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Wstęp 

        Szpiczak plazmocytowy (MM – ang. multiple myeloma) jest złośliwą chorobą nowotworową 

charakteryzującą się klonalną proliferacją atypowych plazmocytów w szpiku kostnym, której 

zazwyczaj towarzyszy wydzielanie nieprawidłowego białka monoklonalnego. Stanowi około 0,8% 

spośród wszystkich nowotworów złośliwych i jest trzecim pod względem częstości występowania 

nowotworem układu krwiotwórczego. Mediana wieku      w chwili ustalenia rozpoznania wynosi 

obecnie 69 lat. Symptomatologia choroby jest bardzo różnorodna. Pierwsze objawy są zazwyczaj 

łagodne i mało charakterystyczne - mogą występować stany podgorączkowe, osłabienie, spadek 

masy ciała oraz nawracające infekcje. Choroba prowadzi do powstawania rozsianych ubytków 

kostnych, złamań patologicznych, niewydolności szpiku kostnego i uszkodzenia nerek.  

          W ciągu ostatnich 30 lat dokonał się przełom w leczeniu związany z wprowadzeniem nowych 

leków immunomodulujących (IMiDs – ang. immunomodulatory drugs) oraz inhibitorów proteasomu. 

Lekami, które zrewolucjonizowały współczesną terapię szpiczaka są talidomid, bortezomib oraz 

lenalidomid. Dzięki nim uzyskano znaczne wydłużenie całkowitego przeżycia chorych (OS - ang. 

overall survival) w stosunku do wcześniejszych obserwacji. Według aktualnych statystyk odsetek 

przeżyć 5-letnich w MM wynosi obecnie 48,5% a mediana OS przekroczyła 6 lat. Niestety jest to nadal 

choroba nieuleczalna.  

        Pierwszym lekiem z grupy IMiDs wprowadzonym do terapii MM był talidomid, lek              o 

wielokierunkowym działaniu na komórki szpiczakowe i mikrośrodowisko szpiku kostnego.  Kluczem 

do zrozumienia jego mechanizmu działania było odkrycie w 2010 r. białka o nazwie cereblon (CRBN), 

które stanowi wspólny cel molekularny dla IMiDs i odpowiada za ich aktywność antyproliferacyjną, 

antyangiogenną i immunomodulującą oraz występowanie powikłań teratogennych. Udowodniono, że 

wysoka ekspresja CRBN u chorych na MM wiąże się z dobrą odpowiedzią kliniczną na IMiDs, 

natomiast wyłączenie genu CRBN w liniach komórkowych i niska ekspresja białka warunkuje 

oporność na leczenie. Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNPs - ang. single nucleotide 

polymorphisms) należą do czynników, które potencjalnie mogą regulować poziom ekspresji lub 

funkcjonowanie CRBN. 

 



Cel pracy 

        Głównym celem pracy jest wyodrębnienie oraz analiza klinicznych i molekularnych czynników 

prognostycznych i predykcyjnych u chorych z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym 

leczonych chemioterapią indukującą z zastosowaniem talidomidu 

w skojarzeniu z cyklofosfamidem i deksametazonem (CTD). 

 

Materiał i metody 

        Grupę badaną stanowiło 68 chorych z rozpoznaniem MM (39 mężczyzm, 29 kobiet)             w 

wieku 39-87 lat (mediana: 62 lata). Materiał do badań stanowiło ok. 3 ml krwi obwodowej, pobranej 

z żyły odłokciowej, autorskie kwestionariusze dotyczące czynników demograficzno-klinicznych oraz 

dokumentacja medyczna chorych. Wszyscy chorzy otrzymywali terapię CTD w leczeniu indukującym 

w schematach 28-dniowych w dawkach: talidomid 100 mg/dziennie p.o., cyklofosfamid 300-500 

mg/tydzień p.o. oraz deksametazon 10-20 mg/dziennie p.o. w dniach 1-4 oraz 8-11. 

        Izolacja DNA z krwi obwodowej została wykonana przy użyciu zestawu QIAamp DNA Blood Mini 

Kit (Qiagen). Pomiar jakości i ilości wyizolowanego DNA został przeprowadzony przy użyciu aparatu 

NanoDrop 2000 UV-Vis Spectrophotometer (ThermoFisher). Do analizy SNPs genu CRBN (rs1672753 i 

rs6768972) wykorzystano metodę genotypowania techniką Real-Time PCR z użyciem specyficznych 

sond typu Taqman (Life Technologies, USA). Analizę statystyczną wyników przeprowadzono przy 

użyciu oprogramowania MedCalc 15.8 i Statistica 10. Przy użyciu testu Chi Kwadrat (χ2) oceniono 

równowagę Hardy’ego-Weinberga (H-W), związek szeregu czynników demograficzno-klinicznych z 

rozkładem wariantów polimorficznych genu CRBN oraz wpływ badanych czynników na szansę 

uzyskania odpowiedzi na leczenie (iloraz szans, ang. odds ratio). Do oceny prawdopodobieństwa 

przeżycia i wystąpienia progresji w zależności od dystrybucji badanych czynników wykorzystano 

metodę estymacji Kaplana-Meiera oraz regresję logistyczną Cox'a. 

 

Wyniki 

        Mediana stosowanych cykli leczenia wynosiła 6 (zakres: 1-12), mediana okresu obserwacji 27 

miesięcy (zakres: 2-130). Wśród badanych chorych po zakończonych 2 pełnych cyklach leczenia 

odnotowano: 3,1% progresji choroby (PD), 21,9% stabilizacji choroby (SD) 4,7% minimalnych 

odpowiedzi (MR), 54,7% częściowych remisji (PR) oraz 15,6% bardzo dobrych remisji częściowych 

(VGPR). U blisko połowy chorych (47,1%) została przeprowadzona procedura autologicznej 

transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT – ang. autologous hematopoietic 

stem cell transplantation). Mediana czasu do wykonania auto-HSCT wynosiła 12 miesięcy (zakres: 1-

36 miesięcy).  Mediana czasu wolnego do progresji choroby (PFS – ang. progression free survival) 

wynosiła 15 miesięcy, a OS w grupie badanej 79 miesięcy.  

