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Суть
впровадження

Прогнозування ефективності проведення аутологічної трансплантації
стовбурових клітин периферичної крові у хворих на плазмоклітинну
мієлому на підставі молекулярно-генетичних та імуногенетичних
критеріїв діагностики захворювання.

Для впровадження в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я
України (обласні лікарні) гематологічного профілю та науково-дослідних установах, які
здійснюють нагляд за гематологічними пацієнтами, пропонується виділений авторами
комплекс молекулярно-генетичних та імуногенетичних критеріїв для оцінки ефективності
проведення аутологічної трансплантації стовбурових клітин периферичної крові (аутоТСКПК) у хворих на плазмоклітинну мієлому (ПКМ).
Дослідження спектру та частоти хромосомних аберацій в плазматичних клітинах
кісткового мозку хворих на ПКМ, яким проводилась ауто-ТСКПК, показало, що у 57 %
обстежених з ускладненим перебігом захворювання та мінімальною відповіддю на
терапію визначались зміни хромосом 4, 8, 11, 13, 14, 16 та 17.
Проведені молекулярно-генетичні дослідження дозволили встановити наявність
асоціативного зв'язку виявлених хромосомних аномалій з перебігом ПКМ. Поєднання
t(11;14) з додатковими аномаліями, в тому числі з делецією хромосоми 13 та t(4;14),
спостерігалось при первинній рефрактерності до лікування. Ускладнений перебіг ПКМ
(поява рецидивів, розвиток ниркової недостатності) та мінімальна відповідь на терапію
визначалась за наявності двох і більше аномальних клонів, представлених 17р13,
делецією/моносомією хромосоми 13, t(4;14), t(14;16) та ∆16 (моносомії, трисомії).
За наявності двох і більше аномальних клонів (37,7% пацієнтів) спостерігався
ускладнений перебіг захворювання та мінімальна відповідь на терапію (Ro Spearman =
0,42, p<0,05). Найчастіше зустрічалися анеуплоїдії, які були представлені моносоміями,
трисоміями, тетрасоміями та іншими змінами числа хромосом.
Делеція гена ТР 53 (17р13) визначалась у 16,4 % хворих на ПКМ з несприятливою
відповіддю на лікування (Ro Spearman = 0,41, p<0,05). У хворих на ПКМ з делецією
хромосоми 13 перебіг захворювання характеризувався рефрактерністю до терапії, частими
рецидивами або прогресуванням клінічної симптоматики (Ro Spearman = 0,33, p<0,05).
У 24,6 % обстежених було виявлено моносомію хромосоми 13 або делеції ділянки
13q34, яка асоціюювалась з первинною резистентністю до терапії, прогресуючим
перебігом захворювання та зменшенням виживаності після проведення високодозової
ПХТ з подальшою ауто-ТСКПК.

Важливими молекулярно-цитогенетичними маркерами діагностики і прогнозу
ПКМ є транслокації хромосом 4, 8, 11, 16 та 18 із залученням генів IGHV, локалізованих
на хромосомі 14. Транслокація t(11;14) була зареєстрована у 3,3 % хворих на ПКМ.
Транслокація t(14; 16) з перебудовами гена MAF також реєструвалася у 3,3 % пацієнтів.
Транслокація t(4;14), яка призводить до підвищеної експресії гена FGFR3, в асоціації з
делецією/моносомією хромосоми 13, була виявлена у 6,6 % пацієнтів з первиннорефрактерною формою ПКМ та/або мінімальною відповіддю на терапію (Ro Spearman =
0,33; p<0,05). Встановлено достовірний кореляційний зв’язок між наявністю прогностично
несприятливою t(14;16) та ∆16 (моносомії, трисомії) (Ro Spearman = 0,50; p<0,02).
Показано, що носійство алелі HLA-DQB1*03:02 у хворих на ПКМ асоційовано з
високим ризиком рефрактерності до високодозової хіміотерапії (F = 4,83, p = 0,028; OR =
1,75, р = 0,038), а досягнення ремісії після ауто-ТСКПК асоційовано з носійством
гаплотипу HLA-C*06 - HLA-DQА1*01:01 (F = 4,87, p = 0,028; OR = 7,34, p = 0,05). В
спектрі молекулярно-генетичних критеріїв найбільш значущими були: наявність двох і
більше аномальних клонів, делеції хромосоми 17, делеції/моносомії хромосоми 13,
транслокації t(4;14).
Запропонований комплекс критеріїв для оцінки ефективності ауто-ТСКПК у
хворих на ПКМ на підставі проведення молекулярно-генетичних та імуногенетичних
методів дослідження дозволить покращити прогнозування перебігу захворювання.
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