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Primer miyelofibroz, jak 2, allojeneik kök hücre nakli  

M‹YELOF‹BROZ

ÖZET

Primer miyelofibroz, kronik miyeloproliferasyon, atipik megakaryosi-
tik hiperplazi ve kemik iliği fibrozisi ile karakterize klonal bir kök hücre 
hastalığıdır. Hastalığı başlatan mutasyon halen bilinmemekte olup has-
taların %50-60’ında JAK2V617F mutasyonu saptanmaktadır. Hastalığın 
prognozunu belirlemek amacı ile çok sayıda skorlama yöntemi gelişti-
rilmiş olup günümüzde en çok kabul edilenler IPSS ve ardından  DIPSS/
plus  skorlama  yöntemleri olmuştur. Tedaviyi belirlerken bu prognostik 
skorlama yöntemlerine göre karar verilmesi önerilmektedir. Düşük riskli 
hastalarda konvansiyonel tedavi seçenekleri ve yeni geliştirilen JAK 2 inhi-
bitörleri tercih edilmektedir. Günümüzde halen gösterilebilmiş tek şifa 
sağlayıcı tedavi seçeneği olan  allojeneik kök hücre nakli ise yüksek riskli 
hastalara önerilmektedir.

M‹YELOF‹BROZ

Miyelofibroz, de novo (primer) veya esansiyel trombositoz, polisitemi vera 
sonrası (sekonder) gelisen klonal bir miyeloproliferatif hastalıktır. Kronik 
miyeloproliferatif hastalıklar arasında en az görülenidir. Hastalığın yıllık 
görülme oranı, Kuzey Avrupa ülkelerinde 0.5 /100000/yıl, Amerika’da ise 
1.5/100000/yıl olarak tahmin edilmektedir (1,2). Tanı anında hastaların 
ortanca  yaşı 65-70 civarındadır (1).



HematoLog

2012: 2● 1

56

TANI

Tanı için Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu major ölçütlerden 
üçünün  ve minor ölçütlerden ikisinin olması gereklidir (3) (Tablo1).  

Tablo 1 ■ Miyelofibroz Tanısı İçin Gerekli  Dünya Sağlık Örgütü Sınıflaması 
Ölçütleri

Major ölçütler

Retikülin//kollajen varlığında megakaryosit proliferasyonu ve atipisi VEYA 
anlamlı retikulin olmadığında artan  granulositik proliferasyon ve azalan 
eritropoez ile birlikte artmış  kemik iligi sellularitesi.

DSÖ ölçütlerine göre polisitemi vera, kronik miyeloid lösemi, miyelodisplastik 
sendrom ve/veya diger miyeloid neoplazilerin tanı ölçütlerinin karşılanmaması.

JAK2V617F  mutasyonunun  veya diger klonal göstergelerin (MPLW515K/L) 
varlığı veya klonal gösterge olmadığında kemik iligi fibrozisi yapabilecek 
altta yatan inflamatuvar veya neoplastik başka bir  hastalığın olmadığının 
gösterilmesi.

Minor ölçütler

Lökoeritroblastozis
LDH düzeyinde artış 
Anemi
Palpabl splenomegali

Hastaların %15-30’u asemptomatiktir ve splenomegali açısından incele-
nirken tanı alırlar. Bununla birlikte en sık görülen yakınmalar halsizlik, 
kilo kaybı, gece terlemesi gibi konstitusyonel semptomlar, splenomegaliye 
bağlı karında şişkinlik hissi, erken doyma, karın ağrısı ve kemik ağrısı-
dır. İnefektif eritropoez ve ekstramedüller hematopoez anemi ve orga-
nomegalinin ana sebebidir. Portal hipertansiyona bağlı komplikasyonlar 
görülebildiği gibi ekstramedüller hematopoezin gerçekleştiği yere göre 
pulmoner hipertansiyon, plevral efüzyon, asit, kord kompresyonu gibi 
komplikasyonlara da rastlanabilir.

