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Nowotwory, w których nie 

sam nowotwór zabija 

• Typowo nowotwór zabija człowieka nadmiarem wytwarzanych 
przez siebie komórek. 

• Ale są nowotwory, które niekiedy trudno w ogóle odnaleźć, a 
też powodują uszkodzenia narządów, cierpienie i zabijają… 



Nowotwory, w których nie 

sam nowotwór zabija 

• Amyloidoza: niewielka liczba nowotworowych 
plazmocytów wytwarza niewielkie ilości chorobowego 
białka, które odkłada się w tkankach (sercu, wątrobie, 
nerkach) zaburzając ich czynność. 

• Mielofibroza: nowotworowe megakariocyty wytwarzają 
czynniki pobudzające nienowotworowe fibroblasty, 
które zarastają jamy szpikowe i wytwarzanie krwi musi 
się przenieść do śledziony i wątroby, które się bardzo 
powiększają, ale nadal są niewydolne jeśli chodzi o 
wytwarzanie komórek krwi. 

• Jest niewykluczone, że okaże się, że są także inne 
schorzenia o zupełnie nienowotworowym obrazie 
klinicznym, u których podłoża jest nowotworowa 
transformacja jakiś komórek. 



Jakie problemy stwarza 

mielofibroza? 

Niedokrwistość 
 i inne cytopenie 

Zmęczenie, świąd,  
utrata masy ciała,  

bóle kostne, 
gorączka 

Powiększenie 
śledziony i  

wątroby 

Chory wygląda, jakby miał wodobrzusze,  
ale to „tylko” powiększona śledziona i wątroba. 



Nowotwory 

mieloproliferacyjne - podział 

• Przewlekła białaczka szpikowa 

• Czerwienica prawdziwa 

• Nadpłytkowość samoistna 

•Mielofibroza pierwotna 
•  Zespół hypereozynofilowy  

• Nowotwory mieloproliferacyjne niesklasyfikowane 



Nowotwory 

mieloproliferacyjne - 

epidemiologia 

•Przewlekła białaczka szpikowa jest ujmowana 
przez Krajowy Rejestr Nowotworów razem z 
ostrymi białaczkami. 

•Pozostałe nowotwory mieloproliferacyjne w 
ogóle nie są raportowane jako nowotwory, gdyż 
w ICD10 są w kategorii „D”. 

•Szacunkowo na pierwotną mielofibrozę  
(D47.1) zapada rocznie w Polsce między 150 a 
300 osób. 

•Ponadto, jest to choroba ludzi starszych. 

 



Jedna zmiana genetyczna – 

trzy choroby 

 

•Taka sama mutacja punktowa genu JAK2 

•Czerwienica prawdziwa 

•Nadpłytkowość samoistna 

•Mielofibroza pierwotna 
•Z tym, ze mielofibrozę mogą jeszcze 
powodować mutacje innych genów, zwłaszcza 
kalretikuliny (CALR) 

 



• Type 1 –JAK2+ 

• Type 2 - CALR 

• Type 2 -  

• Triple negative 



Kinaza JAK2 i konsekwencje mutacji JAK2 V617F 

Oddziaływania pomiędzy domenami 

JH1 i JH2 w kinazie JAK2 

Sygnalizacja JAK/STAT 

Lindauer  et al., Protein Eng. 2001 Jan;14(1):27-37. 
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Pierwotna mielofibroza 

(PM) - definicja 

• Przewlekły nowotwór mieloproliferacyjny, w której klon 

nowotworowy, zachowując zdolność do różnicowania i częściowo 

do dojrzewania, prowadzi do nadprodukcji przede wszystkim  

megakariocytów, które wytwarzając czynniki wzrostowe dla 

fibroblastów, powodują wtórny rozplem tych ostatnich i dominujące 

objawy chorobowe  zwłóknienie kolagenowe jam szpikowych; w 

związku z tym czynność hematopoetyczną przejmują narządy 

pozaszpikowe (śledziona, wątroba, płuca, tkanki miękkie) 

 

• choroba nowotworowa układu krwiotwórczego spowodowana 

mutacją komórki o cechach mielopoetycznej komórki macierzystej 

(CFU-GEMM) i jej rozrostem początkowo powolnym, ale z czasem 

przybierającym przebieg progresywny, wyniszczający chorego – 

średnie przeżycie 3-5 lat. 