        Najczęściej obserwowanymi powikłaniami stosowanego leczenia były mielosupresja, infekcje 

oraz polineuropatia. Neutropenię odnotowano u 73,8%, zaś niedokrwistość aż u 93% badanych, 

najczęściej w 2o i 3o wg skali CTCAE v4.03. U blisko połowy (48%) chorych zaobserwowano łagodną 

małopłytkowość w 1o i 2o, a u 55,9% limfopenię, w tym u 19,1%               w stopniu ≥ 3. Powikłania 

infekcyjne wystąpiły u ponad 90% badanych, a w stopniu ≥ 3 aż              u 34,3%. U 29,4% chorych 

rozwinęły się objawy polineuropatii, najczęściej w 2o wg kryteriów NCI-CTC. Powikłania zakrzepowo-

zatorowe w stopniu ≥ 3 wystąpiły u 7,3% badanych i miały charakter zakrzepicy żył głębokich kończyn 



dolnych. Zaparcia i biegunki dotyczyły odpowiednio 14,7% i 10,3% pacjentów. Inne niesklasyfikowane 

powyżej powikłania (tj. zaburzenia rytmu serca, zaburzenia elektrolitowe, zespoły depresyjne, reakcje 

alergiczne) wystąpiły u ok. 35% badanych chorych. 

        Analizie poddano dwa wybrane SNPs genu CRBN zlokalizowane w sekwencjach promotorowych: 

rs6768972 oraz rs1672753. Genotypy AA, AC oraz CC genu CRBN (rs6768972) występowały 

odpowiednio u 50%, 42,6% oraz 7,4% badanych. Genotypy CC, CT oraz TT tego genu (rs1672753) 

stwierdzono kolejno u 7,4%, 35,3% oraz 57,3% badanych. Genotypy obu badanych SNPs znajdowały 

się w równowadze Hard`ego-Weinberga (rs6768972: p=0,7256 i rs1672753: p=0,6276). Ocena 

niezrównoważenia sprzężeń (LD - ang. linkage disequilibrium) wykazała, że badane SNPs dziedziczą 

się wspólnie (D=0,95, R2=0,78, p<0,0001). W grupie chorych z rozpoznaniem klasycznej wydzielającej 

postaci MM częściej niż pozostałe warianty polimorficzne badanego genu występował genotyp TT 

(rs1672753: 51,7%, p=0,0025). U pacjentów nieobciążonych aberracją cytogenetyczną t(4;16) 

znamiennie częściej występował genotyp AA (rs6768972: 55,6%, p=0,0030). Wśród osób 

eksponowanych na czynniki kancerogenne istotnie częściej natomiast obserwowano genotypy AA 

(rs6768972: 72%, p=0,0218) i TT (rs1672753: 80%, p=0,0150).  

        Spośród analizowanych czynników istotny wpływ na PFS miały: stopień nasilenia niedokrwistości 

przed leczeniem oceniany wg kryteriów WHO, poziom hemoglobiny (HGB), rodzaj zastosowanego 

bifosfonianu w leczeniu wspomagajcym, wykonanie auto-HSCT oraz obecność poszczególnych 

wariantów SNPs genu CRBN. U chorych, u których niedokrwistość nie wystąpiła lub była określana 

jako lekka (Io ) odnotowano znamiennie, blisko 3- krotne wydłużenie PFS w stosunku do pozostałych 

badanych (21 vs 8 miesięcy; HR=0,49, 95% CI: 0,26-0,93, p=0,0086). U chorych, u których 

odnotowano prawidłowe wartości HGB zaobserowowano jeszcze wyraźniejszą różnicę PFS (37 vs 10 

miesięcy; HR=0,40, 95% CI: 0,21-0,76, p=0,0235). Stosowanie kwasu zolendronowego zamiast 

pamidronianu disodowego było związane z istotnym skróceniem PFS (9 vs 26 miesięcy; HR=2,22, 95% 

CI: 1,11-4,47, p=0,0037). U chorych poddanych procedurze autoHSCT uzyskano wydłużenie PFS (23 vs 

10 miesięcy; HR=0,55, 95% CI: 0,30-0,99, p=0,0210). U chorych z genotypem AA (rs6768972) genu 

CRBN odnotowano znamienne wydłużenie mediany PFS w porównaniu do chorych       z pozostałymi 

wariantami polimorficznymi tego genu (18 vs 9 miesięcy; HR=0,49, 95% CI: 0,26-0,91, p=0,0062). 

Istotne skrócenie PFS stwierdzono natomiast u nosicieli genotypu AC (rs6768972) (10 vs 17 mies.; 

HR=1,89, 95% CI:1,00-3,56, p=0,0179) oraz u chorych               z genotypem CC (rs1672753) (4 vs 16 

mies.; HR=3,93, 95% CI:0,26-59,64, p=0,0321). 

