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Bendamustyna

cząsteczka hybrydowa łącząca właściwości leku 
alkilującego i analogów purynowych

skuteczność w wielu nowotworach 
układu krwiotwórczego  i guzów litych

szczególny mechanizm działania



Bendamustyna

Lek zsyntetyzowany we wschodnich Niemczech w 1963 roku
(Ożgowski i wsp.)
Pierwsze zastosowanie terapeutyczne w 1969 roku u chorych 
na szpiczaka mnogiego (Cytostasan)

Od tego czasu stosowany w leczeniu:
chłoniaków nieziarniczych  (NHL) - indolentne, MCL
chłoniaka Hodgkina
przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL)
szpiczaka mnogiego (MM)
guzów litych (rak płuca, rak piersi, mięsaki tkanek miękkich)



Bendamustyna – struktura chemiczna



Uszkodzenie DNA komórek 
nowotworowych, które 
prowadzi do ich śmierci 
w wyniku apoptozy

Zaburzenie prawidłowego 
przebiegu podziałów komórki 
(osłabienie działalności 
punktów kontrolnych), które 
prowadzi do śmierci komórki 
(katastrofa mitotyczna)

Bendamustyna – mechanizm działania

Dokładny mechanizm działania bendamustyny pozostaje nieznany



Bendamustyna –mechanizm działania

Bendamustyna ma unikalny profil działania, który nie
koreluje z żadnym z 60 leków, pochodnych iperytu
azotowego w badaniach przeprowadzonych przez NCI.

Leoni et al. ASH 2004

•

•

Jedynie częściowa krzyżowa oporność z chlorambucilem,   
fludarabiną, cisplatyną, doksorubicynę i iperytami 
fosforoaminowymi (metabolity cyklofosfamidu).

Działanie na „punkty kontrolne” podziału komórki,
niezależne od p53 i wywołujące katastrofę mitotyczną, nie
jest typowe dla leków alkilujących, lecz dla taksanów i
alkaloidów Vinca.



Bendamustyna - działania niepożądane
Toksyczność hematologiczna (częstość >15%)

leukopenia (94%), 
neutropenia (86%), 
limfopenia (99%), 
niedokrwistość (88%), 
trombocytopenia (86%)

Toksyczność pozahematologiczna (częstość >15%)
nudności (75%), 
zmęczenie (57%), 
wymioty (40%), 
biegunka (37%), 
gorączka (34%), 
zaparcia (29%), 
wyniszczenie (23%), 
kaszel (22%), 
bóle (21%), 
utrata masy ciała (18%), 
duszność (16%), 
wysypka (16%), 
zapalenie błony sluzowej jamy ustnej (15%). 

Rzadkim objawem jest utrata włosów



Bendamustyna – wskazania rejestracyjne (FDA)

Przewlekła białaczka limfocytowa
(rejestracja FDA kwiecień 2008)
Chłoniaki indolentne – progresja choroby w trakcie leczenia 
rytuksymabem (Rtx) lub w ciągu 6 miesięcy od zakończenia 
leczenia Rtx 
(rejestracja FDA październik 2008)

TREANDA® (Cefalon, na licencji Astellas Pharma GmbH)

RIBOMUSTIN® (Mundipharma International Corporation Limited): 
stosowany w Niemczech w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym:

chłoniaki indolentne
szpiczak mnogi
przewlekła białaczka limfocytowa



Bendamustyna - NHL

Protokół leczenia:
bendamustyna 90 mg/m2 w dniach: 1 i 2

rytuksymab 375 mg/m2 dzień 1

Cykle 28 dni, maksymalnie 4 cykle; 63 chorych

Rummel i wsp., J Clin Oncol, 2005

Wyniki:
Całkowity odsetek odpowiedzi 90% (57/63 chorych)
CR (mediana) – 60%, PFS (mediana) – 24 miesiące, OS – nie osiągnięto

Objawy niepożądane (3-4 st. wg WHO):
Mielosupresja: leukopenia – 16%

małopłytkowość – 3%

Bendamustyna i rytuksymab w leczeniu opornych postaci NHL 
(o niskim stopniu złośliwości, MCL) – otwarte wieloośrodkowe 

badanie II fazy



Bendamustyna - NHL

Wieloośrodkowe badanie III fazy
100 chorych na chłoniaki indolentne, z progresją w trakcie leczenia lub w 
ciągu 6 miesięcy od zakończenia leczenia rytuksymabem (monoterapia lub 
leczenie skojarzone). 
Protokół leczenia: 120 mg/m2; dni 1 i 2, cykle 21 dni, max 8 cykli

