
 

III./19.4. Myeloma multiplex
Nagy Zsolt, Istenes Ildikó, Demeter Judit

A fejezet célja a hallgató megismertetése a myeloma multiplex
diagnosztikájával, a kezelési döntés menetével, a kezelés lehetséges
mellékhatásaival és szövődményeivel egy myeloma multiplexes beteg kapcsán.
Ennek kapcsán a hallgató megismeri az olyan myeloma multiplex esetek
sajátságait, amelyek súlyos szövődménnyel jelentkeznek és amelyekben a
remisszió elérését követően ma még az autológ őssejt transzplantáció a javasolt
kezelése.

Bevezetés
A myeloma multiplex – újabb elnevezése szerint a plazmasejtes myeloma - a csontvelő
plazmasejtes daganata a WHO 2008-as osztályozása szerint érett perifériás B-sejtes
neoplazma. A betegség általában idős korban jelentkezik. Fő jellemzői a szérumban a
monoclonalis immunglobulin szaporulat, litikus csontfolyamatok, hypercalcaemia,
veseelégtelenség, immunhiány. Amennyiben az összfehérje nagyon jelentősen
növekedett, úgy microcirkulációs zavar, hyperviszkozitási tünetek alakulnak ki. A beteg
prognózisát a klinikai stádium és a citogenetikai eltérések, valamint a kezelésre adott
válasz határozzák meg döntően.

A fejezetben használt rövidítések jegyzékét az alábbi melléklet tartalmazza.

1.melléklet

Kulcsszavak: Myeloma multiplex, plazmasejtes myeloma, MGUS, Durie-Salmon
stádium, nemzetközi prognosztikus index (International Staging System) beosztás, ISS,
mágneses rezonancia vizsgálat (MRI), thalidomid kezelés, bortezomib kezelés,
neuropathia.
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A.) Anamnézis
A 65 éves nőbeteg kórelőzményében komolyabb megbetegedés nem szerepel. Kétszer
szült egészséges gyermekeket. Panaszai 2009 tavaszán kezdődtek, diffúz csontfájdalom,
elsősorban nehezen befolyásolható derékfájdalom, gyengeségérzés, mérsékelt
súlyvesztés formájában.

Milyen fő betegségcsoportok állhatnak a tisztázatlan okú csontfájdalom hátterében?

A hosszantartó csontfájdalmak, gerincpanaszok hátterében degeneratív betegségek,
csigolya összeroppanással járó csontritkulás, vagy rosszindulatú betegségek csont-
manifesztációi állhatnak. A reumatológiai kivizsgálás során fontos, hogy
szűrővizsgálatként történjen süllyedés, illetve összfehérje meghatározás a képalkotó
röntgen vizsgálat mellett. Az elsőként választandó aranystandard képalkotó eljárás a
röntgenvizsgálat, azonban a törés okára nem nyújt felvilágosítást, ez esetben CT, még



inkább MRI vizsgálat javasolt.

B.) Kivizsgálás
A betegen a jelentős összfehérje szaporulat és a mellkasi ill. hasi CT vizsgálaton leírt
multiplex litikus jellegű csontelváltozások (több borda, háti- ágyéki gerinc, medence)
miatt plazmasejtes myeloma gyanúja merült fel, a koponyaröntgen is a típusos litikus
csontelváltozások látszottak (1. ábra), ezért hematológiai centrumba irányították.

Klinikai felvételére lázasan, kissé zavart tudatállapotban került sor.

A kémiai labor vizsgálatok jelentős összfehérje szaporulatot, M-komponens 53,0%
igazoltak (2. ábra), (109,0 g/L, norm.:60,0-85,0 g/L), közepesen súlyos anaemia (Hb:93
g/L), kisfokú leukocytosis, (abs. gran:6,2 G/l) és jelentős thrombocytosis (630 G/l)
mellett.

