1

Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 18.01.2011 tarihinde çevirisi
yapılan bu kitapçığın yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Konular
• Polisitemia vera (PV) miyeloproliferatif hastalıklar olarak bilinen bir grup hastalıktan biridir.
• PV tek bir kan yapıcı hücredeki bir veya daha fazla akkiz DNA değişikliği (mutasyon) ile başlar.
Bu değişiklik kan hücrelerinin aşırı üretimi ile sonuçlanır.
• Hemen tüm PV hastalarında JAK2 gen mutasyonu vardır. Mutasyona uğramış olan bu gen PV’nın
başlamasında rol oynar. Bununla birlikte hastalığın sebebi olarak oynadığı kesin rol hakkında
çalışmalar sürdürülmektedir.
• PV’de, kırmızı küreler, beyaz küreler ve sıklıkla plateletler aşırı miktarda üretilir. Bu hücreler
normal fonksiyon gösterir. PV belirtileri, bulguları ve komplikasyonları kandaki çok sayıda kırmızı
küre ve genellikle çok sayıda plateletten kaynaklanır. Beyaz küre sayısı, özellikle bir beyaz küre tipi
olan nötrofil sayısı artabilir, fakat herhangi önemli bir etkiye neden olmaz.
• Polisitemia vera kronik bir hastalıktır. Her ne kadar iyileştirilemezse de uzun periyodlar boyunca
etkin şekilde tedavi edilebilir ve genellikle yaşam beklentisinde kısalmaya neden olmaz. Bununla
birlikte PV hastalarının komplikasyonları önlemek ve tedavi etmek amacıyla tıbbi gözetim altında
olması önemlidir.
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Giriş
Polisitem
mia vera (P
PV) birçok özelliği, öözellikle birr veya dah
ha fazla kan
an hücresi dizisinin
d
“klonal” üretimini paylaşan
p
birr dizi hastallığı gruplandırmak için
n kullanılann “miyelopro
oliferatif
hastalıklaar” terimiylle anılan haastalıklardann biridir. Tüm
T
klonal hastalıklar (kanserler)) tek bir
hücrede bbir veya daaha fazla DN
NA değişikkliğiyle başllar: kemik iliği veya kkandaki hüccreler bu
tek mutannt hücrenin yavrularıdıır. Diğer miiyeloproliferatif hastalıklar esansiyyel trombossitemi ve
idiyopatikk miyelofibbrozistir.
PV kan ooluşturucu erken
e
hücred
deki akkiz m
mutasyonlaarın sonucu olarak konttrol edilemeeyen kan
hücresi öözellikle kırm
mızı küre üretiminden
ü
kaynaklanm
maktadır. Bu erken hüccre yalnızcaa kırmızı
küreleri değil, aynı zamanda beyaz küreeleri ve plaateletleri dee oluşturmaa yeteneğin
ne sahip
olduğunddan bu hücree dizilerinin
n herhangi bbir kombinaasyonu etkilenebilir.
PV sebebbi tam olarak anlaşılam
mamıştır. H
Hemen tüm
m PV hastalaarında JAK
K2 (Janus kinase
k
2)
geni muttasyonu varrdır. Mutassyona uğrayyan bu gen
n muhtemeelen PV’ninn başlamasında rol
oynar. Anncak hastalıık sebebi olarak kesin rrolü konusu
unda halen çalışmalar
ç
yyapılmaktad
dır.
Birçok P
PV hastasındda aile hikaayesi yoktuur. Bununlaa birlikte, zaman zamaan birden fazla
fa
aile
üyesinde bu hastalıık vardır. PV
P diğer A
Avrupalılarr ve Asyalılara nazarran Doğu Avrupalı
A
Yahudileerde daha sıık görülmek
ktedir. İnsiddans dünya çapında deeğşiiklik gööstermekte, 100.000
kişide 0.55 ile 2.5 arasında
a
değ
ğişmektedirr. PV tanısıı konulan yaş
y ortalam
ması yaklaşıık 60-65
yaştır. Ottuz yaş altınndaki kişilerrde nadiren görülür.