Fazy PM  

• Faza komórkowa – początkowy okres, rozrost wszystkich linii 

komórkowych, szczególnie dużo megakariocytów (może być 

nadpłytkowość), leukocytoza z leukoerytroblastycznym obrazem 

rozmazu krwi obwodowej, początki splenomegalii 

 

• Faza włóknienia – coraz mniej komórek, coraz więcej włókien; 

pogłębiająca się anemizacja; tendencja do pancytopenii, wyraźna 

organomegalia; nie daje się w sposób klasyczny pobrać szpiku - tzw. 

"puste biopsje”) 

 

• Faza sklerotyzacji – przebudowa struktury kostnej (ogniska 

osteosklerotyczne), złamania patologiczne, pogłębiająca się 

pancytopenia, znaczna organomegalia; całkowite przeżycie – 4-5 lat; 

zgony z powodu wylewów do OUN i krwotoków oraz infekcji; 

transformacja w postać ostrą podobną do OBSz w około 25% 

przypadków 



Copyright ©2009 American Society of Hematology.  Copyright restrictions may apply. 

Baden, H. S. ASH Image Bank 2009;2009:9-00033 

Figure 1. Peripheral smear showing tear drop cells with leuko-erythroblastic picture 



 "Puste biopsje aspiracyjne" + 

pancytopenia + splenomegalia 

– duże prawdopodobieństwo 

pierwotnej mielofibrozy, 

wskazanie do trepanobiopsji. 

Nie ma rozpoznania PM bez 

wykonania trepanobiopsji  



Copyright ©2009 American Society of Hematology.  Copyright restrictions may apply. 

Baden, H. S. ASH Image Bank 2009;2009:9-00033 

Figure 4. Bone marrow biopsy: showing thickened irregular bone trabeculae and new bone 
formation 



Copyright ©2009 American Society of Hematology.  Copyright restrictions may apply. 

Baden, H. S. ASH Image Bank 2009;2009:9-00033 

Figure 2. Bone marrow biopsy: showing thick irregular bone trabeculae with new bone 
formation, hypercellular marrow with increased megakaryocytes 



Primary myelofibrosis 

diagnostic criteria 

•Major 
•  megakaryocyte proliferation and atypia, usually with 

reticulin and/or collagen fibrosis (or with granulocytic 
proliferation: prefibrotic cellular phase disease) 

• Not meeting WHO criteria for PV, CML, ET, MDS 
• Clonal marker: JAK2V617F or MPL W515K/L (or 

exclusion of infection, metastasis, toxic injury) 

•Minor 
• Leukoerythroblastosis 
• Increase in LDH level 
• Anemia 
• Splenomegaly 

 
Swerdlow SH et al.. (Eds): WHO Classification of tumors  
of hematopoietic and lymphoid tissue. 2008 



Pierwotna mielofibroza: 

 kryteria diagnostyczne 

• Większe 
•  proliferacja megakariocytów i ich atypia zwykle ze zwłóknieniem 

retikulinowym i/lub kolagenowym (lub z proliferacją linii 
granulocytarnej: przedzwłóknieniowa faza proliferacyjna) 

• Niespełnianie kryteriów WHO dla PV, CML, ET, MDS 
• Znacznik klonalny: JAK2V617F lub MPL W515K/L lub CALR 

(wykluczenie zakażenia, przerzutu, uszkodzenia toksycznego) 

• Mniejsze 
• Leukoerytroblastoza 
• Zwiększona aktywność LDH 
• Niedokrwistość 
• Splenomegalia 

 

Swerdlow SH et al.. (Eds): WHO Classification of tumors  
of hematopoietic and lymphoid tissue. 2008 



Klasyczne leczenie PM  

· Przetaczanie koncentratu krwinek 

czerwonych i koncentratu krwinek 

płytkowych. 
 

· Hydroksykarbamid – tylko w fazie 

komórkowej (1-2g/d). 
 

· Solu - Medrol - (pulsy 1500 mg; 1000 mg;  

 500 mg) – wątpliwa skuteczność 
 

· Splenektomia – rzadko stosowana, w 

przypadkach ucisku na narządy sąsiednie, 

powtarzających się zawałów śledziony. 
 

·  Interferon alfa pegylowany 



Peginvera 

•Nowy pegylowany interferon w trakcie 
rejestracji do stosowania w PV i MF w 
EMA. 
 



