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Konwencjonalna chemioterapia w leczeniu MM 





Leczenie 1. linii  

Wysokodawkowana chemioterapia 
pozostaje standardem leczenia 1. linii 
szpiczaka mnogiego (MM) w dobie 
nowych leków  



VMP x 4 cykle (42 dni) 

497 chorych 

HDT/ASCT (Melfalan 200 mg/m2 ) 

(pojedyńczy lub podwójny                      

(695 chorych) 

Indukcja (schematy z BORT) 

x 3-4 cykle  

Mobilizacja PBSC 

konsolidacja 

VRD x 2 cykle 

R1 

Bez 

konsolidacji 

podtrzymywanie LEN 

R2 

Badanie kliniczne 3. fazy EMN02/HO95  

Stratyfikacja: ISS I vs. II vs. III, 

Wysokie ryzyko cytogenetyczne: t(4;14) ± t(14;16) ± del(17p)   

Cavo i wsp. ASH 2017 

1192 chorych 

1192 chorych 1 : 1 : 1 



Mediana czasu obserwacji od R1 -  38 (zakres: 29-47) miesięcy 

• PFS (mediana) w grupie ASCT nie została osiągnięta vs 44 miesiące w grupie VMP  
• Odsetek PFS po 3 latach: 
      - 64% vs 57%  (HR=0.76; 95% CI=0.64-0.91; P=0.002), (zmniejszenie ryzyka  progresji lub śmierci o 24% ) 
 

• Eradykacja MRD (FCM) czułość: 10-5), u 239 spośród 316 którzy uzyskali ≥VGPR i byli leczeni: 
     - ASCT (n=153, or 64%)  
     - VMP (n=89, or 36%) (Oliva S. et al, 2017 ASCO Annual Meeting, Abstract 8011).  
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Miejsce chemioterapii w 1. linii leczenia MM 

• HDT/ASCT – standard leczenia pierwszej linii 

Melfalan 200 mg/m2 

+ busulfan (istotnie dłuższy PFS) 

Rousel i wsp. Abstrakt 398 

+ bortezomib (brak różnicy dotyczącej odsetka CR 

Quazillbach i wsp. Abstrakt 399 



Ocena po 2 cyklach konsolidacji (19 chorych) - 85% ≥CR  ( w tym sCR in 74%, CR in 11% ) i 16% VGPR.  
 

Planowana grupa: 90 chorych na MM z wysokim ryzykiem progresji (> 50% w ciągu 2 lat) 





Mateos, M-V, et al. N Engl J Med. 2017 Dec 12.] 



(ORR (≥PR) po indukcji -  81% 
≥ VGPR  - 44% ≥ CR 10%   
 



Redukcja ryzyka smierci o 21%  





DVd versus Vd:   

• redukcja ryzyka progresji o 68%  

• Wydłużenie PFS o 9,6 miesiąca 

• Poprawa jakości odpowiedzi z czasem Dimopulos i wsp. Anstrakt 653 



Dimopulos i wsp. Anstrakt 653 



ORR - 84% (4% sCR 9% CR, 47% VGPR, and 25% PR).  86 chorych 



Nowe cząsteczki w badaniach klinicznych 

• Selinexor + BortDex: ORR – 83% (Bahlis i wsp.        

                       LenDex:  ORR - 73%   (White i wsp.)        

                       PomDex: ORR – 54% (Baz i wsp.) 

 

 

• Wenetoklaks + BortDex: ORR – 67% (Moreau i wsp.) 

 

 

 





Podsumowanie 

 Wysokodawkowana chemioterapia stanowi nadal standard leczenia pierwszej linii 
u młodszych chorych na MM, bez istotnych chorób współistniejących, miejsce 
konwencjonalnej chemioterapii w leczeniu MM jest marginalne. 

 

 W leczeniu 1. linii chorych w starszym wieku, oraz w leczeniu 
opornej/nawrotowej choroby coraz ważniejsze  miejsce zajmują schematy 
skojarzone z nowymi cząsteczkami II generacji i przeciwciałami monoklonalnymi. 

 

 Nadzieją dla chorych, którzy wyczerpali już inne opcje terapii jest adoptywna 
immunoterapia z wykorzystaniem limfocytów T z ekspresją chimerycznych 
receptorów antygenowych (CAR-T) 


