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STRESZCZENIE
Autologiczna transplantacja (ASCT) u młodszych chorych i leczenie melfalanem i prednizonem
(MP) u starszych uwaŜane są za standardowe postępowanie pierwszej linii w szpiczaku plazmocytowym. U chorych poddanych ASCT istnieje związek czasu przeŜycia z uzyskaniem całkowitej (CR) lub bardzo dobrej częściowej remisji (VGPR). Leczenie skojarzone deksametazonu z talidomidem, bortezomibem lub lenalidomidem daje częściej odpowiedź CR/VGPR niŜ VAD
(winkrystyna, adriblastyna, deksametazon). Aktualnie badane skojarzenia trójlekowe wykazują
odpowiedzi CR/VGPR oceniane po ASCT u 60% do 75% leczonych. Szczególnie skuteczny jest
schemat VTD (bortezomib, talidomid, deksametazon). W chwili obecnej nie moŜna określić czy
większa redukcja masy nowotworowej osiągana przy uŜyciu nowych leków przełoŜy się na dłuŜszy czas wolny od progresji choroby i całkowite przeŜycie. U starszych chorych MPT (MP + talidomid) i MPV (MP + bortezomib) powodują w porównaniu do MP szybsze i częstsze odpowiedzi w tym CR/VGPR, porównywalne z osiąganymi u młodszych chorych po ASCT, i poprawiają czas wolny od progresji, ale kosztem zwiększonej toksyczności. Skojarzone leczenie bortezomibem i deksametazonem, albo bortezomibem, doksorubicyną, albo lenalidomidem i deksametazonem zostały zaakceptowane do stosowania u chorych z nawrotem szpiczaka. Perspektywę
terapii celowanej odzwierciedlają nowe eksperymentalne podejścia z zastosowaniem carfilzomibu – nowy inhibitor proteasomów, perifosiny – nowy modulator przewodzenia sygnałów, vorinostatu, panobinostatu, romidepsiny – inhibitory deacetylazy histonów, tanespimycyny (KOS
953)-inhibitor białka szoku termicznego – 90, CNTO 328 – przeciwciało monoklonalne anty-IL6, elotuzumabu – przeciwciało monoklonalne anty-CS1, pomalidomidu (CC4047) – nowy lek
immunomodulujący.
SŁOWA KLUCZOWE: Szpiczak plazmocytowy – Talidomid – Bortezomib – Lenalidomid
SUMMARY
High dose melphalan followed by autologous stem cell transplantation (ASCT) in the younger
patients and oral melphalan – prednisone (MP) in the elderly have been considered the standard
of care for the initial therapy of myeloma. Survival after transplant appears to be related to the
achievement of complete remission (CR) or very good partial remission (VGPR). The combinations of dexamethasone with thalidomide, bortezomib or lenalidomide increase the CR/VGPR
rates compared to VAD (vincristine, adriamycine, dexamethasone). Triple combinations are currently being evaluated, but preliminary results show post-ASCT CR/VGPR rates of 60% to 75%.
VTD (bortezomib, thalidomide, dexamethasone) regimen appears to be very effective. It is too
early to determine whether this better tumor reduction after induction treatment with novel

334 M. KRAJ
agents will translate into a longer progression free survival and overall survival. In elderly patients, the MPT (MP + thalidomide) and MPV (MP + bortezomib) combinations achieve more
rapid and higher overall and complete response rates, that are quite comparable to those
achieved in younger patients with ASCT, and improve event-free survival compared with conventional MP, albeit at the cost of some increased toxicity. The combination of bortezomibdexamethasone or bortezomib – doxorubicin or lenalidomide-dexamethasone are currently recommended in the setting of relapsed myeloma patients. Emerging targeted therapies include
novel experimental agents such as carfilzomib – new proteasome inhibitor; perifosine-novel signal transduction modulator; vorinostat, panobinostat, romidepsin-histone deacetylase inhibitors;
tanespimycin (KOS 953) – Hsp-90 inhibitor; CNTO 328 – anti IL-6 monoclonal antibody; elotuzumab – anti – CS1 monoclonal antibody; pomalidomide (CC 4047) – new IMiD).
KEY WORDS: Multiple myeloma – Thalidomide – Bortezomib – Lenalidomide.

