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STANDARDY POSTĘPOWANIA 
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FILADELFIA‐UJEMNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOSTIC STANDARDS FOR CLASSICAL PHILADELPHIA‐NEGATIVE 
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STRESZCZENIE
Klasyczne nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia-ujemne (Ph-uj MPNs), do których za-
liczana jest czerwienica prawdziwa (PV), nadpłytkowość samoistna (ET) oraz pierwotna 
mielofibroza (PMF), to rzadko występujące w populacji pediatrycznej choroby rozrostowe 
układu krwiotwórczego spowodowane zaburzeniami przekazywania sygnałów komórko-
wych w następstwie mutacji genu JAK2 V617F, MPL i/lub CALR. Opracowując zalecenia 
dotyczące postępowania diagnostycznego u dzieci i młodzieży z podejrzeniem Ph-uj MPN, 
uwzględniono przede wszystkim kryteria diagnostyczne określone w zaktualizowanej 
klasyfikacji nowotworów mieloidalnych opublikowanej przez WHO w 2016 r. Ponadto 
w przypadku podejrzenia zwłóknienia szpiku, zarówno pierwotnego, jak i wtórnego, rozwi-
jającego się w przebiegu czerwienicy prawdziwej lub nadpłytkowości samoistnej, uwzględ-
niono rekomendacje zaproponowane w odniesieniu do dzieci i młodzieży przez I. Hofmann 
w 2015 r. W artykule zaprezentowano również badania, które należy wykonywać, monito-
rując status choroby u pacjenta z Ph-uj MPN. Rekomendowane badania obejmują morfo-
logię i rozmaz krwi obwodowej, surowicze stężenie erytropoetyny (wyłącznie u pacjentów 
z PV), biopsję aspiracyjną szpiku z jego oceną cytomorfologiczną, cytofluorymetryczną, 
cytogenetyczną i molekularną, trepanobiopsję szpiku z histo- i immunohistochemiczną 
oceną trepanobioptatu w kierunku cech włóknienia szpiku, a w przypadku stwierdzenia 
włóknienia także badania HLA chorego oraz jego rodziców i rodzeństwa w celu doboru 
dawcy allogenicznych komórek krwiotwórczych. Dodatkowo w odniesieniu do pacjentów 
z PV i ET, w związku z ryzykiem wystąpienia u nich powikłań zakrzepowo-zatorowych, po-
dane zostały zalecenia dotyczące monitorowania układu hemostazy oraz badań obrazo-
wych, które należy wykonać u ww. pacjentów w przypadku podejrzenia zakrzepicy. 
Słowa kluczowe: nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia-ujemne, standardy 
diagnostyczne, dzieci, młodzież

ABSTRACT
Classical Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms (Ph MPNs), i.e. polycythemia 
vera (PV), essential thrombocythemia (ET) and primary myelofibrosis (PMF) are a clonal 
hematopoietic stem cell disorders, rare in pediatric population, developing due to cellular 
signals transduction disturbances occurring as a consequence of JAK2 V617F, MPL and/or 
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CALR mutation. Proposed here diagnostic recommendations for Ph- MPNs in children and 
adolescents are mainly based on the 2016 revision to the WHO classification of myelopro-
liferative neoplasms. In addition, to define diagnostic standards for PMF and myelofibrosis 
secondary to PV or ET the recommendations proposed in 2015 by Hofmann have been 
also exploited. Besides, the laboratory test for monitoring course of diagnosed Ph-MPN are 
proposed. Recommended diagnostic and monitoring tests include peripheral blood counts 
and smear, serum erythropoietin level (exclusively in patients with PV), bone marrow bi-
opsy with bone marrow cytomorphological, cytofluorimetric and molecular evaluation, 
trepanobiopsy with histological and immunohistochemical studies in direction of reticulin 
and/or collagen fibrosis, and HLA typing of patient, patient’s parents and sibling in case of 
confirmed fibrosis. Finally, recommendations concerning laboratory tests and imaging to 
perform in patients suffering from PV or ET suspected of thrombotic complications are 
also proposed. 
Key words: Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms, diagnostic standards, 
children, adolescents

WSTĘP

Klasyczne nowotwory mieloproliferacyjne Filadel-
fia-ujemne (Philadelphia-negative myeloproliferative 
neoplasms – Ph-uj MPNs) [czerwienica prawdziwa 
(polycythemia vera – PV), nadpłytkowość samoist-
na (essential thrombocythemia – ET), pierwotna mie-
lofibroza (primary myelofibrosis – PMF)] to choroby 
rozrostowe układu krwiotwórczego spowodowane 
zaburzeniami przekazywania sygnałów komórko-
wych w następstwie mutacji genu JAK2 V617F, MPL 
i/lub CALR [1]. 

