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Lenalidomid v liečbe lymfómu z plášťových buniek
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Lymfóm z plášťových buniek (MCL – mantle cell lymphoma) patrí medzi zriedkavejšie malígne lymfómy s opakovanými relapsmi a jeho
liečba predstavuje výzvu pre onkohematológov. Lenalidomid ako predstaviteľ skupiny imunomodulačných liekov s protinádorovým
účinkom má potenciál v liečbe tohto lymfómu. Článok prináša prehľad o účinnosti a toxicite lenalidomidu v liečbe pacientov s lymfómom
z plášťových buniek a jeho súčasné a perspektívne postavenie v stratégii liečby MCL.
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Lenalidomide in the treatment of mantle cell lymphoma
Mantle cell lymphoma (MCL) represents one of the less common malignant lymphomas. It is characterized by repeated relapses and it’s
treatment is a challenge for oncohematologists. Lenalidomide is a representative of immmunomodulatory drugs with antineoplastic
effect also potentially useful for the MCL therapy. This article summarize the facts about its efficacy and toxicity in the treatment of
patients with mantle cell lymphoma as well as the current and perspective position in the treatment strategy of MCL.
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Úvod
Lymfóm z plášťových buniek (mantle cell
lymphoma – MCL) predstavuje 6 – 10 % všetkých malígnych lymfómov v Európe s mediánom veku v čase diagnózy okolo 65 – 70 rokov.
Väčšina pacientov sú muži a celkové prežívanie
s mediánom 3 – 5 rokov závisí od viacerých
faktorov a zlepšenými liečebnými možnosťami
v poslednom období sa dosahuje aj 10-ročné
prežívanie. Ide o heterogénne nevyliečiteľné
ochorenie s typickým relabujúcim priebehom
s narastajúcou chemorezistenciou pri opakovaných relapsoch. Pridanie rituximabu a pre
mladších pacientov intenzívna chemoterapia
s cytarabínom a vysokodávkovanou chemoterapiou s autológnou transplantáciou krvotvorných buniek sú oprávnene spájané s pokrokom
v liečbe MCL. Niektoré nové lieky prinášajú do
liečby MCL potenciál ďaľšieho zlepšovania prognózy tohto ochorenia (1).

Liečba MCL
Prvá línia liečby MCL sa odvíja od histologického typu MCL (blastoidný, klasický, pleomorfný, malobunkový) a jeho klinického správania
(indolentný, agresívny), rozsahu ochorenia, klinického stavu pacienta (závažné komorbidity).
Medzinárodný prognostický index pre MCL
(MIPI) umožňuje rozdelenie pacientov do troch
prognostických skupín na základe veku, výkonnostného stavu, hladiny laktátdehydrogenázy
a počtu leukocytov (2). Limitované ochorenie
(klinické štádium I a II) sa odporúča liečiť chemoimunoterapiou s rádioterapiou alebo sa aplikuje
rádioterapia sólo.

Liečba pri pokročilom ochorení je závislá
od schopnosti pacienta podstúpiť intenzívnu
liečbu, zvyčajne u pacientov bez vážnych komorbidít vo veku do 65 rokov. V tejto skupine
pacientov je štandardom podávanie chemoimunoterapie R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid,
doxorubicín, vinkristín, prednizón) s alternujúcim režimom obsahujúcim cytozínarabinozid,
ktorá vyústi do vysokodávkovanej chemoterapie s autológnou transplantáciou krvotvorných
buniek. Starším pacientom alebo pacientom
s vážnou komorbiditou sa pri pokročilom MCL
odporúča podávanie R-CHOP, BR (bendamustín,
rituximab) alebo VR-CAP (bortezomib, rituximab,
cyklofosfamid, doxorubicín, prednizón), prípadne
kombinácia rituximab, bendamustín, bortezomib.
Efekt pridania/alternácie cytozínarabinozidu
je priaznivý podobne ako v skupine mladších
pacientov. Udržiavacia liečba rituximabom
po dosiahnutí aspoň parciálnej remisie po
prvolíniovom režime R-CHOP sa odporúča s cieľom
predĺženia PFS (prežívanie bez progresie) (3, 4).
Liečba refraktérneho a relabovaného (R/R)
MCL predstavuje výzvu, využíva sa viacero
režimov v závislosti od výkonnostného stavu
pacienta a predchádzajúcich liečebných režimov. Vzhľadom na narastajúcu rezistenciu pri
opakovaných relapsoch sa skúma potenciál viacerých molekúl, ktoré v predklinickom a klinickom výskume preukazujú účinnosť v liečbe R/R
MCL. Aktuálne sa v liečbe používajú ibrutinib,
temsirolimus, bortezomib a lenalidomid, klinické
štúdie prebiehajú s venetoklaxom a CAR-T –
bunkovou adoptívnou liečbou. Okrem monoterapie sa uvedené lieky používajú alebo skúmajú