Postęp w poznaniu biologii szpiczaka i zrozumienie, Ŝe mikrośrodowisko szpiku
wpływa wspomagająco na wzrost szpiczaka, przeŜycie i rozwój oporności lekowej
spowodowało wprowadzenie nowych leków ukierunkowanych zarówno na komórki
szpiczaka plazmocytowego, jak i interakcje komórek nowotworowych z mikrośrodowiskiem szpiku. Leki immunomodulujące – talidomid i jego analog lenalidomid oraz
inhibitor proteasomów – bortezomib zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję
ds. Produktów Medycznych (EMEA) w Unii Europejskiej i Urząd ds.śywności i Rejestracji Leków Stanów Zjednoczonych Ameryki (FDA) do leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego.
Leczenie pierwszej linii z zastosowaniem – talidomidu, bortezomibu, lenalidomidu, u chorych na szpiczaka plazmocytowego, u których planowane jest wysokodawkowe leczenie z przeszczepieniem autologicznych komórek hematopoetycznych (ASCT)
Celem leczenia indukcyjnego jest osiągnięcie remisji wyraŜanej przy uŜyciu określeń CR – całkowita odpowiedź ze zniknięciem białka monoklonalnego (białka M)
w surowicy i moczu łącznie ze stabilnym obrazem zmian w kośćcu i niewykrywalnymi monoklonalnymi plazmocytami w szpiku, nCR – z wykrywalnym białkiem M tylko w immunofiksacji, VGPR – bardzo dobra odpowiedź częściowa z > 90% redukcją
białka M i PR – częściowa odpowiedź z > 50% redukcją białka M w surowicy. Wielkość (CR, VGPR) odpowiedzi jest waŜnym czynnikiem prognostycznym długości
przeŜycia.
Wyniki badań porównujących skuteczność nowych leków w stosunku do uprzednio stosowanego programu VAD (winkrystyna, adriblastyna, deksametazon) zestawiono w tabeli 1 [1–6]. Talidomid w skojarzeniu z deksametazonem daje wyŜsze odsetki
odpowiedzi (przy niskim odsetku CR) niŜ VAD [1, 2], ale ta róŜnica zanika w ocenie
po ASCT [7]. Leczeniu towarzyszy częste występowanie zakrzepicy Ŝył głębokich
uzasadniające konieczność włączania profilaktycznego leczenia przeciwzakrzepowego.
Skojarzone leczenie talidomidem, deksametazonem i trzecim lekiem cyklofosfamidem
(CTD) lub adriblastyną poprawia w stosunku do VAD częstotliwość uzyskiwania
CR/VGPR nie tylko przed, ale i po ASCT [3, 4] (Tabela 1).
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We francuskim randomizowanym badaniu III fazy porównującym VAD z bortezomibem w skojarzeniu z deksametazonem wykazano znamiennie wyŜsze odsetki
odpowiedzi w tym CR/VGPR, zarówno przed jak i po ASCT u chorych leczonych
bortezomibem z deksametazonem; częstotliwość występowania neuropatii była wyŜsza
takŜe w tej grupie chorych [5]. We włoskim randomizowanym badaniu porównującym
talidomid + deksametazon ze schematem bortezomib + talidomid + deksametazon
(VTD) jako początkowe leczenie przed ASCT wykazano znacznie wyŜsze odsetki
odpowiedzi CR/VGPR w ramieniu leczonych VTD sięgające 60% przed i 77% po
ASCT [6] (Tabela 1).
Tabela 1. Leczenie indukcyjne przed planowanym przeszczepieniem autologicznych komórek hematopoetycznych : wyniki badań porównawczych
Table 1. Induction regimens prior to ASCT: results of comparative studies