Laboratuvar tetkiklerinde en sık anemiye rastlanır; bununla birlikte trom-
bositoz, lökositoz veya lökopeni de gözlenebilir. Trombosit agregasyo-
nunda defekt sıklıkla mevcuttur. Laktik asit dehidrogenaz düzeyi hastala-
rın %95’inde yüksektir.

Periferik yaymada  tipik lökoeritroblastik tablo bulguları olan çekirdekli 
eritrositler, granülosit öncülleri, göz yaşı hücreleri izlenebilir. Kemik iliği 
biyopsisinde retikülin ve trikrom boyası ile saptanan fibrozise ek olarak 
bozulmuş çekirdek/sitoplazma oranına sahip hiperkromatik, düzensiz 
katlantılı megakaryositlerin görülmesi beklenir. Retkülin fibrozis görül-
mediğinde megakaryositik değişikliklere ek olarak granülositik proliferas-
yonda artış ve eritropoezde azalma saptanabilir.
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Ayırıcı tanı yapılırken  metastatik kanser, lenfoid veya diger miyeloid malig-
nitelerde de kemik iliginde fibrozis saptanabileceği akılda tutulmalıdır.

Hastalığı başlatan mutasyon halen bilinmemekte olup hastaların %50-
60’ında JAK2V617F mutasyonu saptanmaktadır. Yapılan bir çalışmada 
JAK2V617F düşük alel yükü bulunduranların daha düşük hemoglobin düzeyi 
ve daha az splenomegali ile seyrettiği fakat sitopeniye bağlı enfeksiyonlar  
veya lösemik transformasyon nedeni ile daha kötü sağkalım ile birlikte 
olduğu gösterilmiştir (4). Hastaların %5-10’unda MPL mutasyonu pozitif 
bulunmaktadır. Yine bcr-abl(-) diğer miyeloproliferatif hastalıklarda da 
saptanabilen somatik mutasyonlardan LNK, CBL, TET2, ASXL1, IDH, IKZF1, 
EZH2 mutasyonları miyelofibrozda da bulunabilir. Bu mutasyonların löse-
miye dönüşüm ve sağkalım ile  ilişkisi bir çok çalışmada irdelenmektedir. 

PROgNOZ

Hastalığın prognozunu belirlemek amacı ile çok sayıda skorlama yöntemi 
geliştirilmiş olup günümüzde en çok kabul edilenler IPSS (9) (Tablo 2) ve 
ardından  DIPSS/plus  skorlama  yöntemleri olmuştur. 

Tablo 2 ■ Uluslararası Prognostik Skorlama Sistemi (IPSS)

Yaş>65
Hb<10gr/dl

Lökosit sayısı>25x109/l
Periferik kanda dolasan blast yuzdesi>%1

Konstitusyonel semptomlar

RİSK FAKTÖRÜ SAĞKALIM
Düşük risk 0 11.3 yıl
Orta-1 risk 1 7.9 yıl
Orta -2 risk 2 4 yıl

Yüksek 3 2.3 yıl

DIPSS skorunda IPSS’deki aynı parametreler yer almış ancak  aneminin sağ-
kalımı etkilediği düşünülerek bu parametre 2 puan olarak hesaplanmıştır 
(10).DIPSS plus skorlama sisteminde ise bu risk faktörlerine eritrosit trans-
füzyon ihtiyacı, trombosit sayısı <100x109/l ve kötü karyotipin saptanması 
eklenmiştir (11). Kötü karyotip +8, -7/7q-, i(17q), inv3, -5/5q, 12p-veya 
11q23 yeniden düzenlenmesi olarak tanımlanmıştır. Kötü karyotipe sahip 
olan hastaların ortanca sağkalımı 2 yıl iken, normal karyotip veya kötü 
karyotipler dışındaki anomalilere sahip olanlarda sağkalım 5.2 yıl olarak 
bulunmuştur. Yeni bir çalismada ise  2 yılda %80 üzerinde  mortalite ile 
birlikte olan risk faktörleri monozomal karyotip, inv(3)/(17q) anomalileri 
olarak bulunmuştur. Bu iki kromozomal anomalinin olmaması durumunda 
>%9 dolasan blast, lökosit sayısının >40x109/l olması kötü prognostik 
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olarak saptanmıştır (12). Primer miyelofibroz hastalarında sağkalım üze-
rine olumsuz prognostik etkileri saptanan diğer faktörler düşük V617F 
alel yükü (<%25)(2), JAK2 46/1 nullizigot veya ‘GGCC’ haplotipi (13,14), 
plazma sitokin düzeylerinin (IL2,IL2R,IL-8,IL-15) yüksekliği (15) ve mono-
zomal karyotip varlığıdır (16).