        Wykazano szereg zależności pomiędzy analizowanymi czynnikami klinicznymi oraz 

molekularnymi a OS chorych na MM. W analizie jednoczynnikowej zaobserwowano trend w kierunku 

istotnych statystycznie różnic w długości OS w zależności od płci badanych chorych. Płeć męska 

związana była z nieistotnie wyższym ryzykiem skrócenia OS (50 vs 79 miesięcy; HR=2,45, 95% CI: 

1,06-5,63; p=0,0585). Chorzy w I stadium zaawansowania MM wg ISS uzyskali wyższą medianę OS w 

porównaniu do pozostałych badanych (82 vs 38 miesięcy; HR=0,42, 95% CI: 0,18-0,99; p=0,0338). U 

chorych z prawidłową czynnością nerek, zaklasyfikowanych do kategorii A wg skali Duriego i Salmona 

również odnotowano istotne wydłużenie OS (82 vs 33 miesiące; HR=0,34, 95% CI: 0,09-1,27; 

p=0,0136). Do czynników klinicznych związanych z istotnych skróceniem OS należały natomiast: 

spadek masy ciała przed leczeniem (56 vs 103 miesiące; HR=3,22, 95% CI: 1,42-7,77; p=0,0028) oraz 

niedokrwistość ≥ IIo wg WHO (38 vs 103 miesięcy; HR=0,24, 95% CI: 0,09-0,60; p=0,0002). Spośród 

analizowanych zaburzeń cytogenetycznych niekorzystne znaczenie rokownicze miała obecność 

translokacji t(4;14) (33 vs 56 miesięcy; HR=2,99, 95% CI: 0,59-15,10; 0,0453). Natomiast spośród 

ocenianych parametrów laboratoryjnych istotny wpływ na OS miały poziom płytek krwi (PLT), 

stężenie albumin (ALB), CRP oraz β2-mikroglobuliny (B2M) w surowicy. Zaobserowowano istotne 



wydłużenie OS u chorych u których przed rozpoczęciem leczenia poziom PLT był prawidłowy (103 vs 

38 miesięcy; HR=0,42, 95% CI: 0,15-1,13; p=0,0306), prawidłowe były wartości ALB (103 vs 56 

miesięcy; HR=0,40, 95% CI: 0,17-,93; p=0,0237), prawidłowy poziom CRP (82 vs 38 miesięcy; HR=0,44, 

95% CI: 0,18-1,06; p=0,0456) oraz stężenie B2M mieściło się w zakresie normy (nie osiągnięto vs 38 

miesięcy; HR=0,37, 95% CI: 0,16-0,88; p=00180). Zastosowanie leczenia wspomagającego   w postaci 

bifosfonianów dożylnych wiązało się z około 3- krotnie niższym ryzykiem skrócenia OS w porównaniu 

do chorych, u których takiego leczenia nie wdrożono (82 vs 31 miesięcy; HR=0,28, 95% CI: 0,07-1,16; 

p=0,003), przy czym wyższą korzyść przyniosło stosowanie pamidronianu disodowego zamiast kwasu 

zolendronowego (nie osiągnięto vs 103 miesiące; HR=3,20, 95% CI: 1,08-9,45, p=0,0026). 

Stwierdzono istotną zależność pomiędzy obserwowanymi w trakcie chemioterapii  małopłytkowością 

oraz limfopenią ≥ 2o CTCAE v4.03, a skróceniem OS (odpowiednio: 33 vs 82 miesiące; HR=0,32, 95% 

CI: 0,09-1,11; p=0,0065 oraz 38 vs 82 miesięce; HR=0,44, 95% CI: 0,18-1,08; p=0,0395). Na istotne 

wydłużenie OS pozwoliło wykonanie auto-HSCT (nie osiągnięto vs 50 miesięcy; HR=0,30, 95% CI: 0,13-

0,70, p=0,0039). Żaden z badanych wariantów SNPs (zarówno rs6768972 jak    i rs1672753) genu 

CRBN nie wpływał znamiennie na ryzyko skrócenia OS.  

        Na podstawie wieloczynnikowej analizy z wykorzystaniem regresji logistycznej Cox`a ustalono, że 

czynniki, które w sposób niezależny związane były z istotnie wyższym ryzykiem skrócenia PFS to: płeć 

męska (p=0,0179; HR=4,59, 95%CI: 1,31-16,10), spadek masy ciała przed leczeniem (p=0,0291; 

HR=3,09, 95% CI: 1,13-8,48) oraz obecność genotypów AC lub CC genu CRBN (p=0,0004; HR=10,55, 

95% CI: 2,90-38,33). Natomiast czynniki, które były niezależnie związane z istotnie niższym ryzykiem 

skrócenia PFS to: prawidłowa czynność nerek (p=0,0294; HR=0,08, 95%CI: 0,01-0,77), brak lub 

niedokrwistość w stopniu I wg WHO przed leczeniem (p=0,0285; HR=0,24, 95%CI: 0,07-0,85), 

prawidłowy poziom B2M (p=0,0080; HR=0,18, 95%CI: 0,05-0,63), wykonanie procedury auto-HSCT 

(p=0,0052; HR=0,21, 95% CI: 0,07-0,62), brak małopłytkowości w czasie leczenia (p=0,0007; HR=0,06, 

95%CI: 0,01-0,31) oraz obecność genotypów CT lub TT genu CRBN (p=0,0442; HR=0,06, 95%CI: 0,01-

0,91). Czynniki, które w sposób niezależny były związane z istotnie niższym ryzykiem skrócenia OS to: 

brak małopłytkowości w czasie leczenia (p=0,0090; HR=0,07, 95%CI: 0,01-0,52) oraz brak lub 

występowanie limfopenii w stopniu 1. wg CTCAE (p=0,0486; HR=0,22, 95%CI: 0,05-0,98). 

