
 

III./18.6. Osteomyelofibrosis

Sréter Lídia

Ebben a tanulási egységben a myeloproliferatív neoplazmákhoz
(WHO klasszifikáció, 2008) tartozó osteomyelofibrosis
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
Ismeretlen aetiológiájú klonális myeloproliferativ megbetegedés - másik
nevén agnogén myeloid metaplasia, melyet klinikai triász jellemez.

1. Csontvelői fibrosis a vérképző csontvelő elpusztulásával

2. Extramedulláris vérképzés a lépben és a májban a vérsejtek
előalakjainak perifériás vérben való megjelenésével
(leukoerythroblasztos vérkép dacryocytákkal)

3. Lépmegnagyobbodás

A klinikai képre jellemző a lappangó kezdet. A lép szinte mindig
extrémen megnagyobbodott és gyakran felhasi panaszokat okoz. Az
esetek 2/3-ában a máj is nagyobb. Jellemző tünete a transzfúziót is
szükségessé tevő vérszegénység.

Ebben a fejezetben egy kóresetet mutatunk be a panaszoktól a
diagnosztikus lépéseken át a kezelésig és a kezelés hatására
bekövetkezett változásokig.

Kulcsszavak: osteomyelofibrózis, punctio sicca, vörösvérsejt
transzfúzió, anagrelid

Fontos!

Az önellenőrző kérdések megoldásához a tankönyv azonos című
fejezetének ismerete is szükséges!

A fejezet felépítése
A.) Panaszok

B.) Anamnézis

C.) Vizsgálatok

D.) Döntés és kezelés

E.) Összefoglalás



A.) Panaszok

A példában szereplő beteg egy 62 éves férfi, aki a következő panaszokkal
érkezett a rendelésre: gyengeség, szédülés, bal oldali fel-hasi dyskomfort
érzés, terheléskor jelentkező dyspnoe. Környezete sápadtnak találta.

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, étvágytalan, 4 kg-t fogyott. Nagyon fáradékony, aluszékony,
terhelésre dyspnoés. A háziorvoshoz emiatt ment el, aki vérképet kért és
ennek eredménye miatt küldte be osztályunkra.

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 nő. Bőre és nyálkahártyái halványak. Kórosan
megnagyobbodott nyirokcsomó egy predilekciós régióban sincs.
Részarányos mellkas, puhasejtes alaplégzés. A szív nagysága normális,
az aorta hallgatódzási helye felett halk ejekciós systolés zörej. Szapora,
ritmusos szívhangok. A has puha, betapintható, nyomásérzékenységet
nem jelez. A máj 3 cm-rel, a lép pedig 6 cm-rel haladja meg a bordaívet.
RR: 110/75 Hgmm, pulzus: 98/min, regularis, aequalis, testmagaság: 167
cm, testsúly 63kg, hőmérséklet:afebrilis.



Milyen vizsgálatokat kér?

Az adott beteg esetében laboratóriumi vizsgálat (vérkép kézi leolvasásos
minőségi vérképpel, vércsoport, Rh, máj- és vesefunkciós paraméterek,
elektrolitok, se-vas, sTfR, vizeletvizsgálat, 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.

Vörösvérsejt poikilo-anisocytosis, dacryocyták, valamint
leukoerythroblasztos fehérvérkép (éretlen granulopoetikus sejtek és
normoblasztok).

A fenti eredmények ismeretében mire gondol?

A betegnél anaemia áll fenn enyhe leukocytosis és kifejezett
thrombocytosis mellett, az LDH szint emelkedett. A perifériás kenetben a
granulopoetikus sejtek balratoltsága és 5 normoblaszt/ 100 leukocyta,
valamint a vörösvérsejt morphológia részéről dacryocyták jelenléte
igazolható: tehát leukoerythroblasztos vérképe van. A fizikális vizsgálat
hepatosplenomegaliát mutat domináló splenomegaliával. Ez a klinikai
konstelláció osteomyelofibrosisra jellemző.

Leukoerythroblasztos vérképet OMF-on kívül csontvelőt infiltráló
csontmetasztázis és márványcsont betegség esetén látunk.

Hogyan folytatja a
beteg vizsgálatát?

Hogyan folytatja a beteg vizsgálatát?

A beteg eddigi leleteit figyelembe véve a következő vizsgálat a csontvelő
vizsgálata. Az aspiráció során nem sikerült csontvelősejteket nyerni:
punctio sicca jelenségével állunk szemben. Crista biopsziát végeztünk.

JAK-2 gén mutációra mintavétel történt.



Az alábbi képen a csontvelő hisztológiai vizsgálatának lelete olvasható.

D.) Döntés és kezelés

Az osteomyelofibrosis diagnózisát mindegyik vizsgálat eredménye
alátámasztja. Esetünkben primaer myelofibrosisról van szó, a beteg
anamnesisében nem szerepelt egyéb krónikus myeloproliferatív
megbetegedés.

Anaemiája miatt vörösvérsejt-transzfúziót kapott, ezt a kezelést átlagosan
4-6 hetente ismételtük. Jelenleg 3 éve tart a beteg gondozása - szupportív
kezelése. Általános állapota jó, szövődményt nem észleltünk.

Differenciáldiagnózisában az egyéb csontvelőfibrosissal járó
myeloproliferatív megbetegedéseket kell kizárni (CML, polycythaemia),
valamint a szolid tumorok okozta szekundaer csontvelőfibrosissal kísért
csont- és csontvelőmetasztázist.

A diagnózist a JAK-2 pozitivitás (30%-ban, posztpolycythaemiás
fibrózisban 100%), a sternumpunkciónál észlelt punctio sicca és a csont
(crista) biopszia szövettani lelete biztosítja. Kérdéses esetben a bcr-abl
vizsgálatra is szükség lehet.

E.) Összefoglalás

A terápia 60 éves kor felett palliatív és főként az anaemia kezelésére
irányul. Leggyakrabban vörösvérsejt transzfúziót adunk. Androgén adása
javíthatja a vérképet. Nagyfokú thrombocytosis anagrelid adását teheti
szükségessé. Jelentős splenomegaliánál a lép besugárzása néhány
hónapra csökkentheti a splenomegalia okozta panaszokat. Splenectomia
csak kivételes esetben jön szóba.

A prognózis a de novo osteomyelofibrosisban jobb (6-8év), mint a
szekunder postpolycythaemiás vagy posztthrombocythaemiás
fibrózisban (6-23 hónap). Az esetek 10%-ában terminális blasztos krízis
alakul ki, melynek lefolyása az akut leukaemiához hasonló.
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