Badanie

Leczenie

Liczba leczonych
chorych
Wyniki przed
ASCT,%
CR

> VGPR

> PR

CR + nCR
u chorych z del13
Wyniki po
ASCT, %
CR

ECOG

1

GIMEMA

2

HOVON

3

MRC IX

GIMEMA

6

TD vs VAD
4 mieś

TD vs VAD
3 cykle

CTD vs CVAD

VD vs VAD
4 cykle

VTD vs TD
3 cykle

201

200

402

251

482

256

4 vs 0

10 vs 8

4 vs 2

20 vs 12

CR + nCR
21 vs 8

CR + nCR
36 vs 9

-

19 vs 14

33 vs 15

38 vs 26

47 vs 19

60 vs 27

69 vs 52

76 vs 52

72 vs 54

96 vs 83

80 vs 63

93 vs 80

26 vs 9

43 vs 4

35 vs 24

57 vs 28

62 vs 42

77 vs 54

6

7

-

-

16 vs 11

58 vs 41

> VGPR

-

-

49 vs 32

67 vs 43

> PR

-

-

79 vs 76

99 vs 96

17 vs 3

15 vs 2

8 vs 4*

Neuropatia
obwodowa
3 stopień, %

IFM 5
2005/01

TD vs D
4 cykle

CR + nCR

Zakrzepy i zatory

4

Objaśnienia skrótów: D, deksametazon; TD, talidomid + deksametazon; VAD, winkrystyna + doksorubicyna + deksametazon; CTD, cyklofosfamid + talidomid + deksametazon; CVAD, cyklofosfamid + VAD; VD, bortezomib + deksametazon; VTD, bortezomib + talidomid + deksametazon; CR, całkowita odpowiedź; nCR, prawie całkowita odpowiedź;
VGPR, bardzo dobra częściowa odpowiedź ; PR, częściowa odpowiedź; mieś; miesiące; ASCT, przeszczepienie autologicznych koórek hematopoetycznych.
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W kilku małych badaniach II fazy obserwowano wysoki odsetek odpowiedzi pod
wpływem leczenia indukującego kombinacją leków bortezomib, doksorubicyna, deksametazon (PAD) [8, 9] nawet w przypadkach choroby opornej na VAD i CTD [10,
11]. Wstępne wyniki uzyskane z analizy 150 spośród zrandomizowanych 833 chorych
w wieloośrodkowym, międzynarodowym badaniu III fazy wykazują, Ŝe PAD indukuje
znamiennie więcej odpowiedzi niŜ VAD (> PR 80% vs 64%; >VGPR 41% vs 17%) co
obserwowane jest takŜe po ASCT (>PR92% vs 77%) [12].
Wstępne doświadczenia z lenalidomidem w połączeniu z deksametazonem u chorych z noworozpoznanym szpiczakiem wykazały ogólny odsetek odpowiedzi 91% w
tym CR/VGPR 56% [13]. Randomizowane badanie III fazy ECOG E4A04 porównujące skuteczność lenalidomidu stosowanego albo z wysokimi, albo z niskimi dawkami
deksametazonu (40 mg tylko w dniach 1,8,15,22, 28–dniowego cyklu) u chorych do
65 r.Ŝ. ze świeŜo rozpoznanym szpiczakiem wykazały CR/VGPR 42%, lepszy czas
przeŜycia i mniejsze objawy uboczne w tej ostatniej grupie [14] (Tabela 2).
W badaniu II fazy przeprowadzonym w Mayo Clinic obejmującym 53 chorych leczonych lenalidomidem, deksametazonem w niskich dawkach i cyklofosfamidem podawanym w dawce 300 mg w dni 1, 8, 15, 28-dniowego cyklu odpowiedź uzyskano w
83% w tym CR 2% i VGPR 38% [15].
W badaniu I/II fazy obejmującym 68 chorych otrzymujących leczenie skojarzone
lenalidomidem, bortezomibem i deksametazonem stwierdzono podobną odpowiedź
niezaleŜnie od obecności lub nieobecności delecji chromosomu 13 lub translokacji
4;14 i stadium choroby określonym wg. ISS. Odpowiedź >PR wahała się od 86% do
100% a > VGPR od 57% do 78%. Mobilizacja komórek macierzystych była skuteczna
u prawie wszystkich chorych a przebieg przeszczepowy zwykły [16]. Ta ostatnia obserwacja jest istotna w świetle doniesień podnoszących moŜliwość wpływu lenalidomidu na mobilizację komórek macierzystch [17, 18].
W trakcie realizacji jest wieloośrodkowe, randomizowane 3 ramienne badanie I/II
fazy (EVOLUTION study) porównujące skuteczność skojarzonego leczenia bortezomibem, deksametazonem, cyklofosfamidem i lenalidomidem (VDCR) w stosunku do
bortezomibu, deksametazonu i cyklofosfamidu (VDC) oraz bortezomibu, deksametazonu i lenalidomidu (VDR). Dotychczasowe obserwacje obejmujące 26 chorych wskazują, Ŝe schemat VDCR jest dobrze tolerowany i wysoce aktywny u chorych ze świeŜo
rozpoznanym szpiczakiem a wstępne odsetki odpowiedzi wynoszą >PR 100%, >VGPR
68%, CR/nCR 32%, CR stringent/CR 28%, sCR 20%. U 9 chorych wykonano ASCT
[19].
Badanie II fazy oceniające skuteczność sekwencyjnego stosowania 3 cykli leczenia
skojarzonego bortezomibem, cyklofosfamidem i deksametazonem (VCD), a następnie
3 cykli skojarzonego leczenia bortezomibem, talidomidem i deksametazonem (VTD)
obejmujące 44 chorych (ocenianych 30) wykazało dobrą tolerancję obu komponent
leczenia, wysoki odsetek odpowiedzi (>PR w 90%, w tym CR/VGPR 60%, CR 33%)
moŜliwość pomyślnej mobilizacji komórek macierzystych ze zwykłym przebiegiem
transplantacyjnym [20].
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Tabela 2. Nowe leki w leczeniu pierwszej linii u chorych na szpiczaka plazmocytowego u których nie jest
planowane wysokodawkowe leczenie z autotransplantacją: wyniki randomizowanych badań
Table 2. Novel agents in front – line therapy for elderly patients: results of randomized studies
GIMEMA21

IFM 99-0622

IFM 01-0123

Nordyckie24

HOVON4925

VISTA26

Leczenie
Czas planowanego
leczenia

MPT vs MP
6 mieś.
+ T do
nawrotu
w ramieniu
MPT

MPT vs MP
18 mies.

MPT vs MP

MPTvsMP

MPTvsMP
8 mieś.
+ T do
nawrotu
w ramieniu
MPT

MPVvsMP
54 tyg.

Mediana
trwania
eczenia

8 mieś. (T)

11 mieś.
(T)

Badanie

ECOG14
E4A03
RDvsRd

46 tyg.
(V)

4 v 6 mies

Liczba
Leczonych
chorych
Odpowiedź
na leczenie,
%
CR

129/126

125/196

113/116

182/175

165/168

344/338

445

15.5 vs 2.5

13 vs 2

7 vs 1

13 vs 4

2 vs 2

35 vs 5

4 vs 2

> VGPR

36.5 vs 11

47 vs 7

28 vs 8

45 vs 10

52 vs 42

> PR

76 vs 47.6

76 vs 35

54 vs 26

65 vs 35

2-letni czas
wolny
od progresji,
%
Czas wolny
od progresji
(mieś)
Całkowite
PrzeŜycie
(mieś)
Zakrzepy
+ zatory, %
Neuropatia
odwodowa,
3 stopnia,
%
Toksyczność
2, 3 i
4 stopnia

