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ÖZET 

Bu çalışmada temel olarak JAK2 gen mutasyonu taşımayan Esansiyel Trombositemi 

ve Primer Myelofibrozisli hastalarda MPL ve kalretikülin gen mutasyonu sıklığının 

araştırılması ve hasta verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırma grubu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 

Hematoloji Kliniği’nde izlenen 46 kronik myeloproliferatif hastalığa sahip hastadan 

oluşmaktadır.  

Çalışmaya alınan 46 olgunun % 73,9 ’u ET hastası, %26,1  PMF hastasıdır. Hastaların 

%2,2 ‘sinde MPL-L mutasyonu, % 6,5 MPL-K mutasyonu saptanırken, %26,1 ‘inde 

kalretikülin tip 1, %13’ünde kalretikülin tip 2 gen mutasyonu saptanmıştır. JAK2 negatif olan 

hastaların %56,5 ‘sında (n:26) ise dört gen mutasyonu da negatif olarak değerlendirildi. JAK2 

gen mutasyonu taşımayan PMF li olguların %66,6 ’sında CalR ve/veya MPL gen mutasyonu 

olduğu ve ET li olguların %35 ‘inde CalR ve/veya MPL gen mutasyonu olduğu saptanmıştır. 

Sonuç olarak bu oranlar, literatürde belirtilen oranlardan farklılık göstermektedir. 

Mevcut gen mutasyonu oranlarının ve prognoza etkilerinin gösterilmesi amacıyla ilave 

veri/çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.   

 

Anahtar kelimeler: Miyelofibrozis, esansiyel trombositoz, JAK2 gen mutasyonu, 

kalretikülin gen mutasyonu. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the frequency of MPL and calreticulin gene 

mutation in patients with Essential Thrombocythemia and Primary Myelofibrosis, which do 

not have JAK2 gene mutation, and to compare patient data. 

The study group consisted of 46 patients with chronic myeloproliferative disease 

followed in the Department of Hematology, Department of Internal Medicine, Istanbul 

University, Istanbul Faculty of Medicine. 

 Of the 46 patients included in the study, 73.9% had ET patients and 26.1% had 

PMF. MPL-L mutation, 6.5% MPL-K mutation was detected in 2.2% of the patients and 

26.1% of the patients had calreticulin type 1 and 13% had calreticulin type 2 gene mutation. 

Four gene mutations were evaluated as negative in 56.5% (n: 26) of patients with JAK2 

negative. CalR and / or MPL gene mutation was found in 66.6% of patients with PMF without 

JAK2 gene mutation and CalR and / or MPL gene mutation was found in 35% of ET cases.  

 As a result, these rates differ from those in the literature. Additional data / studies 

are needed to show the current gene mutation rates and their effects on prognosis. 

 

Keywords: Myelofibrosis, essential thrombocytosis, JAK2 gene mutation, calreticulin 

gene mutation. 
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Giriş ve Amaç 

Kronik miyeloproliferatif hastalıklar (KMPH),  hematopoetik hücrelerden bir veya daha 

fazlasında çoğalma ile birlikte periferik kanda matür ve immatür hücrelerin sayısının 

artmasıyla karakterize, hemostaz ve  tromboz  anomalileri görülen, akut lösemiye ilerleme 

gösterebilen klonal hematopoetik bozukluklardır. 2017 WHO revize sınıflamasına göre yedi 

alt grupta tanımlanmaktadır: Kronik miyeloid  lösemi, Kronik nötrofilik lösemi, Polisitemia 

vera, Primer miyelofibrozis, Esansiyel trombositemi, Kronik eozinofilik lösemi-başka yerde 

sınıflandırılmamış, Miyeloproliferatif neoplazi-sınıflandırılamayan [1,2]. 

KML haricindeki diğer KMPH hastalarında bakılan Janus kinaz 2 (JAK2) gen mutasyonu 

tanıda önemli bir rol almaktadır. JAK2 geni eritropoetin, trombopoetin ve granülosit-makrofaj 

koloni stimüle edici faktörün sinyallerinin iletmesinde ve reseptörlerin sentezinde rol alır. 9. 

kromozom üzerinde yer almaktadır.  

Kalretikülin hücre çoğalmasında ve farklılaşmasında, kalsiyum dengesinde rol oynayan, 

şaperon aktivitesi içeren endoplazmik retikulum proteinidir. Kalretikülin JAK2 gen 

mutasyonu negatif kronik miyeloproliferatif neoplaziler başta olmak üzere farklı kanserlerle 

ilişkilendirilmiştir.  

Miyeloproliferatif lösemi virüs (MPL) geni trombopoetin reseptörlerini kodlamaktadır. 

Yapılan deneylerde Miyeloproliferatif lösemi virüs (MPL) genindeki W515L/K 

mutasyonunun hematopoetik hücrelerin büyüme faktöründen bağımsız olarak proliferasyona 

yol açtığı ve JAK/STAT, MAPK ve PI3K-AKT gibi sinyal ileti yolaklarını aktive ettiği ortaya 

konulmuştur. 

Bu çalışmada, kliniğimize başvuran JAK2 gen mutasyonu negatif esansiyel trombositoz 

ve primer miyelofibrozisi olan hastalarda MPL-L/K mutasyonu ve kalretikülin mutasyonunun 

araştırılması amaçlanmıştır. 
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1-GENEL BİLGİLER 

1.1. Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar 

Kronik miyeloproliferatif hastalıklar (KMPH),  hematopoetik hücrelerden bir veya daha 

fazlasında çoğalma ile birlikte periferik kanda matür ve immatür hücrelerin sayısının 

artmasıyla karakterize, hemostaz ve  tromboz  anomalileri görülen ve akut lösemiye ilerleme 

gösterebilen klonal hematopoetik bozukluklardır. Hastalar halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, 

karın şişliği, erken doygunluk hissi, çabuk kanama/morarma, ağrılı eklem şişlikleri, kulakta 

çınlama, sol üst kadrandan sol omuza yayılan ağrı gibi çok çeşitli semptomlar 

gösterebilmektedir. Muayenede ise solukluk, polisitemiye sekonder pletore, peteşi ve/veya 

ekimoz, hepato/splenomegali, lenfadenomegali gibi bulgular gözlenebilir [1,2]. 

Kronik miyeloproliferatif hastalıklar, pluripotent kök hücreden gelişen miyeloid ve 

lenfoid öncüllerin klonal çoğalmasıyla gerçekleşmektedir. Bu hastalıkların klinik ve 

laboratuvar bulguları birbirine benzer özellikler göstermektedir [2,3]. Bu benzer özellikler; (1) 

hipersellüler ilik, (2) koagülasyon bozukluğu ve (3) lösemik forma dönüşüm. 

2016 Dünya Sağlık Örgütü hematopoetik ve lenfoid doku tümör sınıflandırması Eylül 

2017 tarihinde revize edildi. Güncel sınıflandırmada miyeloproliferatif hastalıklar yedi alt 

grupta tanımlandı [2].  

