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Liečba mnohopočetného myelómu v súčasnosti zažíva dynamický rozvoj a prináša nové možnosti. Nádejnou skupinou liekov sú monoklonálne protilátky, medzi ktoré patrí aj daratumumab (DARA). Táto anti-CD38 protilátka vykazuje veľmi dobrý terapeutický efekt bez
významnejšej sprievodnej toxicity. CD38 antigén sa však nachádza aj na erytrocytoch, a preto sa DARA po aplikácii naväzuje aj na ne.
Nespôsobuje klinické ani laboratórne známky hemolýzy, navodzuje však nešpecifickú reaktivitu a interferuje pri predtransfúznych vyšetreniach. Panaglutinácia zapríčinená anti-CD38 pri nepriamom antiglobulínovom teste môže maskovať prítomnosť klinicky významných
antierytrocytových protilátok. Pri podávaní lieku je preto potrebné dodržanie určitých podmienok a informovanosť a úzka spolupráca
klinikov s krvnými bankami, ktoré zabezpečujú hemoterapiu pacientov s mnohopočetným myelómom.
Kľúčové slová: datarumumab, predtransfúzne imunohematologické vyšetrenie, nepriamy antiglobulínový test, ditiotreitol

Interference with NAT in the treatment of multiple myeloma by monoclonal antibody
Treatment of multiple myeloma currently survives dynamic development and brings new possibilities. The promising group of drugs are
monoclonal antibodies, including daratumumab (DARA). This anti-CD38 antibody exhibits a very good therapeutic effect without significant
concomitant toxicity. However, the CD38 antigen is also present on erythrocytes, so DARA also binds to it after application. It does not
cause clinical or laboratory signs of hemolysis, but induces non-specific reactivity and interferes with pre-transfusion tests. Panagglutination caused by anti-CD38 during the indirect antiglobulin test may mask the presence of a clinically significant RBC alloantibodies.
Therefore, the administration of the drug requires the observance of certain conditions and the awareness and close cooperation of
myeloma specialist with hospital transfusion laboratories and blood banks that provide hemotherapy to patients with multiple myeloma.
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Úvod

Mnohopočetný myelóm (MM) je
nádorové ochorenie spôsobené malígnou
transformáciou a klonálnou proliferáciou
B lymfocytov a akumuláciou ich konečných vyvojových foriem – plazmocytov
(myelómových buniek). Jednou z nových
možností liečby tohto ochorenia je cielená terapia monoklonálnymi protilátkami.
Vôbec prvou monoklonálnou protilátkou
schválenou FDA pre mnohopočetný myelóm je daratumumab (DARA).
DAR A je humánna monoklonálna protilátka typu IgG1κ so silnou
afinitou k antigénu CD38 na povrchu
myelómových buniek. Po naviazaní
protilátky na CD38 sa aktivujú viaceré
imunitné mechanizmy: ADCC (antibody-depend cell-mediated cytotoxicity), ADCP (antibody-depend cellular
phagocytosis), CDC (complement-depend cytotoxicity), indukuje sa priamo apoptóza a modifikujú sa bunkové
enzymatické procesy závislé od Ca 2+

signalizácie. Výsledkom je lýza a apoptóza nádorových buniek.
Podanie lieku je v súčasnosti indikované u pacientov:
•	s relabujúcim alebo refraktérnym
mnohopočetným myelómom, u ktorých predchádzajúca terapia zahŕňala
proteazómový inhibítor a imunomodulátor,
•	v kombinácii s bortezomibom, melfalanom a prednizónom na liečbu dospelých pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom,
ktorí nie sú vhodní na autológnu
transplantáciu kmeňových buniek,
•	v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom, alebo bortezomibom
a dexametazónom na terapiu dospelých pacientov s mnohopočetným
myelómom, ktorí dostali aspoň jednu
predchádzajúcu liečbu (1, 2).
Štúdia SIRIUS dokumentovala veľmi dobrý efekt DARA u pacientov
s mediánom 5 predchádzajúcich línií
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liečby. Toxicita bola minimálna, dobre
zvládnuteľná. Recentne publikované výsledky dvoch randomizovaných štúdií
CASTOR a POLLUX potvrdili vynikajúci účinok DARA v kombinácii s dexametazómom a bortezomibom alebo
dexametazónom a lenalidomidom.
Americká FDA preto od decembra 2016
schválila tieto liečebné kombinácie u pacientov, ktorí absolvovali minimálne jednu líniu predchádzajúcej terapie (3).

