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Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 22.02.2011 tarihinde çevirisi
yapılan bu kitapçığın yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Konular
• İdiyopatik miyelofibrozis (IM) miyeloproliferatif bozukluklar olarak bilinen hastalık grubu içinde
yer alır.
• IM tek bir kan yapıcı hücredeki bir veya daha fazla akkiz DNA değişikliği (mutasyon) ile başlar.
Bu değişiklik kemik iliği içinde anormal kan hücresi gelişimi ve skarlanma (fibröz doku oluşumu)
ile sonuçlanır.
• IM semptomları halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, kilo kaybı, gece terlemeleri, kemik ağrısı ve
dalak büyümesidir. Ancak IM hastalarında herhangi bir semptom olmayabilir.
• IM kronik bir hastalıktır. Tedavinin hedefi semptomları dindirmek ve komplikasyon riskini
azaltmaktır. Tedavi kan transfüzyonları, demir ve folat replasmanı ve ilaç tedavisini içerir.
• Semptomsuz hastalar genellikle tedavi edilmezler. Semptomsuz hastaların çok büyük bölümü
tedaviye ihtiyaç duymadan yıllarca stabil kalırlar.
• IM hastalarının yaklaşık yarısında JAK2 geni mutasyonu vardır. Araştırmacılar bu mutasyonun IM
gelişmesindeki rolünü ve yeni tedavilere potansiyel katkısını araştırmaktadırlar.

2

İdiyopatik Miyelofiibrozis Hak
kkında
IM bir m
milyon kişidde yaklaşık iki kişiyi eetkileyen naadir bir hasstalıktır. Buu hastalık ag
gnojenik
miyeloid metaplazi gibi
g çeşitli adlarla anıllmaktadır. Kemik
K
iliğin
nde tek bir hematopoieetik (kan
oluşturuccu) kök hüücrenin DN
NA’sında akkiz anormal değişşiklikle başşlayan çeşşitli kan
hastalıklaarından biriddir. Anormaal hücre üreetimi kadem
meli olarak normal
n
hücr
cre üretiminin yerini
alır. Sonnuçta kemikk iliğinde normal
n
hüccrelerden daha
d
fazla anormal
a
hüücre vardır.. Birçok
hastanın kemik iliğğinde fibro
ozis (skar ddokusu) vaardır. Bu fibrozis
f
haastalığın ad
dının bir
bölümünüü oluşturur;; miyelofibrrozis kelimeesindeki myyelo- ön eki kemik iliği ile ilişkiyi gösterir.
“İdiyopattik” hastalığğın nedeniniin bilinmeddiğine işarett eden medik
kal terimdirr.
IM, spesiifik tipte kaan hücreleriinin vücut ttarafından aşırı
a
miktard
da üretildiğği bir grup hastalığa
h
işaret edeen bir dizi miyeloprolif
m
feratif bozuukluktan birridir. Diğer miyeloprolliferatif bozzukluklar
esansiyell trombositeemi ve polissitemia veraadır. IM vak
kalarının yak
klaşık %10 -15’i ya pollisitemia
mi olarak bbaşlar.
vera ya dda esansiyel trombositem
IM tanısıı genellikle 50 – 80 yaaş arasında kkonur, fakaat herhangi bir
b yaşta orrtaya çıkabilir. Hem
erkekleri hem de kaddınları etkileer. Miyelopproliferatif bozukluğu
b
olan
o hastalar
arın çoğundaa JAK2
geni muttasyonu varrdır. IM tan
nısı alan haastaların yaaklaşık %50’sinde JAK
K2 gen mu
utasyonu
vardır. Buna karşılıkk, polisitem
mia verada bbirçok hastaada mutasy
yon mevcutttur. IM hasstalarının
yaklaşık %10’unda MPL gen mutasyonuu vardır. JAK2
J
ve MPL
M
mutassyonlarının hastalık
gelişiminnde oynadığğı rol üzerind
de çalışmalaar sürdürülm
mektedir.
