Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
a úradné určenie ceny lieku

Typ žiadosti A1P

Časť A

Údaje o žiadateľovi

1. Držiteľ registrácie:
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Janssen-Cilag International N.V.
Turnhoutseweg 30
Beerse
B-2340
Belgicko

2. Splnomocnený zástupca držiteľa registrácie (ak je určený):
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

3. Osoba oprávnená konať za držiteľa registrácie:
Meno a priezvisko:
E-mailová adresa:
Telefónne číslo (pevná linka, mobil):

Časť B

PharmDr. Anna Šuvadová
asuvadov@its.jnj.com
02/32408454, 0908711661

Údaje o lieku

1. Kód ŠÚKL-u, názov lieku, lieková forma, cesta podania, veľkosť balenia a sila:
1534D, IMBRUVICA 280 mg filmom obalené tablety, filmom obalené tablety, perorálne
použitie, tbl flm 30x1x280 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
2. ATC kód liečiva: L01EL01
3. Identifikácia lieku uvedením položky alebo podpoložky colného sadzobníka: 3004 9000
4. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením všetkých v ňom obsiahnutých liečiv:
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 280 mg ibrutinibu.
Pomocné látky so známym účinkom
Jedna 280 mg filmom obalená tableta obsahuje 56 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok:
Jadro tablety
koloidný oxid kremičitý bezvodý
sodná soľ kroskarmelózy
monohydrát laktózy
stearan horečnatý
mikrokryštalická celulóza
povidón
nátriumlaurylsulfát (E487)
Filmový obal
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IMBRUVICA 280 mg filmom obalené tablety
makrogol
polyvinylalkohol
mastenec
oxid titaničitý (E171)
čierny oxid železitý (E172)
červený oxid železitý (E172)
5. Typ lieku:
ORIGINÁLNY LIEK
1. GENERICKÝ LIEK
2. GENERICKÝ LIEK
3. GENERICKÝ LIEK
1. BIOLOGICKY PODOBNÝ LIEK
2. BIOLOGICKY PODOBNÝ LIEK
3. BIOLOGICKY PODOBNÝ LIEK
6. Registračné číslo:

EU/1/14/945/010

Dátum ukončenia platnosti rozhodnutia o registrácii lieku:
7. Návrh úradne určenej ceny lieku (cena od výrobcu alebo
dovozcu):
8. Prepočet navrhovanej úradne určenej ceny na maximálnu cenu
lieku vo verejnej lekárni:

nie je určený

Časť C

3 372,21 EUR
3 942,37 EUR

Štandardná dávka liečiva (ŠDL)

1. Veľkosť dennej definovanej dávky (DDD) určenej Svetovou
zdravotníckou organizáciou:

nie je určená

2. Návrh veľkosti ŠDL:

420 mg

3. Počet navrhovaných ŠDL v jednom balení lieku:

20

4. Odôvodnenie návrhu štandardnej dávky liečiva, ak sa návrh odlišuje od dennej definovanej
dávky liečiva určenej Svetovou zdravotníckou organizáciou:
Použitá metodika je v súlade s vyhláškou 435/2011 o spôsobe určenia štandardnej dávky
liečiva. Navrhujeme ŠDL na úrovni 420 mg v súlade s už určenou ŠDL v zozname
kategorizovaných liekov pre referenčnú skupinu L01EL01 Ibrutinib p.o.140 mg.

Časť D

Návrh zaradenia lieku v zozname kategorizovaných liekov

1. Návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za liek: Plná úhrada lieku vo výške
3 942,37 € za balenie t.j. 197,119 € za ŠDL.
2. Odôvodnenie návrhu maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za liek:
Návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne bol stanovený v súlade so zákonom
č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MZ SR č. 435/2011 Z. z a Vyhláškou MZ SR č. 93/2018.
3. Návrh indikačného obmedzenia:
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov
a) s relabujúcou alebo refraktérnou chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL), vo výkonnostnom
stave ECOG 0-2, s absolútnym počtom neutrofilov ≥ 0,75x109/l a s počtom krvných doštičiek ≥
30x109/l
1. ktorí sú refraktérni alebo u ktorých došlo k relapsu do 18 mesiacov od predchádzajúcej
liečby alebo
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2. u pacientov s prítomnou mutáciou TP53 alebo del 17p,
b) v monoterapii s doposiaľ neliečenou chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL),
c) v monoterapii s relabujúcim alebo refraktérnym lymfómom z plášťových buniek (MCL),
d) v monoterapii s Waldenströmovou makroglobulinémiou (WM), ktorí dostali aspoň jednu
predchádzajúcu liečbu, alebo v prvej línii liečby u pacientov, ktorí nie sú vhodní na
chemoimunoterapiu.
Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava; Onkologickom
ústave sv. Alžbety s.r.o., Bratislava; Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB
(Nemocnica sv. Cyrila a Metoda); Východoslovenskom onkologickom ústave, a.s., Košice; Klinike
hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice; Hematologickom
oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica; Klinike hematológie
a transfuziológie, Univerzitnej Nemocnice Martin; v hematologickej ambulancii Fakultnej nemocnice
Nitra; Oddelení klinickej hematológie, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
4. Návrh preskripčného obmedzenia na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára:
ONK, HEM
5. Návrh obmedzenia úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas: áno
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Časť E

