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חריפה פרומיאלוציטיתלוקמיה   

(Acute promyelocytic leukemia)   

   ORPHAcode520: 'אורפה ב'   אסמכתא

 הגדרת המחלה 

( חריפה  מיאלואידית  לוקמיה  של  תוקפנית  בעצירת  acute myeloid leukemia (AML)צורה  המתאפיינת   ,)
לויקוציטים   )התמיינות  הפרומיאלוציטי  )promyelocyteבשלב  כרומוזומלית  התקה  עקב   )chromosomal 

translocation  )t(15;17)   דימומים חבורות,  להופעת  בנטייה  ומתבטאת  מיאלואידיים,   hemorrhagic)  בתאים 
diathesis)  .ועייפות    

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

מהמקרים של לוקמיה    10%  -( אחראית ל Acute promyelocytic leukemia (APL)לוקמיה פרומיאלוציטית חריפה )
 בני אדם.  1/1,000,000 -( ושכיחותה באירופה מוערכת בכAMLמיאלואידית חריפה )

 

 תיאור קליני

מתחילה בדרך כלל במבוגרים בגיל העמידה ורק לעתים נדירות ביותר בילדים.    (APLלוקמיה פרומיאלוציטית חריפה )
( כתוצאה מפעילות  dyspneaהיא מתבטאת בין השאר בחום, עייפות, סחרחורת, שיעול קל עם כיח, קוצר נשימה )

תיאבון. איבוד  או  במשקל  ירידה  לראות  ילע   גופנית,  ניתן  קרובות  דימומי תים  או  חבורות  להופעת  ם  נטייה 
((hemorrhagic diathesis  ( דימום מהאף(epistaxis )( חניכיים מדממות, דם בשתן ,hematuria  דימום נקודתי ,)
(petechiae ) ו ( דימום מהרחםmetrorrhagia  ) 
 

 אטיולוגיה 

)  הרוב ה(  93%-95%המכריע  מקרי  חריפה(    APL-של  פרומיאלוציטית  )מ  נובע)לוקמיה  (  translocationהתקה 
-retinoic acid receptor)  )קולטן אלפא לחומצה רטינואית  RARAלאיחוי    הגורמת  t(15;17)(q22;q21)חדשה  

alpha (RARalpha)  ;17q21.1  עם ל (  הגורם  פרומיאלוציטית;    PML-הגן  -ו   PML.  (( (15q24.1)לוקמיה 
RARalpha  ה  ם מעורבים שניהם בהתפתחות( תקינה של תאי דםhematopoiesis  .)PML    מכיל חומרים מדכאי

( המתווך  transcription factorהוא גורם שעתוק )  RARalpha-( וproapoptoticאפופטוזית )-גדילה ופעילות פרו 
( הרטינואית  החומצה  השפעת  ו RAאת  בשגשוג  חשיבות  כבעל  ונתפס  ספציפיים,  תגובה  בגורמי  התמיינות  ב( 

לנו )ב  טרופילים. יפרומיאלוציטים  מהמקרים  קטן  לנבוע    APL<(,  1%מספר  לרבות מהעלול  וריאנטים,  של    תקות 
(q21;q23)  t(11;17)  ,(q35;q21)  t(5;17) ,t(11;17) (q13;q21),  (q26;q21)  t(3;17)   der(17),  del(17)q(21)  ,  

t(4;17)(q12;q21)  ,  (2)הנמנה עלt(2;17)(q32;q21)    אשר באמצעותו מתאחהRARalpa    עם הגניםZBTB16  ,
NPM1 ,NUMA1 ,TBL1XR1 ,STAT5b ,PRKAR1A ,FIP1L1  ו - NABP1.בהתאמה   

ה  35% )   APL-ממקרי  )טריזומיה  חריגים  כרומוזומליים  ביטויים  וביטויים  trisomy  )8מדגימים  ביותר,  , השכיחה 
- FLT3  (13q12)  .)7%  - , כמו גם מוטציות ב17  - ו  20,  11,  7,  9,  3,  1חריגים אחרים שבהם מעורבים כרומוזומים  