IM kırmıızı küre, beyaz
b
küre ve platelett üretimini etkiler. Ço
ok az sayıdda kırmızı küre ve
genelliklee çok fazla sayıda beyaaz küre ve pplatelet yapılır. IM’in önemli
ö
kalıccı özelliği çok
ç fazla
“megakarryosit” ürettilmesidir. Megakaryoosit kemik iliğinde paarçalara ayrrılan ve yü
üzlerce –
binlerce pplatelet üretten dev hüccredir. Plateeletler kan damarında
d
hasarlanan
h
bölgeye yaapışan ve
kanamayıı durdurmaak için hasarlı kan dam
marını tıkay
yan pıhtı olu
uşturan küççük kan hüccreleridir
(kırmızı kkürelerin onnda biri boy
yutunda). N
Normal olarrak, vücuttaa kullanılan plateletleriin yerine
geçecek yyeni plateleetler yapılırr. IM’de, ekkstra megak
karyositler yapılır,
y
kanna çok fazlaa platelet
verilir vee kemik iliğğinde “sitok
kinler” olaraak adlandırrılan kimyassallar salınıır. Sitokinleer kemik
iliğinde ffibröz doku gelişimini stimule edeer. Bazı hasstalarda meg
gakaryositleer öylesine anormal
hale gelirr ki platelet üretimi azaalır.
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İdiyopatik Miyelofiibrozis Tan
nısı
Rutin tıbbbi muayenee sırasında dalak
d
büyüm
mesi ve ano
ormal kan sayımı
s
saptaandığında IM tanısı
akla geleebilir. IM taanısı alan hastalarda
h
kkan hücresi sayımında farklılıklar vardır. IM
M tanısını
ortaya kooyan kan tessti (tam kan sayımı veyya CBC) son
nuçları şunlardır
• Kırmızıı küre sayısıında normall değerlerinn altında düşşüş (“anemi”)
• Beyaz kküre sayısınnda normal değerlerin
d
üüstünde artışş
• Platelet sayısında normal
n
değeerlerin üstünnde artış (haastaların yak
klaşık üçte bbirinde)
• Platelett sayısında normal değ
ğerlerin hafi
fif – orta deerecede altın
nda düşüş ((hastaların yaklaşık
üçte birinnde)
• Kanda anormal şeekilli kırmıızı küreler ve immatü
ür kırmızı küreler
k
ve bbeyaz küreeler (kan
hücrelerinnin mikroskkobik inceleemesinde göörülür).
Hastanın kan hücressi sayımı hastalık
h
seyrri sırasındaa değişiklik gösterebiliir. Bazen hastaların
h
bazı kan sayımlarındda çok küçü
ük değişiklikkler vardır. Örneğin hastanın beyaaz küre veyaa platelet
sayısındaa artış olmayyabilir. Diğer hastalardda daha sık rastlanan normalin üsttünde beyazz küre ve
platelet saayısı bulgussunun aksin
ne bu hücrellerin sayısı normalin
n
alltında olabillir.
Kan testleeri kan hücrresi sayımın
nın yanı sıraa aşağıdakilleri de gösteerebilir
• Dev plaateletler, anoormal platellet oluşumuu ve dolaşım
mda cüce meegakaryositller
• Ürik asiit, laktik dehhidrogenaz (LDH), alkkalin fosfataaz ve bilirub
bin serum seeviyelerindee artış
• Albumin, total koleesterol ve yü
üksek-dens iteli lipopro
otein (HDL)) serum sevi
viyelerinde düşüş.
d
Diagnostiik tetkiki taamamlamak
k için kan ttestlerini keemik iliği aspirasyonu
a
u ve biyopssisi takip
eder. Kem
mik iliği aspirasyonu ve kemik iliği biyopsisi kemik iliğindeki hücreleri in
nceleyen
testlerdir.. Bu testleer genellikle bir aradda yapılır. Kemik iliiği hücreleerinin norm
mal olup
olmadığınnı, hangi annormalliğin mevcut oldduğunu saptamak için bu hücrelerr mikroskop
p altında
incelenir..
