere a evidentiat ca exista o diferenta intre persoanele sub 

65  de ani si cele peste 65 de ani, acestea avand un risc  de aproximativ1,41 mai mare de a 

prezenta o recadere a bolii. 

 

  

 

 

 

 

Varsta-categ 
da nu TOTAL 

1. >65ani 
Row % 

Col % 

23 

54.8 

48.9 

19 

45.2 

40.4 

42 

100.0 

44.7 

2. <65ani 
Row % 

Col % 

24 

46.2 

51.1 

28 

53.8 

59.6 

52 

100.0 

55.3 

TOTAL 
Row % 

Col % 

47 

50.0 

100.0 

47 

50.0 

100.0 

94 

100.0 

100.0 



 

 
Point  95% Confidence Interval  

 
Estimate  Lower  Upper  

PARAMETERS: Odds-based  
   

Odds Ratio (cross product)  1.4123  0.6243  3.1950 (T)  

Odds Ratio (MLE)  1.4071  0.6186  3.2255 (M)  

  
0.5778  3.4615 (F)  

PARAMETERS: Risk-based  
   

Risk Ratio (RR)  1.1865  0.7936  1.7739 (T)  

Risk Difference (RD%)  8.6081  -11.6451  28.8613 (T)  

Mid-p exact  
 

0.2083861568  
 

Fisher exact  
 

0.2669757333 
 

 

Deasemenea s-a constat ca recaderea este mai frecventa sexului masculin , fata de cel feminin 

(56, 3% versus 42,6%) diferenta fiind insa nesemnificativa. 

Pe frotiurile etalate din aspiratul medular am realizat evaluarea morfologica a celularitatii si 

displaziei medulare( hipogranulare si pelgerizare) constatandu-se ca 71,6% au o maduva osoasa 

hipercelulara, 23,5% hipocelulara si doar 4,9% au prezentat o maduva osoasa cu aspect 

normocelular. Pacientii cu maduva osoasa hipercelulara au prezentat si corpi Auer , serie 

granulocitara hipergranulara si granulocite pelgerizate. 

In literatura de specialitate o serie de studii au aratat ca prezența sau absența semnelor de 

displazie nu au demonstrat relevanta prognostica, alți markeri de prognostic, cum ar fi vârsta, 

citogenetica, prezența de c. Auer, și nivelul crescut de lactat dehidrogenaza (LDH),  toate au 

aratat un impact semnificativ asupra supraviețuirii globale .(8) 

Insa in  studiul  personal prin corelarea varstei, celularitatii medulare si semnelor de displazie cu 

recaderea s-a evidentiat ca recaderea este mai frecventa de 1,16 ori la pacientii cu varsta inaintata 

si prezenta acestor semne, comparativ cu cei cu varsta mai tanara si fara semne de 

displazie,corelatie care nu este semnificativa. 

Conform datelor din literatura CD56 – este un marker de prognostic prost, asociat cu o durata de 

supravietuire scurta, rate mici de remisune completa si o durata mai scurta a remisunii 

complete.Desi in studiul de fata apare corelatie intre varsta si Cd56, conform careia  pacientii cu 

varsta peste 65 de ani  au un risc de aproximativ 15, 5 ori mai mare de a prezenta CD56 pozitiv, 

riscul fiind mai mare la femei decat la barbati, numeroase studii au aratat ca Cd56 nu se 

coreleaza cu varsta , fiind un factor de prognostic independent.(2).(3).  

 

 

CD56 – varsta  

Descriptive Statistics for Each Value of Crosstab Variable  



 
Obs  Total  Mean  Variance  Std Dev  

negativ  47  2731.0000  58.1064  285.5754  16.8990  

pozitiv  39  2401.0000  61.5641  269.6208  16.4201  

 
Minimum  25%  Median  75%  Maximum  Mode  

negativ  22.0000  50.0000  61.0000  71.0000  89.0000  71.0000  

pozitiv  27.0000  51.0000  66.0000  73.0000  87.0000  59.0000  

 

ANOVA, a Parametric Test for Inequality of Population Means 

(For normally distributed data only) 

Variation  SS  df  MS  F statistic  

Between  254.8259  1  254.8259  0.9155  

Within  23382.0578  84  278.3578  
 

Total  23636.8837  85  
  

 

T Statistic = 0.9568 

P-value = 0.3414 

 

In studiul de fata , datele statistice au mai evidentiat o corelatie intre numarul de leucocite si 

procentul de blasti din sangele periferic (fig.nr 3) , maduva osoasa(fig.nr4) si  

imunofenotipare(fig nr 5).  Corelatia pare a fi una progresiva, pe masura ce creste numarul de 

leucocite  creste si procentul de blasti, fapt demonstrat si intr-un studiu  efectuat pe 2201 pacienti 

cu Lam , Lal si SMD.(4) 

 

                   

                      Fig nr 3                                                Fig nr 4 



                                     

                                                           Fig nr 5 

 

Cei 102 pacienti din lotul de studiu au fost analizați si din punct de vedere imunofenotipic, 

principalele caracteristici ale aspiratului medular efectuandu-se pe procentul de blasti si pe seria 

granulocitara. 