v kombináciách a niektoré z nich sa posúvajú do
včasných liečebných línií. MCL môže slúžiť ako
príklad ochorenia s potenciálom pre úspechy
liečebných stratégií bez použitia klasickej chemoterapie (5).

Lenalidomid v liečbe MCL –
mechanizmus účinku (6)
Lenalidomid je perorálny imunomodulačný
liek (IMID) s dokázaným cytotoxickým a antiproliferačným účinkom proti bunkám MCL. Účinkuje
priamo aj nepriamo cestou ovplyvnenia viacerých typov imunologických buniek v nádorovom mikroprostredí.
Mechanizmus účinku lenalidomidu proti
lymfómovým bunkám spočíva jednak v antiproliferačných účinkoch na malígne B-bunky
(zvyšuje napríklad počet nádorových buniek
v G0 -G1 fáze), ako aj v aktivácii T-lymfocytov
(zvyšuje sa CD8+ T-efektorová aktivita stimulácie cytotoxických CD8+ a pomocných CD4+
T- buniek; zvyšuje sa tvorba imunologických
synáps a zvyšuje sa antigénová prezentácia
dendritických buniek). Účinky na NK bunky
zvyšujú ich počet a aktivitu, vedú k zosilneniu
ADCC (cytotoxicita sprostredkovaná bunkami
závislá od protilátok; antibody dependent cell
mediated cytotoxicity) a formovaniu imunologických synáps. Na bunky nodálneho mikroprostredia pôsobí zvýšením tvorby antiinflamatórnych cytokínov (IL-2, IL-8, IL-10, TNF-alfa,
INF-gama a supresiou prozápalových cytokínov
(IL-1, IL-6, IL-12). Cereblón (E3 ubiquitin ligase
protein) je v súčasnosti považovaný za priamy
molekulárny cieľ pre liečbu lenalidomidom.
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Priama väzba lenalidomidu na endogénny
cereblón vedie k E3 ligázovej aktivite, čo vedie k degradácii transkripčných regulátorov
B-buniek a T-buniek. Účinok lenalidomidu na
normálnu hemopoézu nepreukázal poškodenie CD34-pozitívnych krvotvorných progenitorových buniek.

Klinické skúsenosti s lenalidomidom
v liečbe pacientov s MCL
Lenalidomid preukázal účinnosť v liečbe
relabovaného/refraktérneho MCL v monoterapii
(kde je aj schválený FDA/EMA) ako aj v kombinácii s rôznymi skupinami protinádorových
liekov. Mechanizmus účinku lenalidomidu ho
predurčuje na posilnenie efektu iných protilymfómových látok alebo s nimi dokonca vytvárať
synergické kombinácie (6). V klinických štúdiách
sa skúma úloha lenalidomidu nielen v liečbe
relabovaných alebo refraktérnych MCL, ale aj
v prvolíniovej situácii, zvyčajne v kombinácii.

