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Odrzucanie humoralne nerki przeszczepionej, zarówno ostre jak i przewlek³e, jest coraz czêciej rozpoznawanym powik³aniem potransplantacyjnym, dziêki
wykrywaniu z³ogów dope³niacza C4d i przeciwcia³ przeciw antygenom dawcy.
Stosowane obecnie metody leczenia s¹ zwykle ma³o skuteczne, a przewlek³e
odrzucanie humoralne stanowi najczêstsz¹ przyczynê pónej utraty przeszczepionej nerki. Inhibitor proteasomów- bortezomib- jest lekiem od wielu lat zarejestrowanym w leczeniu szpiczaka mnogiego, ze wzglêdu na silne dzia³anie hamuj¹ce na komórki plazmatyczne. Liczne prace kliniczne wykazuj¹ skutecznoæ
i bezpieczeñstwo stosowania bortezomibu po przeszczepieniu nerki. W pracy
podsumowano dotychczasowe dowiadczenie dotycz¹ce stosowania bortezomibu w leczeniu pacjentów z odrzucaniem humoralnym przeszczepionego narz¹du.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 105-108)
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Widespread use of C4d staining in allograft biopsies and role of donor specific antibodies (DSA) gave new insight into humoral mechanisms of graft injury. Treatment with intravenous immunoglobulins, immunoadsorption, plasmapheresis or rituximab has been reported but there is still no consensus what
treatment protocols is optimal in such cases. Bortezomib is a first in class
proteosomal inhibitor approved for the treatment of plasma cell-derived tumors
that is multiple myeloma. Many studies showed it effectiveness and safety after
kidney transplantation. Current experiences with bortezomib therapy in antibody graft rejection is summarized.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 105-108)
Wprowadzenie
Odrzucanie humoralne przeszczepionej
nerki staje siê w ostatnich latach coraz czêciej rozpoznawanym problemem klinicznym w transplantologii. Wynika to z powszechnego wprowadzenia badania wycinków z biopsji nerki przeszczepionej w kierunku obecnoci z³ogów sk³adowej C4d dope³niacza, których obecnoæ jest uznana za
wskanik aktywnie tocz¹cego siê procesu
humoralnego oraz wiêkszej dostêpnoci
metod oznaczania przeciwcia³ przeciw antygenom dawcy w surowicy krwi biorców
(donor specific antibodies - DSA).
Odrzucanie, w którym bior¹ udzia³ mechanizmy humoralne by³o okrelane ró¿nymi nazwami: odrzucanie naczyniowe, przypieszone ostre odrzucanie przeszczepu.
Obecnie, zgodnie z kryteriami zaproponowanymi miedzy innymi przez Antibody Working Group, okrelenie odrzucanie zwi¹zane z obecnoci¹ przeciwcia³ (antibody mediated rejection - AMR) powinno siê stosowaæ do procesu odrzucania zale¿nego od
kr¹¿¹cych w surowicy krwi biorców przeciwcia³ przeciw antygenom dawcy lub innych
przeciwcia³ np. izoaglutynin grup krwi czy
przeciw antygenom ródb³onkowym niezwi¹zanych z uk³adem HLA [15]. Czêsto stosuje siê zamiennie dla pojêcia odrzucanie
zwi¹zane z obecnoci¹ przeciwcia³ krótsze

okrelenie odrzucanie humoralne. Odrzucanie humoralne mo¿e rozwin¹æ siê w ró¿nym czasie po przeszczepieniu i mo¿e mieæ
ró¿na dynamikê. Nadostre odrzucanie humoralne wystêpuje w ci¹gu 24 godzin od
transplantacji i zawsze jest zwi¹zane z istnieniem w surowicy biorcy preformowanych
przeciwcia³ przeciw antygenom dawcy, które nie zosta³y wykryte przy wykonywaniu
próby krzy¿owej. Ten typ odrzucania zwykle koñczy siê utrat¹ przeszczepu ze wzglêdu na burzliwy przebieg reakcji humoralnej.