• Kronik miyeloid  lösemi, 

• Kronik nötrofilik lösemi, 

• Polisitemia vera, 

• Primer miyelofibrozis, 

• Esansiyel trombositemi, 

• Kronik eozinofilik lösemi-başka yerde sınıflandırılmamış, 

• Miyeloproliferatif neoplazi-sınıflandırılamayan.  
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KMPH - 2016 WHO sınıflaması temel olarak 3 adet JAK2 / CalR / MPL mutasyonuyla 

ilişkili neoplaziyi içeren subgrubu (polisitemia vera, esansiyel trombositemi, primer 

miyelofibrozis) ve diğer 4 klinik antiteyi içermektedir (kronik eozinofilik lösemi-başka yerde 

sınıflandırılmamış, miyeloproliferatif neoplazi-sınıflandırılamayan, kronik miyeloid  lösemi, 

kronik nötrofilik lösemi) [1,2]. 

 

1.1.1. Kronik miyeloid lösemi 

 

Miyeloid öncül hücrelerin anormal klonal çoğalması ile kendini gösteren bir kök hücre 

hastalığı olup, erişkin lösemilerinin %15’ini oluşturur. İnsidansı 1-2/100,000’dir. Erkeklerde 

daha sık (Erkek/Kadın: 1,3/1) görülür ve 40-60 yaş arasında görülme sıklığı artar. Kronik 

miyeloid löseminin tanısal ayırt edici özelliği olan, 22. kromozomun 11q bandındaki BCR 

geni ile 9. kromozomun q34 bandına yerleşik ABL geninin, 22. kromozom (Ph kromozomu) 

üzerinde birleşmesi ile BCR-ABL1 füzyon geni oluşur ve bu genin ürünü olan p210 peptidi 

tirozin kinaz aktivitesine sahiptir. Ph pozitif hücre klonunun çoğalmasına ve lökositoza neden 

olur. Hastaların %85’i kronik evrede iken, %10’u akselere faz, %5’i ise blastik fazda 

görülmektedir. Tanı sırasında yapılan puanlama skalaları (Sokal, Euro (Hasford) ve EUTOS) 

ve evrelemelerle farklı tedavi modaliteleri uygulanabilmektedir .  

                                  

  Şekil 1: Ph(+) KML ‘de görülen 9 ve 22. Kromozom translokasyonu 
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1.1.2. Kronik nötrofilik lösemi 

 

Kronik nötrofilik lösemi nadir görülen bir miyeloproliferatif neoplazidir. Matür nötrofilik 

lökositoz, splenomegali, bcr/abl transkriptlerinin yokluğu ile karakterizedir ve genellikle 

>25000/mm³ lökositoz görülmektedir. Tanı için reaktif nötrofili yapan durumlar, nötrofilik 

kronik miyelositer lösemi ve diğer miyeloproliferatif neoplaziler, plazma hücre hastalığı 

varlığı dışlanmalıdır. Klinik seyir oldukça değişkendir. SETBP, ve ASXL1'deki mutasyonlar 

prognostik önem taşır ve hastalık progresyonu ile korelasyon gösterir. Prognoz oldukça 

kötüdür. Tüm hastaların bildirilen medyan sağkalımı 2 yıldan azdır . Hidroksiüre, interferon 

ve ruksolitinib gibi yeni tedavi arayışlarına rağmen hala yüz güldürücü sonuçlar elde 

edilememiştir [4,5]. 

 

1.1.3. Polisitemia Vera (PV) 

 

Polisitemia vera (PV), BCR-ABL negatif miyeloproliferatif hastalıklar arasında yer alan 

ve hematopoetik öncü hücrelerin artmış duyarlılığı sonucunda, kan hücrelerinin başta eritroid 

seri olmak üzere, değişken oranda granülosit, monosit ve trombositlerin de kontrolsüz 

çoğalması ile karakterize klonal bir hastalıktır. Hastalığın sıklığı 100.000 erkek için yaklaşık 

2,8 ve 100,000 kadın için yaklaşık 1.3'dür [13]. Erkeklerde 60-80 yaş arasında sık görüldüğü 

bildirilmiştir [8]. PV’li hastalardan izole edilen eritroid öncülleri kültür ortamında 

eritropoetine bağımlı olmadan çoğalabilirler. 

Polisitemia veralı hastaların çoğunda 9. kromozom üzerindeki Janus-tipi tirozin kinaz-2 

(JAK2) geninde somatik bir nokta mutasyonu eşlik etmektedir. PV’li hastaların ortalama % 

97’sinde, esansiyel trombositemi ve primer miyelofibroz hastalarının yaklaşık yarısında, diğer 

hematolojik malignitelerde de daha az sıklıkta olmak üzere görülmektedir.  



7 
 

Arteriyel ve venöz trombozlar  PV ’de en önemli morbidite ve mortalite nedenidir.  

Hastaların her 10 yılda bir % 15 'ine kadar AML'ye dönüşüm,  her 10 yılda bir % 10 'una 

varan bir oranda ise postpolisitemik miyelofibrozise dönüşüm görülmektedir. PV 'li yaşlı 

kişilerde sık görülen inme, kalp krizi, derin ven trombozu ve pulmoner emboli gibi tromboz 

komplikasyonları riski, altta yatan vasküler hastalık ile birlikte, bozukluğu olan kişilerde 

artmaktadır. PV tanısı konmadan önce hastaların yaklaşık % 30 'unda tromboz meydana 

gelirken, teşhisten sonraki ilk 10 yılda, tedavi edilmeyen PV 'li hastaların % 40-60 'ında 

herhangi bir lokalizasyonda tromboz gelişmektedir [10,13]. Bu hastalarda ölümlerin % 45 'ini 

gelişebilecek trombozlar oluşturmaktadır.  PV 'li bireylerde diğer önemli ölüm nedenleri 

arasında solid tümörler (% 20) ve AML'ye dönüşüm yer almaktadır [14].  JAK2 kinaz 

inhibitörleri ile hedeflenmiş tedaviler hastalığın kontrolünde umut verici görünmektedir 

[6,7,13].  

Polisitemia vera (PV) hastalarının yaklaşık % 95 'i JAK2 ekzon 14 'teki V617F 

mutasyonunu barındırmakla birlikte , ekson 12 'de de birçok mutasyon tanımlanmıştır. 

JAK2 mutasyonları için yapılan testler miyeloproliferatif neoplazmların teşhisini büyük 

ölçüde kolaylaştırmıştır ve şu anda ulusal ve uluslararası kılavuzlarda ön sıra testleri olarak 

yerleşmiştir [6,8].  

2016 WHO sınıflamasına göre polisitemia vera için tanı kriterleri ; 

a)Majör kriterler  

➢ Hemoglobin erkekte >16.5 g/dL, kadında >16g/dL veya hematokrit erkekte >%49, kadında 

>%48 veya artmış kırmızı hücre kitlesi, 

➢  Pleomorfik, olgun megakaryositlerle belirgin eritroid, granülositik ve megakaryositik 

proliferasyon dahil üç seride artış ve yaş ile uyumlu olmayan hipersellülarite gösteren kemik 

iliği biyopsisi, 

➢ JAK2 veya JAK2 ekson 12 mutasyonunun varlığı. 
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b)Minör kriter  

➢ Subnormal serum eritropoetin seviyesi, 

PV tanısı için üç majör kriter ya da ilk iki majör kriter ve bir minör kriter gerekmektedir. 

Sürekli yüksek hemoglobin varlığında 3. majör kriter ve minör kriter varlığında ise 2. majör 

kriter gereksinimi aranmayabilir [2]. 

