Egy ritka, krónikus vérrák, amely
megzavarja a normális vérképzést1

Mielofibrózis (MF)

A beteg
útja10

A tünetekkel a háziorvoshoz
fordul vagy más okból végzett
vérvizsgálat alkalmával
diagnosztizálják

A csontvelô biopszia és aspirációs
biopszia igazolhatja a mielofibrózis
diagnózisának felállítását.
Ahhoz, hogy több információhoz
jussanak, csont és hasi MR
vizsgálatot végeznek és ha
szükséges, akkor ultrahang
vizsgálatot a lépméret felméréséhez

Melyek az MF tünetei?1
A mielofibrózis tüneteit az elegendô számú
egészséges vérsejt hiánya vagy a krónikus
gyulladás okozzák. Ezek lehetnek:

A hematológus ellenôrzi,
hogy van-e lépnagyobbodás
és vér- illetve csontvelô
vizsgálatot végez a mielofibrózishoz
köthetô génmutációt keresve

Mi az MF?

Fáradtság, gyengeség és légszomj
Vérzékenység vagy véraláfutás
Teltségérzet, fájdalom vagy hasi diszkomfort érzés
(a megnövekedett lépnek köszönhetô, amely
nyomást gyakorol a gyomorra és a belekre)
Ízületi és csontfájdalom
Étvágycsökkenés és testsúlyvesztés
Láz és éjszakai izzadás

A vizsgálat eredményeit
elemzik annak érdekében, hogy
megállapítsák a betegség stádiumát,
valamint, hogy kizárjanak más
kórképet, mint például a leukémiát
(téves diagnózis felállítása gyakran
tapasztalható a mielofibrózisban
szenvedô betegeknél)

Az MF a CSONTVELÔ
BETEGSÉGE. Akkor jön létre,
amikor a csontvelô (a puha és
zsíros szövet a csontok
belsejében, amely a
vérsejteket termeli) helyét
hegszövet tölti ki. Amikor a
csontvelôben jelentôs a heges
elfajulás, akkor nem képes
elegendô vérsejtet elôállítani –
ez súlyos tünetekhez vezet2

Ha a tünetek jelen vannak, az aktív
kezelés az alábbiakat tartalmazhatja:
Rendszeres vérátömlesztés
Sugárkezelés
Lépeltávolítás
(további problémákhoz
vezethet)
Kemoterápia
JAK2 gátlók
Ôssejt átültetés

A kezelést a tünetek enyhítésére javasolják.
Ha nincsenek jelen a tünetek, akkor nem
kezdik el az aktív kezelést ezeknél a
betegeknél, viszont az orvosuk
gyakori megfigyelés alatt tartja ôket

Mi okozza a
mielofibrózist?
Az MF akkor alakul ki amikor egy bizonyos
GÉNMUTÁCIÓ jön létre a vérképzô ôssejtekben
(sejtek, amelyekbôl a vörösvértestek, fehérvérsejtek
és vérlemezkék fejlôdnek), ugyanakkor a mutáció
oka ismeretlen3
Az MF-ben szenvedô betegek 50-60%-ánál jelen van
a 2-es típusú Janus kináz gén mutációja (JAK2)3

Milyenek a mielofibrózisban szenvedô
betegek életkilátásai?

Az MF egy progresszív (folyamatosan súlyosbodó) betegség
és a betegek körülbelül 12%-ánál az
MF AKUT MIELOID LEUKÉMIÁVÁ (AML) ALAKUL ÁT,
amely egy gyorsan elôrehaladó típusú vér és csontvelô rák3

Az MF egy ritka
betegség,
hozzávetôlegesen
100 000-bôl
0,47 fôt érint5

Egyes betegeknél az MF
gyorsabban halad elôre és
kezelésre van szükség,
hogy segítsen enyhíteni a
tüneteket6

Az MF-ban szenvedô betegeknél a halál
okai gyakorta a fertôzések, vérzés,
szívelégtelenség, a lépeltávolítás
szövôdményei és a leukémia8

Néhány beteg állapota stabil marad hosszú
ideig és képesek viszonylag normális életet élni.6

Az átlagos túlélés
3,5–5,5 év között mozog7,
ugyanakkor az elôre jósolt
kimentel változhat

Új kezelési eljárásokat vezettek be,
amelyek reményt adnak a betegeknek
és eredményesnek bizonyultak a lépméret
csökkentésében és egyéb, az MF-sal
társítható tünettel9

Diagnosztizáláskor az átlag
életkor 60 év4

60

A célzott terápia sok mielofibrózisban
szenvedô beteg életkilátását javította
és megváltoztatta a kezelési
lehetôségek palettáját9
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