PV genelllikle çok uzzun vadeli olarak
o
etkinn şekilde ted
davi edilebillir. Tedavi aalan PV hasstalarının
yaşam kaalitesi norm
mal veya no
ormale yakıındır. PV dikkatli
d
tıbb
bi gözlem vve tedaviylee günlük
aktiviteleeri ve işi çokk fazla etkilemez.
nı, tedavi, ilave bilg
gi ve desteek kaynaklları hakkında bilgi
PV hakkkındaki bu broşür tan
sunmaktaadır.

Polisitem
mia vera tan
nısı nasıl ko
onur?
Belirtilerr, bulgular ve
v komplika
asyonlar
Kırmızı kküreler, beyyaz kürelerr ve plateleetler polisiteemia vera hastalarında
h
a normal fo
onksiyon
gösterirleer. Kanda çok
ç
fazla kırmızı
k
kürre ve genelllikle çok fazla
f
platellet olduğun
ndan PV
belirtilerii, bulguları ve kompliikasyonları ortaya çıkaar. Beyaz küre
k
artışı hastada enfeksiyon
riskine yaatkınlık yaraatmaz veya başka önem
mli etkilere neden olmaaz.
Hastalıkta az sayıdaa sıkıntı veerici semptoom olabilirr ve periyo
odik sağlık muayenesiinde kan
sayımlarıı yapıldığınnda keşfediilebilir. Anncak, hastan
nın kanını visköz (yooğun) halee getiren
kırmızı kküre sayısınndaki artışla semptom
mlar ortaya çıkabilir – bunun sonnucunda, kan etkin
şekilde akkamaz.
PV’nin bazı belirtileeri ve bulgulları şunlardıır:
• Baş ağğrısı, aşırı terleme,
t
kulaklarda çınnlama, görm
me bulanık
klığı ve körr nokta gib
bi görme
bozuklukkları, sersem
mleme veya vertigo (daaha şiddetli dönme duygusu) sıkınttı verici olaabilir. Bu
semptom
mların kan akımı
a
yavaaşlayan dam
marlardaki tıkanma etkisiyle ilişkkili olduğu
u tahmin
edilmekteedir.
• Bazı hastalarda özeellikle sıcak
k suyla banyyo sonrasınd
da ciltte kaşşıntı ortaya ççıkar.
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• Kanda kkırmızı küree konsantraasyonundakii artışın son
nucu olarak ciltte, özelllikle avuç iççi, kulak
memesi, burun ve yanaklardaa kızarıklıkk veya mo
orumsu görrünüm ortaaya çıkabillir. Bazı
hastalarda ayaklardaa yanma duy
ygusu olabillir.
• Peptik üülserler PV ile ilişkili olabilir
o
ve g astrointestin
nal (GI) kan
namaya nedden olabilir.
• Fizik m
muayenede veya
v
ultrason
n incelemessinde saptan
nabilen dalaak büyümessi.
• Anjinaa veya konnjestif kalp yetmezliğği visköz kanın
k
ve koroner
k
kann damarlarrı içinde
yoğunlaşm
ma ve trom
mbus (pıhtı) oluşturma
o
eeğilimi olan
n plateletleriin zararlı etkkisi olabilir.
• Eklemlerde artan ürik asit seeviyesinin ((PV ile ilişk
kili) neden olduğu ağrrılı inflamaasyon ile
ortaya çıkkan gut hasttalığı gelişeebilir ve gideerek kötüleşebilir.
• PV hasttalarının yakklaşık %25’’inde genelllikle minör kanama vey
ya morarmaa ortaya çıkaabilir.
PV hastalarında pıhttı oluşumun
na neden olaan yüksek platelet
p
sayıısı görülebiilir. Genellikle yaşlı
PV hastaalarında rastlanan alttta yatan vvasküler hastalık pıhtıılaşma kom
mplikasyonu
u riskini
artırabilirr. Pıhtılar, felç, kalp krizi, derinn ven trom
mbozu veyaa pulmoner emboli giibi ciddi
problemleere neden olabilir. Hastaların
H
yyaklaşık %3
30’unda PV
V tanısı koonmadan önce kan
pıhtıları ooluşur. Tannıdan sonraki ilk 10 yyıl içinde PV
V hastalarının %40-600’ında kan pıhtıları
olabilir.