Molekula CD38

CD38 je integrálny transmembránový glykoproteín typu II, ktorý
sa skladá z 300 aminokyselín a má 45
kDa. Bunkovou membránou prestupuje
jedenkrát, obsahuje 13 cysteínových zvyškov, medzi ktorými existuje 6 disufidových väzieb. Táto chemická štruktúra
predisponuje molekulu k jej citlivosti
na účinok ditiotreitolu. U dospelých je
CD38 prítomný na NK bunkách, T a B
lymfocytoch, monocytoch, makrofágoch
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Obrázok 1. Väzba daratumumabu na CD38
erytrocytov

Obrázok 2. NAT pri skríningu protilátok u pacienta liečeného anti-CD38

Vysvetlivky: Dg ery – diagnostické erytrocyty; NAT – nepriamy antiglobulínový test

a v malom množstve na trombocytoch
a erytrocytoch. CD38 je difúzne exprimovaný na hematopoetických bunkách
v skorých vývojových štádiách a s postupujúcou diferenciáciou sa jeho expresia
znižuje. Výnimkou sú plazmatické bunky,
na ktorých CD38 zostáva silne vyjadrený.
Okrem toho sa nachádza aj v iných tkanivách organizmu – bunkách pankreasu,
prostaty, semenníkov, hladkého a priečne pruhovaného svalu, v Purkyňových
bunkách (4, 5).
CD38 je z funkčného hľadiska
adenozíndifosfát(ADP)-ribozylcyklázou.
Tento ektoenzým katabolizuje chemickú reakciu, pri ktorej vzniká cyklická
ADP-ribóza (cADPR), prirodzene sa vyskytujúci metabolit oxidovaného NAD
(NAD+), ktorý slúži ako druhý posol
pre mobilizáciu Ca2+ z intracelulárnych
priestorov. Prostredníctvom tejto funkcie CD38 zohráva úlohu vo fosforylácii
proteínov a tým pri bunkovom raste,
diferenciácii a zápalových procesoch
v ľudskom organizme. Súčasne má úlohu
receptora zúčastňujúceho sa na medzibunkových interakciách a transmembránovej signalizácii (6).

Daratumumab
a predtransfúzne vyšetrenia

Ako už bolo spomenuté, antigény
CD38 sa nachádzajú v malom množstve aj
na povrchu erytrocytov. Po podaní daratumumabu do krvného riečiska pacienta
dochádza k väzbe lieku na červené krvinky (obrázok 1). In vitro sa liek zo séra/
plazmy dokáže rovnako naviazať na diagnostické krvinky pri predtransfúznych
imunohematologických vyšetreniach.
Reaktivita spôsobená DARA je opisovaná
pri použití rôznych vyšetrovacích metód

– skúmavkovej metóde, stĺpcovej aglutinácii i pevnej fázy a aj pri rôznych používaných médiách (LISS, PEG). Podstatou je
reakcia AGH (antihumánneho globulínu)
používaného v nepriamom antiglobulínovom teste (NAT) s anti-CD38 (DARA),
ktorá sa naviazala zo séra/plazmy pacienta buď na diagnostické erytrocyty
pri vyšetrení skríningu protilátok, alebo
na darcovské erytrocyty pri teste kompatibility. Reaktivita je zvyčajne slabá
(1 +, 2+) a má podobné charakteristiky
ako majú protilátky patriace do kategórie HTLA (high titer low avidity) (7, 8).
Interferencia s testami NAT pretrváva
2 – 6 mesiacov po podaní lieku (9).
Dôsledkom je teda:
1.	pozitivita skríningu antierytrocytových protilátok vyšetreného nepriamym antiglobulínovým testom
(obrázok 2 a 3),
2.	pozitivita testov kompatibility,
3.	možná pozitivita priameho antiglobulínového testu,
4.	možný falošne pozitívny výsledok
vyšetrenia fenotypu erytrocytov na
princípe NAT. Podanie DARA teda významným spôsobom ovplyvní predtransfúzne testovanie pacienta.
Panaglutinácia pri skríningu protilátok môže maskovať prítomnosť klinicky významných protilátok a v prípade,
že nie sú identifikované a pacientovi sa
podá inkompatibilná krv, môžu spôsobiť hemolytickú potransfúznu reakciu.
Aloimunizačné riziko pri diagnóze mnohopočetného myelómu patrí do kategórie
stredne vysokého a v literatúre sa uvádza
jeho výška na úrovni 5,8 - 11,8 % (10, 11).

