
 

III./18.4. Polycythaemia vera
Sréter Lídia

Ebben a tanulási egységben a myeloproliferatív neoplazmákhoz (WHO
klasszifikáció, 2008) tartozó polycythaemia vera epidemiológiáját, tüneteit,
diagnosztikáját, valamint kezelési lehetőségeit tekintjük át egy beteg esetének
bemutatásán keresztül.
A felhasználó a fejezet áttanulmányozása után ismerni fogja a diagnózis
felállításának menetét és a kezelés helyes megválasztásához szükséges
lépéseket.

Bevezetés
Polycythaemia rubra vera-ra a csontvelői őssejtek klonális proliferációja jellemző,
valamint az emelkedett vörösvértest térfogat. Hasonló konstelláció hypoxiás állapotban
és erythropoetin termelő daganatokban fordul elő.

A PV klonális őssejt megbetegedés: klonalitását a kromoszóma vizsgálatok eredményei
is alátámasztják. A 20-as, 8-as és 9-es kromoszóma eltérések a betegek 30%-ban
igazolhatók. A JAK2 gén a 9-es kromoszómán található, melynek pontmutációja PV-ban
szinte 100%-osan előfordul a 14-es vagy a 12-es axonon.

A PV incidenciája 1,9/100.000 lakos/év, mely nemzetközileg átlagosnak tekinthető.
Minden populációban és minden életkorban előfordul, beleértve a fiatal felnőttkort és
gyermekkort is. A férfiak és nők aránya 2,8:1,3. Leggyakrabban 70-79 éves férfiak
betegsége (24/100.000).

Ebben a fejezetben egy kóresetet mutatunk be a panaszoktól a diagnosztikus lépéseken
át a kezelésig és a kezelés hatására bekövetkezett változásokig.
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Az önellenőrző kérdések megoldásához a tankönyv azonos című fejezetének ismerete is
szükséges!
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A.) Panaszok

A példában szereplő beteg, egy 70 éves férfi a következő panaszokkal érkezett a
rendelésre: szédülés, rendkívül gyakori fejfájás, gyengeség, gyakran fellépő profúz
izzadás, meleg vízben történő fürdés után kínzó bőrviszketés. Kezén gyakorta égő
fájdalom jelentkezik, melyet kifejezett erythema kísér.

B.) Anamnézis



A kórelőzmény alapos megismerése a helyes diagnózis alapja - a helyesen feltett
kérdésekre adott válaszok segítenek abban, hogy a diagnosztika minél célzottabb legyen
és a diagnózist minél gyorsabban megállapíthassuk.

Milyen
kérdéseket tesz
fel a betegnek?

Milyen kérdéseket tesz fel a betegnek?

Esetünkben a következő anamnesztikus adatokat regisztráltuk:

Anamnesisében nincs említésre méltó megbetegedés. Nem dohányzik, alkoholt csak
ritkán iszik. A családban daganatos megbetegedés nem fordult elő. Magas vérnyomása,
cukorbetegsége és szívbetegsége tudomása szerint nincs.

A beteg elmondja, hogy az utóbbi fél évben egyre gyengébbnek érzi magát, sokat szédül,
szédülése irány nélküli. Nagyon fáradékony, aluszékony. Mindkét keze sokszor fáj,
erythémás, bőre pedig minden meleg fürdő után kibírhatatlanul viszket.

C.) Vizsgálatok

A diagnózis felállításához ezután a fizikális és laboratóriumi, valamint a képalkotó
vizsgálatok elvégzésére van szükség.

A fizikális vizsgálat eredménye a következő:

Átlagosan táplált és fejlett férfi. Arcán plethora. Bőre és nyálkahártyái vérteltek, a
conjunctiva belövellt. A garatívek vérteltek, a nyelv nedves. Kórosan megnagyobbodott
nyirokcsomó egy predilekciós régióban sincs. Részarányos mellkas, puhasejtes
alaplégzés. A szív nagysága normális, a szívhangok kellően ékeltek, zörej nem hallható.
A has puha, betapintható, nyomásérzékenységet nem jelez. A máj nem tapintható, a lép 2
harántujjal haladja meg a bordaívet. RR: 110/75 Hgmm, pulzus: 104/min, regularis,
aequalis, testmagaság: 172 cm, testsúly 79 kg, hőmérséklet: afebrilis.