W przebiegu Ph-uj MPN wskutek nadwrażliwo-
ści na działanie cytokin i krwiotwórczych czynni-
ków wzrostu dochodzi najpierw do nadprodukcji 
elementów morfotycznych krwi z towarzyszącymi 
powikłaniami zakrzepowymi i krwotocznymi, a na-
stępnie do stopniowego wyczerpania potencjału ma-
cierzystych komórek krwiotwórczych z narastaniem 
niewydolności krwiotworzenia, włóknieniem szpiku 
kostnego i w ostatniej fazie z transformacją do ostrej 
białaczki [2]. Obecnie rozpoznanie Ph-uj MPN usta-
la się na podstawie kryteriów diagnostycznych WHO 
z 2016 r. [3] z uwzględnieniem wyżej wymienionych 
markerów genetycznych jako tzw. większych kryte-
riów diagnostycznych.

Pacjenci z nowotworami Ph-uj MPN wykazują 
wieloczynnikową predyspozycję do występowania 
powikłań zakrzepowych, które u chorych dorosłych 
z tymi nowotworami stanowią główną przyczynę 
zgonów [4].

METODYKA

Opracowując standardy diagnostyczne klasycz-
nych nowotworów Ph-uj MPN u dzieci i młodzieży, 
uwzględniono zaktualizowane rekomendacje WHO, 

które zostały opublikowane w 2016 r. czasopiśmie 
Blood (IF 15.132) [3]. Ponadto w odniesieniu do dzieci 
i młodzieży z podejrzeniem zwłóknienia szpiku, za-
równo pierwotnego, jak i wtórnego rozwijającego się 
w przebiegu PV lub ET uwzględniono rekomendacje 
zawarte w artykule Myeloproliferative neoplasms in 
children autorstwa Hofmann z Pediatric Hematolo-
gy/Oncology, Dana-Farber/Boston Children’s Can-
cer and Blood Disorders Center oraz Department of 
Pathology, Boston Children’s Hospital, Harvard Me-
dical School w Bostonie (USA) [5].

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE 
POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO

I. U pacjentów z podejrzeniem nowotworu 
mieloproliferacyjnego Filadelfia-ujemnego

W przypadku gdy na podstawie zgłaszanych obja-
wów podmiotowych oraz objawów spostrzeganych 
w badaniu przedmiotowym zachodzi podejrzenie 
któregoś spośród nowotworów Ph-uj MPN, dla wła-
ściwego rozpoznania różnicowego, oceny stadium 
choroby i wyboru optymalnej terapii nieodzowne 
jest przeprowadzenie kompleksowych badań dia-
gnostycznych z uwzględnieniem badań hematolo-
gicznych, histopatologicznych, cytogenetycznych, 
molekularnych i w razie potrzeby cytofluoryme-
trycznych, a w szczególności: 

1. Morfologii krwi obwodowej (stężenie hemo-
globiny, hematokryt, liczba płytek krwi, liczba 
krwinek białych, rozmaz krwi obwodowej) (siła 
i jakość rekomendacji AI).

2. Biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego z oceną cy-
tomorfologiczną rozmazu szpiku kostnego oraz 
zabezpieczeniem i przekazaniem odpowiedniej 
objętości bioptatu do badań cytomorfologicz-
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nych, cytofluorymetrycznych, cytogenetycznych 
i molekularnych w referencyjnym laboratorium 
diagnostycznym (siła i jakość rekomendacji 
AI).

3. Trepanobiopsji szpiku kostnego z oceną histo-
patologiczną i immunohistochemiczną biopta-
tu w referencyjnej pracowni histopatologii (siła 
i jakość rekomendacji AI).

4. Badania molekularnego w kierunku genu fuzyj-
nego BCR-ABL1+ (siła i jakość rekomendacji 
AI).

5. Badania molekularnego w kierunku mutacji 
V617F w obrębie eksonu 14 genu kinazy Janu-
sowej 2 (JAK2) (siła i jakość rekomendacji AI).

6. Badania molekularnego w kierunku mutacji 
w eksonie 12 genu JAK2 (u pacjentów z wykład-
nikami PV, u których nie stwierdzono mutacji 
V617F) (siła i jakość rekomendacji AI).

7. Badania molekularnego w kierunku mutacji 
genu receptora dla trombopoetyny (MPL) (siła 
i jakość rekomendacji AI).

8. Badania molekularnego w kierunku mutacji 
genu kalretikuliny (CALR) (siła i jakość reko-
mendacji AI).

9. W przypadku nieobecności mutacji genów 
JAK2, MPL i CALR badania na obecność innych 
markerów klonalności (siła i jakość rekomen-
dacji AI).

