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Souhrn: Medián celkového pøežití pacientù s mnohoèetný myelomem je 3 roky. Modifikace konvenèní chemoterapie zásadnì neovlivnily medián pøežití. Léèba vysokodávkovanou chemoterapií s autologní transplantací krvetvorné tkánì dosáhla vyššího poètu kompletních remisí a prodloužila celkové pøežití. Proto se tento zpùsob léèby mnohoèetného myelomu rychle rozšíøil. Následující text shrnuje výsledky klinických studií. Francouzská randomizovaná prospektivní studie a arkansaské studie (srovnání výsledkù vysokodávkované chemoterapie s historickou kontrolní skupinou léèenou konvenèní chemoterapií) prokazují prodloužení prùmìrného pøežití
o 15 a 14 mìsícù. V textu jsou dále diskutovány metody vysokodávkované chemoterapie, role interferonu alfa a bisfosfonátù.
Klíèová slova: mnohoèetný myelom - Autologní transplantace - Interferon alfa - Bisfosfonáty.
Summary: The median survival of conventionally treated patients with multiple myeloma is 3 years. Modification of conventional
chemotherapy has failed to show an improved survival in most randomized trials. Therapy with dose-escalating alkylating agents induceï higher remission rates than conventional treatrnent. If followed by autologous hematopoietic progenitor celt transplantation, the
hematotoxicíty of the described dose escalated treatrnent could be reduced. Results of trials with high dose therapy supported by autologous hone marrow or peripheral blood stem cells are summarized and discussed. The randomized French myeloma trial and the results
published by the Arcanssas group (comparison of high-dose treated group with historical control group treated with conventíonal chemotherapy) showed a difference of 15 and 14 months in median survival between conventionally and high-dose treated groups.
The method of high-dose chemotherapy as well as the role of interferon alfa and bisphosphonates for patients with multiple myeloma
are reviewed.
Key words: Multiple myeloma Autologous transplantation - Interferon alpha - Bisphosphonates.
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1 Úvod
Mnohoèetnýmyelom je jednou z mnoha lymfoproliferativ-
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Hlavním cílem našehopøehleduje zhodnotit pøínosvysokodávkovanéchemoterapies podporou autologní transplantace
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uvedených tøech otázek základní principy léèby mnohoèetného myelomu
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1,1. Kdy zaclt pacienta leèlt?
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Klinickástadiamnohoèetného
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Mnohoèetnýmyelom, podobnì jako jiné lymfoproliferativní
nemocinízkého stupnì malignity, je dostupnými prostøedky
léè. 1 ' Pr
.
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nevy Ite ny. oto Je nutno p pomenout, e z Gemc emoterapienení indikováno v poèáteènífázi nemoci. Prvopoèáteèníbezpøíznakovéobdobí mùže trvat roky a obèasmùŽe
dojít ke spontánnímremisím. Pøedèasné
zahájeníchemotera.
..,
ple by pacIentovI neprospìlo, splše naopak. Proto u mnohoèetnéhomyelomu (podobnì jako u jiných nízcemaligních lymfoproliferativních chorob) je chemoterapieindikována, až se
nemoczaèneprojevovat symptomy.
Indikací k zahájení léèby mnohoèetnéhomyelomu je stanovení klinického stadiaII aneboIII dle Durieho a Salmona,viz
tabulka 1.
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SubklaslfikaceA. Normáln~
funk~eledvI~.
,
B. Selhávám
ledvmsezvyšenou
koncentracI
kreatininu
Zahajovatléèbuu pacientùv I. klinickém stadiuse doporuèuje
pouzev pøípadìpravdìpodobnéèasnéprogresenemoci.V tabulce 2 uvádímenámi používanáprognostickákritéria pro èasnou
progresinemociu pacientùv klinickém stadiuI.
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Rlzlkovefaktoryproèasnou
progreslI. kllmckéhostadia(Facon,1995)
.
I. Koncentrace
hemoglobInu
pod120g/l
2. Koncentrace
M-IgG> 30g/l anebokoncentrace
M-lgA > 25g/l
3. Poèet pIazmocytu' v kostm
' dø .
25 %
em>
Progrese
je pravdìpodobná,
jsou-Iisplnìnydvì zetøípodmínek
M-~gG= monoklonáln!
!munoglobul!n
typuIgG
M-lgA =monoklonálm
Imunoglobulm
typuIgA

myelomovébuòky poškozenímjejich nukleovýchky

Glukokortikoidy nièí myelomové buòky indukcí jejich
ptotické smrti. Klasickým léèebným postupem, použív
po desetiletí, je perorální monoterapie melfalanem (AJ
nem) V obvyklé úhrnné dávce 1 mg/kg váhy rozdìlej
5 .èi 7 dnù s následující mìsíèní pauzou. K tomu navíc
mson 1- 2 mgikg po 7 dm.
' pos
' ProtoŽe tento standardn1
stále obèaspoužíván, pøipomínáme,že se nesmí opoml
kontrolovat dvacátý den od podání Alkeranu krevní I
a pøíštídávku upravit tak, aby poèet leukocytù klesal na
noty mezi 2,0 až 1,5 x 109/1.Kontrolní krevní obraz nás

