Aký význam má pre mňa ako
pacienta cytogenetické vyšetrenie ?
MUDr. Zdenka Štefániková

Mnohopočetný myelóm
Ochorenie, pri ktorom plazmatické
bunky produkujú paraproteín,
vytláčajú normálnu krvotvorbu a
menia kostný metabolizmus

Red marrow
where plasma
cells are made

Normal plasma cells

Multiple myeloma cells (abnormal plasma calls)

Ovplyvňujú aj produkciu „normálnych“
protilátok, čo vedie k zníženej imunite

Bone

Viacero rizikových faktorov, vrátane
prechádzajúceho MGUS alebo plazmocytómu

Prognóza často nie je dobrá; miera 5-ročného prežívania je 46.6%

MGUS, monoclonal gammopathy of unknown significance
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Adapted from NIH National Cancer Institute. Plasma Cell Neoplasms (Including Multiple Myeloma)
Treatment (PDQ). http://www.cancer.gov/types/myeloma/patient/myeloma-treatment-pdq.
Accessed January 2016
http://seer.cancer.gov/statfacts/html/mulmy.html. Accessed February 2016.

Mnohopočetný myelóm
•

Ako odpoveď na infekciu alebo iný imunitný spúšťač B bunky dozrievajú na plazmatické
bunky, ktoré tvoria protilátky1

•

Pri mnohopočetnom myelóme malígne plazmatické bunky infiltrujú kostnú dreň,
vytláčajú normálne plazmatické bunky a vedú aj k poškodeniu kostí a následne ku:2,3
– abnormálej produkcii monoklonálneho immunoglobulínu (M-proteín)
– anémii
– kostným léziám a/alebo osteoporóze
– hyperkalcémii (zvýšená hladina vápnika v krvi)
– obličkovému poškodeniu až zlyhaniu
– hypogamaglobulinémii
– zvýšenému riziku infekcií

•

BM, bone marrow
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MM je považovaný u väčšiny pacientov za nevyliečiteľmé ochorenie4
1. NCI: Plasma Cell Neoplasms. 2014.
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/myeloma/Patient/page1 Accessed April 2016.
2. Cancer.Net Multiple myeloma: Stages. http://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/stages
Accessed April 2016.
3. Blimark C, et al. Haematologica 2015;100:107–13.
4. Munshi NC & Anderson KC. Clin Cancer Res 2013;19:3337–44.

Stanovenie diagnózy vyžaduje viacero vyšetrení
Všeobecné príznaky a nešpecifické symptómy vyžadujú špeciálne vyšetrenia
Definitívna diagnóza sa stanovuje :

– Aspiráciou/biopsiou kostnej drene
Doplnenej:
– Fyzikálnym vyšetrením

– Vyšetrením krvi a moču
– Laboratórnymi testami
– Zobrazovacími metódami (RTG,CT,MR)

Image sources:
http://www.cancernetwork.com/ash-2014/acute-lymphoblastic-leukemia-responds-immunotherapy
http://www.medicallessons.net/2011/08/fda-approves-adcetris-for-refractory-hodgkins-disease-and-a-rare-t-cell-lymphoma/
http://www.myelomapennstate.net/Contents/13-Diagnosis-1.htm. Accessed January 2016
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Vyšetrenie kostnej drene určí definitívnu diagnózu
Pomocou yšetrenia kostnej drene sa vyhodnocujú 3 aspekty biológie malígnych buniek :
(1) morfológiu (2) fenotyp, (3) genetiku

Typ vyšetrenia

Čo sa vo vzorke vyšetruje

morfológia

• Veľkosť, tvar a vzhľad
• Podiely, % zastúpenie jednotlivých buniek

• Stupeň ich zrelosti – diferenciácia)
fenotyp

• Reaktivita vzorky tkaniva na špecifické protilátky a farby počas testovania:
‒ Konzervované vzorky (immunohistochémia, cytochémia)
‒ Čerstvé vzorky (prietoková cytometria)

genetika

• Chromozómové abnormality (cytogenetika, FISH)
• Genetické markery (PCR)