Tablo 1: WHO 2016 Polisitemia Vera tanı kriterleri 

 

1.1.4. Primer Miyelofibrozis (PMF) 

 

Primer miyelofibrozis, megakaryositik dizide klonal neoplastik hücre artışı, kemik 

iliğinde fibroz ve ilik dışı hematopoezle kendini gösteren miyeloproliferatif bir neoplazidir 

[16]. İnsidansı 100.000 kişi başına 1,7 ile 2,4 arasında değişmektedir. Patogenezinde, 

megakaryosit ağırlıklı klonal proliferasyon, reaktif kemik iliği stromal değişiklikleri ve 

ekstramedüller hematopoez yer almaktadır. Miyelofibrozis (MF) primer olabilir (“primer 

miyelofibrozis” [PMF], daha önce “idiopatik MF”, “agnogenik miyeloid metaplazi” veya 

“MF ile miyeloid metaplazi” olarak adlandırılır) veya sekonder olarak adlandırılan, 

polisitemia vera (PV; “Post-PV MF” (PPV-MF)) veya esansiyel trombositemi (ET; “post-ET 

MF” olarak adlandırılmaktadır) [20].  

Hastaların yaklaşık yarısında edinsel JAK2 V617F mutasyonu saptanmıştır [15,16,17]. 

JAK2 V617F alel yükü düşük  bulunan hastalarda daha düşük hemoglobin düzeyi ve daha az 

splenomegali bulunduğu ancak sitopeniye bağlı enfeksiyonlar veya lösemik transformasyon 

nedeni ile daha kötü sağkalım ile birlikte olduğu gösterilmiştir. Hematopoetik öncüllerin 

dolaşımda artışı miyelofibrozisin bir özelliğidir [16]. Bu öncül hücrelerin kemik iliğindeki 

kök hücrelerin proteolitik salınımından kaynaklandığı düşünülmektedir. Dolaşan öncül 

hücrelerin seviyesinde yükselme, periferik kanda CD34 hücre sayısına artış olarak 



9 
 

yansımaktadır. Periferik kandaki mutlak CD34 sayısının, PMF’i diğer Ph (-) KMPH’dan ayırt 

etmede ve blastik transformasyonu tahmin etmede önemli olduğu düşünülmektedir [17,18]. 

Miyelofibroziste yapısal semptomların varlığı kötü prognoz ile ilişkilidir. Hastaların 

%15-30 ’u asemptomatiktir ve splenomegali açısından incelenirken tanı alırlar. Bununla 

birlikte en sık  görülen şikayetler; halsizlik, kilo kaybı, gece terlemesi gibi yapısal 

semptomlar, splenomegaliye bağlı karında şişkinlik, erken doyma, karın ağrısı ve kemik 

ağrısıdır. İnefektif eritropoez ve ekstramedüller hematopoez anemi ve organomegalinin 

başlıca nedenidir. Portal hipertansiyona bağlı komplikasyonlar görülebildiği gibi 

ekstramedüller hematopoezin gerçekleştiği yere göre pulmoner hipertansiyon, plevral 

efüzyon, asit, spinal kord kompresyonu gibi komplikasyonlar da gözlenebilmektedir [19]. 

 

Primer miyelofibrozis için 2016 Dünya Sağlık Örgütü tanı kriterleri; 

Prefibrotik / Erken PMF (PMF öncesi) 

a)Majör kriterler 

➢ Megakaryositik proliferasyon ve atipi , 

retikülin fibrozis grade >1 olmaksızın , yaşa 

göre artmış kemik iliği selülaritesi, granülositik 

proliferasyon ve sıklıkla azalmış eritropoez ile 

birlikte, 

➢ BCR-ABL(+) KML, PV, ET, MDS veya diğer 

miyeloid neoplazm için WHO kriterlerini 

karşılanmaması, 

➢ JAK2, CalR, veya MPL mutasyonu varlığı 

veya bu mutasyonların yokluğunda, bir klonal 

Aşikar PMF  

a)Majör kriterler  

➢ Retikülin ve / veya kollajen fibrozisin  (grade 2 

veya 3) eşlik ettiği megakaryosit proliferasyonu 

ve atipi, 

➢ BCR-ABL1(+ ) KML, PV, ET, MDS veya 

diğer miyeloid neoplazmları için WHO 

kriterlerini karşılamamak, 

➢ JAK2 , CalR veya MPL mutasyonu varlığı veya 

yokluğunda, bir klonal markır mevcudiyeti. 

b)Minör kriterler 

➢ Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının varlığı 
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markır mevcudiyeti. 

b)Minör kriterler 

➢ Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının 

varlığı(iki ardışık tespitte doğrulanmış olmalı), 

1. Başka bir nedene bağlanamayan anemi, 

2. Lökositoz ≥ 11 × 10 9 / L, 

3. Palpable splenomegali, 

4. Artmış LDH düzeyi. 

(iki ardışık tespitte doğrulanmış olmalı), 

1. Başka bir nedene bağlanamayan anemi, 

2. Lökositoz ≥ 11 × 10 9 / L, 

3. Palpable splenomegali, 

4. Artmış LDH düzeyi, 

5. Lökoeritroblastozis. 

Mevcut prefibrotik/erken faz PMF veya aşikar PMF tanısı için üç majör kriter ve en az bir minör 

kriter varlığı gerekmektedir [2,17,19,20]. 

   Tablo 2: WHO 2016 Primer Miyelofibrozis tanı kriterleri.  

 

Uluslararası Prognostik Skorlama Sistemi (IPSS) ve Dinamik Uluslararası Prognostik 

Skorlama Sistemi (DIPSS), MF 'de prognozu değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan iki 

skaladır. Bu puanlama sistemleri her zaman MF 'nin genetik heterojenliğini 

yansıtmamaktadır. ASXL1 , EZH2 , SRSF2, IDH1 / IDH2  genlerin herhangi birinde 

mutasyon taşıyan hastalar , bu genlerin herhangi birinde mutasyona sahip olmayan MF 

hastalarına kıyasla daha kısa bir genel sağkalım oranına sahiptir ve akut miyeloid lösemiye 

dönüşme riski daha yüksektir [21,24]. 

 

Tablo 3: Primer Miyelofibrozis IPSS risk skorlaması   

• Yaş > 65,  

• Hb < 10 g/dl,  

• Lökosit sayısı > 25.000/mm³,  

• Dolaşan blast sayısı ≥ %1, 
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• Konstitüsyonel semptomların varlığı.  

Her biri 1 puan olmak üzere; düşük risk 0 puan, orta-1 risk 1 puan, orta-2 risk 2 puan ve 

yüksek risk ≥ 3 puan olarak tanımlanmaktadır. 

 

Tablo 4: Primer Miyelofibrozis DIPSS risk skorlaması  

• Yaş > 65, 

• Hb < 10 g/dl,  

• Lökosit sayısı > 25.000/mm³,  

• Dolaşan blast sayısı ≥ %1, 

• Konstitüsyonel semptomların varlığı.  

 Hgb < 10 g/dl için 2 puan olmak üzere; diğerleri için 1 puan almaktadır; düşük risk 0 puan, 

orta-1 risk 1-2 puan, orta-2 risk 3-4 puan ve yüksek risk 5-6 puan olarak tanımlanmaktadır. 

 

Tablo 5: Primer Miyelofibrozis DIPSS-plus risk skorlaması  

• Yaş > 65,  

• Hgb < 10 g/dl,  

• Lökosit sayısı > 25.000/mm³,  

• Dolaşan blast sayısı ≥ %1,  

• Konstitüsyonel semptomların varlığı,  

• Eritrosit transfüzyon ihtiyacı,  

• Trombositopeni (trombosit sayısı < 100.000/mm³ ),  

• Kötü karyotip anormalliği (kompleks karyotip veya trizomi 8, 7/7q , i(17q), inv(3), 

5/5q, 12p veya 11q23 rearanjmanını içeren bir veya iki anormallik).  