Lösemiye dönüşüm riskinin trombosit sayısı düşük olan ve kötü karyotipin 
saptandığı hastalarda daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Mayo klinikten 
yapılan 1000 hastanın sonuçlarının verildiği çalışmada, 5 yıllık lösemiye 
dönüşüm riski DIPPS plus yöntemine göre düşük riskli olan grupta % 6 
iken, yüksek riskli grupta %21’e çıkmaktadır (17).

TEDAv‹

Miyelofibroz hastalarının tedavisini belirlerken prognostik skorlama yön-
temlerinin kullanılması önerilmektedir.

Miyelofibrozda konvansiyonel tedavi seçenekleri sadece palyatif kalmak-
tadır. Günümüzde miyelofibroz hastalarında gösterilebilmiş tek şifa sağla-
yıcı tedavi seçeneği allojeneik kök hücre naklidir. Ancak, hazırlık rejimine 
bağlı olarak %10-30 arasında değişen nakile bağlı ölüm ile %85’e varan 
kronik graft versus host hastalığı  oranları ve hastaların genellikle ileri 
yaşta olmaları bu tedavi seçeneğinin kullanılabilirliğini kısıtlamaktadır. 
Ayrıca düşük riskli hastalarda allojeneik nakilin başarısı konusunda tam 
bir fikir birliği yoktur. Ancak fikir birliği sağlanan nokta bu hastaların teda-
visinin risk gruplarına göre belirlenmesi gerektiğidir.

a) düşük veya orta 1 risk grubu hastalar:

Asemptomatik düşük veya orta 1 risk faktörü olan hastalarda tedavisiz 
izlem seçilebilir. Anemi, splenomegali, konstitusyonel semptomların 
varlığı gibi durumlarda bu hastaların tedavi edilmesi gerekmektedir. Nakile 
bağlı ölüm ve graft versus host hastalığı oranlarının yüksekliği nedenleri 
ile bu hasta grubunda konvansiyonel  tedavi secenekleri ve allojeneik kök 
hücre nakli konusunda her hasta için ayrı ayrı karar verilmelidir. Özel-
likle genç yaşta tanı alan hastalarda nakilin tedavi seçenekleri arasında 
yer alabileceği akılda tutulmalıdır. Scott ve arkadaşları, düşük riskli 
hasta grubunda allojeneik nakil sonrası 5 yıllık sürede ortanca sağkalıma 
ulaşılamadığını göstermişlerdir. Hem nakile bağlı ölüm hem de hastalık 
tekrarlaması dışındaki nedenlere bağlı ölüm oranları-ileri evre hastalık ile 
nakil olanlara göre-daha düşük bulunmuştur (18). 

b) orta-2 veya yüksek risk grubu hastalar:

Hasta yaşı ve komorbid durumları değerlendirilerek öncelikle allojeneik 
nakil, uygun değilse konvansiyonel tedavi seçenekleri, splenektomi hasta-
lara önerilebilinir. Allojeneik nakil yapılmayacak hasta gruplarının deney-
sel klinik çalışmalara girmeleri teşvik edilmelidir.
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A - KONvANS‹YONEL TEDAv‹ SEÇENEKLER‹:

1-Eritropoetin: Anemisi olup splenomegalisi olmayan hasta grubu eritro-
poetinden fayda görebilir. Anemisi olan hastaların transfüzyon bağımlı 
olmaması ve EPO düzeyinin 125 U/L altında olması durumunda eritro-
poetin tedavisinden daha fazla fayda gördükleri saptanmıştır. Yapılan 
bir çalışmada hastaların %60’ının eritropoetin tedavisine cevap verdiği, 
12 hafta içinde hemoglobin değerinin 2 gr/dl arttığı veya transfüzyon 
ihtiyacında %50 azalma sağlandığı gösterilmiştir (19). Ancak Tefferi ve 
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada bu sonuçlar tekrarlanamamış ve genel 
cevap oranı %20 olarak bulunurken, transfüzyon bağımlı olan hastaların 
hiçbirinde yanıt alınmadığı gözlenmiştir (20). Önerilen eritropoetin dozu 
haftada 3 kez 10 bin ünite, darbepoetin dozu ise haftada 150 mcg’dır.