 

Dyskusja 

        Celem leczenia I rzutu chorych z MM jest uzyskanie maksymalnie głębokiej odpowiedzi - najlepiej 

remisji, wydłużenie PFS oraz OS. Chemioterapia CTD stanowiła do niedawna standard  leczenia u 

chorych z rozpoznaniem MM de novo kwalifikujących się do procedury wysokodawkowej 

chemioterapii wspomaganej przeszczepieniem komórek krwiotwórczych (auto-HSCT – ang. 

autologous hematopoetic stem cell transplantation). Była również jedną z powszechnie stosowanych 

opcji terapeutycznych u pacjentów w starszym wieku. Wraz ze wzrostem dostępności bortezomibu 

jej popularność w leczeniu MM jest obecnie niższa. Szacuje się, że terapia CTD pozwala na uzyskanie 

obiektywnych odpowiedzi (ORR- ang. objective response rate) w odsetku około 82,5%, PFS 34 mies. u 

chorych poddanych auto-HSCT, natomiast u chorych niekwalifikujących się do transplantacji ORR 

63,8%, PFS 13 mies., OS 33,2 mies. Niestety, nie wszyscy chorzy odnoszą korzyść ze stosowanego 

leczenia, a terapia często wiąże się z poważnymi działaniami niepożądanymi (powikłania zakrzepowo-

zatorowe, neuropatie obwodowe, małopłytkowość, neutropenia, zaparcia, senność, zmiany skórne o 

charakterze pokrzywki, zespół Stevensa-Johnsona, arytmie, niedoczynność tarczycy). Podobnie jak w 

przypadku wielu innych nowotworów, istnieje zależność pomiędzy rodzajem odpowiedzi na leczenie 

a OS chorych. Krytycznie ważne staje się zatem określenie markerów stratyfikacji ryzyka, które 



pozwoliłyby na odpowiednią kwalifikację chorych do wybranego schematu leczniczego i tym samym 

poprawę jego efektów.  

        W autorskim badaniu potwierdzono, że niedokrwistość, uszkodzenie nerek, stopień 

zaawansowania choroby wg ISS ≥ II, istotny spadek masy ciała, wysokie stężenie CRP w surowicy, 

obniżona liczba płytek krwi (PLT) przed rozpoczęciem leczenia są niezależnymi niekorzystnymi 

czynnikami rokowniczymi w prognozowaniu przebiegu MM również obecnie, w erze szerokiej 

dostępności nowych leków. W badaniu nie uzyskano istotnych zależności pomiędzy wiekiem chorych 

a odpowiedzią na zastosowane leczenie i rokowaniem, co pozwala potwierdzić wcześniejsze 

doniesienia mówiące, że schemat CTD jest skuteczny również u starszych pacjentów.  

        Wykazano, że płeć męska jest niezależnym czynnikiem rokowniczym związanym        z istotnie 

wyższym ryzykiem skrócenia PFS (p=0,0179; HR=4,59, 95%CI: 1,31-16,10). Wyniki te różnią się od 

wcześniejszych obserwacji. W ramach badania MRC Myeloma IX, Boyd i wsp. analizowali obecność 

zaburzeń molekularnych oraz odpowiedź na leczenie          w zależności od płci badanych chorych. 

Autorzy wykazali, że wśród kobiet częściej występowały niekorzystne aberracje genetyczne i to płeć 

żeńska była związana z istotnie krótszym OS (44,8 mies. u kobiet vs 49,9 mies. u mężczyzn, p = 0,02). 

Niestety, znaczna różnica liczebności badanych grup (n=68 vs 1960) utrudnia interpretację 

zaobserwowanych różnic. 

         Porównując ze sobą skuteczność bifosfonianów w leczeniu wspomagającym uzyskano wyniki 

wskazujące na przewagę pamidronianu nad kwasem zolendronowym           w skojarzeniu ze 

stosowanym leczeniem CTD. Zaobserowowano istotną statystycznie różnicę PFS (26 vs 9 mies., 

p=0,0037) oraz OS (nie osiągnięto vs 103 mies., p=0,0026). Sanfilippo      i wsp. w swoim badaniu 

wysunęli przeciwne wnioski. Autorzy zrekrutowali imponującą grupę 1068 chorych ze MM. 

Odnotowali znaczącą różnicę OS w zależności od przyjmowanych leków: 32,4 mies. u pacjentów 

otrzymujących kwas zolendronowy vs 23,4 mies. pamidronian. Chorzy otrzymywali w leczeniu 

pierwszej linii schematy terapeutyczne zawierające nowe leki: talidomid, lenalidomid, bortezomib. W 

badaniu nie wyodrębniano jednak poszczególnych grup chorych, różniących się stosowanym 

leczeniem indukującym, co utrudnia interpretację uzyskanych różnic. 

        Analizując wpływ zaburzeń cytogenetycznych na skuteczność chemioterapii CTD stwierdzono, że 

obecność translokacji t(4;14) wiąże się z gorszą odpowiedzią na zastosowane leczenie oraz z krótszym 

przeżyciem (33 vs 56 mies., p<0,0453). Zbliżone wnioski przedstawili Chang i wsp. W badaniu 

oceniającym skuteczność chemioterapii CTD u chorych z MM przed planowaną procedurą auto-HSCT 

autorzy dowiedli, że najważniejszym czynnikiem związanym z krótszym PFS i OS (p<0,05) jest 

obecność aberracji cytogenetycznej typu t(4;14). Zasugerowali tym samym, że schemat CTD może nie 

być najwłaściwszą opcją terapeutyczną dla tej grupy chorych i w leczeniu pierwszej linii powinno się 

zastosować protokół z bortezomibem.  

         W przeprowadzonym badaniu wykazano, że małopłytkowość oraz limfopenia ≥ 2o wg    CTCAE 

v4.03 obserwowane w przebiegu terapii I linii CTD mają istotny wpływ na OS  (odpowiednio: 33 vs 82 

mies., p=0,0065 oraz 38 vs 82 mies., p=0,0395) oraz stanowią niezależne czynniki złego rokowania u 

chorych na MM. Trombocytopenia stwierdzona przed rozpoczęciem leczenia jest uznanym, 

potwierdzonym czynnikiem związanym ze złą prognozą u chorych na MM. Ege i wsp. wykazali z kolei, 

że u chorych z obniżoną bezwględną liczbą limfocytów w krwi obwodowej przed leczeniem 

obserwuje się istotnie krótsze OS (26 vs 65 mies., p < 0.0001). W literaturze brakuje natomiast 

rzetelnych danych dotyczących wpływu limfopenii i małopłytkowości w przebiegu leczenia na 

prognozowanie przebiegu MM.  