Ostre odrzucanie humoralne jest procesem,
który rozwija siê w nerce przeszczepionej
po 1 dobie od transplantacji. Mo¿e byæ wynikiem dzia³ania zarówno preformowanych
jak i reaktywnych przeciwcia³, tzn. powstaj¹cych w organizmie biorcy w reakcji na obce
antygeny dawcy lub antygeny uwolnione z
uszkodzonych komórek ródb³onka w wyniku niedokrwiennego uszkodzenia przeszczepu, odrzucania komórkowego itd.
Przewlekle odrzucanie humoralne stanowi
bardzo powa¿ny problem kliniczny w patologii nerki przeszczepionej. Odkrycie, ¿e
obecnoæ z³ogów C4d w kapilarach oko³ocewkowych (PTC) jest pewnym dowodem
aktywnej reakcji humoralnej, pozwoli³o wyodrêbniæ te przypadki z ogólnej grupy opisywanej jako przewlek³a nefropatia przeszczepu. Okaza³o siê, ¿e czêæ przypadków
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przewlek³ego pogorszenia czynnoci nerki
przeszczepionej jest spowodowana aktywnym procesem odrzucania zale¿nym od
obecnoci przeciwcia³ przeciw antygenom
HLA biorcy (DSA). Odkrycia te by³y podstaw¹ do zmiany dotychczasowej kwalifikacji
patomorfologicznej procesów zachodz¹cych
w nerce przeszczepionej (modyfikacja Banff
2007 i 2009 roku). Rozpoznanie przewlek³ego odrzucania humoralnego wi¹¿e siê z
bardzo z³ym rokowaniem co do prze¿ycia
przeszczepu i nie ma w chwili obecnej dowodów na skutecznoæ ¿adnego klasycznie
stosowanego sposobu leczenia [9].
Metody leczenia odrzucania
humoralnego
Dotychczas stosowane terapie odrzucania humoralnego mog¹ zmniejszaæ aktywnoæ lub stê¿enie immunoglobulin (plazmafereza, preparaty immunoglobulin) lub powodowaæ deplecjê limfocytów B (cyklofosfamid, mykofenolan mofetylu, rituximab),
natomiast nie maj¹ wp³ywu na komórki plazmatyczne odpowiedzialne za produkcjê
przeciwcia³. Z tego powodu znalezienie leków zmniejszaj¹cych bezporednio liczbê i/
lub aktywnoæ komórek plazmatycznych
mo¿e mieæ kluczowe znaczenie w leczeniu
przypadków odrzucania humoralnego.
Obecne leczenie odrzucania humoralnego
jest bardzo drogie i umiarkowanie skuteczne w przypadkach ostrego lub praktycznie
nieskuteczne w przypadkach przewlek³ego
odrzucania, efekt leczniczy i obni¿enie DSA
s¹ zwykle powolne, czêsto jest opisywany
rozwój przewlek³ego odrzucania humoralnego mimo poprawy po leczeniu ostrego epizodu odrzucania.
W pracy ograniczono siê do przedstawienia najnowszych doniesieñ dotycz¹cych
farmakoterapii humoralnego odrzucania
przeszczepionego narz¹du, ze szczególnym
uwzglêdnieniem stosowania bortezomibu.
Rituksimab jest chimerycznym przeciwcia³em monoklonalnym sk³adaj¹cym siê z
mysich fragmentów zmiennych ³añcucha
lekkiego i ciê¿kiego oraz z ludzkiego fragmentu ciê¿kiego przeciwcia³a klasy IgG.
