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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) 

 



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 

 



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. 



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%. 



Kinetyka wzrostu hematokrytu (Hct) 

level po przeszczepieniu w dniu „0” 
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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 
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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
/stockholm_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


Algorytm postępowania 

Niskie ryzyko: obserwuj i czekaj 

Pośrednie ryzyko: leczenie objawowe, 
pegylowany interferon, ruksolitinib, gdy 
stanie się osiągalny 

Wysokie ryzyko: przeszczepianie komórek 
krwiotwórczych (u młodszych chorych po 
kondycjonowaniu mieloablacyjnym), u 
chorych z przeciwskazaniami do 
przeszczepienia ruksolitinib (gdy stanie się 
dostępny). 



Przyszłość - badania kliniczne 

Nowe inhibitory JAK2 

W przyszłości inhibitory CALR 

Optymalizacja zabiegów 
przeszczepiania komorek 
krwiotwórczych. 