Wyniki :

Kahl i wsp. ASH 2007; Abs. 2043



Bendamustyna - NHL

Objawy niepożądane (3 – 4 stopień wg WHO):

Limfocytopenia – 94%
Neutropenia      - 61% (Gorączka neutropeniczna – 6%)
Trombocytopenia  - 25%
Niedokrwistość – 10%

Nudności i wymioty – 6%
Biegunka – 5%
Zmęczenie – 14%

Kahl i wsp. ASH 2007; Abs. 2043



Bendamustyna w 1-szej linii leczenia PBL 

Bendamustyna (n=156)

100 mg /m2 w dniach: 1 i 2

Chlorambucil (n=149)
0,8 mg/kg  w dniach: 1 i 15

PBL
Stadium B/C wg Bineta
Pierwsza linia leczenia
305 chorych
wiek < 75 lat

Otwarte wieloośrodkowe badanie randomizowane III fazy

Cykle 28 dni, max. 6 cykliR

Knauf i wsp. ASH 2007

Protokół leczenia:



Bendamustyna w 1-szej linii leczenia PBL 

Czas do progresji choroby (mediana) - 21.2 miesiący (bendamustyna)
- 8.9 miesięcy (chlorambucil); P<0.0001)

Całkowity odsetek odpowiedzi (B vs C) - 68% vs 39%; p<0.0001, CR: 30% vs 2%

Knauf i wsp. ASH 2007

Wyniki:

Objawy niepożądane (3 -4 stopień wg WHO):
leukopenia (29%), neutropenia (43%)
trombocytopenia – 12%
niedokrwistość – 12%
zakażenia – 7%



Bendamustyna – szpiczak mnogi

Pierwsze zastosowanie w 1969 roku1:
- bendamustyna vs cyklofosfamid w pierwszej  

linii leczenia MM:

- odsetek odpowiedzi odpowiednio 73% i 67%

bendamustyna 50 mg/m2 iv   +        prednizon  100mg po
vs melfalan 7,5 mg/m2  po +       prednizon 100mg po
1- 5 dni, w cyklach 28-dniowych 
Całkowity odsetek odpowiedzi 64% i 71%2

1Anger i wsp. 1975
2Blumenstengel i wsp.1998



Bendamustyna – szpiczak mnogi
Bendamustyna w monoterapii u chorych na MM 

z nawrotem po HD/ASCT

Protokół leczenia:
bendamustyna w eskalowanej dawce 
60-100 mg/m2 iv w 1 i 2 dniu 28-dniowego cyklu

31 chorych na MM z nawrotem po HD/ASCT

Wyniki:
całkowity odsetek odpowiedzi 55%
mediana PFS – 26 (0-61) tygodni
maksymalna tolerowana dawka 100mg/m2

najlepsza odpowiedź przy dawce 90 i 100mg/m2

Knop i wsp. Hematologica 2005



Ramię A: schemat BP (n=68)

bendamustyna 150 mg/m² iv w dniach 1 i 2
prednizon 60 mg/m² iv lub po w dniach 1 - 4

Ramię B: schemat MP (n=63)

melfalan 15 mg/m² iv dzień 1
prednizon 60 mg/m² iv lub po w dniach 1 - 4

Bendamustyna – szpiczak mnogi

Pönisch et al., J Cancer Res Clin Oncol 2006

Bendamustyna/Prednizon (BP) vs Melfalan/Prednizon (MP)
jako pierwsza linia leczenia MM 

randomizowane badanie III fazy (131 chorych nie kwalifikowanych do HD/ASCT)

Protokół leczenia:



BP (n=68) MP (n=63)

Odsetek odpowiedzi                  75%                              70%
Liczba cykli do najlepszej 
odpowiedzi (mediana) 6,5 (±3,2) 8,2 (±4,7) p=0,019

Czas trwania remisji
(mediana)                     18 m-cy 12 m-cy       p=0.02

Pönisch et al., J Cancer Res Clin Oncol 2006

Bendamustyna – szpiczak mnogi
Wyniki:

Objawy niepożądane (3-4 stopień wg WHO):
leukopenia – 40%
niedokrwistość – 24%, 
trombocytopenia – 10%
zakażenia – 12%
nudności i wymioty - 12%, 



Bendamustyna – szpiczak mnogi

Pönisch i wsp., J Cancer Res Clin Oncol 2006

BP vs MP – czas do progresji choroby



Bendamustyna – szpiczak mnogi

Badanie I fazy (zastosowanie schematu BPT (bendamustyna, 
prednizon i talidomid) u chorych na oporną/nawrotową postać MM