2-Androjenler: Anemisi olan hasta grubunun faydalandığı bir diğer tedavi 
seçeneği androjenlerdir. Bu tedaviye, %57’e varan yanıt oranları bildirilmek-
tedir. Normal karyotipe sahip hastaların yanıtları kromozomal anomalisi 
olanlardan daha iyidir (21). Bu tedavi sırasında karaciğer fonksiyon testleri 
izlenmelidir. Fluoksimesteron 10mg 8 saat ara ile, testosterone enanthate 
ise 400 to 600 mg/hafta olacak şekilde  verilir.

3-Kortikosteroid: Kortikosteroidler, tek başlarına veya androjen ve imid 
tedavilerine ek olarak kullanılabilir.

4-Splenektomi: İlaçlara dirençli splenomegali, transfüzyon bağımlı 
anemi, splenektomi endikasyonları arasında yer alır. Transfüzyon bağımlı 
trombositopeni lösemik transformasyonun belirleyicilerinden olduğu 
için splenektominin faydası tartışmalıdır. Splenektominin perioperatif 
mortalitesi %5 -10 civarında olmakla birlikte splenektomi sonrası 
dönemde komplikasyon oranı %50’lere kadar çıkabilir. Splenektomi öncesi 
sitoreduksiyon ve profilaktik antikoagulan postoperatif tromboz riskini 
azaltabilir.

5-Hidroksiüre: Dalak boyutlarında ve lökositoz, trombositoz gibi kan 
parametrelerinde düzelme sağlar. Ost ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada, hidroksiürenin kemik iliği fibrozisinde de gerileme yaptığı 
gösterilmiştir (22). İspanya’dan yapılan primer ve sekonder miyelofi-
broz tanılarıyla takip edilen 40 hastanın incelendiği bir çalışmada ise 
hidroksiürenin uluslararası miyelofibroz araştırma ve tedavi çalışma grubu 
tarafından belirlenen ölçütlere göre %40 oranında klinik düzelme sağladığı 
gösterilmiştir. Kemik ağrısında %100, konstitusyonel semptomlarda %82, 
kaşıntıda %50, splenomegalide %40 ve anemide %12 oranlarında yanıt 
elde edilmiştir. Ortanca yanıt süresi ise 13 ay olarak belirlenmiştir (23). 
Tedaviye bağlı gelişebilecek yan etkiler miyelosupresyon ve mukokutanöz 
ülserlerdir.

6-Talidomid: Dalak boyutlarında küçülme, kan parametrelerinde 
düzelme, konstitüsyonel semptomlarda gerileme sağladığı gösterilmiştir; 
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ancak tromboz eğilimini arttırması, nöropati gibi yan etkiler kullanımını 
kısıtlamaktadır. IWG-MRT grubunun 50 hastada talidomid ve steroid kom-
binasyonu ile yaptığı bir çalışmada, genel yanıt oranı %28 ve yanıt süresi 
8.5 ay olarak belirlenmiştir (24). Önerilen talidomid dozu 50-100 mg/
gundur.

7-Lenalidomid: Mayo klinik grubunun lenalidomid ile yaptığı bir çalışmada 
tek başına lenalidomid ile anemi, splenomegali ve trombositopenideki 
yanıt oranları sırasıyla %22, %33 ve %50 olarak bulunmuştur (25). Steroid 
eklenmesi ile bu oranların arttığı gözlenmiştir. 