Bu testleer ayaktan hasta
h
polik
kliniği işlem
mi olarak gerçekleştirillebilir. İşlem
emde lokal anestezi
kullanılırr. Kemik iliiği aspiratı ve biyopsissini elde ettmek için kalça
k
kemiğği içine yerlleştirilen
özel bir iğne kullannılır. IM hastasının kkemik iliği biyopsisi bir
b miktar vveya çok miktarda
m
fibrozis ggösterir.
Lösemi vve lenfoma gibi diğer çeşitli kan hastalıklarıı da zaman zaman kem
mik iliği fib
brozisine
neden oluur. Bununlaa birlikte, IM
M’yi diğer kemik iliği fibrozisi nedenlerindeen ayırmak için kan
ve kemikk iliği laboraatuar bulgulları kullanılıır.
Kan veyaa kemik iliğği örneği “k
karyotip” o larak adlan
ndırılan testtte de kullannılabilir. Kaaryotipte
hücre örnneğinin boyyutunu, şekllini ve krom
mozom sayıısını incelem
mek için m
mikroskop ku
ullanılır.
Karyotip sonuçları belirli
b
tedavii kararlarınıın oluşturulm
masında yararlı olabilirr.
Kan hücrrelerinde JAK2
JA
mutassyon analizzi tanı koy
ymaya yardımcı olabillir, fakat hastaların
yaklaşık %
%50’sinde mutasyon bulunmaz.
b
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İdiyop
patik Miyellofibrozis Semptomlar
S
rı ve Komp
plikasyonla
arı
IM hastalarının yaaklaşık %2
25’inde tannı sırasınd
da hiçbir semptom yyoktur. Haastalarda
bulunabillen semptom
mlar şunlard
dır
• Halsizliik, yorgunluuk, nefes daarlığı, kilo kkaybı, gece terlemeleri
t
ve
v açıklanam
amayan morrarma
• Hemen hemen tüm
m hastalardaa bulunan vee sol üst ab
bdomende dolgunluk
d
veeya çekilmee hissine
neden olaan dalak büyyümesi
• Hastalarrın üçte ikissinde saptan
nabilen karaaciğer büyüm
mesi
• Şiddetlii sol üst om
muz ağrısı (dalaktan yaansıyan ağrııyı gösterir,, bazen dalaağın bir böllümünde
kan akım
mının bozulm
masından kaaynaklanır)
• Özelliklle alt ekstreemitelerde kemik
k
ağrısıı; bu sempto
om nadirdir.
IM aşağıddaki gelişm
melerle birlik
kte komplikke hale geleb
bilir
• Kemik iliği dışındda vücudun
n herhangi bir dokusu
unda oluşan
n fibrohemaatopoietik tümörler
t
(gelişmekkte olan kann hücrelerin
ni içeren kittleler). Tedaavi edilmeyen tümörlerr vücut bölü
ümlerine
baskı yapparak sempttomlara ned
den olabilirleer.
• Dalaktaan aşırı kann akımı veya karaciğerrde kan akım
mını bloke eden fibrozzis nedeniyle portal
vendeki (karaciğeree kan taşıy
yan ana kkan damarı)) basınç arttığında oortaya çıkan
n portal
hipertansiyon.
• Genişleeyen ve midde veya özo
ofagus içine rüptüre olaabilen ve kaanamaya needen olan venlerden
oluşan özzofageal ve gastrik varisler. Büyüyyen dalaktaan karaciğerr içine aşırı kan akımı varislere
v
neden oluur. Karaciğğer artan bu
u kan akım
mını absorbee edemez. Aşırı
A
kanın bir bölümü
ü venler
aracılığıyyla mide ve özofagusa yönlendirili
y
ir ve venleriin genişlemesine nedenn olur.
nöz lösemi (AML) geelişme riskii vardır.