PV hastaalarında hasstalık ve/veeya bazı ilaaç tedavilerri nedeniylee lösemi geelişmesi riski genel
populasyoondan birazz daha yüksektir.
Tanı
Hastanın kırmızı küüre sayısı yüksekse
y
PV
V tanısı ak
kla gelir. PV
V tanısı kooymak için kandaki
kırmızı kküre konsanntrasyonuna ait üç ölçüüt kullanılır: hematokriit, hemoglobbin konsanttrasyonu
ve kırmızzı küre sayıssı. Bu ölçüm
mler tam kaan sayımı (C
CBC) olarak
k adlandırılaan standart kan testi
içinde yeer almaktadıır. Kan sayıımları, hem
matokrit, hem
moglobin konsantrasyoonu ve kırm
mızı küre
sayısını eeş zamanlı olarak
o
ölçen
n makine ilee gerçekleştiirilir ve bu ölçümler
ö
birrbirine paraaleldir.
Eğer PV hastasında %45 oranın
ndaki normaal hematokrrit üçte bir oranında
o
artaarak %60’aa çıkarsa,
bununla ilişkili norrmal hemo
oglobin 1500 gram/litrre iken üççte bir oraanında artarrak 200
üre sayısı dda üçte bir oranında artış gösterirr. Bu nedenle, tanı
gram/litreeye ulaşır. Kırmızı kü
amacıyla bu üç ölçüm
mden biri kullanılabilir
k
r.

Hemogllobin ve Heematokrit
PV tanısıı koymak vee hastanın teedavi cevabbını ölçmek
k için genellikle hemogglobin ve hematokrit
konsantraasyonları kuullanılır.
Hemogloobin kırmızzı kürelerdee bulunan vve akciğerllerden vücu
ut dokularıına oksijen
n taşıyan
demir-içeeren proteinndir. Kandaaki hemogloobin konsan
ntrasyonu her
h bir litre kanın gram
m olarak
içerdiği hhemoglobinn şeklinde iffade edilir. Sağlıklı birreylerde ko
onsantrasyonn kadınlard
da litrede
120 – 150 gram hem
moglobin, erkeklerde
e
bbir litre kan
nda 140 – 180 gram heemoglobin arasında
değişmekktedir.
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Hematokkrit kan haccmindeki kıırmızı kürellerin oranıd
dır ve geneellikle yüzdde ile veya kandaki
hemoglobbin konsanttrasyonunun
n artışı ile i fade edilir. Sağlıklı birreylerde hem
matokrit kaadınlarda
%36 – 466, erkeklerde %42 – 52 arasındadırr.
PV tanıssını doğrulaamak amaccıyla kan ttestlerinden elde edileen diğer diiagnostik özellikler
ö
şunlardır::
• Beyaz küre sayısında, özellik
kle bir tip bbeyaz küre olan nötro
ofil sayısındda artış. Birrçok PV
hastasındda beyaz kürre sayısı haffif artış göstterir. Bu arttış genelliklle ilerleme ggöstermez.
• Hastalaarın en az %50’sinde
%
görülen plaatelet sayısıı artışı. Plattelet sayısınndaki artış ilerleme
gösterebiilir.
• Kan hüccrelerinde JAK2
J
mutassyonunun buulunması.
• Kırmızıı küre kitleesinde artış (hematokriit veya hem
moglobin ko
onsantrasyoonu mutlak bir artış
göstermezse genellikkle kırmızı küre
k
kitlesinndeki artış ölçülür).
ö
• Normal veya norm
male yakın arrterial oksij en saturasyonu.
• Kanda eritropoietiin (EPO) seviyesinin düşük olmaası. (PV’dee kan EPO seviyesi genellikle
düşüktür,, fakat sekkonder poliisitemide nnormal vey
ya yüksektiir. Sekondeer polisitem
miler bu
broşürde ileride tartıışılacaktır.)