MD Anderson grubunun yaptığı çalışmada steroid ve lenalidomid kombi-
nasyonu ile anemide %30, splenomegalide ise %42 yanıt elde edilmiş; yanıt 
alınan 11 hastanın 10’unda kemik iliği fibrozisinde de düzelme olduğunu 
saptamıştır (26). 

Bu sonuçların tersine, çok merkezli bir Faz II çalışmada ise anemiye bağlı 
klinik bulgularda sadece %19 ve splenomegalide %10 oranında yanıt elde 
edilmiş; kemik iliği değerlendirmesi yapılan hastaların hiçbirinde hiper-
sellülarite, fibrozis ve anjiogenezde düzelme gözlenmemiştir. Hastaların 
%50’sinde grade 3-4 nötropeni ve %17’sinde grade 3-4 trombositopeni 
gelişmiştir. Üç hastada trombotik olay gelişirken hematolojik olmayan yan 
etkiler hematolojik yan etkilere göre daha seyrek gözlenmiştir (27).

MD Anderson grubu, talidomid ve lenalidomid bazlı tedavileri karşılaş-
tırdıkları çalışmalarında; talidomid ile 3-5 hafta içerisinde yanıt alınır-
ken, lenalidomid bazlı tedavilerde yanıtın 45. haftaya kadar uzayabildiği 
gözlenmiştir. Yine aynı çalışmada, lenalidomid ve prednizon tedavisi ile  
tek başına lenalidomid veya talidomid tedavisine göre  daha uzun yanıt 
süreleri elde edilmiştir (28). Lenalidomidin 25 mg’a kadar verildiği hastalar 
olmuşsa da steroid ile kombinasyonunda önerilen doz yan etkileri de göz 
önüne alınarak 10 mgdır.

8-Pomalidomid: Yapılan faz II çalışmalarda, transfüzyon bağımlı anemisi 
olan hastalara verildiğinde sadece Jak2 mutasyonu olan hastalarda ve 
%25 oranında yanıt alınabildiği gösterilebilmiştir. Dalak boyutları üzerine 
belirgin bir etkisi gösterilememiştir. Trombosit sayılarında %58’e varan 
oranlarda yanıt gözlenmiştir (29). En yeni imid ajanı olan pomalidomid 
2 mg /gün dozunda tek başına veya 0.5-2 mg/gün dozunda  steroid ile 
kombine edilerek kullanılmaktadır. 

8-JAK2 İnhibitörleri:

-Ruxolitinib, hem Jak1 hem de Jak2 inhibisyonu yapan potent, oral bir 
ajandır. Bu endikasyonda FDA onayı almıştır. Bu ilaç splenomegalide hızlı 
ve kalıcı yanıt, konstitüsyonel semptomlarda, egzersiz kapasitesinde ve 
performans statusunda düzelme sağlamaktadır. Yapılan bir çalışmada, 
abdominal ağrı, halsizlik, kemik ağrısında sırasıyla %66, %53, %46 oran-
larında düzelme sağladığı gösterilmiştir. Splenomegalide %50’lere varan 
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oranlarda ve kalıcı (>1 yıl)  yanıt oranları sağlanabilmektedir. Yanıt oranları 
Jak2 mutasyonundan ve miyelofibrozun primer veya sekonder olmasından 
bağımsızdır. İlacın kemik iliğindeki fibrozis üzerine histolojik etkisi gös-
terilememiştir (30). Önerilen doz trombosit sayısına bağlı olarak başlama 
dozu günde iki defa 5- 20 mg, maksimum doz günde 25 mg x iki defa. 12 
saat ara 25 mg. Jakafi’nin FDA’den onay aldığı gibi. Doz kısıtlayıcı etkisi 
trombositopeni ve anemidir. İlaç kesildiğinde gelişebilecek sitokin boşal-
ması nedeni ile birden kesilmemesi - doz azaltılarak kesilmesi - öneril-
mektedir.