ba informuje o biologické aktivitì podanédávky, o její d
teènosti èi nedostateènostia o nutnosti zvýšení anebosn
perorální dávky Alkeranu v dalším cyklu. Dle míry leuJ
nie upravovanádávkaseu našichpacientùpohybovalaod
až do 200 % výšeuvedenédoporuèenédávky (1 mgikg). r:
1.2. Komplexní terapie mnohoèetného myeJomu
demje velmi nekonstantnívstøebáváníAlkeranu ze zaží
Léèba mnohoèetnéhomyelomu vyžaduje na rozdíl od jiných
ho traktu.
lymfoproliferativních onemocnìní dùsledný komplexní pøí- Od nitrožilní polychemoterapie se oèekávalo zás
stup, zahrnující cytostatickou terapii, radioterapii, intenzivní prodloužení pøežití pacientù s mnohoèetným m)
podpùrnou léèbu (bisfosfonáty, gatnaglobuliny) a ortopedic- mem. V pøedchozíchdesetiletích byla v mnoha prospe
ké konzervativní i operaèní léèení. Léèbu lze provádìt pøe- ních randomizovaných studiích srovnávánarùzná sché
vážnì atnbulantnì do té doby, než nastanouzávažnìjší kom- polychemoterapie se zlatým standardem,za který je po\
plikace vyžadující specializované nemocnièní léèby. Nyní vána léèba melfalanem a prednisonem. Zkušenosti z t~
struènì k význatnujednotlivých modalit léèby.
studií lze následovnì shrnout: léèebný úèinek nitrožilnì
kovanépolychemoterapienastupujemnohemrychleji ne2
1.3 Radioterapie
nek perorální monoterapie, nevede však ke statist
Radioterapie je nedílnou souèástíkomplexní léèby mnoho- význanmémuprodloužení pøežití.
èetnéhomyelomu. Takzvaná kurativni dávka, která se pohy- Gregory se spoluautory provedl metaanalýzuvšech pubi
buje kolem 30 - 40 Gy, je schopnaznièit velké množství mye- vaných studií srovnávajících konvenèní polychemoteJ
lomových bunìk v ozáøenémložisku. Destrukce myelomo- s monoterapií alkeranema prednisonema vyvodil z ni n;
vých bunìk znatnenázmenšenistimulaceosteoklastùa sníže- dující konstatováni: "melfaJan a prednison je vhodný
ní jejich osteolytickéaktivity. Zastavísetak progreseosteolýzy pacienty s dobrou prognózou a naopak nevhodný pro J;
a nastoupí reparaènipochody zpùsobující mnohdy rentgeno- enty se špatnou prognózou, pro nìžje vhodnìjší nitro:
vì patrnou osteosklerózua zpevnìní kosti. Mimoto má radio- polychemoterapie" (Gregory, 1992).Z toho seodvíjí i dl
terapie svùj vlastní analgetický úèinek a to i v nižších dáv- ruèení pro standardníléèbu: u pacientù s nepøíznivými
kách. Se snižováním dávek klesá cytotoxický vliv na myelo- gnostickými faktory a u pacientù s nepøíjemnými pøízr
mové buòky, ale analgetický efekt zùstávázachován.Není-li
nemoci upøednostnit polychemoterapii pøed monoter:
tedy možné použít takzvanoukurativní dávku,je vhodné ales- Rychlejší nástupúèinku polychemoterapieznatnenárych
poò paliativni, analgetickéozáøeni.
zlepšení kvality života. Mimoto agresivní formy jsou m<
terapií hùøeovlivnitelné nežpolychemoterapií.Pokud sezl
Co ozaøovat? Pokudje na rentgenovémsnímku patrnévìtší
šují funkce ledvin v dùsledku nefrotoxicity lehkých øetì
osteolytické ložisko v nosnémskeletu,považujemeza vhod- je rovnìž nutno podat agresivní chemoterapii k co nej~
néje ozáøit,by• by ještì nebylo bolestivé.Cílemje zabránitpro- lejšímu potlaèeníjejich produkce. Pøi selhání funkce le<
gresi ložiska a tím patologické fraktuøe,která by omezila hyb- používámeobvykle režim V AD (vincristin, adriatnycin, dl
nost pacienta. Ložiska mimo nosný skelet ozaøujeme,pokud methazon),jehož dávky není nutno upravovat v závislost
jsou bolestivá. Kdy ozaøovat?Je-li plánovánsbìr kmenových funkci ledvin. Je-li pacient asymptomatický a bez negativl
hemopoetických bunìk, je vhodné radioterapii odložit až po prognostických faktorù, je perorální léèba Alkeranem do
jejich sbìru a provéstji ještì pøedvysokodávkovanouchemo- èující, pokud ovšem není pacient smìøovánk vysokodáv
terapií s autologní transplantací.V pøípadì nutnosti provést vané chemoterapii s podporou autologní transplantace.
ozáøeniještì pøedsbìrem kmenových hemopoetickýchbunìk
Klasická chemoterapieprodloužila medián pøežitíz 1,5 rl
z periferní krve, je vhodné použít malého ozaøovacíhopole. bez léèby na 3 - 4 roky (Gregory, 1992).
Ozáøenivìtší oblasti, v níž probíhá krvetvorba, zmenšívýtìžek sbìru kmenových hemopoetickýchbunìk.
2. Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autolo
transplantace krvetvorných bunìk
1.4. Ortopedická léèba
Autologni transplantacekrvetvorných bunìk odstranila pl
S ortopedem konzultujeme každou patologickou frakturu. bariéru, která bránila dalšímu zvyšování dávek cytost;
V pøípadìkompreseobratlù mùžejedinì ortopedrozhodnout, a umožnila zvyšovat jejich dávku až k nové, zatím nepøek
je-li dostaèující zevní fixace ortézou, aneboje-li nutné ope- èitelné hranici, kterou je jejich nehematologická (orgáno
raèní zpevnìní. Dojde-li k patologické fraktuøe konèetiny, toxicita. Pøehledyzatnìøenéna vysokodávkovanouchem(
mìla by sevždy upøednostnitvnitønífixace pøedzevní, pokud rapii byly již v èeské literatuøe opakovanì publikoví
je její provedeni technicky možné. Po zhojeni operaènírány (Mayer a Vorlíèek, 1995 a 1997, Koza, 1997).
po vnitønífixaci kosti zpravidlanásledujeradioterapiena ložis- Po desetiletí klinického zkoušení je vysokodávkovaná ci
ko osteolýzy. Myelomové buòky jsou na ozáøenícitlivìjší než moterapie s autologní transplantacípovažovánaza standa
osteocyty, takže po ozáøenije nadìje, že pøevážíosteoneoge- ní léèbu pro vhodné pacienty s mnohoèetným myelome
nezanad osteolýzou.
Melfalan, který byl prvním úspìšným lékem pro tuto chorc
a který se stal zlatým standardem,s nímž byly porovnáv~
1.5. Standardní chemoterapie
jiné zpùsoby konvenèní chemoterapie,neztratil vùbec nic
Základními léky pro léèbumnohoèetnéhomyelomujsou alky- svépozice.Monoterapievysokoudávkoumelfalanu200 mg!
laèní cytostatika a glukokortikoidy. Alkylaèní cytostatika nièí je nejpoužívanìjší pøedtransplantaènírežim. Byly satnozø

Až bude objevena léèba s kurativním potenciálem pro pacienty s mnohoèetným myelomem, bude vyèkávací pøístup
u bezpøíznakovýchpacientù opuštìn.
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..11mì testoványmnohalékovépøedtransplantaèní
režimy ijejich
kombinaces celotìlovým ozáøením.Kombinované režimy
mìly však více èasných i pozdních nežádoucích úèinkù.
Výslednýléèebnýefekt kombinacecelotìlového ozáøeníachemoterapie
nebyl vyšší než efekt pouhé chemoterapie,kombinaces celotìlovým ozáøenímvšak byla výraznì toxiètìjší
(Goldschmidt,1997). Pøedtransplantaèní
režim s 200 mg/m2
je nyní celosvìtovì považován za nejlépe tolerovaný a nejvhodnìjšípøedtransplantaèní
režim pro pacienty s mnohoèetnýmmyelomem.
Léèbumnohoèetnéhomyelomu s pomocí vysokodávkované
chemoterapie
lze rozèlenit na následující fáze:
I. Indukèníchemoterapie,
2. Stimulaèníléèba se sbìrem kmenových bunìk,
3. Vlastnívysokodávkovanáchemoterapies podporou auto, lognítransplantace,
4. Udržovacíléèba,
5. Léèbarelapsu.
V dalšímtextu se zmíníme o prvních 4 fázích, léèbì relapsu
jsmevìnovali samostatnýèlánek (Adam, 1998).

moterapii nemìla mít zásadnívliv na výsledek léèby. Proto
u pacientù, u nichž je kontinuální podávání V AD spojeno se
závažnými komplikacemi, provádímebolusovou aplikaci.
Z hlediska výtìžku separacekmenových hemopoetických
bunìk jsou obì modifikace režimu V AD (kontinuální nebo
bolusová) jistì z uvedených režimù nejvhodnìjší. Za pøijatelný považujeme i režim VCAP, který obsahujeminimální
dávku cyklofosfarnidu, nikoliv však jiné režimy s vyšší dávkou alkylaèních cytostatik. Z hlediska kvality života je jistì
výhodnìjší režim VID (vincristin, idarubicin, dexamethazon)
s perorální aplikaci idarubicinu než režim V AD s aplikací do
centrální žíly, avšakje znaènì dražší. Režim VID používají
k indukèníléèbì pøedsbìrem kmenovýchbunìk napøíkladitalští autoøi(Patriarca, 1998).