61 vs 31

57 vs 40

66 vs 47

82 vs 50

82 vs 71

32 vs 12

45 vs 25

40 vs 40

27,5 vs 17,8

24,1 vs 19

16 vs 14

13 vs 10

24 vs 16,6

80% vs 64%
(3 lata)

51.6 vs 33.2

45,3 vs 27,7

29 vs 33

37 vs 30
p= 0,16

82%vs69%
(2 lata)

67%vs82%
(2 lata)

12 vs 2

12 vs 4

1 vs 1

25 vs 9

8 vs 1

6 vs 9

13 vs 0

2 vs 1

88 vs 60

Objaśnienia skrótów: MP, melfalan + prednison; MPT, MP + talidomid; MPV, MP + bortezomib; RD, lenalidomid +
wysokie dawki deksametazonu; Rd, lenalidomid + niskie dawki deksametazonu; T, talidomid, V, bortezomib; CRcałkowita odpowiedź; VGPR, bardzo dobra częściowa odpowiedź; PR, częściowa odpowiedź; mieś, miesiące; tyg,
tygodnie

Leczenie pierwszej linii z zastosowaniem – talidomidu, bortezomibu, lenalidomidu
u chorych, u których nie jest planowane wysoko-dawkowe leczenie z ASCT
Wyniki randomizowanych badań porównujących u osób starszych > 65 r.Ŝ. skuteczność nowych leków stosowanych łącznie z melfalanem i prednizonem w stosunku
do samego melfalanu z prednizonem (MP) zestawiono w tabeli 2 [21–26].
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W opublikowanych dwóch randomizowanych badaniach – włoskim i francuskim –
porównujących MP i MP plus talidomid (MPT) leczenie wg MPT okazało się być bardziej skuteczne od MP pod względem odsetka odpowiedzi, CR lub CR/VGPR i czasu
wolnego od progresji [21, 22]. W badaniu francuskim takŜe czas całkowitego przeŜycia był znamiennie dłuŜszy w ramieniu MPT, czego nie zaobserwowano w badaniu
włoskim. Podobne wyniki uzyskano u chorych powyŜej 75 roku Ŝycia [23].
W holenderskim randomizowanym badaniu III fazy HOVON 49 [25] czas do wystąpienia odpowiedzi, odsetek odpowiedzi i jej jakość oraz przeŜycie wolne od progresji były znacznie korzystniejsze u chorych leczonych MPT. W tym jednak badaniu nie
potwierdzono pozytywnego wpływu talidomidu na całkowite przeŜycie natomiast
obserwowano jego znamienny wpływ na toksyczność leczenia, zwłaszcza neurotoksyczność.
Badania grupy nordyckiej [24] nie wykazały korzystnej przewagi MPT nad MP.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe dotychczasowe badania są dość róŜnorodne pod względem
stosowanej dawki talidomidu i czasu leczenia i Ŝe konieczne są dalsze badania celem
określenia optymalnej dawki talidomidu, liczby cykli leczenia i potrzeby leczenia podtrzymującego jednym lekiem – talidomidem. W chwili obecnej wydaje się, Ŝe decydując się na stosowanie MPT dawka talidomidu 100 mg dziennie mogłaby być dawką
właściwą dla osób powyŜej 75 roku Ŝycia, moŜna rozwaŜać liczbę cykli MPT wahającą
się od 6–9 i czas trwania leczenia do jednego roku, albo osiągnięcia fazy plateau.
Leczenie skojarzone bortezomibem z MP (MPV) było porównywane z MP w duŜym randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu III fazy VISTA (Velcade as Initial
Standard Therapy) [26]. To badanie wykazało, Ŝe MPV moŜe dawać wysokie odsetki
odpowiedzi CR i CR/VGPR (odpowiednio 35% i 45%). Czas do progresji wynosił 24
miesiące w grupie otrzymujących MPV, a 16,6 miesięcy w grupie MP. Przy średnim
czasie obserwacji 16,3 miesięcy mediana całkowitego przeŜycia była znamiennie wyŜsza w grupie MPV. Najbardziej rozbieŜne objawy toksyczne leczenia 3/4 stopnia między MPV i MP stanowiły zaburzenia Ŝołądkowo-jelitowe (20% vs 6%), zmęczenie i
astenia (15% vs 5%) i obwodowa neuropatia (14% vs 0%).
W prospektywnym, randomizowanym badaniu III fazy porównującym skuteczność
bortezomibu, melfalanu, prednizonu i talidomidu (VMPT) w stosunku do bortezomibu,
melfalanu i prednizonu (VMP) u 393 chorych w wieku powyŜej 65 lat z noworozpoznanym szpiczakiem wykazano, Ŝe VMPT przewyŜsza VMP pod względem wywoływania odpowiedzi (VGPR 55% vs 42%, p=0,02; CR 31% vs 16% (p=0,003). Przy
średnim czasie obserwacji 13,6 miesięcy 2-letni czas wolny od progresji był podobny
(83% vs 77%; p=0,35), róŜnił się tylko u chorych, którzy uzyskali CR (100% vs 79%;
p=0,02) natomiast 3-letnie całkowite przeŜycie nie róŜniło się w obu grupach i wynosiło 89% dla leczonych VMPT i 88% dla leczonych VMP (p=0,96) (Palumbo i
wsp./ASH 2008 abstract 652).