Kemik İliiği Muayeneesi
Her ne kaadar kemik iliği analizii tanı koym
mak için gereekli değilse de yapılan testlerin birr parçası
olabilir. P
PV tanısı koonduğunda kemik iliği , kan yapıcıı hücrelerin
n aşırı dereccede artışı nedeniyle
n
normaldeen fazla sayııda hücre iççermektedirr ve ilave kırrmızı küreleerin yapılm
ması nedeniy
yle demir
eksikliği vardır. Kem
mik iliği hüccrelerinde kkromozom analizi
a
de yapılabilir. PPV’nin özellliği olan
ilave erittropoietin yokluğunda
y
kemik iliğği kırmızı küre
k
prekürrsörlerinin ççoğalma yeeteneğini
incelemekk amacıyla bu prekürsö
örlerin çoğaalması konu
usunda çalışma yapılabiilir.
Polisitem
mia vera teedavileri neelerdir?

Hematoloog (kan haastalıkları konusunda
k
uzman olaan doktor) polisitemiaa vera hasttası için
spesifik ttedavi önereebilir.
PV kroniik bir hastallıktır; iyileşşmez fakat uzun süreleer boyunca etkin şekildde tedavi edilebilir.
Hematokkrit ve hemooglobini norrmale yakınn düzeyde tu
utmak için dikkatli
d
tıbbbi gözetim ve
v tedavi
önemlidirr.
Hastalığınn tedavi heddefleri:
• Semptomları kontrrol etmek.
• Komplikasyon riskkini azaltmaak.
Tedavilerrde hedeflennenler şunlaardır:
• Hemattokrit ve hemoglobin
h
n konsantraasyonunu normal
n
vey
ya normalee yakın seeviyelere
indirmek.
• Platelet sayısı yükssekse veya zamanla
z
artııyorsa bu saayıyı düşürm
mek.
PV tedavvi tipleri hakkkındaki karrarlar şunlarra dayanmaaktadır:
• Hastalıkk semptomları ve ilerleeme hızı.
• Hastanın yaşı.
• Hastanın genel sağğlık durumu, eşzamanlı hastalıklarıı.
5

PV içi iki ana başlangıç tedavisi, kan bağışına benzer şekilde venden kan alınmasını ifade eden
flebotomi ve eğer yüksekse platelet sayısını düşürmek için ilaç tedavisi. Eğer flebotomi
hematokrit veya hemoglobin konsantrasyonunu kontrol etmede yetersizse ilaç tedavisi
flebotomiyle kombine edilebilir veya flebotominin yerini alabilir.
Flebotomi
Flebotomi venden kan alınmasıdır. Birçok hastada tedavinin başlangıç noktasıdır. Haftalar –
aylar içinde hematokrit veya hemoglobin seviyesini normale indirmek amacıyla düzenli
aralıklarla bir miktar kan alınır. İşlem kan bankasına kan bağışı yapılmasında kullanılan işlemle
aynıdır. Flebotominin hemen ortaya çıkan etkisi, hematokrit veya hemoglobinde azalmadır. Bu
azalma eğer varsa baş ağrısı, kulaklarda çınlama ve sersemlik gibi bazı semptomlarda iyileşme
ile sonuçlanır. Flebotominin nihai sonucu demir eksikliğidir. Flebotomi birçok hasta için, bazen
yıllarca gerekli olan tek tedavi şekli olabilir. Birkaç ayda bir kan alınmasıyla hastalık
kontrolünde istenen düzeye ulaşılabilir. Flebotominin istenmeyen etkilerinden biri platelet
sayısında artışa katkıda bulunmasıdır.
İlaç Tedavisi
Aspirin tedavisi. Arterde trombozis riskini azaltmak için düşük-doz aspirin kullanılabilir.
Plateletlerin arter duvarına yapışması ve kümeleşmesi ihtimalini azaltarak işlev gösterir.
Anagrelid platelet sayısı çok yüksek olduğunda kullanılan bir ilaçtır. İlaç kemik iliğinde
platelet oluşum hızını azaltır. Diğer kan hücreleri üzerinde etkisi yoktur.