Monoterapia
Multicentrická, otvorená štúdia fázy II hodnotila bezpečnosť a účinnosť lenalidomidu
v dávke 10 – 25 mg denne u 134 pacientov
s MCL, ktorí relabovali alebo boli refraktérni na
bortezomib (MCL-001). Vyššie MIPI skóre malo
67 % a medián počtu predchádzajúcich línií
liečby bol 4. Celková liečebná odpoveď (ORR)
sa dosiahla v 28 % s prevahou parciálnych remisií (PR) 20 %. Medián trvania odpovede bolo
16,6 mesiaca, medián PFS (obdobia bez progresie) 4 mesiace a medián celkového prežívania
19 mesiacov. Účinnosť bola špeciálne hodnotená
u 81 pacientov podľa expresie Ki-67 – bola zaznamenaná podobná frekvencia liečebných odpovedí bez rozdielu v skupine s nízkym aj vysokým
Ki-67, pacienti s nízkou expresiou Ki-67 dosiahli
vyššie odpovede (PFS a OS) a ich dlhšie trvanie (7,
8). Európska multicentrická, kontrolovaná a randomizovaná štúdia SPRINT hodnotila monoterapiu
lenalidomidom v porovnaní s voľbou skúšajúceho (cytarabín, rituximab, gemcytabín, fludarabín
chlorambucil) u 254 pacientov s MCL, ktorí relabovali alebo zlyhali na predchádzajúcej línii liečby
a neboli vhodní na intenzívnu liečbu vrátane
autológnej TKB. Lenalidomid bol randomizáciou
pridelený 170 pacientom v dávke 25 mg denne
(10 mg v prípade zhoršených obličkových funkcií)
po dobu 21 dní v 28-dňovom cykle. Pacientom
bolo po zlyhaní porovnávanej liečby umožnené
podávanie lenalidomidu. Väčšina pacientov
v oboch ramenách štúdie mala vyššie MIPI skóre
(75 %) a Ki-67 > 30 % malo 18 a 23 % pacientov. Primárnym cieľom štúdie bolo hodnotenie

PFS – medián PFS bol 8,7 mesiaca pre pacientov
s lenalidomidom a 5,2 mesiaca pre porovnávané
liečby. ORR a kompletné remisie boli signifikantne
častejšie po podávaní lenalidomidu ako v porovnávanom ramene (ORR 40 % vs 11 %; CR 5 %
vs 0 %). Trvanie odpovede bolo dlhšie po liečbe
lenalidomidom (16,1 mesiaca) ako v kontrolnom
ramene (10,4 mesiaca). Celkové prežívanie (OS)
po liečbe lenalidomidom bolo 27,9 mesiaca
a v kontrolnej skupine 21,2 mesiaca napriek
možnosti prechodu z kontrolného ramena na
liečbu lenalidomidom. Výsledky potvrdila aj
správa po ďalšom roku sledovania od primárnej
analýzy (9). Analýza podskupín pacientov nezistila
ovplyvnenie výsledkov štúdie vekom, štádiom
ochorenia, výkonnostným stavom, LDH, MIPI
skóre, veľkosťou nádorovej masy, renálnymi
funkciami a proliferačnou aktivitou Ki-67. PFS bolo
lepšie v ramene s lenalidomidom bez ohľadu na
použitú liečbu v kontrolnom ramene. Univariačná
a multivariačná analýza preukázala signifikantne
dlhšie PFS lenalidomidového ramena – 8,6 mesiaca verzus 5,4 mesiaca v porovnaní s porovnávaným ramenom podľa výberu skúšajúceho
(10, 11).
Podobné štúdie s menším počtom pacientov alebo analýzy podskupiny pacientov
s MCL liečených lenalidomidom v rámci celej
skupiny NHL pacientov priniesli porovnateľné
výsledky (12).