Autorzy hiszpańscy porównywali skuteczność bortezomibu, melfalanu i prednizonu (VMP) w stosunku do bortezomibu, talidomidu i prednizonu (VTP) u 246 powyŜej
65 roku Ŝycia nieleczonych chorych na szpiczaka i uzyskali wyniki sugerujące, Ŝe tali-
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domid nie powinien być lekiem z wyboru do kojarzenia z bortezomibem (Mateos i
wsp. ASH 2008, abstract 651).
Badanie I/II fazy obejmujące 54 chorych leczonych MP plus lenalidomid (MPR)
wykazało, Ŝe przy maksymalnej tolerowanej dawce lenalidomidu 10 mg/dobę przez 1–
21 dni, melfalanu 0,18 mg/kg i prednizonu 2 mg/kg przez 1–4 dni co 4-6 tygodni z
następowym leczeniem podtrzymującym lenalidomidem 10 mg/dobę odpowiedź wynosiła 81% w tym VGPR 48%, CR 24%. Jednoroczne przeŜycie wolne od progresji i
całkowite przeŜycie wynosiły odpowiednio 92% i 100% [27]. Te wyniki stanowiły
podstawę podjęcia realizowanego przez European Myeloma Network badania III fazy
porównującego MP z MPR z albo bez leczenia podtrzymującego lenalidomidem.
Leczenie nawrotu szpiczaka z zastosowaniem talidomidu, bortezomibu, lenalidomidu
Przegląd badań II fazy z zastosowaniem talidomidu w monoterapii u 1269 chorych
z nawrotową lub oporną postacią szpiczaka plazmocytowego wykazał odpowiedź u
29% [28]. Czas trwania odpowiedzi wynosi przeciętnie 6 miesięcy [29]. Talidomid
przywraca wraŜliwość komórek szpiczakowych na inne leki i wzmaga przeciwszpiczakową aktywność deksametazonu. Około 40% chorych z oporną postacią szpiczaka
leczonych talidomidem i deksametazonem osiąga przynajmniej częściową odpowiedź.
WyŜszy odsetek odpowiedzi (55–76%) opisywano przy łącznym stosowaniu talidomidu, deksametazonu i cyklofosfamidu (CTD) lub melfalanu (Garcia –Sanz i wsp. Leukemia 2004; 18: 856).
Skuteczność bortezomibu stosowanego w monoterapii najlepiej ilustruje międzynarodowe, randomizowane badanie III fazy APEX porównujące skuteczność bortezomibu w stosunku do deksametazonu w leczeniu nawrotowego szpiczaka [30]. Badaniem
objęto 669 chorych. Chorzy, którzy otrzymywali wcześniej od 1 do 3 linii leczenia i u
których nie zaobserwowano oporności na deksametazon, byli randomizowani do grup
otrzymujących bortezomib w dawce 1,3 mg/m2 doŜylnie w dniach 1, 4, 8 i 11 co 3
tygodnie przez 8 cykli, a następnie przez 3 cykle w dniach 1, 8, 15 i 22 co 5 tygodni,
bądź deksametazon 40 mg doustnie w dniach 1–4, 9–12 i 17–20 co 5 tygodni przez 4
cykle, a następnie przez 5 cykli w dniach 1-4 co 28 dni. Częstość odpowiedzi wynosiła
38% w przypadku bortezomibu i 18% w przypadku deksametazonu. Mediana czasu
trwania odpowiedzi wynosiła 8 miesięcy w grupie bortezomibu i 5, 6 miesięcy w grupie deksametazonu. Mediana czasu do wystąpienia progresji choroby w grupach bortezomibu i deksametazonu wynosiła odpowiednio 6,22 miesięcy i 3,49 miesięcy. PrzeŜywalność roczna wynosiła 80% wśród chorych otrzymujących bortezomib i 66%
wśród chorych leczonych deksametazonem. Podobne wyniki uzyskano we własnych
badaniach [31, 32, 33].
Wykazany in vitro synergizm bortezomibu z innymi lekami jak doksorubicyna i
melfalan uzasadniał podjęcie prób stosowania terapii skojarzonej. Bortezomib plus
pegylowana doksorubicyna były porównywane z samym bortezomibem w badaniu III
fazy obejmującym 646 chorych z nawrotową/oporną postacią szpiczaka. Mimo po-
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dobnego odsetka odpowiedzi uzyskanego przy zastosowaniu obu terapii (44% vs 41%)
z jedyną róŜnicą w odniesieniu do CR + VGPR (27% vs 19%) obserwowano znamienną korzyść w medianie czasu do progresji (9,3 vs 6,5 miesięcy) i czasu całkowitego
przeŜycia (p< 0,05) w ramieniu bortezomib + pegyalowana doksorubicyna [34].
W badaniach I/II fazy obejmujących kilkudziesięcu chorych z nawrotowym/opornym szpiczakiem skojarzone leczenie bortezomibem i melfalanem, a przy
niepełnej odpowiedzi takŜe z deksametazonem pozwalało na osiągnięcie odpowiedzi u
około 60% w tym CR u ponad 20%. Bortezomib plus deksametazon/prednizon w połączeniu z cyklofosfamidem wykazywał podobnie wysoką skuteczność z odsetkiem odpowiedzi od 75% do 88%, w tym CR od 16% do 40% [35].