Cele mai frecvente anomalii observate pe celulele blastice au fost expresia medie a CD45 la 

66/97 pacienti,  un CD 33 pozitiv la 92/97 pacienti  (25 pacienti avand un CD33 intens pozitiv), 

CD 34 pozitiv la 69/97 pacienti, CD117 pozitiv la 75 /97 pacienti si un CD56 pozitiv la 46 / 87 

pacienti. In cadrul lotului respectiv am constat la 47/97 pacienti modificare de tip SSC scazut pe 

seria granulocitara, evidentiind prezenta hipogranularitatii si a semnelor de displazie. 

In literatura de specialitate profilul imunologic al promielocitului leucemic este reprezentat de 

:expresia puternic pozitiva a MPO, CD 9, CD13 si CD33 si absenta CD 34 si HlA-DR, insa 

particulara in cercetarea studiului de fata este expresia pozitiva a CD34 la 9/12 pacienti cu Lam3. 

Interpretarea acestei particularitati ar fi,asa cum apare in numeroase studii  

efectuate in acest sens , ca expresia pozitiva a lui  CD34 în Lap se asociaza cu morfologie atipică 

cu model hipogranular si  rezultat clinic slab.(5).(6)(7). 

 

CD56 este considerat un factor de prognostic prost pentru supravietuirea globala, remisiune 

completă scurtă și invazie extramedulara, dar rezultatele sunt controversate. Prezenta lui este mai 

comuna cazurilor de leucemie acuta cu maturatie si leucemie acuta monoblastica. 

Datele de specialitate sustin ca leucemia acuta mieloida cu maturatie (lam2) cu t(8,21) este 

asociata cu un prognostic bun, prezența antigenului CD56 de pe celulele blastice poate influența 

durata remisiunii  complete (RC)  și supraviețuirea sugerând că expresia  CD56 ar putea fi utile 

în stratificarea unor abordari terapeutice pentru acest subtip de leucemie.  

Date similare au fost de asemenea raportate la pacienți cu leucemii acută promielocitară (APL), 

în cazul în care prezența antigenului CD56 de pe promielocitul leucemic  pare să identifice un 

prognostic  prost. 

Cercetarea personala evidentiaza similar cu literatura de specialitate ca Lam 2 cu t(8,21) si 

prognostic bun este intalnita la persoanele tinere ( varsta medie 32 ani), mai frecvent la sexul 

masculin decat cel feminin,, iar asocierea expresiei Cd56 este de 8,3 ori mat rara la pacientii cu 

acesta translocatie. 



In privinta pacientilor cu Lap si t(15.17) datele statistice personale evidentiaza ca nu exista 

diferente intre cele 2 sexe , iar riscul asocierii cu Cd 56 pozitiv este de aproximativ 1,33 ori mai 

mic. 

 In cercetarea de fata datorita numarului mic  de cazuri care prezinta anomalii genetice nu s-a 

putut efectua o analiza  corecta putinele date oferind informatii fara semnificatie statistica. 

Din lotul de pacienti  analizati  din punct de vedere citogenetic au fost astfel impariti: 29 pacienti 

au prezentat anomalii  citogenetice,43 pacienti au avut  cariotip normal neprezentand modificari 

genetice iar la restul  nu s-a putut efectua sau nu s-a efectuat. 

Cele mai intalnite anomalii genetice in studiul de fata sunt: 

 

Anomalii genetice  Frequency  Percent  Cum Percent  

(KMT2A )MLL cr Inelar similar cr 11  1  1.0%  1.0%  

11q23, MLL  1  1.0%  2.0%  

anomalie 11q 23, t(9,11)(p22,q23)  1  1.0%  3.0%  

anomalie 11q23  2  2.0%  5.1%  

anomalie 11q23 ce implica gena MLL  1  1.0%  6.1%  

CBFB-MYH11  1  1.0%  7.1%  

CBFB-MYH11, inv (16)(p13,q22)  1  1.0%  8.1%  

del 5q  2  2.0%  10.1%  

del 5q si del 7q  1  1.0%  11.1%  

del20q12  1  1.0%  12.1%  

ETO  1  1.0%  13.1%  

fara modificari  43  43.4%  56.6%  

i(17)((q10)  1  1.0%  57.6%  

inv (16)(p13,q23)  1  1.0%  58.6%  

nu s-a efectuat  26  26.3%  84.8%  

nu se poate efecctua  1  1.0%  85.9%  

t rob(14,21)(q10,q10)  1  1.0%  86.9%  

t(1 5; I7l(q22;q1 2), PML-RARA  1  1.0%  87.9%  

t(15,17) cu fuziune genica PML-RARA  4  4.0%  91.9%  

t(15;17) cu fuziune genica PMLRARA  1  1.0%  92.9%  

t(7,18)(q21,q11);del cr12  1  1.0%  93.9%  

t(8,21) (q22,q22); del( 11) (q13 q23),RUNX1-RUNX1T1  1  1.0%  94.9%  

t(8,21) (q22,q22);tr 15;pierderea cr Y, RUNX1-

RUNX1T1  
1  1.0%  96.0%  

t(8,21)(9q,q22) Eto  1  1.0%  97.0%  

t(8,21)(q22,q22)  2  2.0%  99.0%  



trsomia 21  1  1.0%  100.0%  

Total  99  100.0%  100.0%  

 

 

 
In studiul de fata am evaluat si valoarea LDH -ului si s-a constat ca acesta prezinta valori mari la 

majoritatea pacientilor cu leucemie acuta mieloida(68/83pacienti ) media fiind de 506,95 g/dl. 