IM hastaalarının yakklaşık %10’unda akutt miyelojen
Anormal kromozom
m değişikliklerinin varlığğı IM hastaalarında AM
ML gelişimi rriskini artırrır.

İdiyopattik Miyeloffibrozis Ted
davisi

IM tedavisinde sempptomların haafifletilmes i ve kompliikasyon risk
kinin azaltılm
ması hedefllenir.
msuz hastalaar genelliklee tedavi ediilmezler. Seemptomsuz hastaların çok büyük bölümü
Semptom
tedaviye ihtiyaç duym
madan yıllaarca stabil kkalırlar.
Tedavi ggerektiren hastalarda
h
kan
k transfüzzyonu, dem
mir ve folat replasmannı ve ilaç tedavisi,
tedavininn önemli parçaların
nı oluşturm
maktadır. Bazı hasttalarda teddavi dalak
k veya
fibrohem
matopoietik tümörlerin
n küçültülm
mesine yön
nelik radyaasyon tedaavisi veya dalağın
çıkarılmaasına yönelik cerrahiyi (splenektom
mi) içerebiliir.
Bugün için IM’de taam iyileşme sağlayan biir ilaç tedav
visi yoktur. Bununla bir
irlikte, allojeenik kök
hücre trannsplantasyoonu (bakınızz sayfa 5) azz sayıda gen
nç hastada tedavi edici olabilir.
IM sempttomlarına yönelik
y
speccifik tedavileer şunlardırr:
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İlaç tedavisi
Hidroksiurea yaygın olarak kullanılan bir kemoterapötik ajandır. Hidroksiureanın etkileri
şunlardır:
• Çok yüksek platelet sayısını azaltmak
• Büyüyen dalağın boyutunu ve bununla ilişkili semptomları azaltmak
• Gece terlemeleri veya kilo kaybını azaltmak veya ortadan kaldırmak
• Hemoglobin seviyesini düzeltmek
• Zaman zaman kemik iliği fibrozisi derecesini azaltmak.
İnterferon alfa vücutta enfeksiyon ve tümörlere karşı savaşmak için yapılan maddenin sentetik
versiyonudur. Bu ilaç IM tedavisinde dalak büyümesi, kemik ağrısı ve yüksek platelet sayısı
için kullanılmıştır.
Androjenler erkeklik hormonlarının sentetik versiyonu (analogları) olan ilaçlardır. Bu ajanlar
kırmızı küre üretimini artırabilir ve şiddetli anemi semptomlarını azaltmak için kullanılırlar.
Oksimetolon ve danazol androjenlere örnektir. Androjen tedavisi yaklaşık olarak üç hastanın
birinde anemi ve düşük platelet sayısında iyileşme sağlamıştır. Androjenlerin karaciğer
üzerindeki toksik etkileri nedeniyle bu ilaçlarla tedavi sırasında karaciğer fonksiyonlarını
izlemek için kan testleri ve ultrason görüntülemesi yapılır. Androjenler kadınlarda yüzde
kıllanmaya veya diğer maskülinize etkilere neden olabilir.
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bildirildiği gibi rekombinant eritropoietin az sayıda
hastanın tedavisinde başarıyla kullanılmıştır. Bununla birlikte, IM ile ilişkili aneminin
tedavisinde başarılı olmamıştır.
Prednizon gibi glukokortikoidler belirgin anemisi olan hastalarda yararlı olabilirler.
Glukokortikoidler birçok durumun tedavisinde kullanılan steroid bileşenleridir. Prednizon
tedavisiyle yaklaşık üç hastanın birinde anemide iyileşme sağlanmıştır.
Bisfosfonatlar–örneğin, zoledronik asit –kemik ağrısını dindirebilir ve kan sayımını
iyileştirebilir.
Anagrelid çok yüksek olan platelet sayısını tedavi etmek için kullanılan ilaçtır. Splenektomi
sonrasında artan platetet sayısını düşürmek için kullanılabilir.