10. Stężenia erytropoetyny w surowicy (u chorych 
z podejrzeniem PV) (siła i jakość rekomenda-
cji AI).

Kryteria diagnostyczne klasycznych nowotwo-
rów mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnych wg 
WHO [3] (siła i jakość rekomendacji AI)

II.A. Kryteria diagnostyczne czerwienicy 
prawdziwej

Większe kryteria:
1. Stężenie hemoglobiny u mężczyzn >16,5 g/dL 

i >16,0 g/dL u kobiet
lub
hematokryt u mężczyzn >49% i >48% u kobiet,
lub 
wzrost masy erytrocytów >25% średniej wartości 

normy.
2. Komórkowość szpiku powyżej średniej normy 

wiekowej z proliferacją w zakresie linii erytro-
cytarnej, granulocytarnej i megakariocytarnej.

3. Obecność mutacji V617F genu JAK2 lub mutacji 
w eksonie 12 genu JAK2.

Mniejsze kryterium:
1. Stężenie erytropoetyny w surowicy poniżej nor-

my.

Dla rozpoznania PV konieczne jest stwierdzenie 
wszystkich 3 większych kryteriów lub 2 większych 
kryteriów i mniejszego kryterium.

II.B. Kryteria diagnostyczne nadpłytkowości 
samoistnej

Większe kryteria:
1. Liczba płytek krwi ≥450  109/L.
2. W szpiku żywa proliferacja przede wszystkim 

w zakresie linii megakariocytarnej ze wzro-
stem odsetka dużych, dojrzałych megakariocy-
tów ze zwiększoną płatowością jąder komórko-
wych. Brak istotnego nasilenia granulopoezy lub 
erytropoezy, lub przesunięcia w lewo w zakresie 
linii granulocytarnej lub erytrocytarnej. Spora-
dycznie minimalny (stopnia 1) wzrost obecności 
włókien retikulinowych. 

3. Brak kryteriów niezbędnych dla rozpoznania 
przewlekłej białaczki szpikowej BCR-ABL1+, 
PV, pierwotnego zwłóknienia szpiku, zespołu 
mielodysplastycznego lub innych nowotworów 
z linii mieloidalnej.

4. Obecność mutacji genu JAK2, CALR lub MPL.

Mniejsze kryterium:
1. Obecność markera klonalnego lub brak wykład-

ników nadpłytkowości wtórnej.

Dla rozpoznania nadpłytkowości samoistnej ko-
nieczne jest stwierdzenie wszystkich 4 większych 
kryteriów lub 3 większych kryteriów i mniejszego 
kryterium.

II.C. Kryteria diagnostyczne pierwotnego 
zwłóknienia szpiku

II.C.a. W fazie przedzwłóknieniowej

Większe kryteria:
1. W szpiku proliferacja megakariocytów, atypia 

komórek, bez cech włóknienia retilulinowego 
>1 stopnia, komórkowość szpiku powyżej nor-
my wiekowej z towarzyszącą proliferacją linii 
granulocytarnej i zredukowaną erytopoezą.

2. Brak kryteriów niezbędnych dla rozpoznania 
przewlekłej białaczki szpikowej BCR-ABL1+, 
PV, ET, zespołu mielodysplastycznego lub in-
nych nowotworów z linii mieloidalnej.
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3. Obecność mutacji genu JAK2, CALR lub MPL 
lub obecność innych markerów klonalności 
w przypadku nieobecności wymienionych mu-
tacji lub brak wykładników reaktywnego włók-
nienia szpiku.

Mniejsze kryteria:
1. Niedokrwistość niezwiązana z jakąkolwiek 

współ istniejącą chorobą.
2. Leukocytoza >11  109/L.
3. Splenomegalia dostrzegalna w badaniu przed-

miotowym.
4. Aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) 

w surowicy krwi powyżej górnej granicy normy.

Dla rozpoznania przedzwłóknieniowej fazy pierwot-
nego zwłóknienia szpiku konieczne jest stwierdze-
nie wszystkich 3 większych kryteriów i co najmniej 
1 mniejszego kryterium.

II.C.b. W fazie jawnego zwłóknienia

Większe kryteria:
1. W szpiku proliferacja megakariocytów i atypia 

komórek z towarzyszącym włóknieniem retiku-
linowym i/lub kolagenowym w stopniu 2 lub 3.

2. Brak kryteriów niezbędnych dla rozpoznania 
przewlekłej białaczki szpikowej BCR-ABL1+, 
PV, ET, zespołu mielodysplastycznego lub in-
nych nowotworów z linii mieloidalnej.

3. Obecność mutacji genu JAK2, CALR lub MPL 
lub obecność innych markerów klonalności 
w przypadku nieobecności wymienionych mu-
tacji lub brak wykładników reaktywnego włók-
nienia szpiku.