Anagrelidin yan etkileri olarak sıvı retansiyonu, kalp ve kan basıncı problemleri, baş ağrıları,
sersemlik, bulantı ve diyare gelişebilir. Yaşlı hastalar ve kalp hastalığı olanlar anagrelidle
tedavi edilmezler.
Antihistaminler veya ilgili ilaçlar kaşıntıyı hafifletmek amacıyla reçete edilebilirler.
Miyelosupresif ilaçlar (kırmızı küre ve platelet konsantrasyonlarını düşüren ajanlar). Bazı
hastalarda tek başına flebotomi aşırı kırmızı küre üretimini kontrol edemez ve aşırı platelet
üretimini artırabilir. Platelet sayısı aşırı derecede yüksek olan, kanama veya kan pıhtısı ya da
düşük-doz aspirin veya flebotomiye cevap vermeyen şiddetli sistemik komplikasyonları olan
hastalar miyelosupresif ajanlarla tedavi edilebilirler. Kemik iliği kırmızı küre ve platelet
üretimini suprese eden ilaç tedavisi flebotomiyle kombine edilebilir veya flebotominin yerine
uygulanabilir.
Hidroksiürea. PV’da en sık kullanılan miyelosupresif ajan olan hidroksiürea tablet şeklinde
verilir. Az sayıda yan etkisi vardır ve hem hematokrit veya hemoglobin hem de platelet sayısını
düşürmeye yardım eder.
İnterferon alfa ve diğer kemoterapi ajanları mevcuttur fakat uygulanmaları sıkıntılı
olduğundan ve sıklıkla yan etkilere neden olduklarından birçok hastada kullanılmazlar.
İnterferon alfa enjeksiyon yoluyla verilir ve pahalıdır. Bazı hastalarda orta derecede şiddetli
grip benzeri semptomlar, konfüzyon, depresyon veya diğer komplikasyonlar gelişir.
Radyoaktif fosfor (32p) sık takip yapılamayan yaşlı hastalar için bir seçenektir. İntravenöz
olarak verilen bir veya iki dozla uzun süreli kontrol mümkündür.
Özel Hususlar
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Tedavi eddilmeyen hastalarda ceerrahi sırasıında kanam
ma komplikaasyonu riskii artar. Bu nedenle,
eğer herhhangi bir sebeple
s
cerrrahi gerekiirse, cerrah
hi öncesinde hematokrrit ve hem
moglobini
normale ggetirecek teedavi yapılm
malıdır.
Hastalarınn yaklaşık %15’inde tedaviye
t
rağğmen hastallık ilerlemee gösterir. Y
Yıllar süren hastalık
sonrasındda bu hastalların hücrellerinde dahaa başka değ
ğişiklikler olur
o ve artıkk aşırı kırm
mızı küre
üretmezleer. Bir sürre, kırmızı küre sayıssı tedavi verilmeden
v
normale yyakın olabilir veya
normalin altına inebbilir ve anemiye nedenn olabilir. Dalak
D
daha fazla büyüüyebilir, kem
mik iliği
fibröz veya skarlanm
mış hale gellebilir ve kıırmızı küre ve platelet oluşturma yeteneği azzalabilir.
Kemik illiğindeki duurum “miyeelofibrozis” olarak adllandırılır. Platelet sayıssı düşük seeviyelere
inebilir. İİmmatür beyyaz küreler kemik iliğiinden kana salınabilir.
s
Bu süreçtte tedavi annemi ve ağrrı kontrolü iiçin gereken
n kan transfüzyonlarınnı içerebilir.. Ayrıca,
beyaz kürre ve plateleet sayılarınıı veya dalakk boyutunu kontrol etm
mek için miyyelosupresiff ilaçlara
ihtiyaç ollabilir. Bazıı vakalarda,, masif dalaak büyümessi için splen
nektomi (dal
alağın cerrah
hi olarak
çıkarılmaası) yapılabbilir. Cerrah
hiyi tolere edemeyen hastalarda dalağa düşşük doz raadyasyon
uygulanaabilir.

