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1- RESUMO 

A Mielofibrose Primária, também conhecida como Metaplásia Mieloide ou 

Mielofibrose idiopática é uma doença mieloproliferativa crônica que causa um 

distúrbio das células clonais onde ocorre um aumento dessas células no 

fígado e principalmente no baço, causando uma hepatoesplenomegalia e uma 

esplenomegalia. Geralmente é uma doença assintomática, acomete mais 

homens que mulheres e tem uma faixa etária de idade  de 50 a 70 anos. 

Há estudos que relatam que a mielofibrose também está relacionada com 

irradiação ionizante devido a uma incidência maior de casos, após uma 

explosão Atômica no Japão. 

O objetivo dessa revisão bibliográfica é analisar vários métodos de diagnóstico 

para o tratamento da mielofibrose, vendo que a única opção de cura no 

momento seja um transplante. Mas devido a sua alta taxa de mortalidade nem 

sempre é possível. Com isso já existem vários estudos sobre mutações que 

possam modificar esses genes, drogas que inibem suas ações e opções de 

transplantes sem altas taxas de mortalidade. 

 

2- INTRODUÇÃO 

O que ocorre na Mielofibrose Primária é um crescimento das células clonais 

mieloides neoplásicas que não se sabe ainda o real motivo desse distúrbio, 

mas com esse crescimento ocorre uma hipercelularidade, aonde essa medula 

vai sendo traumatizada devido a uma intensa hematopoese, a riticulina 

aumenta ficando espessa causando a fibrose medular (BRASILERO, 2012). 

A proliferação anormal dessas células inicia- se no interior da medula, afetando 

a rede fibrosa que consequentemente essas células não conseguem prosseguir 

na sua maturação.  Alguns estudos nos levam a crer que o crescimento 

anormal dessas células é devido ao fator de crescimento originado das 

plaquetas e fator b que são estimulados pelos fibroblastos e colágeno, 

conclusões feitas através de enzimas PDGF.  Sendo assim a função da 

medula, acaba sendo transferido para o fígado e o baço (COTRAN, 1994). 

 

 

 



3- OBJETIVOS 

Analisar e comparar métodos de diagnóstico para a Mielofibrose, assim como 

os tipos de mutações e drogas utilizadas para o tratamento. 

 

4- METODOLOGIA 

Este trabalho vem sendo realizado através de revisão Bibliográfica, literária e 

com as bases de dados de Artigos científicos da Scielo, Lilacs e protocolos de 

diagnóstico do alguns laboratórios como Fleury sobre Mielofibrose Primária.  

 

5- DESENVOLVIMENTO 

Estudos sobre genes e mutações identificaram mutações na enzima do gene 

Janus quinase2(JACK2) encontrado em 50% dos casos de MFP, Segundo 

Isabel, et al a mutação é uma substituição JACK2V617F somática guanina- a 

timina no nucleotídeo 1849 no exão 14 que resulta numa substituição de valina 

para fenilalanina no cordão 617 (V617F ).  

Essa mutação além de proporcionar um aumento anormal das células clonais 

ela libera citosinas de uma forma irregular, causando um processo inflamatório 

(ISABEL, et al.2012).   A Jack2 foi o começo de novas descobertas sobre a 

doença, pois além dela já se identificou novas mutações dos genes TET2 (1011 

translocação), LNK (uma proteína adaptadora ligada a membrana),  ASXLI 

(sexuais adicionais ao pente – 1) , IDH1 / 2 ( isocitrato desidrogenase ½ de 

enzima ), essa descoberta proporciona novos estudos e conhecimento sobre a 

doença ( VASSALLOOLL, et al. 2012). 

 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Atualmente já se tem uma droga especifica para inibir o gene JACK2 que é uma 

das mutações gênicas encontradas na MFP e estudos vêm sendo realizados 

sobre novas mutações e drogas para o tratamento. 
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