Her biri 1 puan olmak üzere; düşük risk 0 puan, orta-1 risk 1 puan, orta-2 risk 2 veya 3 

puan ve yüksek risk ≥ 4 puan olarak tanımlanmaktadır. 
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1.1.5. Esansiyel Trombositemi (ET) 

 

Esansiyel trombositemi (ET), tromboz ve kanama eğilimi olan trombosit sayısının sürekli 

yükselmesi ile karakterize edinilmiş bir miyeloproliferatif bozukluktur. Genel popülasyondaki 

insidansı 0,59-2,53/100,000 dir [21,22]. Tanıdaki medyan yaşı 65-70 yıldır, ancak hastalık her 

yaşta ortaya çıkabilir. Kadın-erkek oranı yaklaşık 2: 1'dir. Klinik tablo, vasküler oklüzif 

olaylara (serebrovasküler, koroner ve periferik dolaşımı içeren) ve kanamalara yatkınlık ile 

birliktedir. ET 'li bazı hastalar asemptomatiktir, diğerleri vazomotor (baş ağrıları, görme 

bozuklukları, baş dönmesi, atipik göğüs ağrısı, distal parestezi, eritromelalji), damar 

tıkanıklığı veya kanama gibi semptomlar gösterebilir. Büyük arterlerin trombozları ET ile 

ilişkili önemli bir ölüm nedenidir veya ciddi nörolojik, kardiyak veya periferik arter 

bulgularını tetikleyebilir. ET sahip hastalar normal popülasyona göre benzer yaşam sürelerine 

sahiptir[20,21,22].  

a)Majör kriterler 

➢ Trombosit sayısının devamlı olarak 450 x109/L’nin üzerinde olması (tetkik süresi boyunca), 

➢ Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde megakaryositik hiperplazi buluması (olgun ve büyük 

megakaryositler); nötrofil granülopoezinde veya eritropoezde belirgin artış veya sola kayma 

olmamalı, 

➢ BCR-ABL (+) KML, PV, PMF, MDS veya diğer miyeloid neoplazmlar için WHO 

kriterlerini karşılamamak, 

➢ JAK2, CalR veya MPL mutasyonunun varlığı. 

b)Minör kriterler 

➢ Klonal bir işaretin varlığı (örn. Anormal karyotip) veya reaktif trombositoz için kanıt 

yokluğu. 

ET tanısı, dört temel kriteri veya ilk üç ana kriteri ve bir minör kriteri karşılamalıdır [2,20]. 
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Tablo 6: WHO 2016 Esansiyel Trombositemi tanı kriterleri 

 

1.1.6. Kronik eozinofilik lösemi  

 

Kronik Eozinofilik Lösemi , gerçek insidansı belli olmayan, etiyolojisi bilinmeyen, nadir 

bir kronik miyeloproliferatif bozukluk türüdür ve genellikle 25-55 yaş arası erkeklerde 

görülmektedir. Klinik bulguların spektrumu değişkendir ve hastalar asemptomatik olabilir 

veya endomiyokardiyal fibrozise veya restriktif akciğer hastalığına sahip olabilirler. Klonal 

veya neoplastik eozinofili, hematopoetik kök hücreler ve miyeloid neoplazmlarda malign 

klondan kaynaklanan eozinofili olarak tanımlanır. Eozinofili ve trombosit kaynaklı büyüme 

faktörü reseptör-α geni ve Fip1-benzeri gen mutasyonu (FIP1L1-PDGFRA) içeren 

miyeloproliferatif bir hastalıktır. Kronik eozinofilik lösemi tanısı koymadan önce alerjik, 

parazitik ve periferal eozinofili diğer yaygın nedenleri göz ardı edilmelidir. Eozinofilik 

hastalıkların WHO tarafından sınıflandırılmasına göre, aksi belirtilmedikçe, Philadelphia 

kromozomunun yokluğu veya PDGFRA / B ve FGFR1 genini içeren yeniden düzenleme ve 

eozinofili ile ilişkili diğer akut veya kronik primer kemik iliği tümörlerinin dışlanmasıyla 

tanımlanır [25,26]. 6 ay boyunca sebat eden >1500/mm³ durumunda kronik eozinofilik lösemi 

düşünülmelidir. 

FIP1L1-PDGFRA yeniden düzenlemesi ile ilişkili olan eozinofili, kronik eozinofilik 

löseminin bir alt kümesini temsil eder ve etkilenen hastalar imatinib tedavisine duyarlıdır 

[27].  

Değişken sağ kalım oranları mevcuttur, medyan sağkalım 22.2 aydır. Akut lösemiye 

dönüşüm sıktır. Belirgin splenomegali oluşu, periferik kandaki veya kemik iliğinde artmış 

öncü hücreler, sitogenetik anormallikler ve displastik özellikler olumsuz prognostik özellik 

göstermektedir [27,28]. 
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1.2. JAK2, CalR (kalretikülin) ,MPL gen mutasyonları ve diğer mutasyonlar  

 

1.2.1. JAK2 geni ve V617F mutasyonu 

 

JAK2 gen mutasyonu bcr-abl negatif kronik miyeloproliferatif hastalıklarda [bcr-abl (-) 

KMPH] görülen en yaygın değişikliktir [10,12]. JAK2 geni, GM-CSF, G-CSF, IL–3, Tpo ve 

Epo reseptörleri (TpoR, EpoR) tarafından intrasellüler sinyallerin iletiminde önemli rol 

oynamaktadır (31). JAK2 proteinin 617. pozisyonundaki valinin fenialanine ( çoğunlukla 

ekzon 14 te ) dönüşümü ile oluşan mutasyon sonucu kronik miyeloproliferatif hastalıklar 

ortaya çıkmaktadır. JAK2 V617F mutasyonunu taşıyan olgular incelendiğinde, mutasyonun 

sonradan somatik olarak kazanılmış olduğu ve bunun miyeloid seri içindeki hücrelerde sınırlı 

kaldığı görülmüştür. JAK2 ’nin etkili olduğu sinyal yolakları arasında STAT5, STAT3, MAP 

kinaz yolları ve PI3K/Akt yolları bulunmaktadır. Gelişen bu mutasyon proteinleri aktive 

ederek hücre proliferasyon ve apopitozisin bozulmasına neden olur (31). JAK STAT sinyal 

yolağındaki negatif geri bildirim mekanizmasının bozulması ve hematopoetik öncül 

hücrelerde büyüme faktörlerine karşı aşırı bir sensitizasyonla birlikte kontrolsüz 

proliferasyona sebep olmaktadır (32). JAK2 gen bölgesindeki translokasyonlar, delesyonlar, 

nokta mutasyonları ve insersiyonlar genin aktivitesindeki artışa neden olmaktadır (33). 

Yapılan son çalışmalarda JAK2 gen mutasyonu pozitif ET ‘li hastalarda başta tromboz olmak 

üzere komplikasyonların daha sık görüldüğünü göstermektedir (37). 

