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Η λευχαιμία αποτελεί τη 
συχνότερη κακοήθεια της παιδικής 
ηλικίας 
 

• Αυξανόμενη επίπτωση 
• Βελτίωση στα ποσοστά επιβίωσης 

Στην παρούσα μελέτη τονίζεται ο ρόλος των βιοδεικτών 
στην καλύτερη διαστρωμάτωση κινδύνου και κατ’ 
επέκταση στη βέλτιστη εκτίμηση της πρόγνωσης των 
παιδιατρικών ασθενών με λευχαιμία. 

Οι προγνωστικοί βιοδείκτες  μετρούν ένα ιδιαίτερο 
φυσιολογικό, βιοχημικό ή φαρμακολογικό δεδομένο 
και χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της πιθανής 
έκβασης της νόσου (επιβίωση) συμπεριλαμβανομένης 
της πιθανότητας επανεμφάνισής της, αλλά χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψη τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. 



Αναζήτηση Pubmed 
με χρήση λογικών 

τελεστών 
N=1080 

Άρθρα που 
επιλέχθηκαν βάσει 

τίτλου 
N=192 

Επιλέξιμα άρθρα 
μελέτης βάσει 

κριτηρίων 
N=83 

Εξαιρεθέντα Άρθρα 
N=109 

• Διεξήχθη συστηματική ανασκόπηση στη βιβλιογραφική βάση PubΜed με τη χρήση 
σχετικών λέξεων-κλειδιών: (childhood OR child) AND (leukemia OR leukaemia) AND 
((prognosis OR  prognostic) AND biomarkers) 

• Δεν τέθηκε περιορισμός 
αναφορικά με τη χρονολογία 
δημοσίευσης των άρθρων 

• Κριτήριο επιλογής των άρθρων: συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων βιοδεικτών 
και  της πρόγνωσης παιδιατρικών και εφήβων ασθενών, έως 20 ετών, 
πασχόντων από ΟΛΛ ή ΟΜΛ.  
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• Η λευχαιμία αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια της παιδικής ηλικίας. 

• Οι βιοδείκτες παρέχουν τη δυνατότητα καλύτερης διαστρωμάτωσης κινδύνου και 
ακριβέστερου σχεδιασμού της θεραπείας, επηρεάζοντας την επιθετικότητά της. 

• Οι ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του NOTCH1 σχετίζονται με ευνοϊκή πρώιμη 
απάντηση στη θεραπεία καθώς και ευνοϊκά αποτελέσματα παιδιατρικών ασθενών 
με T-ALL. 

• Ασθενείς με διαγραφές του γονιδίου ΙΚZF1 είχαν χαμηλότερη 5-year EFS σε σχέση 
με τους ασθενείς που δεν είχαν αντίστοιχες διαγραφές. 

• Η διαγραφή του IKZF1 είναι ένας ανεξάρτητος δείκτης κακής πρόγνωσης για 
παιδιατρικούς ασθενείς. 



• Ευνοϊκότερη πρόγνωση για τους FLT3/ITD- ασθενείς με ΟΜΛ σε σύγκριση με τους 
FLT3/ITD+. 

• Οι μεταλλάξεις του WT1 σχετίζονται με χαμηλότερη συνολική επιβίωση και EFS 
καθώς και με υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής. 

• Δυσμενής πρόγνωση για FLT3/ITD+ και WT1mut+ ασθενείς. 

Εκτός από τους ήδη ενσωματωμένους στην κλινική πράξη βιοδείκτες, όπως οι 
NOTCH1 και IKZF1 για την OΛΛ, και οι FLT3/ITD και WT1 για την ΟΜΛ, 
απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για τον έλεγχο της προγνωστικής αξίας 
νεότερων βιοδεικτών και για την εισαγωγή τους στα σύγχρονα θεραπευτικά 
πρωτόκολλα με στόχο τη σωστότερη διαστρωμάτωση κινδύνου και τη 
μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιθετικότητα της θεραπείας. 
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