Radyasyon tedavisi
Radyasyon az sayıda hastada dalak büyümesi, kemik ağrısı ve kemik iliği dışındaki tümörlerin
tedavisinde yararlı olabilir.
Splenektomi
Eğer dalak çok büyükse ve çok düşük platelet sayısı, şiddetli anemi veya portal hipertansiyona
neden oluyorsa cerrahiyle çıkarılabilir. Splenektomi kararı faydaların risklerle
karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Cerrahiye alınan IM hastaları kanama komplikasyonları
açısından cerrahi öncesinde değerlendirilmeli ve cerrahi sonrasında takip edilmelidirler.
Kök hücre transplantasyonu
Kan hücreleri ve immün hücreleri yeniden oluşturmak amacıyla yapılan allojenik kök hücre
transplantasyonu bazı durumlarda IM hastaları için kabul edilen tedavidir. Donörün kök
hücreleri yüksek doz kemoterapi ve/veya radyasyon tedavisi sonrasında hastanın kanına
transfüze edilir. Donör genellikle hastayla “eşleşen” kızkardeş veya erkek kardeştir. Eğer kız
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veya erkeek kardeş doonör olamıy
yorsa hastayyla eşleşen kök
k hücreleerine sahip aakraba olmaayan kişi
kullanılabbilir. Transsplante edilen kök hüccreler hastaanın kanınd
dan kemik iliğine gideer. Yeni
hücreler gelişir ve kırmızı kü
üreler, beyyaz küreler (immün hücreler
h
daahil) ve plaateletleri
oluşturur.
IM hastallarında fibrrozis yaygın
nsa kök hüccre transplan
ntasyonu zo
or olabilir. A
Ancak, iyi eşleşmiş
bir donörr mevcutsaa allojenik kök hücre transplantaasyonu norm
mal kemik iliği fonkssiyonunu
yeniden oluşturma potansiyelin
ne sahiptir ve hastalıığı iyileştireebilir. Bu iişlem başka tedavi
seçeneği olmayan vee genellikle 55 yaş altınnda olanlar gibi belirli hastalarda uuygulanır.
Allojenikk kök hüccre transpllantasyonu şiddetli, potansiyel
p
olarak yaaşamı tehd
dit eden
problemleere neden olabilir:
o
• İşlem önncesi verileen yüksek do
oz kemoteraapi ve radyaasyonun tok
ksisite riski yüksektir.
• Bağışlaanan kök hücreler
h
bazzen “graft--versus-hostt hastalığı (GVHD)” olarak adlaandırılan
reaksiyonn içinde sağğlıklı dokullara saldırırr ve karaciğ
ğer, bağırsaaklar, deri vve diğer org
ganlarda
olası fatal hasara nedden olurlar.
Bugün iççin rapor edilen çalıışmaların vve çalışmaya katılan hastaların sayısı kök hücre
transplanntasyonununn IM tedavisinde oynaadığı role dair
d
kesin bir yargıyaa ulaşmak için çok
azdır. Riiskleri azalltmak ve hastaların
h
yyaş limitleerini artırm
mak için m
modifiye kö
ök hücre
transplanntasyonununn güvenlik
k ve etkiinliğini araştıran çaalışmalar ((klinik çallışmalar)
yapılmakktadır (bakınnız, İdiyopatik Miyelofi
fibrozis Araşştırma Çalışşmaları ve K
Klinik Çalışşmalar).
İdiyopatiik Miyelofiibrozis Pro
ognozu
Hastalarınn yaklaşık %20’si
%
IM tanısı
t
konduuktan 10 yıl sonra haleen tedavi eddilmektedirler. Daha
önce beliirtildiği gibbi semptom
msuz hastalaarın çok bü
üyük bölüm
mü tedaviyye gerek du
uymadan
yıllarca sstabil kalmaaktadırlar. IM tanısınddan sonra ortalama
o
sü
ürvi zamanıı yaklaşık 5 yıldır.