FISH, fluorescence in-situ hybridization; PCR, polymerase chain reaction

Myelóm je heterogénne ochorenie
Pribúdanie genetických a epigenetických abnormalít1
normálne
pre-germinálne B bunky

myelóm

prekurzory ochorenia

Senzitívne ochorenie2

Rezistentné ochorenie3

•

5-ročné PFS: 67%

•

•
•

5-ročné OS: 73%

extramedulárny myelóm

Medián PFS: 5 mo
Medián OS: 9 mo

Prežívanie pacientov s MM je veľmi rôzne, od <1 roku u pacientov s agresívnym ochorením do >10
rokov u pacientov s indolentným (pomalým/lenivým) ochorením 4 Primárny extramedulárny
myelóm OS: nad 5 rokov, sekundárny pri refraktérnom MM: niekoľko mesiacov
PFS – prežívanie bez progresie (zhoršenia)
OS – celkové prežívanie
6

mo, months; OS, overall survival; PFS, progression-free survival

1. Korde N, et al. Blood 2011;117:5573–81
2. Usmani SZ, et al. Leukemia 2013;27:226–32
3. Kumar SK, et al. Leukemia 2012;26:149–57
4. Munshi NC, et al. Blood 2011;117:4696–700

Prediktívne versus prognostické markery
•

Prognostické markery dávajú informáciu o očakávaných výsledkoch
– Sú užitočné na určenie rizika, ktoré je dôležité na :2
• informovanie pacienta o jeho prognóze a určujú ďalší postup liečby
• minimalizáciu toxicity liečby a maximalizáciu jej účinnosti
• určujú smery pre ďalší výskum a optimalizáciu liečby

Prediktívne markery dávajú informáciu o pravdepodobnosti dosiahnutia dobrej
odpovede pri určitej liečbe
•

sú užitočné na individualizáciu liečby – liečba „šitá na mieru“

•

v súčasnosti ešte nie sú k dispozícii dostatočne vhodné prediktívne markery na
výber úplne špecifickej liečby myelómu

Markery môžu byť iba prediktívne, iba prognostické ale aj obojaké

Chng WJ, et al. Leukemia. 2014;28:269–77
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Určenie vysokého rizika
Nasledujúce faktory prispievajú k zvýšenému riziku u MM:1,2
•

Biológia ochorenia
– Bunková proliferácia
– Chromozómé abnormality
– Génové expresie
– Nezávislosť od mikroprostredia kostnej drene
• Extramedulárne ochorenie, plazmocytóm

•

Štádium ochorenia
– Durie-Salmon

– ISS

•

kombinácia týchto faktorov vedie k
určeniu či ide o pacienta a
ochorenie s vysokým rizikom

Faktory pacienta ako „hostiteľa“
– vek
– komorbidity

•

U relabovaných pacientov:
– Odpoveď na predchádzajúcu liečbu
– Čas do realpsu

ISS, International Staging System
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1. Lonial S, et al. Blood 2015;126:1536–43
2. Usmani SZ, et al. Leukemia 2015;29:2119–25

Vysoko rizikoví pacienti:
Chromozómové abnormality
•

Pri MM boli identifikované špecifické cytogenetické abnormality.

•

Sú to translokácie, delécie alebo amplifikácie.
IgH translocations
Translocation
4;14
6;14
11;14
14;16
14;20

Deletions
Frequency
15%
4%
20%
4%
1%

Gains/trisomies
Trisomies of chr 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21

50%

Gain 1q

40%

Deletion
1p
6q
8p
11q
13
14q
16q
17p

Frequency
30%
33%
25%
7%
44%
38%
35%
7%

Morgan GJ, et al. Nat Rev Cancer 2012;12:335–48
Sonneveld P, et al. Blood 2016;127:2955–62
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Nemoleuklárne cytogenetické techniky:
konvenčný karyotyping
•

Chromozóvá analýza vyžaduje 5
krokov:
1. Bunkovú kultúru
2. Zber chromozómov v metafáze
3. Prípravu chromozómov
4. Banding and staining
5. Analýzu v svetelnom
mikroskope alebo počítačom
asistovanú analýzu.
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Wan TSK. Ann Lab Med 2014;34:413–25
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Nemoleuklárne cytogenetické
techniky: konvenčný karyotyping
•

krok 5: Analýza v svetelnom mikroskope alebo počítačom asistovaná analýza
G-banding

Príklad analýzy karyotypu zobrazujúca t(14;16)
Sawyer JR, et al. Blood 1998;11:4269–78
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Molekulárne cytogenetické techniky: FISH
•

FISH využíva DNA próbu označenú rôznymi flourescenčnými farbami na
vizualizáciu jedného alebo viacerých špecifických regiónov genómu1,2

•

FISH vyžaduje dostatok plazmatických buniek , tak aby bolo vyšetrených
najmenej 100 buniek 3

(i)FISH, (interphase) fluorescence in situ hybridization
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1. Wan TSK. Ann Lab Med 2014;34:413–425
2. Speicher MR & Carter NP. Nat Rev Genet 2005;6:782–92
3. Ross FM, et al. Haematologica 2012;97:1272–7

Vysokoriziková cytogenetika
IgH translocations
Translocation
4;14
6;14
11;14
14;16
14;20