Súlyos hypercalcaemia (se. calcium 2,91 mmol/l, norm. 225,0-261,0-ig mmol/l) derült ki
normális vesefunkció mellett (GFR> 60 ml/min/1,73m2). A szérum albumin szintje 23,3
g/L (norm.:35,0-50,0 g/l) voltak. A quantitatív immunglobulin meghatározás során a
leggyakoribb típusú kóros monoklonális fehérjeszaporulat, IgG szaporulat igazolódott
(5294 mg/dl norm. 700-1600 mg/dl), secunder IgA és IgM hiány mellett. A beta2
microglobulin szint növekedett volt (5,1 mg/l volt: norm.:0,8-2,8 mg/l). A perifériás
kenetben a vörösvértestek pénztekercs képződése szembetűnő volt, plazmasejteket nem
láttunk.

Mi okozhat jelentős hypercalcaemiát?

Hypercalcaemiát láthatunk daganatos betegségek okozta csontbontás következtében, így
pl. myeloma multiplexben, lymphomákban (hajas sejtes leukémia, systemás
mastocytosis, diffúz nagy B-sejtes lymphoma), szolid tumor csontmetasztázisaiban (pl.:
emlőtumor, tüdőtumor), és endokrin betegségekben, így pl. primer
hyperparathyreosisban, hyperthyreosisban, hyper-D-vitaminózisban.



Milyen kiegészítő vizsgálatokra gondol a hypercalcaemia értékelésekor?

A hypercalcaemia értékelésekor a kollagén keresztkötés vizeletben vagy serumban mért
szintjét (crosslaps), a serum foszfát és ALP szintjét is mindig figyelembe kell vennünk.
A jelentősen emelkedett crosslaps érték fokozott osteoclast aktivitásra utal. Myeloma
multiplexben a csontdestrukció ellenére a serum ALP szintje általában normális, amit a
csökkent osteoblast működés magyarázhat. Ez az oka annak is, hogy MM-ban a
csontscintigraphia eredménytelen és így nem is javasolt vizsgálat.

Milyen vizsgálatokat végezne a hypercalcaemiás betegen jelentős monoklonális
fehérjeszaporulattal járó betegségben?

Csontvelővizsgálat és a szérumból ill. a vizeletből könnyűláncmeghatározás
szükségesek.

A betegen csontvelőaspiráció és csontbiopszia történt. A hisztológiai vizsgálat során a
csontvelőben nagy clusterekben és összefüggő mezőkben a csontvelő térfogatának kb.
50%-át elfoglaló, sejtjeinek 60-70%-kát adó, érett plazmasejtekből álló beszűrődés volt
megfigyelhető. A látott kép plazmasejtes myelomának megfelelt. (3. - 4. ábra) A
diagnóziskor a szérum és a vizelet kappa/lambda könnyűláncainak a mérése is
megtörtént, ez a vizsgálat a betegség követésére is alkalmas.

A hypercalcaemia miatt EKG vizsgálat és általános neurologiai vizsgálat történt.

Milyen vizsgálat elengedhetetlen plazmasejtes myelomában a csontvelő aspiráció
kapcsán?

Citogenetika, ill. FISH, ezen belül a 14q32-ben lokalizálódó IgH gén, a -13/13q- és
1q21-es locus statuszának az ismerete autológ őssejtátültetésre alkalmas és jó általános
állapotú (ill. a kezelés kapcsán ebbe hozható) betegek esetén elengedhetetlen. Ezen
túlmeően a citogenetika ill. a FISH segítségével ki tudjuk választani azokat a nagy
rizikójú / t(4;14), -13/13q- eseteket/, melyek az alkalmazott kezelések nagy részére
rezisztensek, illetve meg tudjuk különböztetni az un. standard rizikójú betegeket.

A betegen 200 interfázisos sejtmagban 17 p deléció nem volt kimutatható, t(11;14) és
t(4;14) próbákkal kromoszóma eltérést kimutatni nem lehetett.

A hypercalcaemia hematológiai sürgősségi állapot, amelyben azonnali diagnosztikára és
kezelésre van szükség. A myeloma multiplex kezelésében a klinikai stádium
meghatározása és részletes FISH vizsgálatok szükségesek a korrekt kezelési döntések
meghozatalához. Célszerv károsodás esetén szisztémás kezelés szükséges (a
legfontosabb, kötelezően keresendő célszervkárosodások felsorolását az 5. ábra táblázata
tartalmazza).