Struktura fosforanu ruksolitinibu. 

Deisseroth A et al. Clin Cancer Res 2012;18:3212-3217 

©2012 by American Association for Cancer Research 

I wreszcie pierwszy 
Inhibitor JAK2 – lek  
Celowany do zastosowania 
W pierwonej mielofibrozie 

Co ciekawe działa  
Również u chorych 
Bez mutacji JAK2 



HR = 0.58; 95% CI, 0.36-0.93; log-rank test P = .02 

Suggests a relative reduction of 42% in the risk of death with patients randomized to ruxolitinib 
compared with patients randomized to BAT 

P value for log rank test is provided for descriptive purposes and was not adjusted for multiple comparisons 
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Improvement of Survival in Patients  Receiving 
Ruxolitinib in COMFORT-II Trial (3.5 years) 

Gugliemelli P, et al. Blood. 2013;122: Abstract 107 

http://www.primeoncology.org/online_education/heme/2013/neworleans_vp_exus.aspx#tab4 

 



Survival Estimates in Patients 

Stratified by Treatment and Molecular Score 

The survival estimate at 114 wk of follow-up in BAT pts was 0.58 and 0.71 in HMR+ and LMR pts, confirming the negative impact of the 
mutational risk category. In the RUX arm, the survival estimate was 0.79 and 0.85 for HMR+ and LMR pts, indicating a benefit of RUX 
treatment in both groups. In the multivariate Cox model, a risk of death with RUX compared with BAT was reduced by 43% (HR=0.57, 
95% CI: 0.30-1.08) and LMR patients had a reduction in risk compared with HMR+ by 38% (HR=0.62, 95% CI: 0.33-1.16; Figure).  

Gugliemelli P, et al. Blood. 2013;122: Abstract 107 

http://www.primeoncology.org/online_education/heme/2013/neworleans_vp_exus.aspx#tab4 

 

https://ash.confex.com/data/abstract/ash/2013/9/9/Paper_57099_abstract_99898_0.jpg


Alessandro M. Vannucchi et. al.ASH 2013. Abstract 2820. https://ash.confex.com/ash/2013/webprogram/Paper62231.html 

A Pooled Overall Survival Analysis of The COMFORT 

Studies: 2 Randomized Phase 3 Trials of Ruxolitinib 

For The Treatment of Myelofibrosis 

 

https://ash.confex.com/data/abstract/ash/2013/1/3/Paper_62231_abstract_107285_0.jpg


Baseline 

biopsy 

Grade-3 

24 mo post 

Rux 

Grade-2 

48 mo post 

Rux 

Grade-0 

Kvasnicka HM, et al. Haematologica. 2013;98(suppl 1): Abstract 

S591. 

http://www.primeoncology.org/online_education/heme/2013/stockhol

m_vp_exus.aspx 

Hans Michael Kvasnickai et. al.ASH 2013. Abstract 4055. https://ash.confex.com/ash/2013/webprogram/Paper60754.html 

Effects Of Five-Years Of Ruxolitinib Therapy On Bone Marrow Morphology In Patients 
With Myelofibrosis and Comparison With Best Available Therapy  

https://ash.confex.com/data/abstract/ash/2013/4/5/Paper_60754_abstract_110658_0.jpg


Przyszłość - badania kliniczne 

• Nowe inhibitory JAK2 

• W przyszłości inhibitory CALR 

• Optymalizacja zabiegów przeszczepiania komorek 
krwiotwórczych. 

 

• Momelitinib (sole JAK2 inhibtor) probably little bit less active 
then ruxo 

• Pacritinib: drug  trial stopped by FDA 

• Imetelstat iv -20% respond 

• Jakavi+PRM151 



Algorytm postępowania 

•Niskie ryzyko: obserwuj i czekaj 

•Pośrednie ryzyko: leczenie objawowe, 
pegylowany interferon, ruksolitinib zgodnie z 
programem lekowym 

•Wysokie ryzyko: przeszczepianie komórek 
krwiotwórczych (u młodszych chorych po 
kondycjonowaniu mieloablacyjnym), u chorych 
z przeciwskazaniami do przeszczepienia 
ruksolitinib zgodnie z programem lekowym. 