Przeciwcia³o wi¹¿e siê z antygenem CD20
znajduj¹cym siê na powierzchni komórek
pre-B i dojrza³ych limfocytów B. Dzia³anie
rituximabu polega miêdzy innymi na aktywacji mechanizmu cytotoksycznoci zale¿nej od przeciwcia³ i indukcji apoptozy limfocytów B. Dodatkowo fragment Fc rituximabu wi¹¿e dope³niacz, co powoduje rozpad
komórek. Odtwarzanie puli kr¹¿¹cych limfocytów B wymaga rozpoczyna siê zwykle
po 6-9 miesi¹cach, osi¹gaj¹c poziom przed
leczenie zwykle po oko³o roku od podania
leku [10]. W wiêkszoci badañ rituximab by³
stosowany jako terapia ratunkowa w przypadkach ostrego odrzucania humoralnego
opornego na inne metody leczenia, w tym
immunoglobuliny i plazmaferezê. W grupie
27 pacjentów z ostrym odrzucaniem sterydoopornym, z których 22 by³o leczonych plazmaferez¹ i ATG, podanie jednej dawki rituximabu spowodowa³o dramatyczn¹ poprawê czynnoci przeszczepu - zmniejszenie
redniego stê¿enia kreatyniny w surowicy z
5,6 ± 1mg/dl do 0,95 ± 0,7mg/dl. Po 2 latach prze¿ycie przeszczepu w tej grupie wynosi³o 85%. Wyniki leczenia prezentowane
w pracy s¹ znakomite jednak grupa pacjen-
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tów by³a niejednorodna [2]. Stwierdzono tak¿e, ¿e leczenie rituximabem powoduje znikniêcie ogniskowych nacieków plazmocytowych, które wystêpuj¹ w wielu przypadkach
ciê¿kiego, ostrego odrzucania humoralnego [26]. W pilotowym, prospektywnym badaniu u 8 pacjentów z ostrym humoralnym
odrzucaniem nerki przeszczepionej stosowano plazmaferezy i rituximab w dawce
375mg na tydzieñ przez 3 do 5 tygodni. W 6
przypadkach stwierdzono poprawê czynnoci przeszczepu, u 2 pacjentów dosz³o do
utraty przeszczepu, w 4 przypadkach leczenie by³o zwi¹zane z powik³aniami zakanymi. W ci¹gu 10 miesiêcznej obserwacji
stwierdzono zmniejszenia miana lub znikniêcie z surowicy przeciwcia³ przeciw antygenom dawcy w 4 przypadkach [7].Istnieje
szereg prac wykazuj¹cych skutecznoæ rituximabu w leczeniu ostrego odrzucania
humoralnego, podsumowanie prac mo¿na
znaleæ w artykule przegl¹dowym [24]. Dane
dotycz¹ce skutecznoci rituximabu w przewlek³ym odrzucaniu humoralnym s¹ dosyæ
sk¹pe. Opisano kilka serii przypadków, w
których zastosowanie leku by³o zwi¹zane z
popraw¹ czynnoci przeszczepionej nerki i
zmniejszeniem stê¿enia DSA [3, 8].
Pochodne kwasu mykofenolowego, ze
wzglêdu na swoje silne dzia³anie immunosupresyjne wobec limfocytów B mog¹ mieæ
zastosowanie w leczeniu humoralnego odrzucania przeszczepionego narz¹du [11]. W
kilku badaniach wykazano skutecznoæ terapii z zastosowaniem mykofenolanu mofetilu w leczeniu ostrego odrzucania humoralnego. Na podstawie tych badan nie mo¿na jednak wyci¹gn¹æ wniosku o skutecznoci samego leku, poniewa¿ by³ stosowany
w po³¹czeniu z innymi metodami terapeutycznymi. W leczeniu przewlek³ego odrzucania humoralnego istniej¹ doniesienia o
skutecznoci konwersji leczenia immunosupresyjnego na mykofenolan mofetilu [27], jak
równie¿ prace o braku korzystnego efektu
leku w takich przypadkach [23].
Mechanizm dzia³ania bortezomibu
Bortezomib jest wybiórczym odwracalnym inhibitor proteasomu 26S - kompleksu, który degraduje bia³ka z przy³¹czon¹ do
nich ubikwityn¹. Hamowanie 26S proteasomu zapobiega proteolizie kompleksu ubikwityna-proteasom, co wp³ywa na kaskadê
przekazywania informacji w obrêbie komórki, prowadz¹c w ostatecznoci do jej apoptozy. Tylko niewielki odsetek zwi¹zku macierzystego wydalany jest z moczem. W kale
nie stwierdzono niezmetabolizowanej postaci bortezomibu. Bortezomib jest zwi¹zkiem
o bardzo wybiórczym dzia³aniu, w stê¿eniu
10 µmoli nie hamuje ¿adnego z wielu przebadanych receptorów i enzymów, jednoczenie jest oko³o 1500 razy bardziej selektywny w stosunku do proteasomu w porównaniu do nastêpnego preferowanego enzymu.