        W niniejszej pracy dokonano analizy dwóch wybranych SNPs genu CRBN: rs6768972 oraz 

rs1672753. Wyselekcjonowano niebadane uprzednio miejsca polimorficzne, zlokalizowane w 

sekwencjach regulatorowych, przez co mogą warunkować poziom ekspresji i aktywność białka. Oba 

badane SNPs w sposób istotny wpływały na PFS chorych. Żaden       z badanych SNPs genu CRBN nie 

wpływał natomiast znamiennie na OS w badanej grupie.    W literaturze istnieją pojedyncze 

doniesienia dotyczące zbliżonej tematyki. W 2014 roku, na 56 Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa 

Hematologicznego zaprezentowano wyniki badania, w którym u 169 chorych z oporną i nawrotową 

postacią MM leczonych schematem skojarzonym z lenalidomidem oceniono wpływ 14 wybranych 

SNPs zlokalizowanych            w regionach kodujących genu CRBN na skuteczność leczenia. Dwa 

spośród badanych polimorfizmów (rs1714327G>C i rs1705814T>C) były związane z istotnie niższym 

prawdopodobieństwem uzyskania odpowiedzi na leczenie ≥ PR (OR=0.25, 95%CI 0.10-0.63; p=0.0033 

oraz OR=0.21, 95%CI 0.07-0.61; p=0.0041). Ponadto, jeden z tych SNPs,               a mianowicie 

rs1705814T>C, był również znacząco związany z krótszym PFS (OR = 2,49; 95% CI 1,31-4,74; 

p=0,0054). Przedmiotem pracy Butrym i wsp. była analiza dwóch wybranych SNPs, znajdujących się w 

regionach niekodujących genu CRBN (rs711613, rs1045433) w kontekście odpowiedzi na leczenie u 

pacjentów z rozpoznaniem MM. Autorzy wykazali, że w przypadku jednego z badanych SNPs 

(rs711613) występowanie allelu A wiązało się z istotnie lepszą odpowiedzią kliniczną (p=0,012). W 

grupie chorych leczonych chemioterapią CTD nie zaobserwowano jednak związku pomiędzy 

badanymi polimorfizmami, a wynikami stosowanego leczenia.  

         

Wnioski 

        W erze szerokiej dostępności do wielu nowych leków kwalifikacja do leczenia I linii MM wymaga 

wnikliwej analizy wszystkich dostępnych czynników predykcyjnych                       i prognostycznych. Na 

podstawie wyników autorskiego badania można stwierdzić, że chemioterapia CTD jest skuteczną 

opcją terapeutyczną pozwalającą uzyskać 75% odpowiedzi obiektywnych. Czynniki analizowane w 

niniejszej pracy mają głównie wartość prognostyczną, a część z nich również predykcyjną. Warto 

zauważyć, że w grupie badanej nie wykazano związku pomiędzy tak ważnymi wydawałoby się 

czynnikami jak: postać kliniczna choroby, wiek czy stan sprawności, a skutecznością leczenia. W 

grupie chorych                       z rozpoznaniem MM wysokiego ryzyka, tj. z zaawansowaną chorobą wg 

ISS, z nasiloną niedokrwistością, z towarzyszącym uszkodzeniem nerek, z ubytkiem masy ciała, z 

obecnością niekorzystnych zaburzeń cytogenetycznych t(4;14) - skuteczność chemioterapii CTD jest 

zdecydowanie niższa i przy wyborze schematu leczenia należy rozważyć zastosowanie inhibitorów 

proteasomu lub lenalidomidu. Oznaczenie SNPs genu CRBN może być użyteczne w kwalifikacji 

chorych do leczenia talidomidem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ABSTRACT 

Introduction 

        Multiple myeloma is a malignant neoplastic disease characterized by the clonal proliferation of 

atypical plasma cells in the bone marrow, which is usually accompanied by the release of abnormal 

monoclonal protein. It represents about 0.8% of all malignant diseases and is the third most common 

hematologic malignancy. Median age at diagnosis is currently 69 years. Symptomatology of the 

disease is very diverse. First symptoms are usually mild and non characteristic - there may include 

low grade fever, weakness, weight loss and recurrent infections. The disease leads to bone loss, 

pathological fractures, bone marrow failure and kidney damage. In the last 30 years there was a 

change in the treatment of MM associated with the introduction of new immunomodulatory drugs 

(IMiDs) and proteasome inhibitors, which resulted in improvement in overall survival (OS) relative to 

previous observations. According to current statistics, the percentage of 5-year survival is 48.5% and 

median OS reaches over 6 years. Unfortunately, MM remains an incurable disease. 

        The first of IMiDs introduced for the treatment of MM was thalidomide, a drug with 

multidirectional activity on myeloma cells and bone marrow microenvironment. The key for 

understanding the mechanism of action of the drug was the 2010 discovery of a protein called 

Cereblon (CRBN), which is a common molecular target for IMiDs responsible for both the occurrence 

of adverse teratogenic effects of thalidomide and its anti-proliferative, anti-angiogenic and 

immunomodulatory activity. It has been demonstrated that high CRBN expression in MM patients is 

associated with a good clinical response to IMiDs, while exclusion of the CRBN gene in cell lines and 



low expression of the protein causes resistance to treatment. Single nucleotide polymorphisms 

(SNPs) are one of the factors that can potentially regulate expression levels or the functioning of 

CRBN. 