Philadelphia chromosome-negative classical myeloproliferative 

neoplasms: revised management recommendations from European 

LeukemiaNet. Barbui T et al. Leukemia. 2018 May;32(5):1057-1069. 

 

• Ruxolitinib is recommended as first-line approach for MF-
associated splenomegaly in patients with intermediate-2 or 
high-risk disease; in case of intermediate-1 
disease, ruxolitinib is recommended in highly symptomatic 
splenomegaly.  

• Allogeneic stem cell transplantation is recommended for 
transplant-eligible MF patients with high or intermediate-2 risk 
score. Allogeneic stem cell transplantation is also 
recommended for transplant-eligible MF patients with 
intermediate-1 risk score who present with either refractory, 
transfusion-dependent anemia, blasts in peripheral blood > 2%, 
adverse cytogenetics, or high-risk mutations. In these 
situations, the transplant procedure should be performed in a 
controlled setting. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29515238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29515238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29515238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29515238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29515238


Safety of ruxolitinib therapy prior to allogeneic hematopoietic stem-

cell transplantation for myeloproliferative neoplasms. 

Hanif A et al. Bone Marrow Transplant. 2016 Apr;51(4):617-8. 

 

• Although this study is too small (10 patients) to draw definitive 
conclusions, these results support the safety of ruxolitinib 
therapy prior to AHCT, provided a taper is used.  

• We use a relatively rapid tapering protocol at our institution with 
the intention of suppressing rebound disease before a 
therapeutic intervention can be performed.  

• We also hypothesize that the administration of ruxolitinib before 
AHCT in patients with myelofibrosis has beneficial effects on 
spleen size and potentially on engraftment. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26726940


Pierwotna mielofibroza: 

przeszczepianie komórek 

krwiotwórczych 

•Gurdiola et al. (1999): Kondycjonowanie 
mieloablacyjne: 50% 5yr OS, TRM 30%. 

•Kröger et al.. (2005): Kondycjonowanie 
niemieloablacyjne: 84% 3 yr OS, TRM 16%. 

•Rondelli et al.. (2005) 87% 2yr OS, TRM 10% 

•Kröger et al.. (2007): 70% 3yr OS, TRM 19%. 



Pierwotna mielofibroza: 

przeszczepianie komórek 

krwiotwórczych 

• Jedyna metoda zdolna wyleczyć 

•Wskazana u młodszych chorych (poniżej 65) z 
chorobą wysokiego ryzyka i bez schorzeń 
towarzyszących. 

•Kondycjonowanie zredukowanym busulfanem 
(10 mg/kg), fludarabiną (180 mg/m^2) i ATG lub 
u chorych poniżej 45 r.ż. mieloablacyjne. 



Czy rodzaj kondycjonowania ma 

wpływ? 



Is allogeneic stem cell transplantation for myelofibrosis still 

indicated at the time of molecular markers and JAK inhibitors era? 

Lestang E et al.. Eur J Haematol. 2017 Jul;99(1):60-69. 

 

• Not all intermediate-2/high-risk DIPSS+ MF patients benefit 
from ASCT, especially since the introduction of JAK2 inhibitors. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370306


Kinetyka wzrostu hematokrytu 

(Hct) level po przeszczepieniu w 

dniu „0” 
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Wyniki przeszczepiania w 

pierwotnej mielofibrozie 



Transplant Decisions in Patients with Myelofibrosis: Should 

Mutations Be the Judge? Salit RB, Deeg HJ. 

Biol Blood Marrow Transplant. 2018 Apr;24(4):649-658. 

 

 

 

•  at present, early HCT should be considered in triple-negative 
patients and patients with PMF who harbor mutations in ASXL1. 
Mutations in EZH2, SRSF2, or IDH, particularly if combined 
with other mutations 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128551
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128551
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128551
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128551
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128551


Impact of Molecular Genetics on Outcome in Myelofibrosis Patients 

after Allogeneic Stem Cell Transplantation. Kröger N et al.. Biol 

Blood Marrow Transplant. 2017 Jul;23(7):1095-1101. 

 

 

• The cumulative incidence of nonrelapse mortality (NRM) at 1 
year was 21% and of relapse at 5 years 25%.  

• The 5-year rates progression-free (PFS) and overall survival 
(OS) were and 56%, respectively.  