Mniejsze kryteria:
1. Niedokrwistość niezwiązana z jakąkolwiek 

współistniejącą chorobą.
2. Leukocytoza >11  109/L.
3. Splenomegalia dostrzegalna w badaniu przed-

miotowym.
4. Aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) 

w surowicy krwi powyżej górnej granicy normy.
5. Leukoerytroblastoza (we krwi obecne młod-

sze postacie granulocytów obojętnochłonnych 
i erytroblasty).

Dla rozpoznania jawnego pierwotnego zwłóknie-
nia szpiku konieczne jest stwierdzenie wszystkich 
3 większych kryteriów i co najmniej 1 mniejszego 
kryterium.

III. Po rozpoznaniu nowotworu 
mieloproliferacyjnego Filadelfia-ujemnego 
i w trakcie monitorowania chorego z tym 
rozpoznaniem 

1. Morfologia krwi obwodowej (stężenie hemo-
globiny, hematokryt, liczba płytek krwi, liczba 
krwinek białych, rozmaz krwi obwodowej) (siła 
i jakość rekomendacji AI).

2. Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego z oce-
ną cytomorfologiczną rozmazu szpiku co naj-
mniej 1 raz w roku oraz w przypadku poja-
wienia się objawów klinicznych i/lub zmian 
w zakresie podstawowych parametrów hema-
tologicznych mogących świadczyć o progre-
sji choroby. W tym ostatnim przypadku z za-
bezpieczeniem odpowiedniej objętości bioptatu 
do badań cytomorfologicznych, cytofluoryme-
trycznych, cyto genetycznych i molekularnych 
oraz przeprowadzeniem tych badań w referen-
cyjnym laboratorium diagnostycznym (siła i ja-
kość rekomendacji AI).

3. Trepanobiopsja szpiku kostnego w razie po-
jawienia się objawów klinicznych i/lub zmian 
w zakresie podstawowych parametrów hema-
tologicznych, mogących świadczyć o progresji 
choroby z histopatologiczną i immunohistoche-
miczną oceną bioptatu w referencyjnej pracowni 
histopatologii (siła i jakość rekomendacji AI).

4. Typowanie antygenów HLA u każdego cho-
rego, jego rodziców i rodzeństwa u pacjentów 
z pierwotnym włóknieniem szpiku lub wtór-
nym włóknieniem szpiku w przebiegu PV lub 
ET. Najpierw należy wykonać oznaczenia HLA 
w locus A, B, Cw i DRB1 metodą serologiczną 
i/lub genetyczną (zalecana) na poziomie niskiej 
rozdzielczości, a wprzypadku zidentyfikowa-
nia potencjalnego dawcy rodzinnego należy do-
bór potwierdzić genotypowaniem dawcy i bior-
cy w zakresie locus A, B, Cw, DRB1 i DQB1 (siła 
i jakość rekomendacji AI). 

5. Ocena układu krzepnięcia (INR, PT, APTT, stę-
żenie fibrynogenu, d-dimerów, aktywność anty-
trombiny III, a u chorych z ET także aktywność 
czynnika von Willebranda) (siła i jakość reko-
mendacji AI). 

W przypadku wywiadu rodzinnego wskazują-
cego na wrodzoną trombofilię należy dodatkowo 
zbadać odpowiednio stężenia lipoproteiny (a) i ho-
mocysteiny, białka C, białka S oraz wykonać bada-
nia w kierunku oporności na aktywowane białko C 
i mutacji Leiden. 

6. Badania biochemiczne (stężenia surowicze kwa-
su moczowego, kreatyniny, sodu, potasu, wap-
nia, magnezu, fosforanów, bilirubiny, białka 
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całkowitego z elektroforezą, aktywność AlAT, 
AspAT i LDH w surowicy) (siła i jakość reko-
mendacji AI). 

7. USG jamy brzusznej z oceną przepływów w na-
czyniach krwionośnych jamy brzusznej w przy-
padku podejrzenia zakrzepicy tych naczyń (siła 
i jakość rekomendacji AI). 

8. USG żył głębokich w przypadku podejrzenia za-
krzepicy tych żył (siła i jakość rekomendacji 
AI). 

9. TK klatki piersiowej w przypadku podejrzenia 
zatorowości płucnej (siła i jakość rekomenda-
cji AII). 

10. NMR mózgu w przypadku podejrzenia zakrze-
picy naczyń krwionośnych OUN (siła i jakość 
rekomendacji AI). 

W zależności od indywidualnych wskazań może być 
konieczne przeprowadzenie dodatkowych poza wy-
żej wymienionymi badań!

Konflikt interesów: nie występuje.
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