Deletions
Frequency
15%
4%
20%
4%
1%

Gains/trisomies
Trisomies of chr 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21

50%

Gain 1q

40%

Deletion
1p
6q
8p
11q
13
14q
16q
17p

Frequency
30%
33%
25%
7%
44%
38%
35%
7%

Translokácie/premiestnenie

4;14, 14;16, 14;20

Delécia/strata

17/17p

Gains/získanie

1q

Karyotyp

Non-hyperdiploid, del(13)

Sonneveld P, et al. Blood 2016;127:2955–62
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Prognóza pacientov s vysokým
cytogenetickým rizikom
1.0

Vysokoriziková cytogentika pri MM je
spojená s :
– horšími liečebnými výsledkami,
vedúcimi k opakovaným relapsom,
vrátane skráteného PFS a OS – obdobia
bez progresie a celkového prežívania
oproti tým, ktorí toto riziko nemajú1-3
– včasným/rýchlym a/alebo agresívnym
relapsom, vrátane extramedulárneho
relapsu4–7
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PROPORTION SURVIVING

•
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FOLLOW UP FROM DIAGNOSIS (YEARS)
High-risk defined as t(4;14), t(14;16), t(14;20), or del(17p)
1. Hanamura I, et al. Blood 2006;108:1724–32
2. Kumar SK, et al. Leukemia 2014;28:1122–8
3. Kazmi SM, et al. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2015;15:687–93
4. Chng WJ, et al. Leukemia 2014;28:269–77
5. Usmani SZ, et al. Leukemia 2015;29:2119–25
6. Rasche L, et al. Ann Hematol 2012;91:1031–7
7. Besse L, et al. Eur J Haematol 2016;97:93–100
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Efekt viacerých cytogenetických abnormalít na
prognózu
1.0

100
Standard risk
FISH

0.8

PROPORTION SURVIVING (%)

PROPORTION SURVIVING

0.9
0.7
0.6

High risk with
trisomy FISH

0.5
0.4
0.3
High risk FISH

0.2
p<0.00
1

0.1
0
0
Number
at risk:

t(4;14) alone

60
t(4;14) and
del(17p)

40
20

del(17p)

0

12

24

36

48

60

72

FOLLOW UP FROM DIAGNOSIS (MONTHS)
484

80

427

296

178

95

34
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OS in patients with standard-risk MM (n=370), high-risk MM with any
trisomy (n=48), and high-risk MM without any concurrent trisomy
(n=66)1

0

1

2

3

5

6

YEARS FROM DIAGNOSIS

Number at risk:
t(4;14) alone 132

123

98

69

37

23

11

del(17p) alone 85

69

52

34

21

10

6

t(4;14) and del(17p) 25

16

13

8

4

3

1

OS of patients displaying t(4;14) alone, del(17p) alone, or both
t(4;14) and del(17p), irrespective of the presence of additional
abnormalities2

2.
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1. Kumar S, et al. Blood 2012;119:2100–5
Hebraud, B, et al. Blood 2015; 12:2095-2100

Ako ovplyvňuje nález rizikovej cytogenetiky
výber liečby u pacienta s myelómom ?
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Výzvy v liečbe pacientov s myelómom
a s rizikovou cytogenetikou
•

Prežívanie u podskupiny pacientov s MM s vysokým cytogenetickým rizikom
ostáva horšie napriek agresívnej terapii a zavedeniu viacerých kombinácií
liečebných modalít1,2
– Niektoré terapie môžu mať limitovaný dopad na liečbu týchto pacientov a
niektorých sa treba pri výbere vyvarovať

•

Relatívny benefit niektorých liečebných možností u pacientov s vysokorizikou
cytogenetikou doteraz nie je jednotne považovaný ako prínosný1
– Limitované analýzy kvôli malému počtu pacientov v jednotlivých podskupinách
– Takže definitívne liečebné odporúčania pre túto špecifickú podskupinu
pacientov sú doteraz limitované2
• Navyše genetická klonalita a rôzne definície vysokorizikových abnormalít vedú k
heterogenite medzi podskupinami a komplikujú liečbu1
• Pretože cytogenetické abnormality sú zriedkavé, je ťažké ich skúmať izolovane,
takže tieto dáta ako sub-group analýzy veľkých klinických skúšaní je potrebné
interpretovať veľmi pozorne
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1. Bergsagel PL, et al. Blood 2013;121:884–92
2. Sonneveld P, et al. Blood 2016;127:2955–62

Budúcnosť liečby pacientov so špecifickým
cytogenetickým rizkom

Výber špecifkejšej liečby
ako doteraz, liečby „šitej
viac na mieru“,
z viacerých nových
liečebných možností , na
základe špecifickej
cytogenetiky
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