Lenalidomid v kombinovanej
liečbe pacientov s MCL
Väčšina pacientov s MCL relabuje, časť je
dokonca primárne refraktérna na iniciálnu prvolíniovú liečbu. Kombinácia chemoimunoterapie
je považovaná za štandard v 1. línii liečby, v terapii relabovaných alebo refraktérnych pacientov
sa najmä u tých s definovaným vyšším rizikom
(vyšši MIPI, vysoká proliferačná aktivita, mutácia
TP53) preferuje taktiež kombinácia. Lenalidomid
preukázal potenciál v monoterapii relapsu a refraktérneho MCL, je preto prirodzené hľadanie
jeho miesta v kombináciách jednak s „klasickou“
protinádorovou cytostatickou chemoterapiou;
nemenšou výzvou je skúmanie kombinácií bez
chemoterapie (tzv. chemo-free režimy). Účinnosť
a bezpečnosť lenalidomidu v rámci kombinovanej terapie je predmetom hodnotenia v skupinách pacientov liečených prvou a následnými
líniami. Základné charakteristiky a výsledky liečby pacientov s MCL liečených lenalidomidom
v kombinácii uvádza tabuľka. Vo všeobecnosti možno pozorovať pri použití lenalidomidu
v kombináciách vyššiu účinnosť liečby vrátane
dosiahnutia kompletných remisií. Otvorenou

otázkou zostáva jeho optimálna dávka v jednotlivých režimoch, vyšší výskyt infekčných
komplikácií vrátane tých s ťažším priebehom
a výskyt sekundárnych primárnych malignít.
Tieto faktory môžu limitovať použitie účinných
kombinácií v liečbe pacientov s MCL, napríklad
u starších pacientov (13). Doterajšie skúsenosti
z klinických štúdií umožňujú konštatovať, že
lenalidomid predstavuje vhodnú molekulu do
kombinácií v liečbe relabovaných pacientov
s MCL a nemenej zaujímavú voľbu do prvej línie liečby (5, 14).

Lenalidomid po zlyhaní alebo
intolerancii BTK inhibítora
BTK (Brutonova tyrozínkináza) inhibítor
ibrutinib je predstaviteľom novej efektívnej
cielenej liečby MCL najmä v skupine relabovaných a refraktérnych pacientov s chemorezistentnou chorobou. Po zlyhaní ibrutinibu môže
dôjsť k veľmi rýchlej progresii MCL s krátkym
prežívaním (medián 2,9 mesiaca). Otázkou
účinnosti lenalidomidu u pacientov, ktorí boli
liečení ibrutinibom a táto liečba zlyhala z dôvodu relapsu, progresie, refraktérnosti alebo
z dôvodu intolerancie, sa zaoberala observačná
štúdia MCL-004. Cieľom štúdie bolo sledovanie
klinickej účinnosti monoterapie lenalidomidom
alebo kombinácie s lenalidomidom v uvedenej skupine pacientov. Z 58 pacientov zahrnutých do analýzy 13 dostávalo lenalidomid sólo,
11 malo lenalidomid spolu s rituximabom a zvyšných 34 pacientov dostávalo lenalidomid spolu s inou liečbou. Medián času od poslednej
dávky ibrutinibu do prvej dávky lenalidomidu
bol 1,3 týždňa. Primárnou príčinou prerušenia
podávania ibrutinibu bol relaps (50 %), refraktérnosť (38 %) a intolerancia/toxicita (9 %). Medián
podaných cyklov lenalidomidu boli dva cykly.
Sedemnásť pacientov na liečbu lenalidomidom
odpovedalo (29 % ORR, z toho 13 % KR), medián
trvania odpovede bol 20 týždňov. Neboli zistené
žiadne nové nežiaduce účinky. Štúdia preukázala
možnosť použitia lenalidomidu vo vybranej skupine pacientov s R/R MCL, ktorí zlyhali na liečbe
ibrutinibom (15).