Skuteczność lenalidomidu w nawrotowym/opornym szpiczaku ilustrują najlepiej
opublikowane dwa wieloośrodkowe randomizowane badania III fazy europejskie i
amerykańskie porównujące lenalidomid plus deksametazon w stosunku do samego
deksametazonu u ponad 700 chorych z tą postacią szpiczaka [36, 37]. W obu badaniach w grupie leczonej lenalidomidem i deksametazonem stwierdzono znamiennie
wyŜszy odsetek odpowiedzi (≥ PR średnio 60% vs 22%; CR 15% vs 2%) dłuŜszy czas
do progresji choroby (mediana 11.1 vs 4,7 miesięcy) i dłuŜszy czas całkowitego przeŜycia (mediana 35 vs 31 miesięcy). Odsetek odpowiedzi na leczenie lenalidomidem
łącznie z deksametazonem był nieco mniejszy u chorych, którzy uprzednio byli leczeni
talidomidem (53% vs 63%) i mediana czasu do progresji była takŜe krótsza (8,5 vs
14,2 miesięcy).
W badaniu autorów kanadyjskich wykazano, Ŝe lenalidomid z deksametazonem
niweluje złe rokowanie związane z delecją chromosomu 13q i t(4;14) natomiast nie
zmienia tego związanego z delecją 17p13 (38). W badaniu Mayo Clinic u chorych ze
świeŜo rozpoznanym szpiczakiem leczonych lenalidomidem i deksametazonem czas
do progresji choroby był znamiennie krótszy w grupie z cytogenetyką wysokiego ryzyka w stosunku do choroby ze standardowym ryzykiem (18,5 vs 37 miesięcy) natomiast czas całkowitego przeŜycia był podobny w obu grupach ryzyka [39].
Leczenie skojarzone lenalidomidem, deksametazonem i antracyklinami dawało u
chorych z nawrotową/oporną postacią szpiczaka odpowiedź u około 80% w tym CR u
ponad 20%. Leczenie skojarzone lenalidomidem, cyklofosfamidem i deksametazonem
indukowało odpowiedź w 65% przypadków [40]. W małym badaniu (n=17) leczenie
skojarzone lenalidomidem, deksametazonem i bewacizumabidem (inhibitorem VEGFR) powodowało odpowiedź u 70% leczonych [41].
Opierając się na badaniach przedklinicznych, w których wykazano, Ŝe lenalidomid
zwiększa efekt apoptotyczny bortezomibu przeprowadzono badanie I/II fazy z zastosowaniem lenalidomidu i bortezomibu łącznie z deksametazonem w przypadku niepełnej
odpowiedzi u 64 chorych z nawrotowym/opornym szpiczakiem uzyskując odpowiedź
u 79%, w tym CR/nCR/VGPR u 33% (Richardson i wsp. ASH 2007 abstract 187).
W badaniu II fazy czterolekowego skojarzonego leczenia lenalidomidem (10 mg
dni 1–21), melfalanem (0,18 mg/kg dni 1–4) prednizonem (2 mg/kg dni 1–4) i talidomidem (50 lub 100 mg dni 1–28) stosowanego w 28 dniowych cyklach (RMPT) z
leczeniem podtrzymującym lenalidomidem 10 mg/dobę w dni 1–21, przeprowadzonym
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u 44 chorych z nawrotowym/opornym szpiczakiem, po średnio dwóch cyklach uzyskano odpowiedź u 75,8% w tym VGPR u 30%. W grupie leczonej talidomidem w dawce
100 mg dziennie odsetki odpowiedzi były wyŜsze – PR 93,3% w tym VGPR 46%.
Jednoroczne przeŜycie wolne od progresji choroby wynosiło 48,6%, a jednoroczne
przeŜycie od rozpoczęcia tego leczenia wynosiło 90%. Trzeciego/czwartego stopnia
neutropenię obserwowano u 66%, trombocytopenię u 36%, infekcje u 21% chorych.
Profilaktyczne leczenie aspiryną zapobiegło wystąpieniu zakrzepicy Ŝył głębokich
[42].
Ostatnio pojawia się zainteresowanie bendamustyną w szpiczaku. Bendamustyna
(SDX-105) jest związkiem chemioterapeutycznym posiadającym w swej cząsteczce
zarówno fragment alkilujący podobny do tego, który znajduje się w cyklofosfamidzie
jak i pierścień purynowy podobny do kladrybiny. W niemieckim randomizowanym
badaniu III fazy porównującym skuteczność bendamustyny z prednizonem w stosunku
do melfalanu z prednizonem u chorych z noworozpoznanym szpiczakiem wykazano,
Ŝe bendamustyna z prednizonem wywołuje szybszą odpowiedź, czas do progresji choroby i czas trwania remisji są dłuŜsze, ale czas całkowitego przeŜycia jest podobny jak
u leczonych melfalanem i prednizonem [43].
Nowe cele i nowe eksperymentalne leki na tle patogenezy szpiczaka
W patogenezie szpiczaka plazmocytowego uwzględnia się udział translokacji
t(4;14) i niektórych translokacji IgH wiodących do deregulacji cykliny D [44, 45]. Te
zdarzenia molekularne odpowiedzialne za transformację nowotworową komórki plazmatycznej stanowią potencjalne cele terapeutyczne. Translokacja t(4;14) powoduje