Daha iyi sonuca işarret eden pro
ognoz faktöörleri anorm
mal kromozo
om değişiklliklerinin ollmaması,
hemoglobbin seviyesiinin 10 g/dL
L’nin üstündde olması ve hasta yaşıının genç ollmasıdır.

İdiyopattik Miyeloffibrozis Araştırma Çaalışmaları ve
v Klinik Çalışmalar
Ç
Araştırmaacılar IM teedavisinde daha etkin yöntemler bulmaya çalışmaktadıırlar. Yönteemlerden
biri yeni tedaviler ve tedavi kombinasyonlları ile ilgilli klinik çalışmalar (araaştırma çalıışmaları)
yürütmekktir.
Miyeloprroliferatif bozukluklarla ilgili araştırmalaarda aşağııdaki konuularda incelemeler
yapılmakktadır
• JAK2 m
mutasyonuyyla ilişkili enzim aktiivitesini inh
hibe eden yeni tedavvilerin gelişştirilmesi
potansiyeeli. Araştırm
macılar bu
u enzimin kan hücrelerinin aşırrı üretiminne neden olduğuna
o
inanmakttadırlar.
• IM vee diğer miyyeloproliferratif bozukkluklarda yeni
y
ilaç teedavileri iççin uygun hedefler
oluşturabbilen onkogeenlerin (kan
nser genleri)) tanımlanm
ması.
Son zam
manlarda yaa da şu an
nda IM teddavisi konu
usunda yapılan klinik çalışmalarr şunları
içermekteedir
Talidomidd. Günümüüzde miyeeloma ve diğer hastaalıkların teedavisinde kullanılan immün
modülatöördür. Taliddomid IM hastaları ille ilgili çaalışmalarda anemi, plaatelet sayıssı, dalak

7

büyümesinin yanı sıra gece terlemeleri, halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı gibi yapısal
semptomlarda iyileşme sağlamıştır.
Bu ilaçla tedavi edilen bazı hastalarda platelet ve beyaz küre sayısında istenmeyen artışlar
meydana gelir. Düşük doz talidomid ile giderek azalan dozlarda prednizon kullanımının tek
başına yüksek doz talidomide göre anemide daha yüksek cevap oranı ve daha az toksik yan
etkiye neden olduğu rapor edilmiştir.
Lenalidomid. Bu ilaç talidomide benzer fakat genellikle daha az yan etkiye sahiptir ve
talidomidden daha potenttir. Lenalidomid IM hastalarında anemi, trombositopeni, dalak
büyümesi ve kemik iliği fibrozisini tedavi etmek için potansiyel bir yöntem olarak
incelenmektedir.
Bortezomib. Bu ilaç miyeloma tedavisinde kullanılan bir proteazom inhibitörüdür.
Bortezomibin IM hastalarında kemik iliği fibrozisini önleyip önleyemeyeceğini saptamak
amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
Nonmiyeloablatif kök hücre transplantasyonu. Bu tip kök hücre transplantı, bazı lösemi,
lenfoma veya miyeloma hastalarını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Amaç allojenik kök
hücre transplantasyonunun risklerini azaltırken faydalarını elde etmektir. Nonmiyeloablatif
transplantasyon az sayıda hastada umut verici sonuçlar ortaya koymuştur. IM hastalarında bu
tedavinin uzun vadeli sonuçları ile diğer tedavi türlerinin sonuçlarını karşılaştırmak için daha
fazla inceleme gereklidir.
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çalışmala
yürütereek ET tedav
visinde dahaa etkin yönteemler bulmaya çalışmaaktadırlar.
İletişim
Biları)
gileri
Hematolo
oji Uzmanlık Derneği
Adres : Atatürk Bulvarrı 169/40 Bakkanlıklar Ankkara
Tel : 0-3122-4257952
web:www
w.hematoloji..org.tr
e-mail: bilgi@hematolloji.org.tr
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