Határozza
az
ismertetett
beteg
esetében a
plazmasejtes
myeloma
(MM)
klinikai
stádiumát!

Határozza meg a fentiek alapján az ismertetett beteg esetében a plazmasejtes myeloma
(MM) klinikai stádiumát az érvényes stádiumbeosztások (6. és 7. ábra táblázata) szerint!

Milyen klinikai stádiumban és ISS stádiumban van a fenti beteg?

A 100 alatti hemoglobin, a 2,7 mmol/l feletti se. calcium, és az előrehaladott
csontdestrukció miatt a betegség Durie-Salmon III. (legelőrehaladottabb stádiumú) a
normális vesefunkció miatt III/A stádium. Az ISS kritériumok szerint a betegség II.
stádiumú (szérum albumin <3,5 g/dl, beta2 microglobulin 3,5-5,5 mg/dl közti). A
várható túlélése ezek alapján 45 hónap.

Durie-Salmon klinikai stádium beosztás myeloma multiplexben (6. ábra), International
Staging System beosztás (ISS) (7. ábra).

C.) Kezelés
Hypercalcaemiával járó myeloma multiplexben az első lépés a sürgősségi állapotot
jelentő hypercalcaemia rendezése.

Hypercalcaemiával járó myeloma multiplexben döntő a volumenháztartás korrekciója,
infúziók adása. Ezt követően adhatóak a kacsdiuretikumok, pl. a furosemid. A szteroid
kezelés MM-ben mind a hypercalcaemia, mind az alapbetegség szempontjából igen
hatásos. Amennyiben veseelégtelenség áll fenn, úgy biszfoszfonat adása ellenjavallt.



Veseelégtelenség hiányában a volumenháztartás rendezését követően a zoleandronsav
vagy pamidronat iv. adása javasolt.

A betegen a hypercalcaemia rendezése érdekében infúziós kezelés, szteroid adása és
zoleandronsav infúziós kezelés történt, a beteg állapota a következő 2 napban már
javult, tudata feltisztult.

A folyamatosan fennálló 38°C láz miatt mellkas- és hasi CT vizsgálat is történt, amely
fertőzésforrást nem mutatott, azonban a csont és extramedullaris terjedést igazolta, ill. a
thoracalis IV szintjében canalis spinalis kompresszió lehetőségét vetette fel.

Milyen teendők szükségesek gerincvelő kompresszió klinikai tünetek, (pl. érzészavar,
plégia, paresis,) vagy CT vizsgálat alapján felvetődő gyanú esetén?

A gyöki érintettség igazolására, vagy kizárására MR vizsgálat szükséges.

Betegünk esetében az MR vizsgálat a gyöki érintettséget kizárta, fertőzésforrás nem
igazolódott. A mindvégig normális tartományban levő procalcitonin szint bakteriális
eredet ellen szólt. Lázát, ill. a jelentős növekedett CRP szintet alapbetegségével hoztuk
összefüggésbe. A multiplex litikus csontdestrukció okozta fájdalmak miatt a beteg kábító
típusú fájdalomcsillapítók adására szorult.

A megfelelő kezelés megválasztása érdekében a fokozott kockázatot jelentő genetikai
eltérések kizárandóak, fokozott kockázatot jelent a t(4;14), t(14;16), -13, del 13q, 17p-,
nem hyperdiploid kromoszómaszám, illetve a nagy proliferációs aktivitás.

A betegen kezdetben thalidomid-dexametazon, majd VTD (bortezomib = Velcade,
thalidomid, dexametazon) séma szerinti kombinált kezelés kezdődött 2009 júliusában.
Három ciklus VTD kezelést követően a beteg beleegyezett az autológ haemopoetikus
őssejt átültetésbe. 2009. szeptember végén a szérum calcium 2,1 mmol/l (norm.:
2,25-2,61 mmol/l, ö.fehérje: 56,8 g/l, albumin: 35,5 g/l) voltak, a fehérje
elektroforesiskor csak un. mini M-komponens volt észlelhető. (8. ábra)

A harmadik kezelési ciklus megkezdésekor a beteg enyhe végtagzsibbadást panaszolt. A
panasz ill. tünet nem volt olyan mértékű, hogy a bortezomib (Velcade) vagy a thalidomid
adagjának csökkentését tett volna szükségessé.