JAK2 mutasyonları olan/olmayan miyeloproliferatif neoplazmları olan hastalarda ek 

mutasyonlar tespit edilmiştir . Bu mutasyonlar iki ana sınıfa ayrılır: trombopoietin 

reseptörünü (MPL) aktive eden sinyalleşme mutasyonları veya LNK gibi negatif  

regülatörlerin mutasyonları ile DNA metilasyonunun epigenetik düzenleyicilerindeki 

mutasyonlar ( TET2, DNMT3A ve IDH1 / 2 ) veya kromatin yapısı ( EZH2 ve ASXL1 ) 

mutasyonlarıdır [5,7,9,10,11].  
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     Şekil 2: JAK-STAT sinyal yolağı(34) 

 

 

1.2.2. Kalretikülin gen mutasyonu 

 

Kalretikülin (CalR), başta endoplazmik retikulum olmak üzere sitoplazma ve hücre 

membranının dış yüzünde bulunan çok fonksiyonlu bir kalsiyum bağlayıcı proteindir. Bu 

fonksiyonu sayesinde hücre büyümesi ve bölünmesi, hareket, hücrelerin birbirine bağlanması 

ve programlanmış hücrenin düzenlenmesi kontrolünde rol oynadığı düşünülmektedir. 

Ayrıca CalR, hücre içi kalsiyum homeostazisi ve endoplazmik retikulumdaki proteinlerin 

katlanmasında önemli rol oynar (35).  Esansiyel trombositemi ve PMF 'si olan hastaların 

yaklaşık % 20 ila 25 'inde CalR mutasyonları tanımlanmıştır. Şimdiye kadar tanımlanan tüm 

mutasyonlar, 19. kromozomun ekson 9 'undaki insersiyon ya da delesyonlardır (36). 50 nin 

üzerinde farklı CalR gen mutasyonu tanımlanmasıyla beraber en sık görülen mutasyonlar Tip 

1 ve Tip 2 CalR gen mutasyonlarıdır. Tip 1 gen mutasyonunu 52-bp delesyonu oluştururken, 

Tip 2 mutasyonu 5-bp insersiyonu nedenli oluşmaktadır. Tip 1 ve Tip 2 mutasyonları, CalR 

gen mutasyonlarının %85 ‘ini oluşturmaktadır.  
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CalR Tip 1 gen mutasyonunun PMF de daha sık görüldüğü bilinmektedir (38). Ayrıca 

yapılan başka bir araştırmada da Tip 2 CalR, Tip 1 CalR e göre daha fazla fibrozisle 

ilişkilendirilmiştir [38,40]. Yine bu çalışmayla uyumlu olabilecek diğer bir veri ise, Post-ET 

miyelofibrozisin Tip 2 CalR ile daha fazla ilişkili olduğudur [38,39]. 

CalR gen mutasyonu pozitif hastalar, sadece JAK2 mutasyonlu hastalara kıyasla daha 

yüksek trombosit sayısı ve düşük trombotik risk gösterir [36,38]. Diğer bir yandan, PMF li 

hastalarda yapılan bir çalışmada CalR gen mutasyonuna sahip hastalarda ortalama sağkalım 

süresi anlamlı bir şekilde daha uzun olduğu görülmüş (39). 

 

1.2.3. MPL geni ve mutasyonu 

 

MPL geni hücrelerin büyüme ve bölünmesini kontrol eden trombopoetin reseptörünü 

kodlamaktadır.  Bu gen özellikle megakaryositlerin çoğalmasında rol oynadığı gibi 

hematopoetik kök hücrelerin korunmasında da görev almaktadır. Trombopoetin tarafından 

uyarılan bu reseptör vasıtasıyla kan hücrelerinin üretiminin kontrolü sağlanmış olur (41).  

MPL geni 1. kromozomun kısa kolu üzerinde kodlanmaktadır. Bu gendeki gelişen 

mutasyon yapısal olarak aktive olan trombopoetin reseptörüne yol açmaktadır. CalR gen 

mutasyonunda görüldüğü gibi fibrozis gelişimi ile ilişkilendirilse bile, prefibrotik 

miyelofibrozis MPL gen mutasyonlu hastalarda daha nadir görülür [41,42].  

2- MATERYAL ve YÖNTEM 

 2.1. Araştırmanın Amacı  

 Çalışmamızda temel olarak kliniğimizde takip ettiğimiz JAK 2 gen mutasyonu 

taşımayan kronik miyeloproliferatif hastalıklarda Kalretikülin ve MPL gen mutasyonunun 

sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu hasta gruplarında hastalığın yaş, cinsiyet ve 

laboratuvar bulguları arasındaki ilişkinin tanımlanması planlanmıştır. 
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2.2. Hastalar ve Yöntem 

 

İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı’nda Nisan 

1995- Mart 2013 tarihleri arasında tanı konulup, takip edilen JAK2 gen mutasyonu negatif 

saptanan kronik miyeloproliferatif hastalığı olan 46 hastanın demografik özellikleri, 

laboratuvar bulguları ve kalretikülin ve MPL gen sonuçları incelendi.  

 Hastaların değerlendirilmesi için hazırlanan form ile cinsiyet, tanı tarihi, tanının 

konulduğu yaş, tanı konulduğu dönemdeki klinik bulgular, laboratuvar ve genetik analiz 

sonucu, uygulanan tedavi seçenekleri ile son takipteki laboratuvar bulgularının kaydedilmesi 

planlandı.  

Araştırma protokolü İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 

değerlendirildi ve 15.08.2018 tarihinde onaylandı. 

 Hastaların mevcut gen analizleri için rutin takipleri esnasında DNA analizleri için 

hasta onamlarının alınmasının ardından 2 cc EDTA ‘lı tüpe periferik kan örneği alınarak 

saklandı. Alınan periferik kan örneklerinden kit manuelinde belirtilen şekilde genomik DNA 

izolasyonu gerçekleştirildi. Üreticinin önerdiği çalışma protokolü kullanılarak semi kantitatif 

olarak JAK2 V617F tayini yapıldı. CalR (ekzon 9) ve MPL W515L/K mutasyonlarının 

analizleri LightCycler 480II Real-Time PZR cihazında (Roche Diagnostics) gerçekleştirildi. 

CalR mutasyon analizi yüksek çözünürlüklü melting (YÇM) analizi ile, MPL W515L/K 

mutasyonlarının analizleri YÇM ve allel spesifik PZR analizi ile gerçekleştirildi. 

 İncelenen gen analizleri için Genom Sağlık Ürünleri tarafından destek sağlanmıştır. 

İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 

(Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metodlar (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, minimum, 

maksimum) kullanıldı. Nicel verilerin normal dağılıma uygunlukları Kolmogorov-Smirnov, 

Shapiro-Wilk testi ve grafiksel değerlendirmeler ile sınanmıştır. Normal dağılım göstermeyen 
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verilerin iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi kullanıldı. Normal dağılım 

göstermeyen parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon Signed Ranks test 

kullanıldı. Nitel verilerin karşılaştırılmasında ise Fisher’s Exact test kullanıldı. Anlamlılık en 

az p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

3- BULGULAR 

 

Çalışma İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim 

Dalı’nda %60.9 ’u (n=28) kadın, %39.1 ’i (n=18) erkek olmak üzere toplam 46 olgu ile 

yapılmıştır. Olguların yaşları 23 ile 93 arasında değişmekte olup, ortalama 53.59±16.44 yıldır. 