-TG1013486: Bir başka JAK2/fms-benzeri tirozin kinaz 3 inhibitorü olan 
TG1013486 ile yapılan çalışmada 6 aylık tedavi sonrası hastaların %39’unda 
dalak boyutlarında ve Jak 2 mutant alelinde %50’den fazla küçülme sağlan-
dığı gösterilmiştir (31). Trombositoz ve lökositozu olan hastaların çoğu-
nun kan tablosunda düzelme sağlamıştır. INC BO18424‘un aksine pro-
inflamatuvar sitokinlerde azalma sağlamamaktadır. Yan etkileri arasında 
gastrointestinal toksisite, anemi, trombositopeni mevcuttur. Her ne kadar 
680 mg en iyi yanıt alınan doz olsa da yan etkilerinin fazla olması nedeni 
ile 500 mg ile başlayıp dinamik doz artırımı yapılması önerilmektedir.

-XL019 potent ve oldukça selektif bir JAK2 inhibitörüdür. Diğerleri gibi 
bu ajan da splenomegalide, sistemik semptomlarda, anemi ve lökositozda 
düzelme sağlar. Önemli yan etkisi nörolojik toksisitedir.

-CEP701, SB1518, CYT 387, LY2784544 gibi diğer Jak2 inhibitörleri ile 
çalışmalar devam etmektedir.

B - ALLOJENE‹K KÖK HÜCRE NAKL‹ 

Miyelofibroz hastalarında kök hücre nakli kararı hasta için fayda zarar 
oranı tartılarak verilmelidir. Genel sağkalım oranları, %30 ile %60 arasında 
değişse de en geniş seri olan IBMTR serisinin sonuçları hastaların 1/3’ünde 
uzun süreli hastalıksız sağkalımı ortaya koymuştur. Yine IBMTR verilerine 
göre 1 yıllık nakile bağlı ölüm oranı %27’dir (32). Kerbauy ve arkadaşları 
miyeloablatif rejimlerle nakil yaptıkları 104 hastada 7 yıllık genel sağka-
lımı %61 olarak bulmuşlardır (33). Kröger ve arkadaşlarının 103 hastada 
indirgenmiş yoğunlukta rejimlerle yapılan nakil sonrası  % 67 oranında 5 
yıllık genel sağkalıma ulaşmışlardır (34) (Tablo 3). Biz de kendi ünitemizde 
yaptığımız nakillerde 1 yıllık sağkalımın %53, nakil ilişkili ölümün %42 
olduğunu gördük (35). 

Kronik GVHH önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Yüzde 30 ile 
49 arasında değişen oranlarda kronik graft versus host hastalığı gözle-
nebilmektedir. Nakil öncesi splenektominin engrafman ve genel sağka-
lım üzerine olumlu etkisi olduğunu savunan yazarlar olduğu gibi buna 
katılmayanlar da vardır. Jak 2 mutasyon varlığının nakil sonrası sağkalıma 
pozitif etkisi olmağı görülmüştür. 
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Genç hastalarda (<45 yaş ) orta-2 ve yüksek riskli hasta grubunda miye-
loablatif, yaşlı (>45yaş) veya komorbiditesi olan hasta grubunda ise HLA 
tam uyumlu akraba verici bulunduğunda indirgenmiş yoğunlukta rejim  ile 
APKHN  önerilebilinir.

Tablo 3 ■ Miyelofibrozda Allojeneik Kök Hücre Nakil Sonuçları 
 Haz›rl›k rejimi Nakile Ba¤l› ölüm genel sa¤kal›m

Ballen ve ark. (32) MA %22-42(100 gün) 5 yıl %31-39
Deeg ve ark. (36) MA %20(1 yıl) 3 yıl %58
Kerbauy ve ark. (33) MA,IYH %34(5yıl) 7 yıl %61
Kröger ve ark. (34) IYH %16(1 yıl) 5 yıl %63
Patriarca ve ark. (39) MA,IYH %43(3 yıl) 3 yıl %42
Gupta ve ark. (37) MA,IYH %39,%23 3 yıl%48, %68?
Stewart ve ark. (38) MA,IYH %41,%32 3 yıl %44,%31?
Robin ve ark. (40) MA,IYH 4 yıl%39 4 yıl %39

MA: Miyeloablatif hazırlık rejimi, IYH:İndirgenmiş yoğunlukta hazırlık rejimi.
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