Inhibicja proteasomu przez bortezomib jest
odwracalna, a jej okres pó³trwania wynosi
20 minut.
Bortezomib powoduje zahamowanie reakcji humoralnej poprzez wiele potencjalnych mechanizmów. Przede wszystkim prowadzi do nasilenia apoptozy komórek plazmatycznych.
Dodatkowo wydaje siê, ¿e inhibitory proteasomów mog¹ odgrywaæ role w regulacji

odpowiedzi T-komórkowej [31]. Mechanizm
tego dzia³ania polega prawdopodobnie na
indukowaniu apoptozy aktywowanych limfocytów T, ogólnej deplecji puli tych komórek, hamowaniu NF-kB, zmniejszeniu ekspresji HLA I [17]. Postulowany jest równie¿
wp³yw bortezomibu na czynnoæ komórek
dendrytycznych przez zmniejszanie ekspresji bia³ek bior¹cych udzia³ w kostymulacji,
produkcji cytokin, nasilanie apoptozy oraz
na zmniejszenia aktywnoci komórek prezentuj¹cych antygen [4,16,18].
Bortezomib zosta³ dopuszczony przez
FDA i EMEA do stosowania w skojarzeniu z
melfalanem i prednizonem w leczeniu pacjentów z wczeniej nie leczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikuj¹ siê do
chemioterapii du¿ymi dawkami cytostatyków
w po³¹czeniu z przeszczepieniem szpiku
kostnego. W monoterapii, jest wskazany do
leczenia pacjentów z progresj¹ szpiczaka
mnogiego, którzy wczeniej otrzymali co
najmniej jeden program leczenia oraz u których zastosowano ju¿ transplantacjê szpiku
lub siê do takiego leczenia nie kwalifikuj¹
[21]. W badaniach eksperymentalnych powodowa³ tak¿e deplecjê plazmocytów w chorobach nieonkologicznych [19].
U pacjentów z ³agodn¹ do umiarkowanej niewydolnoci¹ nerek (klirens kreatyniny (CrCL) > 20 ml/min/1,73 m2) farmakokinetyka bortezomibu jest niezmieniona dlatego, nie ma potrzeby dostosowania dawki
u tych pacjentów.
Do dzia³añ niepo¿¹danych wystêpuj¹cych przy leczeniu bortezomibem nale¿¹:
objawy toksycznoci ze strony przewodu
pokarmowego, przemijaj¹ca ma³op³ytkowoæ, czêsto leczenie wi¹¿e siê z wystêpowaniem neuropatii obwodowej i autonomicznej. Podczas leczenia bortezomibem zaobserwowano ostry rozwój lub zaostrzenie
zastoinowej niewydolnoci serca i (lub) wyst¹pienie zmniejszenia frakcji wyrzutowej
lewej komory serca.
Stosowanie bortezomibu jako terapii
ratunkowej w ostrym odrzucaniu
humoralnym
Standardowe leczenie w przypadku
ostrego humoralnego odrzucania nerki przeszczepionej polega na stosowaniu w ró¿nych kombinacjach: pulsów steroidowych,
ATG, rituximabu, wlewów immunoglobulin
oraz zabiegów wymiany osocza. Mimo tak
intensywnego leczenia w niektórych przypadkach nie udaje siê uzyskaæ eliminacji
DSA oraz poprawy czynnoci przeszczepu.
Z tego powodu podjêto próby zastosowania
bortezomibu jako leczenia ratunkowego w
takich przypadkach, przy nieskutecznoci
stosowanej standardowej terapii.
W 8 przypadkach humoralnego odrzucania nerki przeszczepionej u 6 pacjentów,
w których (poza 1 pacjentem) nie uzyskano
poprawy po stosowaniu standardowego leczenia (plazmaferezy, wlewy immunoglobulin, rituximab) stosowano bortezomib w standardowej dawce 1,3 mg/m2 w 4 kolejnych
kursach leczenia co 11 dni. We wszystkich
przypadkach stwierdzono szybkie ustêpowanie odrzucania w kontrolnych biopsjach,
poprawê czynnoci przeszczepu oraz d³ugotrwa³e obni¿enie stê¿enia DSA. W dwóch
przypadkach dosz³o do ponownego wzrost
u DSA i nawrotu odrzucania humoralnego.