Sekondeer Polisitem
miler
Sekonderr polisitem
miler (“seko
onder eritroositozis” olarak da adlandırılır)
a
) miyelopro
oliferatif
hastalık ddeğildir. Döört temel durrumun sonuucu olarak ortaya
o
çıkab
bilirler: yükssek irtifalarra çıkma,
kan oksijjenasyonunnun düşmesine neden olan hastallıklar, horm
mon eritropooietin sekreete eden
tümörler (ör. böbrekk tümörleri) veya aşırrı eritropoieetin üretimi veya aktivvitesine ned
den olan
kalıtsal bbozukluklar.. (Eritropoieetin kemik iliğinde kırrmızı küre oluşumunu
o
stimule edeen temel
hormonduur.) Sekonnder polisiteemiler aşırrı kırmızı küre
k
üretim
mi ile sınırrlıdır. Kan oksijen
içeriğininn düşmesinne neden olan yüksekk irtifa vey
ya kalp ve akciğer haastalığı durrumunda
sekonder polisitemiiler vücudu
un fiziksell cevabıdır ve kanın
n oksijen ttaşıma kap
pasitesini
artırmayaa yarar.

Araştırm
ma Çalışmaaları ve Kliinik Çalışm
malar

Miyeloprroliferatif bozukluklarla ilgili araştırmalaarda aşağııdaki konuularda incelemeler
yapılmakktadır:
• JAK2 mutasyonuyyla ilişkili enzim aktiivitesini inhibe eden yeni tedavvilerin gelişştirilmesi
potansiyeeli. Araştırm
macılar bu
u enzimin kan hücrelerinin aşırrı üretiminne neden olduğuna
o
inanmakttadırlar.
• PV vee diğer miiyeloprolifeeratif hastaalıklarda yeeni ilaç tedavileri içiin uygun hedefler
oluşturabbilen diğer onkogenlerin
o
n (kanser geenleri) tanım
mlanması.
• PV ve diğer miyeeloproliferattif hastalıkllarla ilişkilii trombozissi (pıhtı) önnlemek vey
ya tedavi
etmek içiin yeni tedavviler.
Araştırmaacılar yenii tedaviler veya kom
mbinasyon tedavileri konusundaa klinik çaalışmalar
(araştırmaa çalışmalaarı) yürütereek PV tedaavisinde dah
ha etkin yo
ollar bulmayya çalışmak
ktadırlar.
Klinik çaalışmalarda inceleme alltında olan bbazı tedaviler şunlardırr:
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• İmatinib mesilat. Kronik miyelojenöz lösemi tedavisinde onaylanmış olan bu ilacın, aşırı
kırmızı küre üretimini tersine çevirmedeki etkinliğini değerlendirmek amacıyla PV tedavisi
konusunda incelemeleri sürmektedir. Bu ilacın kırmızı küre artışı için gereken belirli enzimleri
bloke ederek aşırı üretim sürecini inhibe etmesi olasıdır.
• Allozenik kök hücre transplantasyonu. Miyelofibrozis, splenomegali (dalak büyümesi) veya
miyelodisplastik sendrom ya da akut miyeloid lösemiyi içeren progresif hastalıkları olan az
sayıda genç PV hastası allojenik kök hücre transplantasyonu adayı olabilir. Halen yürütülmekte
olan bir klinik çalışmada, şiddetli progresif PV, diğer miyeloproliferatif bozukluklar veya
miyelodisplastik sendromu olan hastaların tedavisinde allojenik kök hücre transplantasyonunu
takiben düşük-doz total-vücut radyasyon terapisi ile fludarabin ve alemtuzumab
kombinasyonunun etkinliği araştırılmaktadır. Alemtuzumab bir tür monoklonal antikor
tedavisidir.
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çalışmala
yürütereek ET tedav
visinde dahaa etkin yönteemler bulmaya çalışmaaktadırlar.
İletişim
Biları)
gileri
Hematolo
oji Uzmanlık Derneği
Adres : Atatürk Bulvarrı 169/40 Bakkanlıklar Ankkara
Tel : 0-3122-4257952
web:www
w.hematoloji..org.tr
e-mail: bilgi@hematolloji.org.tr
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