Nežiaduce účinky
Najčastejšími nežiaducimi účinkami počas
monoterapie lenalidomidom sú hematologické
prejavy: neutropénia akéhokoľvek stupňa sa
môže objaviť až u polovice pacientov, anémia
a trombocytopénia zhruba v tretine prípadov. Hematologická toxicita 3. – 4. stupňa je
prítomná menej často – od 10 % v prípade
anémie a 20 % trombocytopénie do 40 % v prí-
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Tabuľ ka. Klinické štúdie pacientov s MCL liečených lenalidomidom v kombinácii
Pacienti
a kombinácia
R/R MCL
LEN+DEX+R

Dizajn štúdie Počet
Výsledky:
pacientov ORR/KR
Otvorená,
12
ORR 60 %
fáza II

R/R MCL
LEN+DEX

Multicentrická, 33
Fáza II

ORR 52 %

R/R MCL
LEN+BOR

Fáza II

53

ORR 39,6 %
KR 15,1 %

R/R MCL
LEN+THA+R

Fáza II

3

1. a 2. línia MCL
LEN+R+BOR

Fáza I/II

22

R/R MCL
LEN+R
2. línia MCL
LEN+R+B
R/R MCL
LEN+R+ibrutinib
1. línia MCL
LEN+R

Fáza I/II

52

FU 8 m
ORR 100 %,
KR 66 %
Medián FU
15,4 m
ORR 86 %,
KR 36 %
ORR 57 %

Fáza II

42

KR 55 %

Fáza II

50

Výsledky:
PFS, OS, DoR, MRD
Medián PFS: 19 m
KR/Kru: 50 %; OS 82 %
(FU: 14,9 m)
Medián PFS: 12 m
Medián OS: 20 m
Medián DoR: 18 m
Medián PFS: 7 m
Medián OS: 26 m
PFS 3 roky: 18 %
OS 3 roky: 4 %
NA

Referencia
Ahmadi et al.
2011 (17)
Zaja et al.
2012 (21)
Morrison et
al. 2015 (22)

Coleman et
al. 2008 (18)

Medián PFS: 27,7 m
Medián OS: NR

Flinn et al.
2012 (23)

Medián PFS: 11,1 m
Medián DoR: 18,9 m
Medián PFS: 20 m

Wang et al.
2012 (16)
Zaja et al.
2017 (19)
Jerkeman et
al. 2016 (20)
Ruan et al.
2015 (14)

ORR 83 %
MRD negativita: 7/12
KR 41 %
Fáza II
38
Medián FU Medián PFS: NR
30 m
PFS 2 roky: 85 %
ORR 92 %
OS 2 roky: 97 %
KR 64 %
1. línia MCL
Otvorená,
51
KR 64 %
Medián FU: 31 m
Albertsson> 65 rokov
fáza I/II
MRD
Medián PFS: 42 m
Lidblad et al.
LEN+R+B
negativita: 3-ročné OS: 73 %
2016 (13)
36 %
Vysvetlivky: R/R MCL = relabovaný a refraktérny MCL; LEN = lenalidomid; R = rituximab; DEX = dexametazón;
BOR = bortezomib; THA = talidomid; B = bendamustín; ORR = celková liečebná odpoveď; KR = kompletná remisia; PR = parciálna remisia; PFS = prežívanie bez progresie; OS = celkové prežívanie; DoR = trvanie odpovede;
MRD = minimálna reziduálna choroba; FU = follow-up; m = mesiace; NA = neudané; NR = nedosiahnuté