Postupy pri interferencii
daratumumabu s NAT

Pri riešení tohto problému existuje
viacero prístupov, resp. ich kombinácia:
a) vyšetrenie ABO, Rh a Kell fenotypu.
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Obrázok 3. Skríning protilátok u pacienta liečeného DARA, vľavo enzymatický test s papaínom,
vpravo NAT so skríningovými erytrocytmi I, II, III

Základné vyšetrenie ABO, RhD
a minimálne Rh (C, c, E, e) a Kell fenotypu
by malo byť štandardným vyšetrením
u každého hematoonkologického
pacienta vrátane pacienta s mnohopočetným myelómom pred začatím transfúznej terapie.
b) vyšetrenie fenotypu alebo genotypu ostatných klinicky významných
krvných skupín erytrocytov pacienta
s mnohopočetným myelómom.
V súvislosti s výberom transfúzneho prípravku erytrocytov sa odporúča použitie fenotypovo kompatibilných TU pre klinicky významné krvné
skupiny. Indikované je teda stanovenie
„kompletného“ fenotypu erytrocytov pacienta pred začatím podávania
daratumumabu (ABO, Rh, Kell, Ss, Jk,
Fy). Vyšetrenie bude relevantné len
pod podmienkou, že pacient posledné tri mesiace nedostával transfúzie.
V opačnom prípade je potrebná genotypizácia erytrocytových krvných skupín.
V prípade, že sa začalo podanie DARA
pred stanovením fenotypu a pacient
posledné tri mesiace nedostával transfúzie krvi, toto vyšetrenie je možné
realizovať s použitím monoklonálnych
diagnostických sér skúmavkovo alebo
stĺpcovou aglutináciou a v praxi sa nám
osvedčilo aj použitie Grifols MD multicard, ktoré obsahujú monoklonálne
diagnostiká (obrázok 4) (12, 13).
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Obrázok 4. Vyšetrenie fenotypu erytrocytov na
MD multicard pacienta dva dni po podaní DARA
(B RhD NEG C-c+E-e+ Jk(a+b-) Fy(a-b+) S+s+)

Obrázok 5. a) disulfidová väzba, b) účinok DTT na disufidovú väzbu

a)

b)

Tabuľka 1. Antigény denaturované alebo oslabené účinkom DTT alebo proteolytických enzýmov
DTT
Kell (K, k, Kpa, Kpb, Jsa, Jsb, Ku)

c) opracovanie skríningových
a darcovských erytrocytov reagenciami,
ktoré inaktivujú účinok daratumumabu
pred hemoterapiou.
Niektoré antigény erytrocytov vrátane CD38, ktoré vo svojich molekulách
obsahujú disulfidové väzby medzi cysteínovými zvyškami, sú citlivé na účinok ditiotreitolu (DTT). Pôsobením DTT sa štiepia
disulfidové mostíky (obrázok 5), a tým sa
eliminuje napr. aj interferencia DARA pri
predtransfúznom vyšetrení (obrázok 6).
Súčasne si však treba uvedomiť, že DTT
alteruje aj ďalšie antigény, napr. skupinového systému Kell, Cartwright, Indian,
JMH, LW (tabuľka 1) a pri použití DTT
opracovaných krviniek či už darcovských
alebo skríningových sa nám nepodarí odhaliť prítomnosť protilátky v sére/plazme pacienta proti týmto antigénom. Túto
skutočnosť je potrebné zohľadniť, prípadne
z bezpečnostných dôvodov u pacientov
s neznámym Kell fenotypom a nevyhnutnosťou hemoterapie do doplnenia kompletných imunohematologických vyšetrení použiť K- erytrocytové transfúzne jednotky.
Procedúra DTT opracovávania
spočíva v zmiešaní 1 objemu sedimentu
jedenkrát prepraných opracovávaných
erytrocytov so 4 objemami 0,2 M DTT
s pH 8,0 a 30-minútovej inkubácii pri 37 °C.
Z našich skúseností je možné tento čas
skrátiť na 20 minút. Následne sa erytrocyty 4-krát preperú a môžu sa použiť
na ďalšie vyšetrenia. Súčasne sa v rámci
kontroly kvality procedúry opracuvávajú
červené krvinky so známym fenotypom
K+, ktoré musia mať po účinku DTT K-.

Cartwright (Yta)
Indian
JMH
LW
Scianna
Lutheran
Ge3
MER2
Dombrock
Diego
Cromer

Trypsín

Papaín/bromelín

MN
Yta
Indian
JMH

Duffy (Fya, Fyb, Fy6)
MNSs
Yta
Indian
JMH

Lutheran
Ge3, Ge4
MER2
Dombrock

Ge2, Ge4

Knops
Ch/Rg
Xga
EnaTS
Bpa

Ch/Rg
Xga
EnaFS, EnaTS
Bpa

Obrázok 6. a) test kompatibility s erytrocytmi darcov, b) 20 minút po opracovaní ditiotreitolom

a)

b)