• In a multivariate analysis CALR mutation was an independent 
factor for lower NRM (HR, .415; P = .05), improved PFS (HR, 
.393; P = .01), and OS (HR, .448; P = .03). ASXL1 and IDH2 
mutations were independent risk factors for lower PFS (HR, 
1.53 [P = .008], and HR, 5.451 [P = .002], respectively), 
whereas no impact was observed for "triple negative" patients.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389256


The Impact of Splenectomy in Myelofibrosis Patients before 

Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Robin M et al 

Biol Blood Marrow Transplant. 2017 Jun;23(6):958-964 

 

• After adjustment using Cox models, pretransplantation 
splenectomy was not associated with nonrelapse mortality or 
post-transplantation relapse but with an improved overall 
survival (OS) and event-free survival (EFS).  

• We conclude that some patients with huge splenomegaly may 
undergo pretransplantation splenectomy without a deleterious 
impact on post-transplantation outcomes. OS and EFS 
improvement should in confirmed in controlled study. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263921
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Compassionate use of ruxolitinib in acute and 

chronic graft versus host disease refractory both to corticosteroids 

and extracorporeal photopheresis. 

Sarmiento Maldonado M et al. Exp Hematol Oncol. 2017 Dec 2;6:32. 

. 

 

• We present our experience in 8 patients with acute or chronic 
GVHD with refractoriness to steroids and extracorporeal 
photopheresis treated with ruxolitinib. Three patients had acute 
GVHD (1 pulmonary, 2 cutaneous, 1 multi-systemic) and 5 had 
chronic GVHD (3 cutaneous); 85% obtained an overall 
response and 50% a complete response with a tolerable toxicity 
profile. 

 

• In our series, Ruxolitinib was very active as a rescue therapy 
for patients with acute or chronic GVHD refractory to standard 
treatment. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29214116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29214116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29214116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29214116
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Mężczyzna 54 lata, późne 

rozpoznanie 

• Czerwiec 2013: zgłosił się do hematologa na Ukrainie  z 
powodu niedokrwistości. 

•  Morfologia: Hb 6,9 g/dL, HCT 19,5, RBC 2.69, MCV 72.1, 
WBC 3,9 G/L, PLT 96 G/l, NRBC 0.5 G/l: w rozmazie 
pojedyncze mielocyty 

• Szpik: ubogo komórkowy, niemal całkowite zwłóknienie: 
Pierwotna mielofibroza 

• Śledziona 23 cm 

• JAK2 dodatni 

• Zastosowano kortykosteroidy i KKCz 

 



Wskazania do przeszczepienia 

• Konsultacja w Ulm: wrzesień 2013 

• Morfologia: Hb 6,3 g/dL, HCT 19, RBC 2,4, MCV 78,5, WBC 
2,8 G/L, PLT 19 G/l, NRBC 0.2 G/l 

• Wskazania do przeszczepienia alogenicznych komórek 
krwiotwórczych ze względu na zaawansowanie procesu: ciężkie 
cytopenie. 

• Nie ma dawcy rodzinnego. 

• Chorego, ani jego rodziny nie stać na przeszczepienie w 
Niemczech. 

 



Przeszczepienie u chorego bez 

remisji 

• Listopad 2013: skierowany do Warszawy. 

• Rozpoczęto poszukiwanie dawcy niespokrewnionego. 

• Dawcę (polskiego 9/10: homozygota A) znaleziono: allo-HCT 
30.04.2014 po kondycjonowaniu o zredukowanej intensywności 
FluBu2ATG. 

• Morfologia 20.07.2014: Hb 11.6 g/dL, HCT 35,2, RBC 3,58, 
MCV 98,1, WBC 2,8 G/L, PLT 39 G/l, NRBC 0.1 G/l 

• Chimeryzm: 100%, GvH 2 stopień (skóra). 

 



Początkowe powodzenie 

• Morfologia 20.08.2014: Hb 12.4 g/dL, HCT 36,8, RBC 3,67, 
MCV 100, WBC 4,9 G/L, PLT 63 G/l, NRBC 0.0 G/l 

• Chimeryzm: 100 %, GvH 2 stopień (skóra), szpik 
ubogokomórkowy, mierne cechy włóknienia . 

• Morfologia 09.11.2014: Hb 10.9 g/dL, HCT 32, RBC 3,61, MCV 
88,6, WBC 7,0 G/L, PLT 222/l, NRBC 0.0 G/l 

• Chimeryzm: 99 %, GvH 2 stopień (skóra). 