aktywację onkogennej kinazy tyrozynowej receptora FGFR3 z następową fosforylacją
antyapoptotycznego szlaku sygnalizacyjnego STAT 3 [46]. Badania in vitro wykazały,
Ŝe inhibitory kinazy tyrozynowej FGFR3 takie jak CHIR-258/TKI 258 [47, 48] lub
AB1010 [49] hamują autofosforylację FGFR3 w komórkach z translokacją, dając w
wyniku zahamowanie wzrostu komórkowego i apoptozę. Wstępne dane kliniczne
wskazują na ograniczoną aktywność tych inhibitorów jako pojedynczego leku i większą w skojarzeniu z innymi lekami w tym z bortezomibem [50].
Innym aspektem patogenezy szpiczaka plazmocytowego mającym waŜne implikacje dla interwencji leczniczych jest interakcja między komórką nowotworową i mikrośrodowiskiem szpiku, pobudzająca wzrost i proliferację komórki szpiczakowej. Adhezja komórek szpiczakowych do podścieliska szpiku wywołuje fenotyp oporności lekowej komórki plazmatycznej, indukuje równieŜ transkrypcję i sekrecję cytokin (TNFα,
IL-6, IGF-1, SDF1α, VEGF), zarówno przez komórki plazmatyczne jak i komórki
zrębu szpiku, co w wyniku ich interakcji z ich odpowiednimi receptorami będzie uruchamiać szlaki sygnalizacyjne (takie szlaki jak RAF/MEK/MAPK, P13K/AKT
i JAK/STAT), które pobudzają proliferację komórkową i zapobiegają apoptozie. W zakresie tego obszaru patogenezy wiele leków jest juŜ we wczesnych fazach badań klinicznych. Receptory obecne na komórkach plazmatycznych mogą być celem dla specyficznych leków albo przeciwciał monoklonalnych. Te obejmują receptory śmierci
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(takie jak DR 4-6 i FAS); receptory kinazy tyrozynowej, VEGF-R [41], TACI, IL-6R
[51, 52], IGF-1R [53, 54] albo antygeny CD56 [55], CD40 lub CS1. CS1 jest glikoproteiną o duŜej i jednolitej ekspresji na powierzchni komórki szpiczakowej przeciw, której humanizowane monoklonalne przeciwciało elotuzumab pozostaje w fazie I badań
klinicznych [56].
Wiele badań klinicznych jest przeprowadzanych z zastosowaniem inhibitorów
skierowanych, na szlaki sygnalizacyjne w tym inhibitorów transferazy farnezylowej
(Tipifarnib) [57], RAF (RAF 265), STAT 3 (Atiprimod), mTOR (RAD001) lub AKT
(Perifosine [58, 59, 60]). Perifosina jest nowym modulatorem przewodzenia sygnałów
wpływającym na wiele szlaków w tym hamująco na AKT i aktywująco na JNK. Badania I/II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo skojarzonego leczenia bortezomibem, perifosiną z lub bez deksametazonu u 76 cięŜko przeleczonych licznymi lekami w tym talidomidem, lenalidomidem, ASCT (średnio 6 linii) chorych z nawrotem
szpiczaka po leczeniu bortezomibem lub opornych na bortezomib, wykazały odpowiedź u 37% (CR3%, PR 11%, MR 23%). Mediana czasu do progresji choroby u chorych reagujących na to skojarzone leczenie, a uprzednio opornych na bortezomib wynosiła 9,25 miesięcy [61]. Planowana jest kolejna faza badania randomizowanego.
Prowadzone są badania kliniczne II fazy z zastosowaniem w szpiczaku inhibitora
wielu kinaz BAY-73-4506, który jest mocnym inhibitorem angiogenezy VEGFR1-3,
PDGFRβ jak i onkogennych kinaz cKIT, REF, FGFR, Raf [62].
Warto wspomnieć o trwających badaniach klinicznych II fazy oceniających skuteczność przeciwciała monoklonalnego anty-IL-6 CNTO 328 stosowanego łącznie z
bortezomibem u chorych z nawrotowym /opornym szpiczakiem [52].
Leki, które mogą interferować z interakcjami między komórką plazmatyczną i mikrośrodowiskiem szpiku obejmują nie tylko bortezomib, talidomid i lenalidomid, ale
takŜe nowe pozostające w fazie badań eksperymentalnych takie jak nowe inhibitory
proteasomów – NPI – 0052 [63] i PR-171 (carfilzomib) [64, 65], inhibitory deacetylazy histonów [66, 67, 68, 69, 70, 71, 72], inhibitory białka szoku termicznego – 90
(Hsp-90) [73, 74] i nowe leki immunomodulujące – CC4047 [75].
Acetylacja histonów moduluje ekspresję genów, róŜnicowanie i przeŜycie komórek. Jest ona regulowana przez acetylotransferazy histonów i deacetylazy histonów.
Oparte na kwasie hydroksamowym związki chemiczne, takie jak SAHA (vorinostat) są