2.1.2. Kolik cyklù indukèní léèby aplikovat?
Optimální poèet cyklù indukèní chemoterapienení stanoven.
Skupina kolem Barlogieho standardnì používá 4 V AD režimy, francouzskástudie IFM 90 uvádí 4 - 6 cyklù indukèní léèby. Multicentrická studie z Heidelbergu doporuèuje takový
poèetcyklù, který dosáhnefáze plato, jejich poèet však nesmí
2.1.Indukèní chemoterapie
pøesáhnout6. Pak teprve následuje sbìr kmenových bunìk.
Cílemindukèní chemoterapieje zmenšit myelomovou masu Urèení termínu pro sbìr kmenových hemopoetických bunìk
anepoškoditpøitomkmenovéhemopoetickébuòky a umožnit vychází z teoretických postulátù:
takjejich úspìšný sbìr.
a) Èím døívese ke sbìru pøistoupí(èím menšípøedléèenost),
tím lepší výtìžek sbìru z hlediska kvantity a kvality hemo2.1.1.Jaký režim zvolit pro indukèní léèbu?
Qoetickýchbunìk.
Neèastìji je používán režim VAD, obsahující ètyødenní b) Címmenšíjeredukcemasymyelomovýchbunìk,tímvìtkontinuálníinfúzi adriarnycinu (9 mg!m2/den) a vincristinu
šíje myelomovákontaminacekoncentrátuhemopoetických
(0,5mg!m2/den)a opakovanévysoké dávky dexamethazonu
bunìk.
(40mg l.až4., 10.až 13.a20. až 23. den).Cykly VAD seopakují ve ètyøtýdenníchintervalech. Výhodou V AD režimu je
Vycházejíce z tìchto postulátùje ve vìtšinì studií doporuèovysokáúèinnost, rychlý nástup úèinku, nízká kardiotoxicita
váno provést sbìr kmenových bunìk do pùl roku od zahájení
kontinuálnìpodávanéhoadriamycinuve srovnánís jeho bolu- indukèní léèby.
sovouaplikací. Barlogie udáváprùmìrný poloèaspoklesu M19u chemosenzitivníchpacientù léèenýchchemoterapiíV AD
2.2. Stimulaèní chemoterapie a sbìr kmenových bunìk
0,9mìsíce s rozmezím 0,3 - 1,6 mìsíce (Barlogie, 1984). Dle
K dispozici je hodnì stimulaèních režimù ajsou i velké varinašichpøedchozíchzkušenostítento režim dosáhl maximální- ace v dávkách leukocytárních rùstových faktorù. Jejich pøehopoklesuM-Ig v prùmìru po 3,3 mìsících (Adam, 1994).
hled uvádí Demirer, 1996.Nejvícejsou stálepoužívány u myeNevýhodourežimu V AD je kanylacecentrální žíly a vše co je
lomu rùznì vysoké dávky cyklofosfarnidu. Po aplikaci stimus tím spojené,nebo• kontinuální infúzi adriamycinu a vinc- laèní dávky cyklofosfarnidu a rùstových faktorù dochází i ke
ristinunelzepodatdo periferní žíly. Režim V AD má všaki dal- vzestupu poètu myelomových progenitorù v periferní krvi,
šíslabéstránky.Nezraléklonální buòky produkují interleukin6, jejich vzestup je však opoždìn o nìkolik dní za vzestupem
který má antiapoptotický úèinek, schopný rušit apoptotický CD34+ bunìk. Optimálníje proto provésta dokonèit sbìr kmevliv dexamethazonuna tyto buòky. Nièivý úèinek chemotera- nových bunìk v prvních dvou dnech po jejich vzestupu
pie V AD pùsobí tedy hlavnì na vyzrálé myelomové buòky (Gazitt, 1995). Kmenové hemopoetické buòky lze získat po
a ménì již na prekurzorovou populaci, z níž se vyvíjejí zralé dostaèujícídávce leukocytárních rùstových faktorù i bez cykmyelomovébuòky. Proto, aèkoliv efekt chemoterapieV AD
lofosfamidu (Bensinger, 1993, Desikan, 1996, 1998). Metorychlenastupujeaje výrazný, nevedlasamatato léèbak pro- dou kvantitativní PCR,bylo však zjištìno, žepøipodánísamotï1ouženípøežitíve srovnání s jinými zpùsobykonvenèní léè- ných rùstových faktorù obsahoval sbìr více myelomových
by (Barlogie, 1997).
bunìk v pøepoètuna CD34+ buòky, než pøipoužití kombinaProkomplikacespojenés kanylacícentrálnížíly holandštíléka- ce cyklofosfarnidu a leukocytárních rùstových faktorù (Creøitestovali modifikaci chemoterapieV AD s bolusovou apli- mer ,1998).
kací adriamycinu a vincristinu. Konstatovali, že i tento zpù- Jednorázovávysoká dávka cyklofosfarnidu má dobrý stimusobléèbyje úèinný, i když jejich studie nebyla randomizova- laèní efekt, ale protimyelomový efekt je menší než pøi rozlonáa mìla pouzejedno ramenos bolusovou aplikací (Segeren, žení stejné dávky cyklofosfamidu do více dní. Proto zøejmì
1997).Randomizovanésrovnání bolusového versuskontinu- holandskáhemato-onkologickáskupinaHOVON ve svéstudii
álníhoV AD zatím nebylo publikováno. V dalšíplánovanéklipodávádva VAD cykly do periferní žíly, 2 cykly støednìvysonické studii s vysokodávkovanou chemoterapií plánují ké dávky melfalanu (70 mg/m2) s podporou leukocytárholandští lékaøi injekèní formou chemoterapii V AD (Lokních rùstových faktorù. Po první støednìvysoké dávcemelfahorst, 1998). V nìmecké studii ze stejnéhodùvodu pøipouští lanu seprovedesbìr kmenovýchhemopoetickýchbunìk a poté
provedení indukèní chemoterapie jak režimem V AD. tak jsou pacienti randomizovánido vìtve s autolognítransplantaambulantnì aplikovatelným režimem VCAP (vicristin I mg cí a následnou udržovací léèbou, anebo po druhém støednì
i. v. I. den, doxorubicin 25 mg/m2 I. den, cyklofosfamid
dávkovanémmelfalanu následujejiž jen udržovacíléèbainter100 mg! m2 p.o. I. - 4. den a prednison 100 mg I. až 4. den). feronem alfa. Leukopeniea trombocytopenietrvá po uvedené
Francouzskástudiedokoncepøipouštìlav rámci indukèní léè- støednídávce melfalanu kolem 8 dnù (Lokhorst, 1998). Heiby režimy VMCP- VBAP (vincristin, melfalan,cyklofosfarnid, delbergskécentrum používá pro stimulaci stále monoterapii
prednison- vincristin BCNU, doxorubicin, prednison).
cyklofosfarnidemneboifosfarnidem,centrumv TUbingenpreDomníváme se, že pøípadnánepatrnì nižší úèinnost bolusové feruje kombinovaný režim (ifosfamid 2500 mg!m2 den 1-3,
formy režimu V AD by pøi následnévysokodávkované che- epirubicin 100 mg!m2den 1-3 aetoposid 150mg! m2 den 1-3.
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Autoøi z Tlibingen tvrdí, že tímto stimulaènímrežimem dosabují vyšších výtìžkù než døívedosahovali cyklofosfamidem
(Straka,ústní sdìlení).
Stimulaèní chemoterapiemá tedy dva cíle. Prvním je dosažení maximálního sbìru hemopoetických bunìk, druhým je
redukce myelomových bunìk. Který z mnoha stimulaèních
režimù nejlépe splní tyto cíle, ukáží až další roky.
2.3 Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologních hemopoetických bunìk
2.3.1. Kdy provést vysokodávkovanou chemoterapii?
Ve vìtšinì studií následuje vysokodávkovaná chemoterapie
ihned po sbìru kmenových hemopoetických bunìk. Barlogie
v rámci takzvané "total therapy" vložil mezi stimulaèní
a transplantaèníléèbu ještì režim EDAP (etoposid, dexamethazon,cytosin-arabinosida cisplarinu.Tento režim však znaènì zvýšil toxicitu celéhopostupu a v souèasnostinení na tomto pracovišti bìžnì používán. V nìkterých nìmeckých centrech (Heidelberg) vkládají po sbìru kmenových bunìk pøi
nedostateènéléèebnéodpovìdi ještì nìkolik cyklù VBMCP
(neboli M2 protokol). Cílem je maximální léèebnáodpovìï
dosažitelnáklasickou chemoterapií.Pakteprvenásledujeautotransplantaèníléèba.
Vysokodávkovanou chemoterapii lze však také odložit až do
relapsupo remisi navozenéstandardníchemoterapií.To dokazuje další francouzská studie srovnávající èasnéprovedení
autotransplantaèníléèby s jejím provedenímv relapsunemoci. Mezi obìma skupinami nebylo signifikantního rozdílu v
celkovém pøežití (Fermand, 1995). Vìtšina autorù se však
snažíjiž v poèátku nemoci dosáhnout maximální léèebnou
odpovìï a tedy provéstvysokodávkovanouchemoterapiibrzy
po sbìru kmenových hemopoetickýchbunìk.
Podatpacientùm s nedostateènouléèebnouodpovìdí po sbìru kmenových bunìk nìkolik cyklù relativnì dobøetolerované chemoterapieVBMCP, ještì pøedvysokodávkovanouchemoterapií, sejeví velmi logické. PodáníchemoterapieEDAP
pøedautotransplantacínení pro její toxicitu obecnì pøijato.
Musíme konstatovat,že neznámepøesnouodpovìï na otázku,
jsou-li další cykly standardníchemoterapie,podávanépo sbìru kmenových bunìk ještì pøedvlastní vysokodávkovanou
chemoterapií pøínosem,nebo• tato otázka nebyla studována
prospektivnì randomizovanì.
2.3.2. Jaké pøedtransplantaèní režimy je možno použít
a jak velké je riziko autologní transplantace?
Pøehledvysokodávkovaných režimù používaných u pacientù
s diagnózoumyelom i èetnostjejich komplikací uvádìjí Jagannath, 1997a Kovacsovics,1997.Nejpoužívanìjšíjsou dva režimy, melfalan 200 mg/m2anebomelfalan 140mg/m2 a celotìlové ozáøení.Efektivita a tolerancerežimù melfalan 200 mg/m2
versus melfalan 140 mg/m2 a celotìlového ozáøeniu chemosenzitivních pacientù byla srovnánav randomizovanéstudii.
Uvedené režimy se signifikantnì nelišily v poètu léèebných
odpovìdí, režim s celotìlovým ozáøenímmìl však více nežádoucích úèinkù (Goldschmidt, 1997).
Pøedtransplantaèní
monoterapiemelfalanemje ze všechrežimù nejlépe tolerována. Centrum v Arkansasuudává celkem
3% umrtí v souvislosti s tandemovou transplantací (Barlogie, 1997). Podobnì ani v jiných studiích neni mortalita spojená s autotransplantaèní léèbou novì diagnostikovaných
pacientù odlišná, kolísá od 2 do 3% pøi použití vysoké dávky
melfalanu.Centrumv Heidelberguudávápøitandemovétransplantaci s výše uvednoudávkou melfalanu mortalitu jen 1,5%
(Goldschmidt, 1998).Lékaøiz Bolonì udávájí dokoncenulovou mortalitu po první autologní transplantacipo 200 mg/m2
melfalanu, ta sevšak po druhé transplantacis kombinovaným
režimem melfalan a busulfan zvýšila na 5% (Cavo, 1998).
Ménì èastobyly testovány režimy s busulfanem v monoterapii, nebo kombinace s cyklofosfamidem a thiotepou. Tyto