 קשורים לטיפולים כימיים ו/או טיפולי קרינה קודמים.    APL-ממקרי ה 5%
 

 טכניקות אבחון 

על   המצביעים  מעבדה  ממצאי  על  נשען  )האבחון  )pancytopeniaפאנציטופניה  בכ (    20%  -היפרלויקוציטוזיס 
  גרגירות מועטה מאוד )   גרגריים  (promyelocytes)  תאים פרומיאלוציטים  דגימות( ובדיקות מוח עצם הממהמקרים

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
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של   ) במקרים  גדולים  כול(( macrogranularגרגרים  שנמצאו  מיאלופר  ים חיובי  ם,    וקסידאזאבצביעת 
(myeloperoxidase staining).   ( אפיון אימוניImmunophenotyping)    של תאים פרומיאלוציטים מדגים תוצאות

.  CD65  -ו  DR  ,CD34  ,CD15  -ותוצאות שליליות ל  MPO  -ו    CD123-ו  CD33  ,CD13  ,CD64  ,CD117-חיוביות ל
מבוצעת האבחון  )ריקס  לאישור  מולקולרית  )molecular screeningה   )RT-PCRל נוגדן   ,) -  Anti-PML    וניתוח

ניתוח   או  ) FISH   (fluorescence in situ hybridizationציטוגנטי  המאוחים  הגנים  של   )fusion genes  )
PML/RARA . 

 

 אבחנה מבדלת 

 (. AMLהסוגים האחרים של לוקמיה מיאלואידית חריפה )-אבחנה מבדלת כוללת את תת
 

 ניהול וטיפול 

ינואית  ( מורכב משילוב של אחת משתי אפשרויות, חומצה רטAPLבלוקמיה פרומיאלוציטית חריפה )הטיפול התומך  
All-Trans  (ATRA( אנטרציקלינים  מבוסס  כימי  טיפול  עם   )anthracycline  או  )ATRA   תלת זרניך  חמצני  -עם 

(arsenic trioxide(  )ATOב לטיפול  גם  לשמש  עשוי  האחרון  השילוב   .)-APL  ב ויעיל  לטיפול  נשנית  זהה  מידה 
קשישים, בייחוד באלו הנחשבים בלתי כשירים לעמוד בטיפול כימי. חובה לעקוב אחר כל    APLאלטרנטיבי בחולי  

       . (disseminated intravascular coagulationכלית מפושטת )-וך תסימן לדימום, עקב הסיכון הגבוה לקרישה 
 

 פרוגנוזה 

  90%  -( של כ complete remissionטיפול מעודדת וכוללת שיעורי הפוגה מלאה )( לאחר  APLהפרוגנוזה עבור )
על ספירות לויקוציטים פריפריים וטסיות(,  )המבוסס    Sanzסולם  על פי  ניקוד  .  90%<  עם שרידות כוללת של שנתיים

 <; חולים עם ספירת תאי דם לבנים של  APL-הוא עמוד התווך בריבוד סיכונים בניסויים קליניים רבים העוסקים ב 
10 x 109 /L    בקירוב לנסיגה לאחר טיפול    15-25%נחשבים בסיכון גבוה, עם סיכוי שלATRA    חומצה רטינואית(

All-Trans( באנטרציקלינים  כימי  טיפול   +  )anthracycline  שליליות לתוצאות  קשורים  גורמים אחרים שנמצאו   .)
      וגיל מתקדם. CD56ביטוי של כוללים  

 

 : מומחה מבקר 

o  וס ל סנז אלונח ד"ר מיגל אנ   (Dr. Miguel Angel SANZ ALONSO ) 

o סד"ר אווה באראגן גונ ( אלסDr. Eva BARRAGÁN GONZÁLEZ) 

 

  [01-07-2019עדכון אחרון: ]

 [ 07-09-2020תאריך תרגום: ]

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם  

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף לטיפול רפואי  

 מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול.  

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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