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W jednym przypadku kolejne leczenie bortezomibem przynios³o efekt, w drugim, który wynika³ zdaniem autorów z niestosowania leków immunosupresyjnych przez pacjentkê, ponowna terapia nie przynios³a
efektu. Praca ma du¿e znaczenie nie tylko
poniewa¿ opisuje znakomite efekty leczenia
bortezomibem w opornych przypadkach, ale
dokumentuje to powtarzalnymi wynikami
biopsji nerki i pomiaru stê¿enia DSA. Fakt
obni¿enia DSA i poprawy klinicznej u pacjenta, u którego nie stosowano wczeniej innych leków stosowanych w ostrym odrzucaniu humoralnym sugeruje, ¿e sam bortezomib mo¿e byæ w takich sytuacjach skuteczny. Nie stwierdzono istotnych objawów
ubocznych leczenia poza dolegliwociami ze
strony przewodu pokarmowego i przejciow¹ niewielk¹ ma³op³ytkowoci¹ [6].
Stosowanie bortezomibu jako
leczenie wyprzedzaj¹ce odrzucanie
humoralne
Istniej coraz wiêcej danych, ¿e pacjenci
po przeszczepieniu nerki, u których stwierdza siê obecnoæ przeciwcia³ przeciw antygenom HLA dawcy maj¹ gorsze rokowanie
co do prze¿ycia przeszczepu [9, 20]. Leczenie wyprzedzaj¹ce, polega³oby na stosowaniu terapii prowadz¹cej do zmniejszenia
miana DSA jeszcze przed wyst¹pieniem klinicznych cech odrzucania przeszczepu. Niezbêdne do tego jest monitorowanie stê¿enia DSA w regularnych odstêpach czasu po
przeszczepieniu i stosowanie leczenia przy
arbitralnie okrelonym mianie przeciwcia³.
Interesuj¹ce wnioski mo¿na wyci¹gn¹æ
czytaj¹c pracê z Indii dotycz¹c¹ stosowania bortezomibu u pacjentów po przeszczepieniu nerki od dawcy ¿ywego, u których
zastosowano eksperymentalny protokó³ odczulania przed transplantacj¹. Dawcom dwukrotnie przed przeszczepieniem nerki podawano komórki dawcy (limfocyty, komórki
pnia i szpiku kostnego) celem stymulacji
odpowiedzi immunologicznej na alloantygeny. Nastêpnie stosowano metody deplecji
wywo³anej odpowiedzi immunologicznej stosuj¹c puls cyktofosfamidu w po³¹czeniu z 1
dawk¹ ATG i nawietlaniem ca³ego cia³a (5
razy dawk¹ 200 cGy. Immunosupresja oko³ooperacyjna polega³a na podaniu 3 dawek
metylprednizolonu po 500 mg, immunoglobulin (0,5 mg/kg m.c.) i pojedynczej dawki
cyklofosfamidu. Po tygodniu od przeszczepienia pacjenci otrzymywali tylko prednizon
lub nie otrzymywali ¿adnej immunosupresji
(rednia dawka prednizonu 0-20 mg). U
wszystkich pacjentów wykonywano badania
na obecnoæ przeciwcia³ klasy IgG przeciwko antygenom dawcy, wzrost miana powy¿ej 1000 mean fluorescence intensity by³
wskazaniem do podania bortezomibu. Czas
do stwierdzenia DSA wynosi³ od 6 do 95 dni
po przeszczepieniu. Lek by³ stosowany u 11
pacjentów w dawce 1,3 mg/m2 w dniach
1,4,8,11 w po³¹czeniu z pulsem metylprednizolonu 250 mg i 2-4 zabiegami plazmaferezy, 6 z 11 pacjentów otrzyma³o tak¿e 1
dawkê rituximabu. U 9 z 11 pacjentów dosz³o do istotnego spadku miana przeciwcia³
w trakcie leczenia poni¿ej 100 MFI, który
utrzymywa³ siê tak¿e w badaniach kontrolnych 78-172 dni po leczeniu. U 2 pacjentów
z najwy¿szym mianem przeciwcia³ > 10000
MFI uzyskano spadek miana przeciwcia³ w

trakcie leczenia, a nastêpnie ponowny
wzrost [28].