38

KLINlCKAONKOLOGIE 12 2/99

režimy nepøedstihlyprvní dva svojí úèinností, pøedstihly je
však svojí toxicitou. Pøipoužití agresivnìjšíchkombinovaných
pøedtransplantaèních
režimù sezvýšila s léèbouspojenámortalita v prùmìru na II %, jak uvádí v pøehleduJagannath,
1997.Autoøize Seattlutestovali režim BUCY (busulfan acyklofosfamid) a u nìkterých pacientùjej kombinovali s celotìlovým ozáøením.Dosáhli 24 % mortality. Uvádìjí, že pacienti s myelomem z nejasných pøíèin tolerovali režim BUCY
podstatnì hùøenežjiní nemocní (Bensinger, 1996). Admiraal
udáváv souvislosti s režimem BUCY a autologní transplantací 14 % úmrtí (Admiraal, 1998).
Melfalan 200 mg/m2je v souèasnostipovažován za velmi
úèinný a pøitom nejlépe tolerovaný pøedtransplantaèní
režim.
Lze øíci, že pøedstavujestandardnítransplantaènírežim pro
pacienty s mnohoèetnýmmyelomem.
Z novì navržených režimù považujemeza vhodné zmínit se
o kombinaci melfalanua etoposidu,který použili izraelští lékaøi a kterým dosáhli 24 kompletních remisí ve skupinì 28 pacientù. Pøedtransplantaèní
režim sestávalz aplikace 60 mg/m2
melfalanu po 3 dny a etoposidu 600 mg/m2 podávaného ve
4 hodinové infuzi den -5, -4 a -3. Tøi z tìchto pacientù však
mìli II. stupeòvenookluzivní nemoci jater (Hardan 1998).
2.3.2.1. Je možno dále zvýšit dávku melfalanu?
Je samozøejmìotázkou,zdaonìch 200 mg/m2melfalanupøedstavuje maximum, které lze pacientùm nabídnout. Testována
byla dávka 220 mg/m2. Mukositida byla po této dávce výraznì vìtší, ètvrtého stupnì WHO klasifikace dosáhlau 64 % léèených. Soubor pacientù, na kterém byla tato dávka testována,
byl však malý, takženelzesrovnávatúèinnosti.Lze pouzekonstatovat že tuto dávku je možno aplikovat, ale že nežádoucí
úèinky jsou vìtší než po 200 mg/m2 (Moreau, 1998).
2.3.2.2. Vzácné nežádoucí úèinky vysokých dávek melfalanu
Aèkoliv je tolerance uvedenédávky melfalanu velmi dobrá,
pøestou nìkterých pacientù mùže dojít k život ohrožujícím
komplikacím. Zpùsobujeto interindividuální variabilita v jeho
metabolizmu a tedy i toleranci.
Ke vzácným komplikacím patøí tìžké encefalopatie. Byli
popsáni dva pacienti s renální insuficiencí, kteøí po vysoké
dávce melfalanu, 200 mg/m2 upadli v dobì obnovení krvetvorby do tìžkého komatu s køeèemi.Další komplikací byla
závažnáhemorrhagickámukositis. Na vzniku encefalopatiese
zøejmì podílela zmìna farmakokinetiky melfalanu vlivem
renální insuficience (Schuh, 1998). Ve zprávách o projevech
pøedávkovánímelfalanu,které seobjevily v poslednichletech,
dominovaly vždy poruchy vìdomí až koma a také krácení
z gastrointestinálníhotraktu.
2.3.3. Jaký vliv má autotransplantaèní léèba na délku pøežití?
To je základni otázka, na kterou musíme odpovìdìt jak pacientovi, tak i sobì, indikujeme-li vysokodávkovanouchemoterapii. Nejpøesnìjšípro hodnocenípøínosujakékoliv léèbyjsou
prospektivní randomizovanéstudie,v nichžjsou pacienti rozdìlováni do dvou odlišnì léèenýchskupin. Rozdìlení musí být
pøitomtakové, aby obì skupiny byly pokud možno srovnatelné nejen vìkem, ale i stadiem nemoci a prognostickými faktory. Takovou je francouzskáIFM 90 studie, srovnávajícíklasickou chemoterapiiVMCP (vincristin, melfalan, cyklofosfamid, prednison) s jedním cyklem vysokodávkované autotransplantaèníchemoterapie.Do obou vìtví této studie bylo
randomizováno celkem 200 pacientù s novì diagnostikovaným onemocnìním. Konvenènì léèenáskupina dostávalapo
12 mìsícù støídavì polychemoterapii VMCP VBAP v tøítýdenních intervalech (18 cyklù) a pak udržovací léèbu interferonemalfa. Skupinas vysokodávkovanouchemoterapiídostala 4 - 6 cyklù chemoterapieVMCP a VBAP a následovalavysokodávkovanáchemoterapie,melfalan 140mg/m2a celotìlové

.