Protokół badania:
bendamustyna 60 mg/m2 iv w dniach: 1,8 i 15

prednizon 100 mg po w dniach: 1,8,15 i 22

talidomid (Thal) 50, 100 lub 200 mg po w dniach 1-28 

cykle 28 dniowe do uzyskania najlepszej odpowiedzi, toksyczności 
ograniczającej dawkę lub progresji choroby
najlepsza odpowiedź - brak redukcji stężenia białka monoklonalnego o 
>10% po 3 kursach leczenia

Pönisch i wsp. Br J Hematol 2008



Bendamustyna – szpiczak mnogi

Badanie I fazy (zastosowanie schematu BPT (bendamustyna, 
prednizon i talidomid) u chorych na oporną/nawrotową postać MM

Ramię A: chorzy z nawrotem po konwencjonalnej  
chemioterapii:

3 grupy po 4 - 6 osób  (różna dawka Thal)

Ramię B: chorzy z nawrotem po HD/ASCT
3 grupy po 4 - 6 osób  (różna dawka Thal)

2-10 cykli

Pönisch i wsp. Br J Hematol 2008



Bendamustyna – szpiczak mnogi
Badanie I fazy (zastosowanie schematu BPT (bendamustyna, 

prednizon i talidomid) u chorych na oporną/nawrotową postać MM

Wyniki:
Całkowity odsetek odpowiedzi - 89%
Dawka Thal - 50mg - 100%, 100mg - 62%, 200mg - 92%
PFS (mediana) – 11 miesięcy (9; 11; 10; odpowiednio), 
OS (mediana) - 19 miesięcy
Dwóch chorych leczonych wcześniej Thal - PR lub MR

Pönisch i wsp. Br J Hematol 2008

Objawy niepożądane:
Niedokrwistość - 5/28
Małopłytkowość – 2/28
Neutropenia – 12/28



Bendamustyna – szpiczak mnogi

bortezomib 1,3 mg/m2 iv w dniach 1,4,8,11

deksametason 40 mg iv w dniach 1,4,8,11

bendamustyna 50 – 100 mg/m2 w dniach 1 i 8

Eskalowana terapia z zastosowaniem bortezomibu, deksametazonu 
i bendamustyny u chorych na oporną/nawrotową postać MM

Fenk i wsp., Leuk Lymph 2007

Protokół leczenia:



Bendamustyna – szpiczak mnogi

50 chorych

23 chorych – 22 (44%)

monoterapia bortezomibem

38 chorych

bortezomib/
deksametazon

20 chorych – 14 (28%)

bortezomib/
deksametazon/
bendamustyna

12 chorych

15 chorych

7 chorych (14%) – 6 (12%)

całkowity odsetek odpowiedzi – 84%
czas przeżycia do progresji choroby – 8 m-cy
całkowity czas przeżycia - 20 m-cy

Fenk i wsp., Leuk Lymph 2007

Objawy niepożądane (3-4 stopień wg WHO):
Niedokrwistość – 29% , Neutropenia – 14%, Trombocytopenia – 29%
Zakażenia – 29%

7 chorych



Bendamustyna – szpiczak mnogi
Schemat z zastosowaniem bendamustyny, bortezomibu i 
prednizonu u chorych na  oporną/nawrotową postać MM 

Protokół leczenia:
bendamustyna 60 – 80 mg/m2 iv w dniach: 1 i 2 
bortezomib 1,3 mg/m2 iv w dniach: 1,4,8,11
prednizon 100 mg po w dniach: 1,4,8,11

cykle 21- dniowe do uzyskania najlepszej odpowiedzi lub 
progresji choroby

46 chorych na oporną/nawrotową postać MM
średnia liczba cykli przed BVP – 2 (1-6)

Wyniki:
ORR - 78% (2CR, 5nCR, 6 VGPR, 15 PR i 8 MR)
EFS i OS po 12 miesiącach: 46% i 79% Poenisch i wsp. 2007, Abs. 2723



Bendamustyna – szpiczak mnogi
Schemat z zastosowaniem bendamustyny, bortezomibu i 

deksametazonu u chorych na  oporną/nawrotową postać MM

Protokół leczenia:

bendamustyna 60 mg/m2 w dniu 1 i 8

bortezomib 1,3 mg/m2 iv w dniach 1,4,8,11

deksametazon 3 x 8 mg po w dniach 1-3 i 8-10

40 chorych (średnia wieku 66 lat, zakres 51-86)
średnia liczba linii przed BVD – 4 (2-10)