 

Tablo 7: Demografik Özelliklerin Dağılımı 

Demografik özellikler n (%) 

Yaş (yıl) Min-Mak 

(Medyan) 

23-93 (52) 

 Ort±Ss 53,59±16,44 

Cinsiyet Kadın 28 (60,9) 

 Erkek 18 (39,1) 

Tanı PMF 12 (26,1) 

 ET 34 (73,9) 

Ek hastalık Yok 32 (69,6) 

 Var 14 (30,4) 
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Şekil 3: Cinsiyet dağılımı 

 

Olguların %26.1 ’i (n=12) PMF, %73.9 ’u (n=34) ise ET tanısı almıştır. Olguların 

%30.4 ’ünde (n=14) ek hastalık görülmektedir. 

 

 

Şekil 4: Tanıların dağılımı 
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Tablo 8: Genlere İlişkin Dağılımlar 

Genler   n (%) 

CalR-tip1 Yok 34 (73,9) 

 Var 12 (26,1) 

CalR-tip2 Yok 40 (87,0) 

 Var 6 (13,0) 

MPL-L Yok 45 (97,8) 

 Var 1 (2,2) 

MPL-K Yok 43 (93,5) 

 Var 3 (6,5) 

 

 

Olguların %26.1 ’inde (n=12) CalR Tip1, %13.0 ’ünde (n=6) CalR Tip2, %2.2 ’sinde 

(n=1) MPL-L ve %6.5 ’inde (n=3) MPL-K genleri görülmektedir. Hastaların %56,5 ’inde 

(n:26) dört gen mutasyonu da saptanmadı. 
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Şekil 5: Saptanan gen mutasyonlarının dağılımı 

Tablo 9: Tedavilere İlişkin Dağılımlar 

Tedaviler  n (%) 

Asetil salisilat Yok 4 (8,7) 

 Var 42 (91,3) 

Hidroksiüre Yok 6 (13) 

 Var 40 (87) 

İnterferon Yok 40 (87) 

 Var 6 (13) 

Lenalidomid Yok 45 (97,8) 

 Var 1 (2,2) 

Warfarin Yok 45 (97,8) 

 Var 1 (2,2) 

Anagrelid Yok 44 (95,7) 

 Var 2 (4,3) 

Ruksolitinib Yok 45 (97,8) 

 Var 1 (2,2) 

 

Olguların %91.3 ’ünde (n=42) asetil salisilik asit, %87.0 ’sinde (n=40) hidroksiüre, 

%13.0 ’ünde (n=6) interferon, %2.2 ’sinde (n=1) lenalidomid, %2.2 ’sinde (n=1) warfarin, 

%4.3 ’ünde (n=2) tromboreduktin ve %2.2 ’sinde (n=1) ruksolitinib tedavisi görülmektedir. 
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Tablo 10: Laboratuvar Sonuçlarının Dağılımı 

Hemoglobin Min-Mak 

(Medyan) 

5,8-15,9 (11,8) 

 Ort±Ss 11,68±2,06 

Hematokrit Min-Mak 

(Medyan) 

19,4-45,2 (35,9) 

 Ort±Ss 36,08±8,90 

Trombosit Min-Mak 

(Medyan) 

35.700-2.631.000 (863.500) 

 Ort±Ss 857.776,09±480.964,89 

Lökosit Min-Mak 

(Medyan) 

3610-24500 (7850) 

 Ort±Ss 8969,35±4501,02 

LDH Min-Mak 

(Medyan) 

205-1116 (426) 

 Ort±Ss 511,93±218,58 

MCV Min-Mak 

(Medyan) 

74,8-127,9 (93,9) 

 Ort±Ss 97,08±15,61 

 

Olguların laboratuvar sonuçlarına ilişkin dağılımlar Tablo 10’da görülmektedir. 
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Tablo 11: Tanılara Göre Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi 

 Tanı 

P PMF (n=12) ET (n=34) 

Yaş (yıl) Min-Mak 

(Medyan) 

33-85 (50) 23-93 (52,5) a0,970 

 Ort±Ss 55,17±18,20 53,03±16,02  

Cinsiyet; n (%) Kadın 10 (83,3) 18 (52,9) b0,090 

 Erkek 2 (16,7) 16 (47,1)  

Ek hastalık; n 

(%) 

Yok 6 (50,0) 26 (76,5) b0,143 

 Var 6 (50,0) 8 (23,5)  

aMann Whitney U Test  bFisher’s Exact Test  

Olguların yaşlarına ve cinsiyet dağılımlarına göre tanı istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

Olgularda ek hastalık varlığına göre de tanıları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmamıştır (p>0.05). 

 

Tablo 12: Tanılara Göre Genlerin Değerlendirilmesi 

Genler 

Tanı 

bp 

PMF (n=12) ET (n=34) 

n (%) n (%) 

CalR-tip1 Yok 8 (66,7) 26 (76,5) 0,703 

 Var 4 (33,3) 8 (23,5)  

CalR-tip2 Yok 11 (91,7) 29 (85,3) 1,000 
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 Var 1 (8,3) 5 (14,7)  

MPL-L Yok 11 (91,7) 34 (100) 0,261 

 Var 1 (8,3) 0 (0)  

MPL-K Yok 9 (75,0) 34 (100) 0,014* 

 Var 3 (25,0) 0 (0)  

bFisher’s Exact Test  *p<0.05 

 

Olguların tanılarına göre CalR Tip1, CalR Tip2 ve MPL-L genlerinin görülme oranları 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

 Olguların tanılarına göre MPL-K genlerinin görülme oranları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.014; p<0.05); PMF tanısı alan olgularda MPL-K 

geninin görülme oranı, ET tanısı alanlardan daha yüksektir. 

 

Şekil 6: Tanılara göre genlerin dağılımı 
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Tablo 13: Tanılara Göre Tedavilerin Değerlendirilmesi 

Tedaviler 

Tanı 

bp 

PMF (n=12) ET (n=34) 

n (%) n (%) 

Asetil salisilat Yok 4 (33,3) 0 (0) 0,003** 

 Var 8 (66,7) 34 (100)  

Hidroksiüre Yok 1 (8,3) 5 (14,7) 1,000 

 Var 11 (91,7) 29 (85,3)  

İnterferon Yok 11 (91,7) 29 (85,3) 1,000 

 Var 1 (8,3) 5 (14,7)  

Lenalidomid Yok 11 (91,7) 34 (100) 0,261 

 Var 1 (8,3) 0 (0)  

Warfarin Yok 12 (100) 33 (97,1) 1,000 

 Var 0 (0) 1 (2,9)  

Anagrelid Yok 12 (100) 32 (94,1) 1,000 

 Var 0 (0) 2 (5,9)  

Ruksolitinib Yok 11 (91,7) 34 (100) 0,261 

 Var 1 (8,3) 0 (0)  

bFisher’s Exact Test  **p<0.01 

 

Olguların %32,6 ‘sında splenomegali mevcut idi. PMF li hastaların %75 ‘inde 

splenomegali gözlenirken, ET li hastaların %17,6 ‘sında splenomegali gözlendi. Tanılara göre 

klinik bulgu olarak splenomegali görülme oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptandı (p=0.001; p<0.01); PMF tanısı alan olgularda, ET tanısı alanlardan daha yüksek 

olduğu gözlenmiştir. 
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Şekil 7: Tanılara göre splenomegali görülme oranı 

 

Olguların tanılarına göre Asetil salisilik asit tedavisi alma oranları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.003; p<0.01); ET tanısı alan olgularda ASA tedavisi 

alma oranı, PMF tanısı alanlardan daha yüksektir. 