ozáøení
8 Gy s podporou autologní transplantacekostní døenì. Udržovacíléèba interferonem alfa byla aplikována až do
známekrelapsu.Poslední prùbìžná analýza této velké studie
byla provedenav únoru 1997. Výsledky této analýzy (tabulka3)byly poprvézveøejnìnyna konferenci o myelomu v BosIonuv èervnu 1997 a publikovány formou abstrakt. Autotransplantaèní
léèba v této studii prodloužila medián pøežití
o 15mìsícù. Kompletní remise po vysokodávkovanéchemoterapiidosáhlo22 % pacientù (Attal, 1997).
D lš'
k é ád
È '
È
..
a I centrum, ter m ostate ny po et pacientù pro srovnánídélky pøežitípo klasické a vysokodávkovanéchemoterapii,je hematologicképracovištì v Arkansasu,USA. Vysokodávkovanouchemoterapií s autologní transplantacízde léèiIi dokonceroku 1997celkem 542 pacientù.Lékaøiz Arkansasu propagují provedení dvou po sobì následujících
(tandemových)vysokodávkovaných chemoterapií. Uvádìjí,
žedruhátransplantacezvýšila poèet kompletních remisí, což
je nejpodstatnìjšíprognostický faktor pro délku pøežití. Pøi
hodnocení231 novì diagnostikovanýchpacientù konstatovaIi postupnìse zvyšující poèet kompletních remisí (CR): 5 %
CRpo 3 V AD cyklech, 17 % CR po ukonèení sbìru kmenových bunìk, 30 % CR po první autotransplantacia 48 % CR
po druhé autotransplantaci. První autologní transplantaci
absolvovalo84 % a druhou transplantaci71 % z onìch pùvodních231 pacientù (Jagannath, 1997). V roce 1996 uvádìli
autoøiz Arkansasu24 % kompletních remisí po první a 43%
kompletníchremisí po druhé autotransplantaèníléèbì (Vesole, 1996).Podobný poèet kompletních remisí po tandemové
transplantaci(44 %) udávají i autoøiz Heidelbergu(Goldschmidt,1998).Z uvedenýchpìti setpacientùléèenýchv Arkansasubylo vybráno ke srovnávacíanalýzecelkem 123novì diagnostikovanýchnemocných,kteøíbyli zaøazenido autotransplantaèníhoprotokolus tandemovoutransplantací(Total Therapy
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Hodnocený
Autotransplantaèní Klasická
parametr
léèba
chemoterapie
Medián
bezpøíznakového
pøežití
(remise)
28mìsícO
18mìsícO
Pravdìpodobnost 6-Ietého
bezpøíznakového
pøežiti
24%
15%
.
.,
,
,léèby.
Medlán
celkového
pøežIti
57mìslcO
42mìslcO
Pravdìpodobnost
6-letého
celkového
pøežití
43 %
21%

I

èb

Vysoký poèet kompletních remisí dosažený tandemovou trans-

a kol. 1997)

tato

2.3.4.Jedennebodva cykly vysokodávkovanéchemoterapie?

StudieINF 90: autotransplantaèní
versusklasická chemoterapie(Attal

se

Tabulka
3.

mnoha center, bez dalšího ovìøování randomizovanými studiemi a mnozí odborníci ji považují v souèasnostiza nejlepší standard.Francouzštíhematologovépohotovì zareagovali
na výsledky z Arkansasu a v roce 1994 zahájili další studii
(IFM 94), 1
která má
na otázku, zda je tandemová
1 odpovìdìt
Š'
Ž . d
kl
1 È '
autotransp antace ep i ne je en cy us autotransp anta m
Do studieIFM 94 bylo již pøijato400 pacientù.Celkem
200 pacientù bylo již dostateènì dlouho sledováno a vyhodnoceno.První vysokodávkovanáchemoterapieobsahujemelfalan 140 mg/m2 a celotìlové ozáøení8Gy. Druhá vysokodávkovanáchemoterapieobsahujepouzeAlkeran 140mg/m2.
Mezi skupinami s jedním a dvìmi cykly autotransplantaèní
léèby nebylo shledánostatisticky významnéhorozdílu. Pravdìpodobnosti dvouletého bezpøiznakovéhoa celkového pøežití byly 54% a 71% po jedné versus57% a 67% po dvou transplantacích (Attal, 1998). Poèet léèebných odpovìdí v obou
skupináchznázoròujetabulka 5.
Tabulka5.
Léèe?,ná
odpovìï pojednéversuspodvouvysokodávkovaných
chemoterapllch (Attal, 1998)

Léèba

Kompletní Velmi Parciální MinimálníProgrese
rernise
(CR) dobrá
PR remise
(PR) oopovìï nemoci

Jednaautotransplantace 32%
Dvì autotransplantace 33%

5%

43%

12%

8%

10%

41 %

3%

13%

Jsou dva cykly melfalanu 200 mg/m2 výhodnìjší než jeden
cyklus? Na tuto otázku lze odpovìdìt pouze spekulativnì,
nebo• nejsou publikovány výsledky žádné velké randomizované studie, zamìøené na tuto otázku. Zastánci tandemové
transplantacesice argumentují výsledky IMF 90 studie, prokazující nadøazenostautotransplantacenad konvenèní chemoterapií,zároveòale odmítají zevšeobecnitvýsledky IMF 94
studie neprokazující pøínosdruhého cyklu autotransplantaèní
léèby. Tvrdí, že v !NF 94 je použita suboptimální dávka melfalanu v druhém cyklu léèby a že dosaženíkompletní remise
(CR) je zásadnímprognostickým faktorem pro délku pøežití
a poèet CRje pøi tandemovétransplantacijasnì vyšší.
Odpùrci paušálníhoprovádìní tandemovétransplantacezase
argumentují:øídíme-lisevýsledky studieIMF 90, mìli bychom
pøijmout i výsledky studie IMF 94. Po tandemovéautotransplantaèní léèbì je pozorován vyšší poèet kompletních remisí
než po jednom cyklu vysokodávkované chemoterapie. Je také

dávcecyklofosfamidu, 1 cyklus EDAP a 2 cykly vysokodávkovanéchemotepie, první autotransplantacepo melfalanu,
200mg/m2druhá autotrans•antace ~uï po stejnédáv,ceme~falanu,nebo po 140 mg/m v kombmacl s celotìlovym ozaøeDím)
Pro srovnáníbyl vybrán shodný poèetpacientùse stejnými prognostickými parametry, kteøí byli døíveléèeni klasickou(konvenèní) chemoterapií v rámci SWOG studií. Jde
o srovnánís takzvanouhistorickou skupinou. Výsledky srovnáníjsouuvedenyv tabulce4. Tandemováautotransplantaèní
léèba(Total Therapy) prodloužila mediánpøežitío 14 mìsícù.

I
'r

známo, že dosaženíkompletní remiseje dobrým prognostických faktorem. Tato fakta však zdalekanedokazují,že z tan~~':Il°vé transplantaceb,:,doumít už!tek všichni pa~ient.ia že
jejl provedem bude spojeno s dalšlm prodloužemm Života.
Tento prùkaz mùže pøinéstjedinì velká randomizovanáprospektivní studie. Aèkoliv arkansaskástudie má vyšší poèet
kompletních remisí než francouzskástudie IMF 90, obì studie uvádìjí pøibližnì shodnéprodlouženícelkovéhopøežitíproti klasické léèbì, o 14 a 15 mìsícù, viz tabulky 3 a 4. Arkansaskástudie má delší pøežitíjak v konvenènì léèenéskupinì,
tak v autotransplantaènìléèenéskupinì. Domníváme se, že
Tabulka4.
tento rozdíl souvisí s urèitým výbìrem pacientù v americSro.~nání
výs.ledkO
tandemové
autotransplantace
sestandardní
chemote- kých studiích, který je dán tím, že k léèbì pøicházejípacienti
rapll(Barlogle,1997)
s urèitým socioekonomickým zajištìním a schopnostípøileAutotransplantaèní
Standardní terapie
tìt na léèbu do Arkansasutøebaz New Yorku èi Los Angeles.
Hodnocený
parametr

r
r

f,

Iét;bas,.následující v rámci~WO?studií,
aphkaCllnterferonu
alfa

Medián
bezpøíznakového
intervalu
(odkonceléèby)
Medián
celkovépøežití
(odzahájení
léèby)

bez.udrzovaclléìby
lnterferonem,

49mìsícù

22mìsícù

62mìsícù

48mìsícÍl

Doufáme, že toto dilema bude brzy rozøešeno prospekti vní klinickou

studií.

Na

základì

uvedených

dat

zastáváme

názor,

že

I
"
,
provedem tandemové transplantace by mì o byt vybìrove.
Tandemovoutransplantaciprovádímejen u pacientù s nedostateènouléèebnouodpovìdí na první cyklus léèby. To znamená u pacientù, u nichž koncentracemonoklonálního imunoglobulinu v sérunepokleslapod 75% výchozí hodnoty do
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6 mìsícùod první a kteøíprvní cyklustolerovalibezvìtších

Tabulka6.

kom p likací

Srovnání výsledkli vysokodávk~vané.chemoteraple.
s podporou
ní kostní
døenì
(BM),
penfernlch
kmenovych
bunìk
a selektovaných
CD34+ bunìk (Harrousseau,
1998).

práce

Sestimìsíèní
..
.
anghckych
autorù

u nìkterých

pacientù

hranici
j.sme si stanovili
na základì
.
...
,
pOplSUjlCICh
pozvolny
pokles
M-Ig

(Singhal,

autc
(PI

1995).