Ipoteza ca valoare crescuta a LDH -ului este un factor de prognostic prost, este sustinuta in 

cercetarea de fata prin corelarea acestui parametru cu varsta si numarul de blasti din maduva 

osoasa. 

Niveluri crescute de LDH se asociaza semnificativ statistic cu varsta pacientilor     ( varsta medie 

este 58,61 ani)  si cu numarul de blasti din maduva ososasa (59%) , 

asocierea fiind una progresiva, pe masura ce nivelul Ldh -ului creste , si varsta pacientilor devine 

mai mare si numarul de blasti creste. 

 
Correlations 

 Varsta Bl-MO LDH 

Spearman's rho Varsta Correlation 

Coefficient 
1.000 -0.220* 0.221* 

Sig. (2-tailed) . .027 0.046 

N 101 101 82 

Bl-MO Correlation 

Coefficient 
 1.000 0.394** 

Sig. (2-tailed)  . .000 

N  102 83 

LDH Correlation 

Coefficient 
  1.000 

Sig. (2-tailed)   . 

N   83 

 

 

 

 

 



              
 

 

 

 
Correlations 

 Varsta Bl-MO LDH 

 

 

Sig. (2-tailed) . 0.027 0.046 

N 101 101 82 

Bl-MO Correlation 

Coefficient 
 1.000 0.394** 

Sig. (2-tailed)  . 0.000 

N  102 83 

LDH Correlation 

Coefficient 
  1.000 

Sig. (2-tailed)   . 

N   83 

 

 

 

Datele din lliteratura de specialitate evidentiaza insa ca LDH -ul nu este un factor de prognostic 

independent, si ascociat  cu varsta, cu numarul crescut de leucocite , cu statusul si cu anomaliile 

genetice . (9).(10) 

                                                    

 

 

 



                                                        Concluzii 

 

Stabilirea cu acuratete a diagnosticului in leucemiile acute mieloide ramane in continuare o 

provocare atat pentru medicii clinicieni hematologi cat si pentru medicul de laborator . 

Mijloacele de evaluare rapida pe care le avem la indemana si pe care ne putem baza pentru 

orientarea si stabilirea diagnosticului unui pacient care se prezinta cu suspiciunea de leucemie 

acuta mieloida sunt: evaluarea hemogramei, studiul morfologic si ccitochimic al frotiurilor de 

sange periferic si medular  si evidentierea numarului si tipului de blast prin evaluarea 

imunofenotipica. 

Pornind de la aceste metode de diagnostic utilizate in mod curent in practica laboratorului din 

cadrul Clinicii  de Hematlogie SUUB am realizat analiza unui lot de 102 pacienti si am extras 

urmatoarele concluzii: 

 

- Lotul de 102 pacienti a avut o distributie aproximativ egala pe sexe, cu o varsta medie de 

59 de ani si cu predominanta mediului urban. 

- Testarea corelatiei intre varsta si recadere a evidentiat ca exista o diferenta intre 

persoanele sub 65  de ani si cele peste 65 de ani,  si ca recaderea este mai frecventa 

sexului masculin. 

- Analiza morfologica a aspiratului medular a evidentiat in 71, 6 % cazuri o maduva 

hipercelulara, si ca acest aspect in asociere cu varsta inaintata si semnele de displazie se 

coreleaza cu recaderea , fara a avea valoare semnificativa. 

- Corelarea markerului CD56 pozitiv cu varsta , desi in literatura CD 56 este un marker de 

prognostic independent. 

- Corelarea leucocitozei cu numarul de blasti din sangele  periferic, maduva osoasa si 

imunofenotipare, fiind vorba despre o corelatie progresiva, aspect intalnit si in numeroase 

studii. 

- Din punct de vedere imunofenotipic s-a constat prezenta expresiei pozitive a CD34 pe 

promielocitul atipic, ceea ce este o neconcordanta ,  fapt insa  explicat prin numeroase 

studii care atesta  pozitivitatea acestui maker pe promielocitul atipic hipogranular . 

- Lam 2 cu t(8,21) si prognostic bun este intalnita la persoanele tinere ( varsta medie 32 

ani), mai frecvent la sexul masculin decat cel feminin. 

- Corelarea semnificativ statistica intre nivelurile crescute de LDH  varsta si numarul 

deblasti din maduva osoasa.(p=0.046, p statistic <0,05) 
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