Wyniki:
ORR-85% (VGPR-25%, PR-47,5%, MR-12,5%)
czas trwania remisji (co najmniej PR) - 8 miesięcy
(zakres 2-26 miesięcy)

Hrusovsky i wsp. ASH 207, Abs. 4851



Schematy z zastosowaniem bendamustyny u 
chorych na oporną/nawrotową postać MM -

propozycje PGSz

Schemat BTP

bendamustyna
talidomid
prednizon

Schemat BVD

bendamustyna
bortezomib
deksametazon

nieplanowana procedura HD/ASCT

planowana procedura HD/ASCT



Schemat BTP u chorych na oporną 
nawrotową postać MM – propozycja PGSz

Protokół leczenia:

bendamustyna 70 mg/m2 iv w dniu 1 i 2

talidomid 100 mg/dobę po a’ la longue

prednizon 100 mg/ dobę po w dniu 1, 8, 15, 22

cykle podawane będą w odstępach 28-dniowych
maksymalnie 10 cykli leczenia

Grupa badana:

chorzy na oporną lub nawrotową postać MM
chorzy nie kwalifikowani do procedury HD/ASCT



Schemat BTP u chorych na oporną/ 
nawrotową postać MM

Kryteria włączenia:
Postać oporna lub nawrotowa MM
Przewidywany czas przeżycia ≥ 3 miesiące.
Dobry stan ogólny (≥ 60%wg skali Karnofsky’ego). 
Liczba płytek krwi ≥ 75 G/l. 
Stężenie Hb ≥ 8,0 g/dl (także uzyskane przez podanie transfuzji KKCz).
Liczba neutrofili (ANC) ≥ 1,5 G/l. 
Stężenie wapnia w surowicy < 14 mg/dl. 
Aktywność ASPAT i ALAT ≤ 2,5 x górny zakres normy. 
Stężenie bilirubiny całkowitej ≤ 1,5 górny zakres normy. 
Klirens kreatyniny ≥ 30 ml/min. 
Chorzy w wieku rozrodczym muszą zobowiązać się do stosowania 
antykoncepcji. 



Schemat BTP u chorych na oporną/ 
nawrotową postać MM

Kryteria wyłączenia: 
Polineuropatia obwodowa (3 i 4 stopień wg WHO).
Choroba psychiczna uniemożliwiająca współpracę w czasie leczenia.
Obecność innego nowotworu złośliwego
Okres ciąży lub laktacji.
Stwierdzona wcześniej nadwrażliwość na którykolwiek lek lub składnik 
preparatu.
Równoczesne uczestnictwo w innych próbach klinicznych



Schemat BTP w opornej/ nawrotowej postaci MM

Ocena odpowiedzi na leczenie:
badania wykonywane przed leczeniem oraz po 3 i 6 cyklach leczenia:
- morfologia krwi
- badania biochemiczne: białko całkowite, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, bilirubina         

ALAT, ASPAT, ALP, sód, potas, wapń, CRP
- czynniki rokownicze: beta-2-mikroglobulina, LDH
- immunoglobuliny: IgG, IgA, IgM, 
- wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda w surowicy krwi
- wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda w dobowej zbiórce moczu
- immunofiksacja z ilościową oceną białka monoklonalnego

Trepanobiopsja szpiku przed leczeniem i dla potwierdzenia CR

badania wykonywane przed rozpoczęciem każdego cyklu leczenia:
- morfologia krwi
- badania biochemiczne: białko całkowite, mocznik, kreatynina, kwas moczowy,  

bilirubina całkowita, ALAT, ASPAT, ALP, sód, potas, wapń    

1Durie et al., Leukemia 2006

Kryteria odpowiedzi wg:
International Myeloma Working Group Uniform Response Criteria1



Schemat BVD u chorych na oporną/ 
nawrotową postać MM – propozycja PGSz

bendamustyna 70 mg/m2 iv w dniu 1 i 8
bortezomib 1,3 mg/m2 iv w dniach: 1, 4, 8, 11

deksametazon 20 mg po w dniach: 1- 4 i 8-11

cykle podawane będą w odstępach 28-dniowych
pacjenci otrzymają maksymalnie 4 - 8 cykli leczenia

Protokół leczenia:

Grupa badana:
chorzy na oporną lub nawrotową postać MM:
- oporność na jedną, maksymalnie dwie linie leczenia 
- planowana procedura HD/ASCT



Dziękuję za uwagę
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