Melyek azok a panaszok ill. tünetek, amelyek kialakulása esetén a fenti szerek dózisát
csökkenteni kell? A helyes válaszokat a hallgató az 9. ábra táblázatából ismerheti meg.



A kontroll csontvelő vizsgálat 2009. szeptember végén normális cellularitást és
sejtarányokat igazolt. A HE metszetekben plazmasejt szaporulat nem volt, CD138
antitesttel a plazmasejt arány 5,0% körüli, a plazmasejtek intracitoplazmatikus
kappa-lamda könnyúláncot közel azonos arányban hordoztak. A csontvelői kép a
komplett remissziónak megfelelő állapotot igazolt. A CRP azonban mérsékelten
újranövekedettnek bizonyult (90,0 mg/l), ennek hátterében a fájdalmasnak jelzett és
melegebb bal láb mélyvénás Doppler vizsgálata a vena femoralis superficiális, a vena
poplitea, a vena tibialis postterior, ill. a vena saphena parva területének thrombosisát
igazolta. Az addigi megelőző dózisú LMWH kezelést napi kétszeri terápiás dózisúra
emeltük, ill. a thrombosissal párhuzamosan zajló thrombophlebitisre, és az emelkedett
CRP-re való tekintettel antibiotikus kezelést indítottunk, mely mellett a beteg panaszai
fokozatosan mérséklődtek, CRP-je normalizálódott.

D.) Kimenetel
A komplett remisszióba lévő betegen 2010 áprilisában iv. melphalan kondiciónáló
kezelést követően autológ őssejt átültetés történt. A graft 10,9x10e6/kg CD34+ őssejtet
tartalmazott. A periengraftment időszakban lázas állapot nem alakult ki. Substitutio
céljából 2 E sugarazott szűrt vvt.-transzfúziót kapott. Az engraftment keretén az abszolút
neutrophil szám a + 9. napon a 0,5 G/l-t meghaladta, substitutio nélküli thrombocyta
száma a 20,0 G/l alá nem csökkent, és a 12. napon a 100 G/l-t meghaladta. 22 napos
kórházi kezelés után a beteg otthonába távozott. Távozáskor polyneuropathiára utaló
grade II panaszok, végtagzsibbadás álltak fent.

A polyneuropathia miatt gabapentin kezelés történt. Az elért remisszió fenntartására
interferon-alfa kezelés kezdődött. A betegség 6 hónap múlva visszaesett, a
csontfájdalmak újra megjelentek, a szérumban megnőtt az un. M komponens
szérumszintje.

A thalidomid és/vagy bortezomib indukálta polyneuropathiában szenvedő betegen a MM
relapszusa esetén ezek a szerek nem adhatóak, a kezelést lenalidomid adásával javasolt
folytatni.

E.) Összefoglalás
A myeloma multiplex súlyos vérképzőszervi, immunrendszeri és csontrendszeri
szövődményekkel járó malignus betegség. A fő panasz általában csontfájdalom, a
betegeket hónapokig, nem ritkán, akár 1 évig is reumatológiai panaszok miatt
gondozzák, mielőtt vérszegénység, veseelégtelenség, vagy tüdőgyulladás kapcsán
kiderülne a helyes diagnózis. A korszerű kombinált kezelések hematológiai centrumban
történő adásával a betegek jelentős részén komplett remisszió alakul ki. Ezt követően az
arra alkalmas betegekben autológ őssejtátültetés javasolt. A betegség nem gyógyítható,
de kemoszenzitivitás esetén megfelelő kezeléssel az életminőség évekig jó marad, és
várható élettartam lényegesen megnőtt.
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