 

• Morfologia 12.01.2015: Hb 10.4 g/dL, HCT 31,7, RBC 3,35, 
MCV 94,6, WBC 7,8 G/L, PLT 125 G/l, NRBC 0.0 G/l 

• Chimeryzm: 100%, GvH 2 stopień (skóra), śledziona 14 cm. 

 



Pierwsze cechy nawrotu 

• Morfologia 02.06.2015: Hb 14.1 g/dL, HCT 41,4, RBC 4,31, 
MCV 96, WBC 5,7 G/L, PLT 133 G/l, NRBC 0.0 G/l 

• Chimeryzm: 100 %, GvH 2 stopień (skóra). 

• Morfologia 09.12.2015: Hb 14.9 g/dL, HCT 43, RBC 4,66, MCV 
92,4, WBC 5,4 G/L, PLT 113/l, NRBC 0.0 G/l 

• Chimeryzm: 100 %, GvH 2 stopień (skóra). 

 

• Morfologia 10.03.2016: Hb 12.5 g/dL, HCT 36,7, RBC 4,03, 
MCV 91,1, WBC 4,8 G/L, PLT 124 G/l, NRBC 0.0 G/l 

• Chimeryzm: 43 %, śledziona 16,8 cm. 

 



Powolny nawrót mielofibrozy 

• Morfologia 26.07.2016: Hb 12.0 g/dL, HCT 35,8, RBC 3,92, 
MCV 91,5, WBC 7,6 G/L, PLT 129 G/l, NRBC 0.0 G/l 

• Chimeryzm: 20 %, śledziona 16,8 cm. 

• Morfologia 09.11.2016: Hb 10.9 g/dL, HCT 32, RBC 3,61, MCV 
88,6, WBC 7,0 G/L, PLT 222 G/l, NRBC 0.0 G/l 

• Chimeryzm: 20 %, śledziona 16,0 cm. 

 

• Morfologia 08.02.2017: Hb 12.2 g/dL, HCT 36,9, RBC 4,22, 
MCV 87,4, WBC 9,56 G/L, PLT 225 G/l, NRBC 0.0 G/l 

• Chimeryzm: 10 %, śledziona 17,8 cm. 

 



Rozwój mielodysplazji? 

• Badanie szpiku: komórkowość, atypowe megakariocyty, 
niewielkie ogniskowe zwłóknienie. 

• Cytogenetyka: XX 9,6%, XY 88%, XXYY 2%, XXXYYY 0,4%, 
mutacja JAK2 - obecna 

• Leczenie: Metypred 1 x 4/2 mg 

• Pogorszenie parametrów oddechowych FEF 25/75 -48% 
(poprzednio 96%) – przewlekła choroba GvH? 

• Pacjent otrzymał ruksolitinib i nastąpiła poprawa zarówno pod 
względem stabilizacji przeszczepu, jak zmniejszenia objawów 
przypisywanych przewlekłej GvH. 



Mężczyzna 50 lat 

• Skierowany do hematologa w czerwcu 2006 z powodu 
wyczuwalnej śledziony 18 cm w USG 

• Morfologia: Hb 12.1 g/dL, HCT 35.6, RBC 4.26, MCV 82.1, 
WBC 6.2 G/L, PLT 217 G/l, NRBC 0.0 G/l 

 

• Cytologia szpiku: zmniejszona komórkowość bez obecności 
nieprawidłowych komórek 

• Trepanobiopsja: znaczące zwłóknienie stopień +3, 
nieprawidłowe megakariocyty 

• Rozpoznanie: pierwotna mielofibroza 

• Postępowanie: obserwacja. 



Leczenie pierwotne 

• Marzec 2007: śledziona w USG: 23 cm 

• Morfologia: Hb 10.8 g/dL, HCT 30.6, RBC 3.68, MCV 82.1, 
WBC 5.3 G/L, PLT 188 G/l 

• Sterydy: zastosowano 6-miesięczny cykl leczenia 
kortykosteroidami: 3-dniowe cykle Solumedrolu 1500-1000-500 
mg podawane co miesiąc. 