Stosowanie bortezomibu
w pierwszym rzucie leczenia ostrego
odrzucania humoralnego
Uzyskanie tak dobrych wyników po dodaniu bortezomibu do klasycznych schematów leczenia ostrego, opornego odrzucania
humoralnego spowodowa³o zainteresowanie
stosowaniem tego leku w pierwszym rzucie
leczenia w tych przypadkach. Bortezomib
stosowano w dniach 1, 4, 8, 11 w dawce 1,3
mg/m2 po plazmaferezie, jednoczenie z 100
mg metylprednizolonu, dodatkowo podawano pojedynczy puls rituximabu w dawce 375
mg/m2. Plazmaferezy by³y tak¿e wykonywane w dniach 14, 16 i 18 leczenia. Zastosowanie takiego schematu leczenia u 2 pacjentów z ostr¹ humoralnym odrzucaniem we
wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki spowodowa³o eliminacjê DSA oraz dramatyczna poprawê w biopsji z redukcj¹ z³ogów C4d w kapilarach oko³ocewkowych i
k³êbuszkach [30].
Stosowanie bortezomibu
w monoterapii
Poniewa¿ w wiêkszoci dotychczas publikowanych prac bortezomib by³ stosowany w po³¹czeniu z innymi sposobami leczenia odrzucania humoralnego (choæ zwykle
dopiero, gdy te nie przynosi³y po¿¹danego
efektu) nie jest znany wp³yw monoterapii tym
lekiem na produkcjê przeciwcia³. Istniej¹ jedynie pojedyncze opisy przypadków, gdy
bortezomib zosta³ zastosowany jako pojedynczy lek w leczeniu odrzucania zale¿nego od przeciwcia³. U 4 pacjentów zastosowano bortezomib w dawce 1,3 mg/m2 w
dniach 1, 4 , 8 i 11 od stwierdzenia w biopsji
przeszczepionej nerki, bez innych zmian w
leczeniu immunosupresyjnym. W ¿adnym
przypadku po podaniu bortezomibu nie
stwierdzono obni¿enia stê¿enia DSA, ca³kowitego stê¿enia IgG, ani przeciwcia³ przeciw antygenowi HBs oraz wirusom varicella
zoster i herpes do 40 i po 150 dniach dnia
po zakoñczeniu leczenia. Objawy uboczne
by³y ³agodne: 3 pacjentów zg³asza³o uczucie zmêczenia, które ust¹pi³o po leczeniu,
w jednym przypadku w trakcie 2 pulsu wyst¹pi³y bardzo nasilone wymioty wymagaj¹ce hospitalizacji, a u trzech pacjentów wyst¹pi³o obustronne zapalenie spojówek [22].
W dyskusji autorzy podkrelaj¹, ¿e w prezentowanych przypadkach zastosowanie 4
dawek bortezomibu nie spowodowa³o obni¿enia miana DSA.
Obserwacje z tego badania sta³y siê
podstaw¹ do publikacji pod znamiennym
tytu³em Co powinno dzia³aæ, mo¿e nie dzia³aæ. Autorzy konkluduj¹, ¿e poprzednie,
bardzo zachêcaj¹ce doniesienia ze stosowania bortezomibu w AMR mog³y wynikaæ
z faktu, ¿e lek ten stosowano w po³¹czeniu
z innymi typowymi terapiami odrzucania
humoralnego tj. plazmaferezy czy rituximab.
Nie t³umaczy to jednak faktu, dlaczego stosowanie bortezomibu jako leczeni ratunkowego w niepowodzeniu standardowych terapii by³o skuteczne. Nale¿y braæ pod uwagê dwa potencjalne powody tego zjawiska:
po pierwsze nie zastosowano steroidów, które powoduj¹ uwra¿liwienie plazmocytów na
dzia³anie bortezomibu [12], po drugie u
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wszystkich pacjentów leczenie zastosowano w pónym okresie po przeszczepieniu
oraz po d³ugim okresie utrzymywania siê
wysokiego miana DSA, co sugeruje, ¿e by³y
produkowane przez d³ugo ¿yj¹ce plazmocyty mniej wra¿liwe na dzia³anie bortezomibu. Wra¿liwoæ komórek plazmatycznych na
dzia³anie inhibitorów proteasomów jest proporcjonalne do intensywnoci produkcji
przeciwcia³ [14].
