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Leki immunomodulujące w hematologii 

• Leki immunomodulujące(IMiD) są nową grupą doustnych leków 

przeciwnowotworowych 

• Odgrywają ważną rolę w leczeniu chorych na nowotwory, szczególnie 

nowotwory”hematologiczne” (nowotwory układu krwiotwórczego i 

chłonnego). 



Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu 

nowotworów hematologicznych 

• Thalidomid 

• Lenalidomid 

• Pomalidomid  



Leki immunomodulujące-zastosowanie 

• Szpiczak plazmocytowy 

• Chłoniaki nieziarnicze 

• Zespoły mielodysplasyczne 



 



 



Leki immunomodulujące-mechanizm działania 

• Wywierają wpływ na mikrośrodowisko nowotworu(np. szpik kostny):                                                           

- obniżają wytwarzanie pewnych cytokin(czynnik martwicy nowotworu, 

interleukina 12, Il-16, Il-1beta)                                                                                                                        

- powodują wzrost wytwarzania innych cytokin(Il-2, interferon gamma, Il-

10). Zwiększenie wytwarzania interferonu gamma i Il-2 spowodowane jest 

kostymulacją komórekT.                                                                                             

- zwiększenie wytwarzania Il-2 nasila odpowiedź komórek NK(bezpośrednie 

dzi ałanie przeciwnowotworowe) 



Leki immunomodulujące-mechanizm działania 

• Hamują neoangiogenezę(wytwarzanie nowych naczyń) w tkance 

nowotworowej 

• Lenalidomid i pomalidomid hamują resorpcję kości(wpływ na 

osteoklastogenezę) w chorobie kostnej w szpiczaku plazmocytowym 

• IMiD działają teratogennie 

 



Zmiany osteolityczne 



Szpiczak plazmocytowy 

• Jest to choroba nowotworowa komórek efektorowych odporności 

humoralnej-plazmocytów 

• Stwierdza się naciek nowotworowy w szpiku kostnym 

• Komórki nowotworowe wytwarzają białko monoklonalne(o jednorodnych 

właściwościach fizykocemicznych). Jest ono obecne we krwi lub w moczu 

• Destrukcja kości(ogniska osteolityczne w kościach płaskich, kręgosłupie) 
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Inny obraz aspiratu szpiku od chorego na szpiczaka mnogiego 



Thalidomid w leczeniu szpiczaka plazmocytowego 

• Chorzy <65-70 r. ż. w dobrym stanie ogólnym, kwalifikowani do 

autotransplantacji komórek krwiotwórczych:                                                                                         

- Thalidomid w pierwszej linii leczenia(przed autotransplantacją): Thalidomid 

100-200 mg/dobę doustnie 1-28 dzień cyklu+cyklofosfamid 600mg iv-1 

dzień+dexamethason 20-40 mg, dni 1-4. Cykle powtarzać 

• Po autotransplantacji thalidomid w monoterapii lub z dexametasonem jako 

leczenie podtrzymujące remisję 

• Chorzy starsi>65-70 r.ż. Thalidomid + dexamethason+ alkeran przewlekle 



Thalidomid w leczeniu szpiczaka plazmocytowego-wyniki 

• Monoterapia lub leczenie skojarzone(np. talidomid, cyklofosfamid 

dexametason) 

 



Thalidomid-działania niepożądane 

• Senność 

• Zaparcia 

• Polyneuropatia  

• Bradykardia  

• Działąnie teratogenne 



Lenalidomid w leczeniu szpiczaka plazmocytowego 

• I linia leczenia(w Polsce brak refundacji) 

• Szpiczak plazmocytowy oporny i nawrotowy 

• W nietolerancji thalidomidu 

• Monoterapia lenalidomidem 

• Leczenie skojarzone np. lenalidomid+bortesomib 



Lenalidomid-wyniki leczenia 

• Działa 500-20 000 x silniej niż talidomid 

    Stosowany w monoterapii i w leczeniu skojarzonym 

    Bardzo dobre efekty przy leczeniu skojarzonym: 

lenalidomid+bortesomib+dexametason-100% odpowiedzi; 95% chorych bez 

progresji choroby w ciągu pierwszego roku leczenia 



Lenalidomid-działania niepożądane 

• Mielotoksyczność(anemia, trombopenia, granulopenia) 

• Nie wywiera działania neurotoksycznego 



Pomalidomid w leczeniu szpiczaka 

plazmocytowego 

• Szpiczak oporny i nawrotowy(oporność na lenalidomid i bortesomib) 

• Dobre efekty leczenia w przypadkach oporności na leczenie lenalidomidem i 

bortesomibem 

• Wydłuża czas wolny od choroby i przeżycie całkowite 

• Chorzy na szpiczaka plazmocytowego żyją w Polsce 6-7 lat(przeciętnie) 

 



Zespoły mielodysplastyczne 

• Choroby nowotworowe komórki macierzystej układu krwiotwórczego 

• Pobudzenie hematopoezy z obecnością cytopenii we krwi 

obwodowej(anemia, granulopenia, trombocytopenia) 

• Częsta transformacja w ostrą białaczkę szpikową 



Revlimid w leczeniu MDS-Unia Europejska 

• Produkt Revlimid jest wskazany do leczenia pacjentów z anemią zależną od 

przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub 

pośrednim ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w 

postaci izolowanej delecji 5q, jeżeli inne sposoby leczenia są niewystarczające 

lub niewłaściwe 



Zespół RAEB-2 



Del 5q- 

• Częsta delecja u chorych z de novo MDS 

• 10–20% (+/- inne aberracje)(18% Polska bad. Opinia) 

• 5–6% jako pojedyncza zmiana(4,5% Rejestr Polski MDS) 
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Zespoły mielodysplastyczne-klasyfikacja 

WHO 
              Krew obwodowa        Szpik 

  MDS-5q-   anemia           blasty <5% 

                                          izolowana del(5q) 

                   Płytki norma    mega norma 

                   lub wzrost        lub wzrost 



Lenalidomid 

• Wpływ na wytwarzanie cytokin, kostymulacja limfocytów T i NK 

• Stymulacja erytropoezy 

• Istotny wpływ na mikrośrodowisko szpiku i zmiana profilu adhezji komórek 
CD34+ 

• Efekt przeciwzapalny i zahamowanie angiogenezy 

• Bezpośrednie działanie antyproliferacyjne na komórki z del 5q bez wpływu 
na wzrost komórek prawidłowych 

   L. Ades and P. Fenaux 2011 



Wzrost stężenia Hb-badanie MDS-004 

 



Lenalidomid-odpowiedż cytogenetyczna       



Poprawa jakości życia u chorych leczonych 

lenalidomidem 

http://www.redtube.com/600070 

 

 



Lenalidomid w leczeniu MDS 5q- 

• Wydłuża czas przeżycia u chorych na MDS 5q-, którzy stali się niezależni od 

przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych i uzyskali remisję 

cytogenetyczną 



Podsumowanie 

• Leki immunomodulujące stanowią istotny postęp w leczeniu nowotworów 

hematologicznych 

• Wydłużają czas przeżycia u chorych na zespół mielodysplastyczny: 5q- i 

chorych na szpiczaka plazmocytowego  