inhibitorami deacetylazy histonów. Vorinostat indukuje zatrzymanie wzrostu i apoptozę w szpiczakowych liniach komórkowych i komórkach szpiczakowych chorych nawet
tych u których obserwowano oporność na deksametazon oraz chemioterapię konwencjonalną. W wielu badaniach in vitro i modelach mysich stwierdzono synergistyczne
działanie bortezomibu i vorinostatu. W badaniach klinicznych I lub II fazy w nawrotowym/opornym szpiczaku oceniano skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów deacetylazy histonów stosowanych zarówno w monoterapii i dotyczyły one vorinostatu [66],
ITF 2357 [69], panobinostatu (LBH 589) [71] jak i leczenia skojarzonego bortezomibem i vorinostatem [68, 70], romidepsinem [67] lub panobinostatem [72]. W dwóch
badaniach I fazy obejmujących 58 chorych wykazano, Ŝe leczenie skojarzone bortezo-
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mibem i vorinostatem (Zolinza) jest skuteczne w szpiczaku i wywołuje odpowiedzi u
niektórych chorych uprzednio juŜ leczonych bortezomibem [68, 70].
Hsp-90 ułatwia wewnątrzkomórkowe przemieszczanie, dojrzewanie konformacyjne i fałdowanie trójwymiarowe wymagane dla prawidłowej czynności białka. Inhibitory Hsp-90 indukują apoptozę szpiczakowych linii komórkowych i komórek szpiczakowych chorych opornych na deksametazon, antracykliny, talidomid, lenalidomid i
bortezomib. Bortezomib indukuje Hsp-90 w komórkach szpiczaka, ale blokowanie tej
odpowiedzi przez inhibitory Hsp-90 nasila wywołaną przez bortezomib apoptozę komórki. Wieloośrodkowe badanie kliniczne I fazy z zastosowaniem leczenia skojarzonego bortezomibem i inhibitorem, Hsp – 90- tanespimycyną (KOS-953) u chorych z
nawrotową oporną postacią szpiczaka wykazało skuteczność zachęcającą do kontynuacji dalszych faz badań [73, 74].
W Mayo Clinic przeprowadzono badanie II fazy oceniające skuteczność pomalidomidu (CC4047) stosowanego łącznie z deksametazonem u 37 chorych z nawrotową
lub oporną postacią szpiczaka. Odpowiedź uzyskano u 62% leczonych (VGPR 24%,
PR 38%) w tym u 29% z chorobą oporną na lenalidomid [75].
Wysokodawkowe leczenie z ASCT w erze nowych leków
W następstwie wyników dwóch randomizowanych badań [76, 77] wykazujących
większą skuteczność wysokodawkowej chemioterapii wspomaganej ASCT niŜ chemioterapii w konwencjonalnych dawkach ten sposób leczenia indukcyjnego stał się
postępowaniem standardowym u młodszych chorych na szpiczaka plazmocytowego.
Leczenie intensywne z ASCT bez zastosowania talidomidu, bortezomibu, lenalidomidu popzwala osiągać CR w 20%–30%, a CR/VGPR w 35%–45% leczonych z medianą
czasu wolnego od progresji choroby 25–30 miesięcy. Dalsza intensyfikacja leczenia z
podwójną ASCT zwiększa odpowiedzi CR do 30%–45%, CR/VGPR do 45%–55% z
medianą czasu wolnego od progresji choroby powyŜej 30 miesięcy [76, 77, 78]. Nowe
leki stosowane bez ASCT – MPT, MPV – pozwalają na uzyskiwanie CR/VGPR u
35%–45% leczonych co jest porównywalne z osiąganymi przy zastosowaniu pojedynczej ASCT [21, 22, 26]. Nowe leki poprawiły teŜ odpowiedzi do 60%-80% u chorych
poddawanych ASCT [5, 6]. Czas wolny od progresji choroby jest podobny (24–30
miesięcy) przy zastosowaniu nowych leków bez ASCT i ASCT bez nowych leków [21,
22, 26, 76, 77]. Jak wykazano to w aktualnym opracowaniu przeglądowym skojarzone
leczenie nowymi lekami pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych odpowiedzi
CR/VGPR w duŜym odsetku chorych jednak w chwili obecnej nie moŜna określić czy
przełoŜy się to na wydłuŜenie czasu wolnego od progresji i całkowite przeŜycie. Nadal
teŜ pozostają bez odpowiedzi pytania czy te udoskonalone, z nowymi lekami, schematy indukcyjne ograniczą potrzebę tandemowej ASCT, albo czy osiągnięcie CR wyeliminuje konieczność wykonywania ASCT we frontowej linii leczenia – jest to istotne
gdyŜ leczenie ratunkowe włączające ASCT w nawrocie choroby mogłoby być skuteczniejsze u otrzymujących nie intensywne schematy indukcyjne. Aby móc odpowiedzieć
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na te pytania konieczne są randomizowane badania porównujące nowe leki versus
nowe leki plus ASCT [79]. Taki cel ma badanie IFM/DFCI 2009.
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