Nevýhodou DTT je nutnosť prípravy vlastnej reagencie s úpravou pH
a nižšou stabilitou (14). ZZAP. Na rozdiel
od DTT je reagencia ZZAP (komerčné
W.A.R.M.) bežne dostupná v našich laboratóriách a používa sa na adsorbčné
postupy pri predtransfúznych vyšetreniach pri autoimunitnej hemolytickej
anémii. ZZAP je vlastne zmesou 0,2M
DTT a papaínu. Môže sa teda použiť
v súvislosti s DARA pri nedostupnosti
DTT, ale v tomto prípade je nevyhnutné
zohľadnenie súčasného účinku papaínu
na iné antigény, najmä skupinového systému Fy a Ss (tabuľka 1) (13).
Trypsín dokáže eliminovať efekt
DARA podobne ako DTT (obrázok 7), ale
iným mechanizmom. Rovnako ako DTT
súčasne pôsobí aj na iné antigény (tabuľ-
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ka 1), na rozdiel od neho neovplyvňuje
skupinový systém Kell.
Pri opracovávaní trypsínom sa inkubuje zmes 1 objemu sedimentu erytrocytov a 1 objemu jedenkrát prepratých
erytrocytov s trypsínom zriedeným
s PBS (Phosphate Buffered Saline) v pomere 1 : 9 30 – 45 min pri 37 °C. Po troch
prepratiach sú krvinky pripravené na
ďalšie použitie.
d) pri vyšetrení skríningu protilátok je možné použitie pupočníkových
erytrocytov so známym fenotypom,
na ktorých sa CD38 nenachádza, resp.
v minimálnom množstve. Nevýhodou je
nutnosť výberu vhodných erytrocytov
s požadovanou kombináciou fenotypov
a ich jednorazová dostupnosť, niektoré
antigény na pupočníkových erytrocy-
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Obrázok 7. Skríning protilátok pacienta liečeného DARA po opracovaní skríningových erytrocytov trypsínom

Obrázok 8. Testy kompatibility pred opracovaním erytrocytov reagenciou DaraEx a po ňom

Tabuľka 2. Prehľad rizika hemolytickej potransfúznej reakcie pri nedetegovanej a nerešpektovanej
protilátke (15)
Krvná skupina

ISBT*

Potransfúzne reakcie pri nezistenej alebo nerešpektovanej protilátke

Kell

KEL

akútna alebo oneskorená, ľahká až ťažká

Duffy

FY

akútna alebo oneskorená, ľahká až ťažká

MNS

MNS

akútna alebo oneskorená, ľahká až ťažká

Cartwright

YT

zriedkavo oneskorená, mierna

Indian

IN

veľmi zriedkavo

JMH

JMH

zriedkavo oneskorená

Landsteiner-Wiener

LW

oneskorená, nie alebo ľahká

Scianna

SC

nie

Lutheran

LU

nie alebo mierna

Gerbich

GE

nie alebo mierna

Dombrock

DO

akútna alebo oneskorená, ľahká až ťažká

Diego

DI

akútna alebo oneskorená, ľahká až ťažká

Knops

KN

nie

Cromer

CROM

nie

Raph

RAPH

nie alebo mierna

Ch/Rg

CH/RG

nie

* International Society of Blood Transfusion

toch sú slabšie exprimované (Ch/Rg,
Knops atď.), čo sa v bežnej praxi využíva
pri diagnostike antierytrocytových protilátok (obrázok 6).
e) neutralizačné postupy – so solubilnými CD38 alebo anti-DARA idiotypovými protilátkami (3).
f) spoločnosť InnoTrain ponúka
reagenciu DaraEx, ktorá po 30 minútach
inkubácii s erytrocytmi zabráni nežiaducemu efektu anti-CD38 v spomínaných
testoch NAT (obrázok 8) (16, 17). Postupy
e) a f) sú zatiaľ vzhľadom na počet liečených pacientov v našich podmienkach
finančne príliš náročné.
g) pacientovi klinický lekár vydá
informačný list o liečbe daratumumabom so zápisom kompletného fenotypu
erytrocytov pacienta.

Záver

Pred začatím liečby mnohopočetného myelómu daratumumabom, respektíve pred transfúznou terapiou by
mal byť vyšetrený kompletný fenotyp
krvných skupín erytrocytov pacienta:
ABO, Rh (D, C, c, E, e), Kell (K), Ss, Fy,
Jk. Pre hemoterapiu sa následne zvolia transfúzne prípravky kompatibilné
s týmto fenotypom.

O liečbe pacienta anti-CD38 musí
byť adekvátne informovaná krvná banka, ktorá zabezpečuje predtransfúzne
vyšetrenia. Nevyhnutná je úzka spolupráca klinika s imunohematologickým
laboratóriom. Súčasne pacient dostane
písomný dokument o terapii DARA, ktorý
nosí so sebou.
Na skríning protilátok a test kompatibility sa použijú DTT alebo trypsínom ošetrené erytrocyty. Pri testovaní je možné použitie pupočníkových
erytrocytov s definovaným fenotypom
alebo neutralizačné postupy s DaraEx
alebo solubilnými CD38, prípadne
idiotypovými protilátkami proti anti-CD38.
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