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ABSTRACT 

Background: Minimal residual disease (MRD) is defined as the presence of submicroscopic levels of 
leukemia. Measurement of minimal residual disease (MRD) from bone marrow at the end of induction 
therapy is the most important and independent prognostic factor for childhood acute lymphoblastic 
leukemia, selecting post induction treatment intensity according to the predict risk for relapse. 

Objective: to determine the significance of MRD at the end of induction therapy in prediction of 
treatment outcome in the childhood acute lymphoblastic leukemia.  

Methods: Sixty four patients with newly diagnosed ALL were enrolled in this study from January 2010 
to October 2017. All patients were treated according to ALL IC BFM 2002 protocol. MRD was detected 
at the end of induction therapy (day 33) by multi-parametric 6 color flow cytometry performed on bone 
marrow specimens with a sensitivity of 0.01%. Leukemia–associated immunophenotype defined at 
diagnoses was used for the investigation of MRD.  

Results: MRD low-risk patients (MRD level <0.01%) constituted 57.8% of patients and showed 5–year 
event free survival of 94.6%. Higher MRD levels at the end of induction therapy were significantly 
associated with lower event free survival (5–year EFS = 76.1% P=0.044). Of the 37 patients with 
negative MRD status on day 33, relapsed only 2 (5.4%) whereas the patients with positive MRD 
(≥0.01%) had a relapse rate of 22.2%.  

Conclusion: Achieving an MRD-negative status at the end of induction therapy according to 
multiparameter flow cytometry is associated with an excellent outcome in childhood acute lymphoblastic 
leukemia. 
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АБСТРАКТ 

Вовед: Минималната резидуална болест (МРБ) се дефинира како присуство на леукемиски 
клетки на супмикроскопско ниво. Одредувањето на МРБ во коскената срцевина на крај на 
индукциска терапија претставува најважен и независен прогностички фактор кај детската акутна 
лимфобластна леукемија, селектирајќи го интензитетот на постиндукцискиот третман според 
предвидениот ризик за релапс.  

Цел: да се одреди значењето на МРБ на крај на индукциска терапија во предикција на 
терапискиот исход кај детската акутна лимфобластна леукемија.  

Метод: Во студијата беа вклучени 64 пациенти со АЛЛ дијагностицирани во период од јануари 
2010 до октомври 2017 година. Сите пациенти беа лекувани според протокол ALL IC BFM 2002. 
МРБ беше мерена во примероци од коскена срцевина на крај на индукциска терапија (ден 33) со 
примена на мулти - параметриска 6 колорна проточна цитометрија со сензитивност од 0,01%. 
Леукемија-асоцирачкиот имунофенотип дефиниран при дијагнозата беше користен за 
одредување на МРБ. 

Резултати: Пациентите со низок ризик дефиниран според МРБ (МРБ ниво <0,01%) опфатија 
57,8% од сите пациенти во студијата и покажаа 5–годишно преживување без настан од 94,6%. 
Повисоки нивоа на МРБ на крајот на индукциската терапија беа во сигнификантна асоцијација 
со пониска стапка на преживување без настан (5–годишен EFS = 76,1% P=0.044). Од 37 пациенти 
со негативен статус за МРБ на ден 33, релапси развија само 2 деца (5,4%), додека пациентите 
со позитивна МРБ (≥0.01%–имаа стапка на релапси од 22,2%.  

Заклучок: Остварување на МРБ – негативен статус на крај на индукциска терапија со 
мултипараметриска проточна цитометрија покажува асоцијација со одличен тераписки исход кај 
детската акутна лимфобластна леукемија.  

Клучни зборови: акутна лимфобластна леукемија, минимална резидуална болест, деца 


