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debatt och brev

Benmärgsbiopsi inte nödvändig för diagnosen PV
■ Vi lästemed intresse Jan
Samuelssons ochmedarbe-
tares artikel ompolycytemia
vera (PV) i LT 3/2009 (si-
dorna 104-9). Det är en gedi-
gen och strukturerad uppda-
tering av riktlinjer för dia-
gnostik och behandling.

Vi har dock en kommentar till
diagnostiken av PV såsomden
framställs i artikeln. I Figur 1
visas en diagnostisk algoritm
där patientermed högtHb
och subnormalt erytropoetin-
värde förväntas genomgå
både analysmed avseende på

JAK2-mutation ochBM-
biopsi för att diagnosen ska
kunna ställas.

I texten säger författarna vi-
dare: »Benmärgsbiopsi ger
viktigt stöd för diagnosen po-
lycytemia vera och även in-
formation omeventuell fibros
i benmärgen [16, 23, 24].
WHO:s reviderade diagnos-
tiska kriterier [16] (Fakta 1) är
mycket lämpade för rutin-
sjukvård.« Två av de arbeten
författarna refererar till är
dock från pre-JAK2-eran, och
det tredje ärWHOs aktuella

diagnoskriterier som även
sammanfattas i Fakta 1.

Av dessa kriterier framgår att
diagnosen PVmycket väl kan
ställas utan benmärgsbiopsi
hos patientermed högtHb
närS-epo är lågt ochJAK2-
mutation föreligger. Eftersom
minst 95 procent av alla PV-
patienter har JAK2-mutation,
vilket författarna också påpe-
kar, torde BM-biopsi kunna
undvaras hos den absoluta
majoriteten av patienterna i
denna grupp.
Vi anser således att den

föreslagna utredningsalgorit-
men i Figur 1 börmodifieras
för att reflektera detta. Vi an-
ser inte att patienter bör
genomgå en onödig, resurs-
krävande och ibland smärt-
samundersökning som inte
påverkar den omedelbara
handläggningen av dem.
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■ Vi harmed intresse läst
kommentaren frånRichter
ochmedarbetare till vår arti-
kel omdiagnostiken av poly-
cytemia vera (PV). Vi bekla-
gar om vi givit intrycket att en
benmärgsbiopsi är obligat för
att ställa diagnosen PV, vilket
det inte är förutsatt attman
har en säkerställd hemoglo-
binstegring hos en JAK2-po-
sitiv individ.
Frågan ombenmärgsbiopsi
har diskuterats vid upprepade
tillfällen i Nordiska studie-
gruppen förmyeloproliferati-
va sjukdomar (NMPD), där
representanter för samtliga
större hematologiska kliniker
i Norden deltar. Enligt
NMPDs bedömning finns det
flera skäl att rekommendera
benmärgsbiopsi i den initiala
genomgången av patienten.

Det är inte en ovanlig klinisk
situation attman ställs inför
en patientmed ett lätt stegrat
hemoglobin och trombocytos
somär JAK2-positiv. Att i det-
ta läge säkert skiljamellan PV
och essentiell trobocytos utan
benmärgsbiopsimed grade-
ring av cellhalt och bedöm-
ning av järnnivåer är omöjligt.
Utfallet av biopsin kan såle-
des få stor betydelse för den
omedelbara och framtida be-
handlingen av patienten [1, 2].

Vidare anser vi att det är av
stor vikt att ha en utgångsbe-
dömning av fibrosgrad, i alla
fall hos patientermed en för-
väntad överlevnad över tio år,
för att senaremed förnyade
biopsier kunna värdera om
den behandling vi ger patien-
ten kontrollerar inte bara
blodvärden utan även fibros-
grad. En initial benmärgs-
fibros kan även ha viss bety-
delse för terapival, då inter-
feron visat sig ha viss effekt
på fibros vidmer avancerad
myelofibros [3, 4]. Vi tror
även att utfallet av benmärgs-
biopsi kommer att vara en
viktig information att ha när
de nya läkemedel (JAK2-
hämmare, histondeacetylas-
hämmarem fl) somnu lanse-
ras ska utvärderas. Svar på
behandlingen kan komma att
vara relaterat till cellhalt och
fibrosgrad.

Det vore därför oklokt att just
nu,med den dynamiska ut-
veckling som finns på områ-
det, avstå från den informa-
tion sombenmärgsbiopsin
ger. En parallell kan dras till
leukemidiagnostiken. Dia-
gnosen akut leukemi kan i de
flesta fallmycket väl ställas
utan exempelvis analys av cy-
togenetik och FLT3-muta-
tion,men den extra informa-

tionen har visat sigmycket
betydelsefull.

Det finns en tradition i Sverige
att i stor utsträckning använ-
da benmärgsundersökning i
diagnostiken av PV, och det
vore olyckligt omdenna skul-
le falla i glömska. I vår studie
av hur kliniker utredde PV,
som genomfördes 2002 (före
upptäckten av JAK2), använ-
des biopsi av 53 procent och
aspiration av 38 procent ofta
eller alltid av de läkare som
besvarade enkäten [5].
Slutligen harmoderna
skarpa engångsinstrument
enligt vår uppfattning klart
minskat obehaget för patien-
ter, somofta i andra hemato-
logiska situationer, där både
aspiration och biopsi utförs,

inte upplever biopsi sommer
besvärlig än aspiration.
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