 

 

Şekil 8: Tanılara göre ASA tedavisi alma oranlarının dağılımı 
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Olguların tanılarına göre Hidroksiüre, İnterferon, Lenalidomid, Warfarin, Anagrelid ve 

Ruksolitinib tedavisi alma oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p>0.05). 

 

Tablo 14: Tanılara Göre Takiplerdeki Laboratuvar Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Takiplerdeki 

laboratuvar sonuçları 

Tanı 

ap PMF (n=12) ET (n=34) 

Hb ölçümleri    

İlk 

ölçüm 

Min/Mak 

(Medyan) 

5,8/ 11,1 (10) 7,9/ 15,9 (12,7) 0,001** 

Ort±Ss 9,74±1,35 12,37±1,83  

Son 

ölçüm 

Min/Mak 

(Medyan) 

6,4/ 11,9 (8,8) 7,2/ 15,9 (12) 0,001** 

Ort±Ss 9,18±1,70 12,05±1,96  

 cp 0,209 0,299  

İlk- son 

farkı 

Min/Mak 

(Medyan) 

-3,5/ 2,8 (-0,6) -6,8/ 5,1 (-0,3) 0,754 

Ort±Ss -0,56±1,81 -0,33±2,29  

Hct ölçümleri    

İlk 

ölçüm 

Min/Mak 

(Medyan) 

19,4/ 32,2 (31) 25,8/ 45,2 (37,5) 0,001** 

Ort±Ss 29,76±3,55 38,31±9,18  

Son 

ölçüm 

Min/Mak 

(Medyan) 

19,3/ 34,1 (26,7) 21,4/ 47 (36,3) 0,001** 
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Ort±Ss 26,91±4,67 35,48±5,60  

 cp 0,092 0,043*  

İlk- son 

farkı 

Min/Mak 

(Medyan) 

-12,2/ 7,5 (-3,3) -39,9/ 12,2 (-2) 0,532 

Ort±Ss -2,85±5,79 -2,83±9,30  

Plt ölçümleri    

İlk 

ölçüm 

Min/Mak 

(Medyan) 

35700/ 921000 

(474500) 

326000/ 2631000 

(932500) 

0,001** 

Ort±Ss 472808,33±338308,34 993647,06±452088,55  

Son 

ölçüm 

Min/Mak 

(Medyan) 

40000/ 651000 

(254500) 

185000/ 906000 

(455500) 

0,017* 

Ort±Ss 307125,00±216985,14 476373,53±196731,30  

 cp 0,071 0,001**  

İlk- son 

farkı 

Min/Mak 

(Medyan) 

-585000/ 226000  

(-94500) 

-1930000/ 439000  

(-526500) 

0,028* 

Ort±Ss -

165683,33±257561,86 

-517273,53±509719,39  

Wbc ölçümleri    

İlk 

ölçüm 

Min/Mak 

(Medyan) 

3610/ 23400 (8480) 4970/ 24500 (7850) 0,802 

Ort±Ss 9416,67±6305,40 8811,47±3778,24  

Son 

ölçüm 

Min/Mak 

(Medyan) 

3100/ 35000 (5950) 2600/ 47600 (6400) 0,717 

Ort±Ss 8268,33±8722,10 7697,06±7464,45  
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 cp 0,374 0,005**  

İlk- son 

farkı 

Min/Mak 

(Medyan) 

-16500/ 15600 (-1230) -16800/ 32740 (-1535) 0,920 

Ort±Ss -1148,33±7732,34 -1114,41±7034,61  

aMann Whitney U Test  cWilcoxon Signed Ranks Test  *p<0.05 

 **p<0.01 

 

Hemoglobin ölçümlerinin değerlendirilmesi 

Olguların tanılarına göre ilk hemoglobin ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıştır (p=0.001; p<0.01); ET tanısı alan olguların ilk hemoglobin ölçümleri, 

PMF tanısı alanlardan daha yüksektir. Olguların tanılarına göre son hemoglobin ölçümleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.001; p<0.01); ET tanısı alan 

olguların son hemoglobin ölçümleri, PMF tanısı alanlardan daha yüksektir.  

PMF tanısı alan olguların ilk ölçüme göre son hemoglobin ölçümlerindeki değişim 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). ET tanısı alan olguların ilk ölçüme göre 

son hemoglobin ölçümlerindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
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Olguların ilk ölçüme göre son hemoglobin ölçümlerindeki değişim, aldıkları tanılara 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).

 

Şekil 9: Tanılara göre hemoglobin ölçümlerinin dağılımı 

Hct ölçümlerinin değerlendirilmesi 

Olguların tanılarına göre ilk HCT ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıştır (p=0.001; p<0.01); ET tanısı alan olguların ilk HCT ölçümleri, PMF 

tanısı alanlardan daha yüksektir. Olguların tanılarına göre son HCT ölçümleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.001; p<0.01); ET tanısı alan olguların 

son HCT ölçümleri, PMF tanısı alanlardan daha yüksektir.  

PMF tanısı alan olguların ilk ölçüme göre son HCT ölçümlerindeki değişim (düşüş) 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). ET tanısı alan olguların ilk ölçüme göre 

son HCT ölçümlerindeki değişim (düşüş) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.043; 

p<0.05). 
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 Olguların ilk ölçüme göre son HCT ölçümlerindeki değişim, aldıkları tanılara göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

 

Şekil 10: Tanılara göre HCT ölçümlerinin dağılımı 

 

PLT ölçümlerinin değerlendirilmesi 

Olguların tanılarına göre ilk PLT ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıştır (p=0.001; p<0.01); ET tanısı alan olguların ilk PLT ölçümleri, PMF 

tanısı alanlardan daha yüksektir. Olguların tanılarına göre son PLT ölçümleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.017; p<0.05); ET tanısı alan olguların 

son PLT ölçümleri, PMF tanısı alanlardan daha yüksektir.  

PMF tanısı alan olguların ilk ölçüme göre son PLT ölçümlerindeki değişim (düşüş) 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). ET tanısı alan olguların ilk ölçüme göre 

son PLT ölçümlerindeki değişim (düşüş) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.001; 

p<0.01). 
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 Olguların ilk ölçüme göre son PLT ölçümlerindeki değişim (düşüş) de, aldıkları 

tanılara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p=0.028; p<0.05); ET tanısı 

alan olguların ilk ölçüme göre son PLT ölçümlerindeki düşüş, PMF tanısı alanlardan daha 

fazladır. 

 

Şekil 11: Tanılara göre PLT ölçümlerinin dağılımı 

 

WBC ölçümlerinin değerlendirilmesi 

Olguların tanılarına göre ilk ve son WBC ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

PMF tanısı alan olguların ilk ölçüme göre son WBC ölçümlerindeki değişim (düşüş) 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). ET tanısı alan olguların ilk ölçüme göre 

son WBC ölçümlerindeki değişim (düşüş) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.005; 

p<0.15). 
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 Olguların ilk ölçüme göre son WBC ölçümlerindeki değişim, aldıkları tanılara göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

 

 

Şekil 12: Tanılara göre WBC ölçümlerinin dağılımı 

 

Tablo 15: Tanılara Göre Laboratuvar Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Laboratuvar sonuçları 

Tanı 

p PMF (n=12) ET (n=34) 

LDH Min-Mak 

(Medyan) 

205-1116 

(675,5) 

291-998 (393) 0,005** 

 Ort±Ss 688,50±273,60 447,73±154,98  

MCV Min-Mak 

(Medyan) 

74,8-118,4 (87) 76,7-127,9 (97) 0,075 
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 Ort±Ss 90,28±13,64 99,42±15,75  

aMann Whitney U Test  **p<0.05 

 

Olguların tanılarına göre LDH ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmıştır (p=0.005; p<0.01); PMF tanısı alan olguların LDH ölçümleri, ET tanısı 

alanlardan daha yüksektir. 