Hodnocenýparametr
2.3.5. Lze podat vysokodávkovanou
chemoterapii
i pacientùm s renální insuficiencí?
Renální insuficience ani d~alýza již není, kontraindika~í vysokodávkované chemoteraple s autologm transplantacl. Léèba
pacientù s renální insuficiencí vysokou dávkou melfalanu byla
v literatuøe opakovanì popsána a bylo konstatováno, že tato
léèba je proveditelná i u tìchto pacientù, ale že se musí poèítat s výraznìjšími nežádoucími úèinky, tedy hlavnì s dlouhodobìjší mukositidou. První farmakokinetická studie hodnotící aplikaci melfalanu (100 mg/m2 dva dny po sobì) byla
publikována autory z Arkansasu v roce 1996. Uvádìjí v ní,
že nenalezli statisticky významné rozdíly ve farmakokinetice
melfalanu a v toleranci léèby mezi pacienty s renální insuficiencí a pacienty s normální funkcí ledvin. Poloèas melfalanu u pacientù s renální insuficiencí byl I, I hodiny. U obou
skupin pacientù nepozorovali rozdíly v intenzitì poškození
sliznic chemoterapií. Zároveò však konstatovali znaènou interindividuální variabilitu v metabolizmu a tedy farmakokinetice melfalanu. Rozdíl v hodnotách plazmatického poloèasu
i plochy pod køívkou (AUC = area under curve) mezi pacientem s nejnižší a nejvyšší hodnotou dosáhl desetinásobku. Rozdíl melfalanové clearence mezi pacienty s nejvyšší a nejnižší
hodnotou dosáhl pìtinásobku. Melfalan byl rychle metabolizován i u pacientù s renální insuficiencí, medián terminálního poloèasu byl 69 minut. Pro oèištìní od jakéhokoliv léku se
bìžnì vyžaduje interval 5 poloèasù. To znamená, že i u pacientù s renální insuficiencí lze bezpeènì podat transplantát 24
hodin po infuzi melfalanu (Tricot, 1996).
V roce 1997 však již totéž pracovištì udává signifikantnì vyšší incidenci závažné mukositidy u pacientù s renální insuficiencí (Mehta, 1997). Na konferenci EBMT (European Group
for Blood and Marrow Transplantation) byly uvedeny francouzskými autory odlišné farmakokinetické údaje získané u 7
pacientù, kteøí podstoupili léèbu vysokou dávkou melfalanu
140 mg/m2 anebo 200 mg/m2. Namìøené hodnoty byly srovnány s hodnotami pacientù s normální funkcí ledvin. Bylo
konstatováno, že došlo jak k prodloužení poloèasu, tak ke
zvìtšení plochy pod køívkou. Sérový poloèas .se v prùmìru
prodloužil z 1,19 na 3,94 hodiny. Plocha podkøívkou u (AUC
-area under curve) se pøi podání 140 mg/m2 z 9,79 na 19,59
a pøi aplikaci 200 mg/m2 ze 14,98 na 23,38 mg/l/hod. Tomu
odpovídal i komplikovanìjší
klinický prùbìh s mnohem
výraznìjší mukositidou (Abdelkefi, 1998).
Ve Švýcarském transplantaèním centru podali 200 mg/m2 melfalanu dvìma pacientùm a oba mìli znaènì komplikovaný prùbìh
(mimo tìžké a dlouhotrvající mukositis došlo u jednoho k encefalopatii a u druhého k selhání jater (Kovacsovics, 1997).
Nazákladìtìchtopublikovanýchzkušenostías
pøíhlédnutím
ke starším farmakokinetickým studiím uvádìjícím zpomalení
plazmatické clearence pøí renální insuficienci (Osterborg,
1989) soudíme, že spíše francouzské než arkansaské farmakokinetické údaje se blíží pravdì a tedy u pacientù se závažnou renální insuficiencí považujeme za vhodné dávku melfalanu redukovat pøíbližnì o jednu tøetinu. Na našem pracovišti
jsme provedli zatím jen jednu autologní transplantaci pøi renálníinsuficiencis výbornýmvýsledkem.Pacientdostal200mg/m2
melfalanu, následkem byla sice tìžká a dlouho trvající mukositida, ale i výrazný tumorredukèní úèinek. Pacient je více než
18 mìsícù v remisi. Podrobnosti o prùbìhu transplantace
u tohoto pacienta publikovala Krejèí, 1997.
2.3.6. Je pøínosem positivní
selekce hemopoetických
bunìk?
Pozitivní selekce hemopoetických bunìk je v posledních letech
v popøedí zájmu. Zatím nebyly publikovány žádné rozsáhlej-
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ší informace hodnotící tento pøístup z hlediska délky pøe
Autoøi z Finska porovnávají výsledky positivní selekce CD:
bunìk s neselektovaným autotransplantátem v malém sou
ru pacientù. Bìhem roku relabovali po autologním selektc
ném transplantátu 4 z 13 pacientù (31 %), zatímco po nesel
tovaném transplantátu to bylo 11 z 20 (55 %) (Remes, 19~
Jde však o velmi malá èísla. Nejvìtší soubor pro srovnání 2
øejnili opìt Francouzi. Neprokázali žádné výhody sele
CD34+ bunìk. Data zobrazuje tabulka 6. Není bez zajíma..
ti, že v pøípadì CD34+ selekce a následující transplantace b
konstatováno pøetrvávání imunosuprese u 20 pacientù po dl
hou dobu a komplikovanìjší potransplantaèní prùbìh (Siej
1997).
2.3.7. Shrnutí úlohy vysokodávkované chemoterapie
Vysokodávkovanou chemoterapií s transplantací autologn
hemopoetických bunìk je možné dosáhnout vyšší poèet kc
pIetních remisí a prodloužit prùmìrné pøežití o více než 11
ve srovnání s výsledky konvenèní léèby.
Na otázku, zda provést tandemovou, èi jen jednu transplal1
ci, není jednoznaèná odpovìï. Naše pracovištì proto na zál<
dì rozboru uvedených studií provádí standardnì pouze jec
vysokodávkovanou chemoterapii a další indikuje pouze v I
padì nedostateèné léèebné odpovìdi, tedy pøi redukci M
o ménì než o 75 %.

3. Udržovací léèba v remisi nemoci
3.1. Udržovací interferonová léèba po standardní chen
terapii
Udržovací léèba interferonem alfa v remisi mnohoèetné
myelomu je používána více než 10 let. Podávání interfero
alfa u mnohoèetného myelomujiž byla vìnována celá øadak
nických studií. Metaanalýzu všech studií vyhodnocených
roku 1995 publikoval Ludwig, 1995. Pøi analýze podskuI
konstatoval, že významného prodloužení bezpøíznakové
a celkového pøežití dosáhli pouze pacienti v klinickém stac
I a II, tedy s nepokroèilou nemocí. Aktualizovaná mata ar
lýza byla zveøejnìna na workshopu o myelomu v Bostor
Shrnuje údaje z 8 klinických studií (929 pacientù) a uvádí,
interferonová udržovací léèba prodloužila prùmìrné pøež
o 5 mìsícù a bezpøíznakové pøežití o 6 mìsícù (Ludwig, 199'
Nutno øíci, že výsledky jednotlivých studií hodnotících int•
feron alfa jsou jsou silnì rozporuplné. Italská a kanadská st
die nápøíklad hodnotí interferon alfa velmi pozitivnì (Ma
delli, 1990, Browman, 1995), nìmecká studie neprokázala p:
nos interferonu alfa, (Peest, 1995) a skandinávská studie n
èásteènì pozitivní výsledek, prokazující prodloužení bezpJ
znakového intervalu pøi stejném celkovém pøežití (West
1995). V roce 1998 probìhla diskuze o významu interferol
u mnohoèeného myelomu. Prodloužení prùmìrné délky rerr.
se i celkového pøežití vlivem udržovací léèby interferon al
je stála patrné, prodloužení pøežití však obnáší jen nìkol
mìsícù. Ludwig doporuèuje limitovat udržovací léèbu inte
feronem pro pacienty s malou zbytkovou nemocí, neboli pod,
vat jej jen pacientùm v kompletní remisi a• již dosažené kol

