
Inklúzne a exklúzne kritériá pre zahájenie liečby Imnovidom 

Inklúzne kritériá: 

• Vek nad 18 rokov, 

• výkonnostný stav ECOG≤2, 

• prítomný MM s definovanými hodnotami M-proteínu v sére nad 0,5g/l alebo v moči nad 
200mg/24 hodín, 

• pacient je po predchádzajúcej liečbe režimami na báze bortezomibu, lenalidomidu, 
alkylačnej látky (melfaln, cyklofosfamid) alebo je po liečbe kombinovanými režimami 
s týmito liekmi (aspoň 4 cykly), výnimkou môže byť skoršie prerušenie liečby pre 
toxicitu alebo progresiu ochorenia počas liečby, 

• zároveň musí byť pacient dokázateľne refraktérny (progresia počas liečby alebo 
včasná progresia do 6 mesiacov od ukončenia liečby) na posledný použitý liečebný 
režim. Výnimkou je kontraindikácia bortezomibu a lenalidomidu. 

Exklúzne kritériá 

• Predchádzajúca liečba pomalidomidom, 

• anamnéza iných malignít počas predchádzajúcich 5 rokov (okrem nemelanómových 
nádorov kože, karcinóm in situ prsníka alebo krčka maternice, karcinóm prostaty štádia 
T1a a T1b), 

• ANC ˂1,000/µL, 

• Trombocyty ˂ 75,000/µL u pacientov kde ˂50% jadrových buniek kostnej drene tvorili 
plazmatické bunky, trombocyty ˂ 30,000/µL u pacientov kde ≥ 50% jadrových buniek 
kostnej drene tvorili plazmatické bunky, 

• klírens kreatinínu ˂ 45mL/min, 

• korigované kalcium v sére > 14mg/dL (> 3,5mmol/L), 

• hemoglobín ˂ 8g/dL, 

• zvýšenie AST alebo ALT viac ako je 3-násobok normálnych hodnôt, 

• sérový bilirubín >2,0mg/dL (34,2 µmol/L), 

• polyneuropatia 2. a vyššieho stupňa, 

• autológna transplantácia pred menej ako 12 mesiacmi, resp. plánovaná transplantácia, 

• pacienti s HIV infekciou, s infekciou hepatitídy B alebo C, s kongestívnym srdcovým 
zlyhaním,  s infarktom myokardu v posledných 12 mesiacoch alebo pacienti 
s nedostatočne kontrolovanou nestabilnou angínou pektoris, 

• tehotné a kojace ženy. 

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., Bratislava, na klinike hematológie a transfuziológie 
Univerzitnej nemocnice Bratislava – nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na klinike hematológie 
a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin, na 
hematologickej klinike univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, na hematologickom 
oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, vo Fakultnej 
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov a na hematologickom oddelení Fakultnej 
nemocnice Nitra. 

 