 

Aim of the study 

        The main objective of the study is to identify and analyze clinical and molecular prognostic and 

predictive factors in newly diagnosed MM patients treated with induction chemotherapy based on 

thalidomide, cyclophosfamide and dexamethasone (CTD). 

 

Material and methods 

        The study group included 68 patients with MM diagnosed (39 males, 29 females) aged 39-87 

(median age: 62 years). The study material consisted of approximately 3 ml of peripheral blood taken 

from the antecubital vein, original survey questionnaires regarding demographic and clinical factors 

and medical records of patients. All patients received CTD as an induction chemotherapy in 28-day 

regimen at doses of: thalidomide 100 mg/day p.o., cyclophosphamide 300-500 mg/week p.o. and 

dexamethasone 10-20mg/day p.o. on days 1-4 and 8-11. Isolation of DNA from the peripheral blood 

was performed using QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen). Measurment of the quality and quantity 

of isolated DNA and mRNA was carried out with the Nanodrop 2000 UV-Vis spectrophotometer 

(ThermoFisher).The SNP analysis was performed with Real-time PCR technique (ABI PRISM 7500, 

Applied Biosystems) using specific, fluorescently labeled TaqMan® (ThermoFisher) probes. Statistical 

analysis of the data was performed using MedCalc 15.8 and Statistica 10.0 software. The Chi-squared 

test (χ2) was used to assess the Hardy-Weinberg equilibrium (H-W), correlation between 

demographic and clinical factors and distribution of polymorphic variants of CRBN gene, and the 

impact of the investigated factors on the odds of obtaining a response (odds ratio). Kaplan-Meier 

estimation and Cox logistic regression were used to evaluate the probability of survival and 

progression, depending on the distribution of the studied factors. 

 

Results 

        Median number of treatment cycles were 6 (range: 1-12), median follow-up period was 27 

months (range: 2-130). Among patients who completed 2 complete cycles of treatment we recorded: 

3.1% of progressive disease (PD), 21.9% of stable disease (SD), 4.7% of minimal response (MR), 54.7% 

of partial remission (PR), and 15.6% of very good partial remission (VGPR). Nearly half of the patients 

(47.1%) had an autologous hematopoietic stem cell transplantation (auto-HSCT). The median time to 

auto-HSCT was 12 months (range: 1-36 months). Median progression free survival (PFS) was 15 

months, and OS 79 months.  

        The most frequently observed adverse events were myelosuppression, infections and 

polyneuropathy. Neutropenia was reported in 73.8% and anemia in 93% of the subjects, most 

commonly in 2o and 3o on the CTCAE v4.03 scale. Nearly half (48%) of the patients had mild 

thrombocytopenia in 1o and 2o, and 55.9% suffered from lymphopenia, including 19.1% of ≥ 3 

degree. Infectious complications occurred in more than 90% of subjects, and 34.3% was at ≥ 3 

degree. 29.4% of patients developed symptoms of polyneuropathy, most often in 2o according to 

NCI-CTC criteria. Thromboembolic complications of stage ≥ 3 occurred in 7.3% of the subjects and 



were characterized by deep vein thrombosis. Constipation and diarrhea affected respectively 14.7% 

and 10.3% of patients. Other adverse events not metioned above (i.e. arrhythmias, electrolyte 

disorders, depressive disorders, allergic reactions) occurred in approximately 35% of the patients. 

        Two selected CRBN gene SNPs localized in promoter sequences were analyzed: rs6768972 and 

rs1672753. The AA, AC and CC genotypes of the CRBN gene (rs6768972) occurred in 50%, 42.6%, and 

7.4% of the subjects respectively. Genotypes CC, CT and TT (rs1672753) were found in 7.4%, 35.3% 

and 57.3% of the subjects. The genotypes of both examined SNPs were in the Hardy-Weinberg's 

equilibrium (rs6768972: p=0,7256 and rs1672753: p=0,6276). Evaluation of linkage disequilibrium 

(LD) has shown that the SNPs are inherited together (D=0.95, R2=0.78, p <0.0001). In the group of 

patients with classic, secreting MM, the TT genotype (rs1672753: 51.7%, p = 0.0025) was more 

frequent than the other polymorphic variants of the  gene. In patients without cytogenetic 

aberration t(4; 16), the AA genotype (rs6768972: 55.6%, p = 0.0030) was significantly more common. 

AA (rs6768972: 72%, p=0.0218) and TT (rs1672753: 80%, p=0.0150) genotypes were significantly 

more frequent among subjects exposed to carcinogenic factors.  

        Of the factors analyzed, PFS was significantly affected by: the intensity of anemia before 

treatment according to WHO criteria, hemoglobin level (HGB), the type of bisphosphonate used in 

supportive therapy, auto-HSCT and the presence of specific SNPs of CRBN gene. Significant 3-fold 

increase in PFS was observed in patients who haven't had anemia or had it in stage I compared with 

the rest of subjects (21 vs 8 months, HR = 0.49, 95% CI: 0.26- 0.93, p = 0.0086). In patients with 

normal HGB values, the difference in PFS was even more pronounced (37 vs 10 months, HR=0.40, 

95% CI: 0.21-0.76, p=0.0235). The use of zolendronic acid instead of pamidronate disodium was 

associated with a significant reduction in PFS (9 vs 26 months, HR = 2.22, 95% CI: 1.11-4.47, p = 

0.0037). PFS prolongation (23 vs. 10 months, HR=0.55, 95% CI: 0.30-0.99, p=0.0210) was achieved in 

patients treated with autoHSCT. AA genotype (rs6768972) of the CRBN gene was characterized by 

significant increase in median PFS compared with other polymorphic variants of this gene (18 vs. 9 

months, HR=0.49, 95% CI: 0.26-0.91, p=0.0062). Significant PFS shortening was found in subjects with 

genotypes AC (rs6768972) (10 vs. 17 months, HR = 1.89, 95% CI: 1.00-3.56, p = 0.0179) and CC 

(rs1672753) (4 vs 16 mies.; HR=3,93, 95% CI:0,26-59,64, p=0,0321).  