venèníèi vysokodávkovanouchemoterapií.Léèba interferonemalfa má totiž nejen svoji ekonomickou stránku,ale i mírnì zhoršujekvalitu života pacienta. Proto Ludwig své doporuèujepodávat interferon alfa jen té skupinì pacientù, která
z nìj budemít nejvìtší efekt (Browman, 1998,Ludwig, 1998,
Zulian,1998).
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3.2. Udržovací léèba kombinací interferonu alfa a glukokortikoidù
Z novìjších prací považujemeza vhodné upozornit na studii
SWOG(South-WestOncology Group) srovnávající udržovací léèbuinterferonem alfa (3 miliony jednotek S.C.veèer,tøikráttýdnì) a kombinací této dávky interferonu alfa s 50 mg
prednisonupo klasické chemoterapii. Prednisonbyl podáván
následujícíráno po injekci interferonu alfa. Medián remise

die z Royal Marsden Hospital. Délka bezpøíznakovéhopøežití byla ve skupinì s interferonem alfa 46 mìsícù, ve skupinì bez interferonu alfa jen 27 mìsícù. Rozdíly v délce bezpøíznakovéhopøežitíi celkovéhopøežitíbyly statisticky významné pøi mediánu sledování 52 mìsícù. Pøi hodnocení v roce
1998 se køivky pøežitíopìt spojily, nebo•již zemøelavìtšina
pacientù z obou skupin (Powles, 1998).
Interferon alfa je tedy stálepodávánjako standardníudržovací léèbapo vysokodávkovanéchemoterapii a autologní transplantaci. V pøípadì alogenní transplantace není na použití
interferonu alfa jednotný názor. Jsou obavy, že mùže akcelerovat GVHD, nicménì jsou také zprávy, že jej lze použít i po
alogenní transplantaci, po ukonèení podávání cyklosporinu
(Byrne, 1998).O alogenníchtransplantacíchu mnohoèetného
myelomu se zmiòujeme v èlánku vìnovanému léèbì relapsu

obou skupin byl 9 versus 19 mìsícù (p

(Adam, 1998).

= 0,008)

a medián pøe-

žití 46 versus57 mìsícù, (p = 0,36). Aplikace prednisonupo
doburemisebyla z hlediska délky remise i celkového pøežití
pøínosem,
a proto další SWOG studie budou hodnotit rùzné
dávkyprednisonu(50 a 10 mg) (Salmon, 1998).
Podobnìve Španìlské studii byla srovnávánakombinovaná
udržovacíléèba (interferon alfa 3x týdnì 3 miliony jednotek
a dexamethazon40 mg p.o. 4 dny po sobì v mìsíèních intervalech)s monoterapií interferonem alfa. Pacienti s kombinovanouudržovací léèbou mìli medián trvání remise delší
o 7 mìsícù (Boccadoro, 1997).
Jeotázka,zda zásadnízlepšení,kteréje zde popsánov rame-

4. Bisfosfonáty
4.1. Vliv bisfosfonátù na kvalitu života pacientù s mnohoèetným myelomem
Difúzní èi ložisková osteolýzaa patologické fraktury jsou klasickým pøíznakemrnnohoèetnéhomyelomu. Osteolýzu zpùsobují osteoklasty,jejichž proliferace a aktivita je stimulována cytokiny produkovanými myelomovými buòkami (Roodman, 1997).Bisfosfonáty zasahujírušivì do této aktivace,inhibují aktivitu osteoklastù, inhibují tvorbu interleukinu-6
buòkami stomatu kostní døenì a mají i pøímý vliv na myelo-

ni s kombinovanou udržovací léèbou, bylo zpùsobeno hlav-

mové buòky (Niesvizky,

nì kortikoidy, anebo synergizmem kortikoidù a interferonu
alfa.Porovnáníudržovacíléèby monoterapieinterferonemalfa
a monoterapiedexamethazonemprovedl zatím jedinì Alexanian. Výsledek obou postupù nebyl signifikantnì odlišný,
mediántrvání remiseudržovanéinterferonemalfa byl 15mìsíCÙ,mediandexamethazonemudržovanéremise byl 11 mìsícù (Alexanian, 1997).
Z dosavadníchzkušeností(publikovaných klinických studií)
lze tedy za optimální udržovací léèbu považovat kombinaci
interferonualfa a glukokortikoidù.

Zmenšenípoètu patologických fraktur a zlepšeníkvality života vlivem dlouhodobéhopodáváníbisfosfonátù bylo popsáno
ve všechètyøechvelkých prospektivníchrandomizovanýchklinickýchstudiích.V prvníchtøechstudiích,vefinské(2400mg
p.o.dennì, Lahtinen, 1992a Laakso,1994)v nìmecké (1600mg
p.o. dennì, Heim, 1995)a v anglické(1600mg p.o. dennì McCloskey, 1996a 1998)byla testovánaperorální forma clodronatu. Ve ètvrté studii, provedenév USA, byla testovánapravidelná nitrožilní aplikace pamidronatu (90 mg lx mìsíènì,
Berenson, 1996, 1998). Souhrnnápráce o významu bisfosfonátù pro pacienty s mnohoèetným myelomem vyšla v roce
1997v èasopiseCancer (Berenson,1997).Všechny citované
studiepotvrzují kladný vliv bisfosfonátùnakvalitu života, finové stálepovažují zaoptimální dennídávku 2400 mg (Jantunen,
1995),ostatní se spokojí s 1600mg dennì.
Úèinnost bisfosfonátù je nejvìtší, pokud jsou podávány od
poèáteènífáze nemoci. To znamenáže jejich aplikace by se
mìla zahájit ihned po stanovení diagnózy, tedy v dobì, kdy
osteolyticképrojevy na skeletuještì nejsouvùbecpatrné,anebo jsou jen diskrétní a kdy není pøítomnažádnáosteoporóza
(McCloskey, 1998, Mundy, 1998).
Z dalšíchpublikovanýchzkušenostípovažujemeza vhodnéupozornit naprácinìmeckýchautorù,kteøísi dali za cíl najít vhodnou
nitrožilni dávkuclodronatuprodlouhodobouléèbu.Uvádìjí, žei.v.
aplikace1800mgclodronatuv mìsíènichintervalechsnižilananormu pùvodnìzvýšenéukazateleosteolytickéaktivity (peest,1996).
Podánívysokých dávek bisfosfonátù nitrožilnì má nejen inhibièní vliv naosteolýzu,alebyl pozorovántaké analgetickýúèinek. Analgetický úèinek jednorázové i. v. aplikace 1500 mg
clodronatu popisuje Ernst, 1997 a jednorázové i. v. aplikace
120mg pamidronatu,opakovanéve ètyøtýdenníchintervalech
publikoval Coleman, 1997.Vedlejší nežádoucíúèinky bisfosfonátùjsou minimální (Adami, 1996,Johnson, 1988).
Novými preparáty ze skupiny bisfosfonátù jsou zolendronat
a ibandronat. Ibandronat je registrován v Ceské republice
a podobnì jako jiné bisfosfonáty je urèen k léèbì hyperkalcémie a k paliativní léèbì maligních osteolytických procesù.
V Ceské republice je distribuován pod názvem Bondronat.
Ibandronatbyl intenzivnì zkoušenv preklinické fázi (Bauss,
1997) a byly již také publikovány klinické zkušenostis tímto
preparátem.Pro zvládnutí hyperkalcémie se doporuèujejednorázovénitrožilní podání 4 nebo 6 mg. Mezi obìma dávka-