Leczenie odrzucania humoralnego
- podsumowanie
Wydaje siê, ¿e racjonalne leczenie
ostrego odrzucania humoralnego powinno
obejmowaæ: wykonanie plazmaferezy celem
usuniêcia kr¹¿¹cych przeciwcia³, podanie
rituximabu celem istotnej deplecji limfocytów B bêd¹cych ród³em komórek pamiêci
plazmatycznych oraz zastosowanie bortezomibu w po³¹czeniu w pulsem metylprednizolonu celem wywo³ania apoptozy komórek plazmatycznych. Nie ma jasnych zaleceñ ile zabiegów plazmafrerezy nale¿y wykonaæ, byæ mo¿e konieczne by³oby oznaczanie miana przeciwcia³ DSA po ka¿dym
zabiegu i po przyjêciu pewnej arbitralnego
poziomu podejmowaæ decyzjê o zaprzestaniu zabiegów wymiany osocza. Wydaje siê,
¿e plazmafereza powinna byæ wykonywana
przed ka¿dym pulsem bortezomibu, bowiem
istniej¹ dane, ¿e wp³yw na apoptozê komórek plazmatycznych zale¿y od ich aktywnoci w produkcji przeciwcia³, która ronie po
wymianie osocza [14]. Dyskusyjne jest tak¿e wykonywanie dodatkowych plazmaferez
po podaniu bortezomibu. Niektórzy autorzy
postuluj¹, ¿e pozostaj¹ce przez wiele tygodni, mimo skutecznej eliminacji plazmocytów wczeniej wytworzone przeciwcia³a
mog¹ zamazywaæ korzystny efekt deplecji
plazmocytów. Bortezomib nale¿y podawaæ
w serii 4 pulsów w 1, 4, 8 , 11 dniu poprzedzone pulsem steroidowym. Dyskusyjne jest
tak¿e czy nale¿y leczenie powtarzaæ, po jakim czasie - z obserwacji z leczenia bortezomibem w przypadku szpiczaka mnogiego wiadomo, ¿e spadek stê¿enia paraproteiny uzyskuje siê zwykle po 2 cyklach leczenia [13]. Zastosowanie 2 lub kolejnych
kursów leczenia mo¿e byæ konieczne w
przypadku ponownego pojawienia siê DSA.
Wydaje siê, ¿e bardzo korzystny efekt leczenia bortezomibem we wczesnym okresie ostrego odrzucania humoralnego mo¿e
czêciowo zale¿eæ od gwa³townej proliferacji limfocytów B pamiêci immunologicznej i
powstawania nowych komórek plazmatycznych. Bortezomib silnie aktywuje apoptozê
aktywnie proliferuj¹cych komórek plazmatycznych [1]. Natomiast w przypadkach pónego lub/i d³ugo trwaj¹cego odrzucania humoralnego zale¿y raczej od przewlek³ej aktywacji uk³adu immunologicznego i aktywnoci d³ugowiecznych komórek plazmatycznych znajduj¹cych siê w szpiku kostnym,
które prawdopodobnie s¹ bardziej odporne
na dzia³anie bortezomibu [25].
Je¿eli opisany mechanizm jest prawdziwy, mo¿e to sugerowaæ mniejsz¹ skutecznoæ lub nawet brak jej brak, leczenia bortezomibem w przypadkach przewlek³ego
odrzucania humoralnego. Do rozwa¿enia w
takich przypadkach by³oby zastosowanie
kilku zabiegów plazmaferez celem wywo³ania efektu z odbicia i aktywacji komórek
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plazmatycznych do produkcji przeciwcia³, co
potencjalnie mog³oby zwiêkszaæ ich wra¿liwoæ na zastosowanie inhibitora proteasomów [5,29].
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