• Maj 2007: morfologia: Hb 12.3 g/dL, HCT 35.0, RBC 4.16, MCV 
84.9, WBC 7.8 G/L, PLT 271 G/l 

• Talidomid 50 mg dziennie do marca 2010 (zakończono z 
powodu neuropatii) 

• Marzec 2010: morfologia: Hb 11.4 g/dL, HCT 33.5, RBC 3.8, 
MCV 88.2, WBC 11.4 G/L, PLT 270 G/l 

 

 

 



Dalsza obserwacja 

• Morfologia 25.11.2011: Hb 10.8 g/dL, HCT 32.2, RBC 3.63, MCV 88.8, 
WBC 8.2 G/L, PLT 240 G/l. NRBC 0.2 G/l 

• USG śledziona 25 cm, niemal całkowite zwłóknienie szpiku 

• 25.02.2012: Badany na JAK2 V617F: dodatni 

 

• Morfologia 30.03.2012 Hb 10.4 g/dL, HCT 31.1, RBC 3.54, MCV 87.9, 
WBC 8.62 G/L, PLT 258 G/l. NRBC 0.3 G/l 

• Morfologia 02.09.2013 Hb 8.4 g/dL, HCT 25.0, RBC 2.78, MCV 90.1, 
WBC 8.0 G/L, PLT 207 G/l. NRBC 0.2 G/l 

• Morfologia 04.11.2014 Hb 7.2 g/dL, HCT 22.6, RBC 2.54, MCV 89.0, 
WBC 8.23 G/L, PLT 226 G/l. NRBC 0.2 G/l 

• Śledziona 29x15 cm, wątroba 18 cm 

• Rozpoczęto przetoczenia KKCz 2 jednostki co miesiąc. Nie zgodził 
się na przeszczepienie alogenicznych komórek pomimo posiadania 
brata identycznego w HLA. 

 

 

 



Ostatecznie, zgodził się na allo-

HCT 

• Morfologia 02.12.2015: Hb 5.4 g/dL, HCT 16.5, RBC 1.84, MCV 
89.0, WBC 4.6 G/L, PLT 163 G/l. NRBC 0.3 G/l 

• Wymagał przetoczenia KKCz 4 jednostek. USG śledziony: do 
talerza kości biodrowej: 35 cm 

• Styczeń 2016 rozpoczął przyjmowanie ruksolitinibu 2 x 15 
mg/d 

• Kwiecień 2016: śledziona zmniejszyła się do 28 cm ale nadal 
zależność od przetoczeń KKCz 2-3 jednostki co miesiąc. 

• Maj 2016: Splenektomia: śledziona 25 cm: 8 kg 

• Lipiec 2016: Allo-HCT od brata identycznego w HLA po 
kondycjonowaniu FluBu3. 

 



Ciąg dalszy 

• Morfologia 01.09.2016 (bez przetoczeń): Hb 9.6 g/dL, HCT 
29.0, RBC 2.83, MCV 102.3, WBC 11.7 G/L, PLT 54 G/l. NRBC 
3.8 G/l, nadal dodatni JAK2,  

• Morfologia 06.10.2016 (bez przetoczeń): Hb 10.1 g/dL, HCT 
29.9, RBC 2.71, MCV 110.5, WBC 7,1 G/L, PLT 277 G/l. NRBC 
2.5 G/l 

• Morfologia 17.11.2016 (bez przetoczeń): Hb 9.8 g/dL, HCT 
28.5, RBC 2.66, MCV 107.1, WBC 6.9 G/L, PLT 392 G/l. NRBC 
0.0 G/l 

• Komórkowość szpiku 10%, chimeryzm 90%, nadal dodatni 
JAK2. Bez znaczącej GvH. 

• Planowane DLI. 

 

 



Wnioski 

• Przeszczepienie alogeniczne po kondycjonowaniu 
niemieloablacyjnym nie powoduje całkowitej eliminacji klonu 
JAK2+, chociaż umożliwia  uzyskanie remisji choroby. 

• Z kolei chorzy kwalifikowani do przeszczepienia z racji wieku i 
złego stanu ogólnego nie kwalifikują się do kondycjonowania 
mieloablacyjnego. 

• Ruksolitinib zastosowany u chorych z zaawansowaną 
mielofibrozą może umożliwić wykonanie przeszczepienia i 
może też być zastosowany po przeszczepieniu dając podwójne 
skutki: hamując nawrót mielofibrozy i zmniejszając natężenie 
choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. 