3.3.Má chemoterapie místo v udržovacÍ léèbì?
Udržovacíléèba melfalanem v remisi po klasické chemoterapii byla již zkoušenapøedmnoha lety a nepøineslapacientùm prospìch (Belch, 1988). Ani konsolidace remise velkoobjemovýmozáøenímneprodloužilapøežití(Mackenzie 1992).
Ideaudržovacíchemoterapie,tentokrátev kombinaci s interferonemalfa, se opìt vrací. Výsledky první studie, hodnotící
kombinovanouudržovací léèbu interferonem alfa a cyklickou
aplikacíchemoterapieV AD, melfalanu anebocyklofosfamidus prednisonemneprokázalyžádnýsignifikantní rozdíl obou
zpùsobùudržovací léèby, kombinace interferonu s chemoterapií byla hùøetolerována než samotný interferon alfa. (Zervas,1996).Udržovací chemoterapiev remisi navozenévysokodávkovanouchemoterapiíje teprve ve fázi klinického zkoušení(Ramiah, 1997).
3.4. Udržovací léèba po vysokodávkované chemoterapii
Efektivita interferonu alfa je tím vìtší, èím menšíje residuální maligní choroba. To platí nejen pro rnnohoèetnýmyelom,
alei pro chronickou myeloidní leukémii èi folikulární lyrnfomy. Právì proto je oèekávánnejvìtší pøínosinterferonu alfa
po vysokodávkovanéchemoterapii.
V rámci Evropskéhotransplantaèníhoregistru byla provedena analýzapacientù s rnnohoèetnýmmyelomem po vysokodávkovanéchemoterapii s autologní transplantacíkrvetvornýchbunìk, u nichž následovalaanebonenásledovalaudržovací léèba interferonem alfa. Celkové pøežitíbylo statisticky
významnì delší ve skupinì s interferonem alfa, p = 0,0009
. (Bjorkstrand, 1998). Jde však o retrospektivní srovnání, což
má vždy menší výpovìdní hodnotu než srovnání prospektivní.Prospektivnì setouto otázkouzabývalajedinì anglická stu-

1997).
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logických fraktur byla nejvyššíu pacientù,kteøíclodronatzaèali užívat ještì ve stadiu bez osteolytického poškození páteøe.
Pøisrovnánímedianupøežitívšechpacientùdostávajícíchclodronat aneboplacebojiž statisticky výrazný rozdíl nebyl patrný. Výsledky shrnuje tabulka È.7 (McCloskey, 1998).
V americképrospektivní randomizovanéstudii bylo testováno pravidelné podáváníparnidronatu(90 mg i. v. lx za mìsíc).
Do studiebyli pøijímánípouzepacienti s osteolytickými ložis4.2. Vliv bisfosfonátù na délku života u pacientù s mno- ky, splòující kritéria III. klinického stadia dle Durieho a Salmona a dále museli být již minimálnì dva mìsíce léèeni chehoèetným myelomem
Nedávno bylo zjištìno, že bisfosfonáty mají schopnostin vitmoterapií. Pøi analýze celých skupin nebyl patrný statisticky
ro (v bunìèných kulturách) indukovat apoptotickousmrt mye- významný vliv parnidronatu na délku pøežití (medián pøežití
lomových bunìk (Croucher, 1997,Shipmann 1997).Bisfosfo- 26 mìsícù s parnidronatema 24 mìsícù s placebem).Pøiroznáty dále inhibují v osteoblastecha dalšíchbuòkách stromatu èlenìní pacientùna podskupinu dostávajícíchemoterapiiprvé
kostní døenì tvorbu interleukinu-6, faktoru stimulujícího pro- linie a podskupinu dostávající léèbu druhé a další linie (po
liferaci myelomových bunìk (Girasole, 1998). Objevení pøí- selhání chemoterapie prvé linie), se objevily statisticky
mého i nepøíméhoantimyelomovéhoefektu bisfosfonátùdává významné rozdíly v délce pøežití. Medián pøežití pacientù
nadìji, že by tyto léky mohly pøíznivì ovlivnit nejen kvalitu léèenýchchemoterapiídruhéa dalšílinie, dostávajícíchparnidživota nemocných,ale že mají také potenciál prodloužit délku ronat, byl 21 mìsícù, zatímco stejnì definovaná podskupina
s placebemmìla medián pøežitíjen 14 mìsícù Výsledky shrpøežití(Aparicio, 1998).Potvrzují to klinické studie?
První dvì klinické studie, testující perorální léèbu clodrona- nuje tabulka È. 8. (Berenson, 1997, 1998).
tem (finská a nìmecká) nemìly za cíl hodnotit jeho vliv na dél- Proto napøíkladpracovištì profesora Slavina v Jeruzalémì
používá po vysokodávkované chemoterapii kombinovanou
ku pøežití a publikované výsledky neobsahují analýzu vlivu
clodronatu na délku pøežití.Tøetía nejvìtší doposudprovede- udržovací léèbu, interferon alfa 3 - 5 mil jednotek tøikrát týdnì a 90 mg parnidronatujedenkrát mìsíènì. Domnívají se,že
ná klinická studie hodnotící perorální clodronat je z Anglie
a ta již obsahujei hodnocenívlivu clodronatu na délku pøeži- kombinovaná udržovací léèba (interferon a parnidronat) pøití. Její výsledky byly poprvé zveøejnìny v roce 1996formou spìje k prodloužení remise nemoci (Ackerstein, 1998).
abstraktua in extensov roce 1998. V anglické prospektivní
randomizovanéstudii (536 pacientù) zlepšila léèbaclodrona- 5. Nové zpùsoby léèby
tem (1600 mg p.o. dennì) kvalitu života ve všech podskupi- Novým léèebným postupem, který byl poprvé publikován
nách pacientù. V podskupinì pacientù, kteøí nemìli žádnou v roce 1997,je dlouhodobépodáváníantibiotika clarithromypatologickou frakturu obratlepøivstupudo studie(tedy pøièas- cinu, který se jinak používá u MALT lymfomù k eradikace
ném zahájení podávání clodronatu), bylo zjištìno statisticky bacila Helicobacter pylori. U 6 ze 30 pacientù tato léèba vedvýznamné prodloužení mediánu pøežitína 1362 dní, zatímco la k poklesukoncentraceM-Ig nejménì o 75% (Durie, 1997).
Jde však první zprávu, takže bude nutné vyèkat dalšího ovìve stejnì definované podskupinì pacientù s placebem byl
medián pøežitíjen 1094 dní. To znamená,že pokud se zaèalo øenípøedširším použitím tohoto postupu.
s podávánímclodronatuu pacientùs minimálním postižením
kostí, byl medián délky pøežitíprodloužen o 3/4 roku pøilep- 6. Souhrn
Vysokodávkovanáchemoterapiemá potenciál dosáhnoutvìtší kvalitì života (McCloskey, 1996).
Podrobnévyhodnocení studiebylo publikováno v roce 1998. šího poètu kompletních remisí a v prùmìru prodlouží délku
Opìt byl potvrzen statisticky významný rozdíl délky pøežitív života o 15 mìsícù.
závislosti na léèbì clodronatemèi placebemve výše uvedené Udržovací léèba interferon alfa má u pacientù po autologní
podskupinì s èasnì zahájenouléèbou(v dobì kdy ještì nedo- transplantacipozitivní vliv na délku bezpøíznakovéhoobdobí
šlo k patologickým frakturám). Stejnì tak redukcepoètupato- díky zásadníredukci maligní nemoci zøejmì i na délku pøežití. Dle posledníchstudií kombinace interferonu alfa s glukokortikoidy má lepší úèinek než udržovací monoterapie interTabulka 7.
feronem alfa.
Výsledky studie hodnotící vliv clodronatu (1600 mg/den p.o)
McCloskeyE. V.etal.Ann.Oncol..1996,roè.
7, Suppl. 5, Abstr. è. 4120.
Bisfosfonáty v dostateènýchdávkách zlepšují nejen kvalitu
a British J. Haematol., 1998, roè. 100 s. 317 - 325.
života, ale také pøispívajíi k prodloužení délky pøežití.

mi nebylo rozdílu v poètu zvládnutých hyperkalcémií. Použité dávky se však lišily délkou normokalcemickéhointervalu, který trval po 4 mg prùmìrnì 18 dní a po 6 mg prùmìrnì
26 dní. Maximální pokleska1cémiebyl pozorován5. až 7. den.
Pro dlouhodobéléèenípacientù s maligní osteolytickou chorobou jsou doporuèovány4 mg ibandronatu mìsíènì (Buckhardt, 1997).

Tabulka8.
Výsledky studie hodnotících vliv pamidronatu (90 mg i. v. lx za 4 týdny).
Berenson, J. R., Bisphosphonates in multiple myeloma. Cancer 1997, roè.
80, s. 1661 - 1667.
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