        A number of relationships between the analyzed clinical and molecular factors and the OS of 

MM patients were demonstrated. In single-factor analysis, there was a trend towards statistically 

significant differences in OS depending on the gender of the examined patients. Male gender was 

associated with a slightly higher risk of OS shortening (50 vs. 79 months; HR = 2.45, 95% CI: 1.06-5.63, 

p=0.0585). Patients in first stage of MM according to the ISS achieved a higher median OS compared 

to other subjects (82 versus 38 months, HR = 0.42, 95% CI: 0.18-0.99, p = 0.0338). Significant 

prolongation of OS (82 vs 33 months, HR = 0.34, 95% CI: 0.09-1.27, p = 0.0136) was observed in 

patients with normal renal function classified as category A in Salmon and Durie scale. The clinical 

factors associated with significant shortening of OS were: weight loss before treatment (56 vs 103 

months, HR = 3.22, 95% CI: 1.42-7.77, p = 0.0028) and anemia ≥  IIo  according to WHO (38 vs. 103 

months; HR = 0.24, 95% CI: 0.09-0.60; p = 0.0002). Of the analyzed cytogenetic disorders, the 

presence of translocation t(4; 14) was negatively significant (33 vs 56 months, HR = 2.99, 95% CI: 

0.59-15.10, 0.0453). Among the assessed laboratory parameters platelet count (PLT), serum albumin 

(ALB), CRP and β2-microglobulin (B2M) had significant impact on OS. Significant prolongation of OS 

was observed in patients with normal PLT (103 vs 38 months, HR = 0.42, 95% CI: 0.15-1.13, p = 

0.0306), ALB (103 vs 56 miesięcy; HR=0,40, 95% CI: 0,17-,93; p=0,0237), CRP (82 vs 38 miesięcy; 

HR=0,44, 95% CI: 0,18-1,06; p=0,0456) and B2M  (unreachable vs. 38 miesięcy; HR=0,37, 95% CI: 

0,16-0,88; p=00180).The use of intravenous iv bisphosphonate therapy was associated with 



approximately 3-fold lower risk of OS decline compared with patients who had not been treated (82 

vs 31 months, HR=0,28, 95% CI: 0,07-1,16; p=0,003). Pamidronate disodium was more beneficial than 

zolendronic acid (not reached vs. 103 months, HR = 3.20, 95% CI: 1.08-9.45, p = 0.0026). There was a 

significant correlation between thrombocytopenia and lymphopenia ≥ 2o CTCAE v4.03 observed 

during chemotherapy, and OS shortening (correspondingly: 33 vs 82 months; HR=0,32, 95% CI: 0,09-

1,11; p=0,0065 and 38 vs 82 months; HR=0,44, 95% CI: 0,18-1,08; p=0,0395). Signficant prolongation 

of the OS was related with auto-HSCT (not reached vs. 50 months, HR = 0.30, 95% CI: 0.13-0.70, p = 

0.0039). None of the tested SNPs (rs6768972 and rs1672753) of the CRBN gene did not significantly 

affect the risk of OS shortening. 

        Based on multivariate analysis using logistic Cox regression, it was found that factors  

independently associated with a significantly higher risk of PFS shortening included: male gender 

(p=0,0179; HR=4,59, 95%CI: 1,31-16,10), weight loss before treatment (p=0,0291; HR=3,09, 95% CI: 

1,13-8,48) and the presence of AC or CC genotypes of the CRBN gene (p=0,0004; HR=10,55, 95% CI: 

2,90-38,33). Factors that were independently associated with significantly lower risk of PFS 

shortening included: normal renal function (p = 0.0294, HR = 0.08, 95% CI: 0.01-0.77), lack of or grade 

I (WHO) anemia pre-treatment (p = 0.0285; HR = 0.24, 95% CI: 0.07-0.85), normal B2M level 

(p=0,0080; HR=0,18, 95%CI: 0,05-0,63), auto-HSCT (p=0,0052; HR=0,21, 95% CI: 0,07-0,62), lack of 

thrombocytopenia during treatment (p = 0, HR = 0.06, 95% CI: 0.01-0.31) and the presence of CT or 

TT genotypes of the CRBN gene (p = 0.0442; HR = 0.06, 95% CI: 0.01-0. 91). Factors that were 

independently associated with significantly lower risk of OS shortening included: absence of 

thrombocytopenia (p = 0.0090, HR = 0.07, 95% CI: 0.01-0.52), and absence of lymphopenia or 

lymphopenia in grade 1 according to CTCAE (p = 0.0486; HR = 0.22, 95% CI: 0.05-0.98). 

 

Discussion 

        The purpose of first line treatment in MM is to obtain best possible answer (preferably 

remission) and prolong PFS and OS. CTD chemotherapy has until recently been the standard of 

treatment for patients with newly diagnosed MM eligible for high-dose chemotherapy with auto-

HSCT. It was also one of the commonly used therapeutic options in elderly patients. With the 

increasing availability of bortezomibe, its popularity in MM treatment is currently lower. It is 

estimated that with CTD therapy we can achieve an objective response rate (ORR) of approximately 

82.5%, PFS of 34 months in patients undergoing auto-HSCT, and in patients not eligible for auto-HSCT 

- ORR 63.8%, PFS 13 months, and OS 33.2 months. Unfortunately, not all patients benefit from the 

treatment, and therapy is often related with adverse effects (thrombotic complications, peripheral 

neuropathies, thrombocytopenia, neutropenia, constipation, somnolence, urticaria, Stevens-Johnson 

syndrome, arrhythmia, hypothyroidism). As with many other cancers, there is a relationship between 

the type of response and OS. It is therefore critical to identify risk stratification markers that will 

allow to qualify patients for the best treatment regimen and thus improve its effectivenes.  