 

 

Şekil 13: Tanılara göre LDH ölçümlerinin dağılımı 

Olguların tanılarına göre MCV ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmazken (p=0.075; p>0.05); PMF tanısı alan olguların MCV ölçümlerinin, ET tanısı 

alanlardan düşük olması dikkat çekici düzeydedir. 
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Şekil 14: Tanılara göre MCV ölçümlerinin dağılımı 

 

4- TARTIŞMA 

Kronik miyeloproliferatif hastalıkların tanısında JAK 2 gen mutasyon analizinin 

önemli rol oynadığı uzun yıllardır bilinmekteyken, yapılan son çalışmalar ilave gen 

analizlerinin önemini ortaya koymaktadır. Bu amaçla bakılan diğer önemli gen analizlerinden 

bazılarını kalretikülin ve MPL gen mutasyonları oluşturmaktadır. KMPH li hastalarda JAK2 

gen mutasyonu sonrasında en sık görülen gen mutasyonu kalretikülin genindedir [50,51,52]. 

Araştırmamız %60.9 ’u (n=28) kadın, %39.1 ’i (n=18) erkek olmak üzere toplam 46 

olgu ile yapıldı. Bu olguların %26.1 ’i (n=12) PMF, %73.9 ’u (n=34) ise ET tanısı almış olup 

%30.4 ’ünde (n=14) ek hastalık görülmektedir. Ek hastalık taşıma oranları arasında anlamlı 

istatistiksel fark gözlenmedi. Olgular ortalama yaşı 53 olarak saptanmış olup, yapılan diğer 

kronik miyeloproliferatif hastalıklarla ilgili çalışmalara benzerdir [43,44]. 
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Çalışmamızda, JAK2 gen analizi saptanmayan PMF ve ET ‘li olgular 

karşılaştırıldığında, klinik bulgu olarak splenomegali görülme oranının PMF li olgularda daha 

fazla olduğu gözlenmiştir. JAK 2 gen mutasyonu taşıyan PMF ve ET li olgularda yapılan 

çalışmalarda ise splenomegali oranlarının benzer olduğu bilinmektedir (47).  

JAK2 gen mutasyonu taşımayan ET ve PMF ‘li olgularda CalR ve/veya MPL gen 

mutasyonu taşıma oranı, ET ‘li olgularda %67 iken, PMF li olgularda %88 saptanmıştır (52). 

Bizim çalışmamızda ise, JAK2 mutasyonu taşımayan PMF ‘li olguların %66,6 ‘sında CalR 

ve/veya MPL gen mutasyonu taşırken, ET ‘li olguların %35 ‘inde CalR ve/veya MPL gen 

mutasyonu saptanmıştır. 

Olgularımızın %26.1 ’inde (n=12) CalR tip1, %13.0 ’ünde (n=6) CalR tip2, %2.2 

’sinde (n=1) MPL-L ve %6.5 ’inde (n=3) MPL-K gen mutasyonu görülmektedir. Tüm 

olguların sadece birinde ise hem CalR Tip1, hem de MPL-L gen mutasyonu gözlendi. Bu 

hastalardan bir tanesinde hem CalR tip1 hem de CalR tip2 gen mutasyonu olduğu göz önüne 

alındığında, JAK2 gen mutasyonu taşımayan PMF ve ET li olguların %36,9 ‘u CalR gen 

mutasyonu içermektedir. Yapılan bir çalışmada ise, JAK2 ve MPL gen mutasyonu içermeyen 

ET li hastaların %25 ‘inde CalR mutasyonu saptanmış olup, yine JAK2 ve MPL gen 

mutasyonu taşımayan PMF li olguların %35 ‘inde CalR mutasyonu gözlenmiştir (47).  

CalR Tip 1 gen mutasyonunun PMF de daha sık görüldüğü bilinmektedir (38). Aynı 

zamanda görülen CalR mutasyonunun yaş ve trombosit sayısıyla ilişkili olduğu da 

bilinmektedir (47). 

Başka bir araştırmada da Tip 2 CalR, Tip 1 CalR e göre daha fazla fibrozisle 

ilişkilendirilmiştir [38,40]. Bu çalışmayla uyumlu olabilecek diğer bir veri ise, Post-ET 

miyelofibrozisin Tip 2 CalR ile daha fazla ilişkili olduğudur [38,39]. 



37 
 

CalR gen mutasyonu pozitif hastalar, sadece JAK2 mutasyonlu hastalara kıyasla daha 

yüksek trombosit sayısı ve düşük trombotik risk gösterir [36,38,52]. Diğer bir yandan, PMF 

‘li hastalarda yapılan bir çalışmada CALR gen mutasyonuna sahip hastaların ortalama 

sağkalım sürelerinin anlamlı bir şekilde daha uzun olduğu görülmüştür (39). 

Tüm KMPH arasında MPL W515L/K sıklığı %2,6 saptanırken, JAK2 gen mutasyonu 

negatif KMPH grubunda ise %4,8 olarak hesaplanmıştır [29]. Çalışmamızda ise JAK2 

mutasyonu taşımayan olguların %2.2 ’sinde (n=1) MPL-L ve %6.5 ’inde (n=3) MPL-K gen 

mutasyonu gözlenmiştir.   

PMF li olgularda, CalR gen mutasyonu içerme oranı %12 saptanmış olup olguların 

büyük çoğunluğunu Tip1 gen mutasyonu oluşturmuştur, MPL gen mutasyonu taşıma oranının 

ise %5 olduğu görülmüştür [53,54].  

4 gen analizi de incelendiğinde olguların tanılarına göre CalR tip1, CalR tip2 ve MPL-

L genlerinin görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemekte (p>0.05) 

iken, MPL-K gen mutasyonunun görülme oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmıştır (p=0.014; p<0.05); PMF tanısı alan olgularda MPL-K geninin görülme oranının, 

ET tanısı alanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. 

ET ve PMF tanılı hastaların tedavileri incelendiğinde asetil salisilik asit dışında 

anlamlı fark saptanmamış olup, ET tanısı alanlarda asetil salisilat tedavisi alma oranının daha 

yüksek olduğu gözlenmiştir (p=0.003; p<0.01). 

Olguların tanılarına göre LDH ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmış olup(p=0.005; p<0.01); PMF tanısı alan olguların LDH ölçümleri, ET tanısı 

alanlardan daha yüksek saptanmıştır. 
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Sonuç olarak, JAK2 gen mutasyonuyla beraber kalretikülin ve MPL gibi gen analizleri 

hastalık seyrinde önemli bir rol almaktadır. Bu çalışmada, JAK2 mutasyonu taşımayan PMF li 

olguların %66,6 ‘sında CalR ve/veya MPL gen mutasyonu olduğunu ve ET li olguların %35 

‘inde CalR ve/veya MPL gen mutasyonu olduğunu göstermiştir. Bu oranlar, literatürde 

belirtilen oranlardan farklılık göstermektedir. Mevcut gen mutasyonu oranlarının ve prognoza 

etkilerinin gösterilmesi amacıyla ilave veri/çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.   
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