pade neutropénie. Únava, nevoľnosť, hnačky
a vyrážka ako najčastejšie nehematologické
nežiaduce účinky bývajú popisované približne u 30 % pacientov užívajúcich lenalidomid
a drvivá časť z nich nebýva vážna. Infekcie
bývajú najčastejšie v oblasti dýchacích ciest,
febrilná neutropénia napriek vyššiemu výskytu neutropénie nebýva častá (okolo 5 – 7 %).
Tromboembolické komplikácie sa vyskytujú
u 7 % pacientov. Výskyt sekundárnych primárnych nádorov (SPM) sa pri liečbe IMID-mi dôsledne sleduje – incidencia invazívnych SPM
po liečbe LEN je o niečo vyššia než v bežnej
populácii staršej ako 65 rokov (2,21/100 pacientorokov vs 2,1/100 pacientorokov).
Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky v štúdii MCL 001 (ref) boli hematologické:
neutropénia (19 % g3, 24 % g4), trombocytopénia (17 % g3, 10 % g4) a anémia (8 % g3, 3 %
g4); vyskytli sa aj raš (22 %), hnačky (6 % g3),
únava 7 % g3, pneumónia (8 % g3). Zníženie
dávky bolo pre NÚ dokumentované u 38 %
pacientov a prerušenie liečby u 19 % pacientov. Sekundárne primárne malignity sa vyskytli

u 4,5 % pacientov s mediánom sledovania 13,4
mesiaca, 2 % boli invazívne.
Použitie LEN v kombinácii s rituximabom
sa neprejavilo v zmene štruktúry nežiaducich
účinkov, ale hematologická toxicita bola častejšie pozorovaná. Opäť je potrebné upozorniť na
výskyt infekcií, ale len máloktoré dosiahli vyšší
stupeň škály (pneumónie g3 – 4 v 8 %), febrilná
neutropénia napriek vysokému výskytu neutropénie bola popisovaná len zriedka (< 5 %). Treba
byť však pozorný najmä pri kombináciách s bandamustínom a u starších pacientov (> 65 rokov),
kde sa popisuje vyše 40 % výskyt závažných
infekcií (stupeň 3 a viac) vrátane oportúnnych
infekcií (13). Výskyt SPM neprevyšoval početnosťou údaje známe z monoterapie lenalidomidom
(14), ale pri kombinácii LEN+ bendamustín +
rituximab sa výskyt SPM po liečbe objavil u 18 %
pacientov (13).
Syndróm rozpadu nádoru (tumor lysis syndrome) bol pozorovaný u pacientov s MCL
liečených lenalidomidom, väčšia pravdepodobnosť rozpadu je u pacientov s veľkou
nádorovou masou pred liečbou, preto je

potrebné dodržať štandardné preventívne
opatrenia a pacientov s rizikom monitorovať. Inflamatórna reakcia vzplanutia nádoru
(„tumor flare“) je popisovaná pri používaní
imunoterapie v liečbe nádorových ochorení.
Prejavuje sa horúčkou, opuchom lymfatických
uzlín a ich prechodným zväčšením, bolesťou a vyrážkou. Tieto prejavy môžu imitovať
progresiu ochorenia. Najčastejšie bol pozorovaný u pacientov s chronickou lymfocytovou
leukémiou liečených lenalidomidom v rámci
klinických štúdií, u pacientov s MCL bol v štúdiách s monoterapiou lenalidomidom pozorovaný výskyt do 10 %, zvyčajne po 1. cykle
a väčšinou s ľahším priebehom (1. a 2. stupňa)
(7). Pri kombinácii lenalidomid + rituximab bol
popísaný v 34 % prípadov – 11 % z nich bolo
3. a 4. stupňa (14).

Záver
Lenalidomid je vhodná alternatíva pre
liečbu pacientov s relapsom MCL v monoterapii. Dosahuje relevantné liečebné odpovede v tejto skupine pacientov a jeho profil
toxicity je predvídateľný. S rozšírením jeho
používania v budúcnosti na základe nádejných výsledkov publikovaných, ako aj ešte
prebiehajúcich klinických štúdií možno počítať najmä v kombináciách, kde očakávame
vyšší terapeutický efekt – hlbšie a dlhšie trvajúce odpovede. Možnosti použitia v prvej
línii liečby u vhodných pacientov sú taktiež
perspektívne. Nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o pacientov s MCL liečených lenalidomidom ostáva monitorovanie a riešenie
nežiaducich účinkov.
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