        In our study, it was confirmed that anemia, renal failure, advanced disease (ISS ≥ II), significant 

weight loss, high serum CRP, low platelet count prior to initiation of treatment are independent 

unfavorable predictors in MM prognosis Now, in the era of wide availability of new medicines. The 

study did not find significant correlations between the age of the patients and the response to 

treatment and prognosis, confirming earlier reports that the CTD regimen is also effective in older 

patients. 

        It has been shown that male sex is an independent prognostic factor associated with a 

significantly higher risk of PFS shortening (p=0,0179; HR=4,59, 95%CI: 1,31-16,10). These results 



differ from previous observations. In the MRC Myeloma IX study Boyd et al. analyzed the presence of 

molecular disorders and the response to treatment relative to patients gender. The authors showed 

that women were more likely to have adverse genetic aberrations and that female gender was 

associated with significantly shorter OS (44.8 months for women vs 49.9 months for men, p=0.02). 

Unfortunately, a significant difference in the size of the study groups (68 vs 1960 subjects) makes it 

difficult to interpret the observed differences. 

        Comparison of efficacy of bisphosphonates in adjunctive therapy revealed the superiority of 

pamidronate over zolendronic acid in combination with CTD therapy. A statistically significant 

difference was observed in PFS (26 vs. 9 months, p=0.0037) and OS (not reached vs 103 months, 

p=0.0026). Sanfilippo et al. reached opposite conclusions. The authors recruited an impressive group 

of 1068 MM patients. They reported a significant difference in OS depending on the drugs they 

received: 32.4 months for patients receiving zolendronic acid vs. 23.4 months in the pamidronate 

group. Patients received first-line therapeutic regimens containing new drugs: thalidomide, 

lenalidomide and bortezomibe. However, subjects were not groupped by the used induction therapy, 

which makes it difficult to interpret the differences. 

        In analyzing the effect of cytogenetic disorders on the efficacy of CTD chemotherapy, the 

presence of t(4;14) translocation was associated with worse response to treatment and shorter OS 

(33 vs 56 months, p <0.0453).  In a study evaluating the effectiveness of CTD chemotherapy in MM 

patients prior to the planned auto-HSCT procedure, Chang et al. have shown that the most important 

factor associated with shorter PFS and OS (p<0.05) is the presence of cytogenetic aberration t(4;14). 

They have suggested that the CTD regimen may not be the most appropriate therapeutic option for 

this group of patients and that bortezomib should be used in the first line treatment. 

        The study showed that thrombocytopenia and lymphopenia ≥2o according to CTCAE v4.03 

observed during first line CTD therapy have a significant effect on OS ( respectively: 33 vs 82 months, 

p=0.0065 and 38 vs 82 months, P = 0.0395) and are independent predictors of poor prognosis in MM 

patients. Thrombocytopenia before initiation of treatment is a recognized, confirmed factor 

associated with poor prognosis in MM patients. Ege et al. demonstrated that in patients with 

decreased lymphocyte count before treatment OS is significantly shorter (26 vs 65 months, 

p<0.0001). However, reliable data on the effects of lymphopenia and thrombocytopenia in the 

course of treatment on MM prognosis is lacking. 

        Two selected SNPs of the CRBN gene were analyzed in this study: rs6768972 and rs1672753. 

Those previously non analyzed polymorphic sites are located in regulatory sequences, and thus may 

affect the level of expression and activity of the protein. Both examined SNPs significantly affected 

the PFS of patients. None of the examined SNPs of the CRBN gene had a significant effect on the OS 

in the study group. In the literature, there are a few reports on this topic. In 2014, during the 56th 

Congress of the American Society of Hematology authors presented a study in 169 patients with 

refractory and recurrent MM treated with lenalidomide based regimens which evaluated the effect 

of 14 selected SNPs located in CRBN gene coding regions on treatment efficacy. Two of the 

polymorphisms (rs1714327G>C and rs1705814T>C) were associated with a significantly lower 

probability of response to treatment ≥ PR (OR=0.25, 95% CI 0.10-0.63, p=0.0033 and OR=0.21, 95% CI 

0.07-0.61; p=0.0041). In addition, one of these SNPs, namely rs1705814T> C, was also significantly 

associated with shorter PFS (OR = 2.49; 95% CI 1.31-4.74; p=0.0054). Butrym et al. analyzed two 

selected SNPs found in the non-coding regions of the CRBN gene (rs711613, rs1045433) regarding 

the response to treatment in MM patients. The authors demonstrated that in case of one of the SNPs 

(rs711613), the occurrence of allele A was associated with a significantly better clinical response 



(p=0.012). In the group of patients treated with CTD chemotherapy, however, no relationship was 

observed between the studied polymorphisms and the effects of treatment. 

 

Conclusions 

        In the era of widespread availability of many new drugs, qualification for first line treatment of 

MM requires careful analysis of all available predictive and predictive factors. Based on the results of 

this study, CTD chemotherapy is an effective therapeutic option achieving 75% of objective 

responses. The factors analyzed in my paper are mainly prognostic, but some of them also have 

predictive value. It is worth noting that in the study group there was no link between such an 

important factors as clinical form of the disease, age or fitness status and the effectiveness of 

treatment. In the group of patients with high risk MM, ie those with advanced stage disease, severe 

anemia, renal failure, weight loss and adverse cytogenetic changes (translocation t(4;14)) the 

effectiveness of CTD chemotherapy is significantly lower. In those patients the use of proteasome 

inhibitors or lenalidomide should be considered when choosing a treatment regimen. SNPs of CRBN 

gene may be useful in qualifying patients for the treatment with thalidomide. 