Milyen
vizsgálatokat
kér?

Milyen vizsgálatokat kér?

Az adott beteg esetében laboratóriumi vizsgálat (vérkép kézi leolvasásos minőségi
vérképpel, máj- és vesefunkciós paraméterek, elektrolitok, se-vas, sTfR, vizelet
vizsgálat, 2 irányú mellkas röntgen és hasi UH vizsgálat történt.

A képen láthatóak a kóros laborvizsgálati eredmények, a mellkas röntgen és a hasi UH
vizsgálat eredménye.



A fenti eredmények ismeretében mire gondol?

A betegnél pancytosis áll fenn, emelkedett az LDH szint. A vérvizsgálat legfeltűnőbb
lelete az erythrocythosis, ill. a polyglobulia. A polyglobulia differenciál diagnózisa a
tüdőbetegségek, szívbetegségek és az erythropoetin termelő daganatok elkülönítését
teszi szükségessé. Az artériás oxigénszaturáció normális - ez kizárja a hypoxia okozta
polyglobuliát. A hasi UH vizsgálat kizárta a vese- illetve a májtumor lehetőségét és
igazolta a fizikális vizsgálattal már megállapított lépmegnagyobbodást. A lép
megnagyobbodása krónikus megbetegedést sugall. A perifériás kenetben kóros
morphológiai eltérés nem látható. A szédülés, a fejfájás, az erythromelalgia és a meleg
víz okozta pruritus krónikus myeloproliferativ betegségre utalnak és a pancytosis
leletének ismeretében polycythaemia vera mellett szólnak.

Milyen krónikus
myeloproliferatív
betegségeket
ismerünk?

Milyen krónikus myeloproliferatív betegségeket ismerünk?

A krónikus myeloproliferativ betegségek - myeloproliferativ neoplasmák

Hogyan folytatja a beteg vizsgálatát?

A beteg eddigi leleteit figyelembe véve a következő vizsgálat a JAK-2 mutáció és a
csontvelő szövettani vizsgálata. Polycythaemiában a JAK-2 vizsgálat 100%-ban pozitív
eredményt ad.

Az alábbi képen a csontvelőkenet- és a molekularis pathologiai vizsgálat lelete
olvasható.

A polycythaemia vera diagnózisának kritériumait a WHO összefoglalta.

PV diagnózisának 2 alapvető kritériuma a WHO javaslata alapján



D.) Döntés és kezelés

A polycythaemia vera diagnózisát mindegyik vizsgálat eredménye alátámasztja. A
kezelés alapja a vérlebocsájtás annak érdekében, hogy a haematokrit érték a kívánt 45%
alá csökkenjen. Egyidejűleg cytoreduktív kezelést is kezdtünk, napi 1000 mg
hydroxyurea. Három hónap alatt sikerült a vérképet normalizálni. A beteg jelenleg is
hydroxyurea kezelést kap, 8 év óta jó általános állapotban van, szövődmény nem
jelentkezett.

A Polycythaemia vera kezelése

E.) Összefoglalás

A kezeletlen PV életkilátása 6-18 hónap, míg kezeléssel 9,1-12,6 év. A kezelt betegek
mortalitása 1,6-1,7-szerese az azonos életkorú és nemű egészséges személyekének. A
halálokok között a kardiovaszkuláris mortalitás 45%-ban, thrombosis 29%-ban,
haematológiai malignitás 23%-ban, szolid tumor 20%-ban, vérzés 7%-ban,
myelofibrosis pedig 3%-ban fordul elő.

Három független tényező határozza meg a kórjóslatot:

1. a diagnózis felállításakor már észlelt artériás thrombosis,

2. emelkedett fvs szám (> 15.000) és

3. a 60 év feletti életkor.

Gyakori a myelofibrosisba (postpolycythaemiás myelofibrosis) történő, ritkább a
myelodysplasiás szindrómába, majd akut myeloid leukaemiába történő transzformáció.

A Mayo Klinika tanulmányában a következő összefüggés található a cytoreduktiv
gyógyszerek és az akut leukaemia/MDS kialakulása (%) között



A krónikus myeloproliferativ betegségekben kialakuló akut leukaemia prognózisa igen
kedvezőtlen, a medián túlélés tartama 5 hónap.
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