Úradne určená cena lieku v iných členských štátoch EÚ

Uvádza sa v príslušnej národnej mene. Platí, že ak sa v členskom štáte nenachádza úradne
určená cena lieku totožnej veľkosti balenia, ako je veľkosť balenia lieku, ktorého európska
referenčná cena sa určuje, tak sa uvedie úradne určená cena, veľkosť a jednotková cena toho
balenia, ktoré má po prepočte najnižšiu jednotkovú cenu v zmysle § 2 písm. f) zákona č.
363/2011 Z. z.
Prepočet cien na menu euro sa vykoná na základe kurzu vypočítaného ako aritmetický priemer
denných referenčných výmenných kurzov vyhlásených Európskou centrálnou bankou za obdobie
dvanástich mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa žiadosť podáva.
Členský štát

Belgicko

Úradne určená cena lieku

3 826,80 EUR

Prepočet na
jednotkovú
cenu lieku
EUR

Bulharsko

BGN

EUR

EUR

Česká republika

CZK

EUR

EUR

Cyprus

EUR

Dánsko

DKK

Estónsko

EUR

EUR

EUR

EUR

Fínsko

Veľkosť
balenia/počet
kusov v balení
30

EUR
EUR

EUR

Francúzsko

3 330,60 EUR

EUR

30

Grécko

3 349,42 EUR

EUR

30

Holandsko

3 436,62 EUR

EUR

30

Chorvátsko

HRK

Írsko

EUR

EUR

Litva

EUR

EUR

Lotyšsko

EUR

EUR

Luxembursko

EUR

3 826,80 EUR

EUR

EUR

Maďarsko

HUF

Malta

EUR

EUR

Nemecko

EUR

EUR

Poľsko

PLN

Portugalsko

EUR

EUR

Rakúsko

EUR

EUR

Rumunsko
Slovinsko
Španielsko

EUR

EUR

17 094,28 RON 3 492,62 EUR
EUR
SEK

Taliansko

EUR

Európska referenčná cena lieku

EUR

EUR

30

EUR

4 388,75 EUR

Švédsko

30

EUR

EUR
EUR

30

EUR
EUR

3 372,21 EUR
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Časť F

Zoznam členských štátov EÚ, v ktorých má liek úradne určenú cenu spolu
s uvedením overiteľných zdrojov údajov o cene lieku podľa § 94 ods. 8 zákona

Vypĺňa sa, ak ide o liek podľa § 16 ods. 7 zákona, t.j. ak predmetom žiadosti je originálny liek a
v žiadnom členskom štáte EÚ nie sú registrované lieky iných držiteľov registrácie, ktoré by sa
vyznačovali rovnakou kombináciou liečiva, liekovej formy a množstva liečiva v jednej dávke lieku.
Na účely preukazovania úradne určenej ceny originálneho lieku podľa § 16 ods. 7 zákona sa na
počet kusov liekovej formy v balení lieku neprihliada.
1. členský štát:
2. členský štát:
3. členský štát:
4. členský štát:
5. členský štát:

Časť G

Overiteľný zdroj údajov:
Overiteľný zdroj údajov:
Overiteľný zdroj údajov:
Overiteľný zdroj údajov:
Overiteľný zdroj údajov:

Podmienená úhrada

V zmysle § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh maximálnej
sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od
nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov:
24 608 453 €
V zmysle § 15 ods. 3 písm. a) v spojení s § 10 ods. 3 písm. i) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe
verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 24 po sebe
nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do
zoznamu kategorizovaných liekov:
60 096 329 €
V zmysle § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh maximálnej
sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 36 po sebe nasledujúcich mesiacov od
nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov:
104 236 601 €
Uvedené sumy úhrad nezohľadňujú dôverné podmienky dojednané v rámci zmlúv so
zdravotnými poisťovňami.

Časť H

Zmluva so zdravotnou poisťovňou

ÁNO
NIE
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Príloha č.1

Údaje o účinnosti lieku podložené výsledkami klinických skúšok
ZHRNUTIE KLINICKÉHO PRÍNOSU LIEKU IMBRUVICA

IMBRUVICA (ibrutinib) je prvý ireverzibilný inhibítor BTK, ktorý cielene zasahuje do signálnej dráhy
BCR zohrávajúcej významnú úlohu v patogenéze niektorých vzácnych B-bunkových malignít,
vrátane chronickej lymfocytovej leukémie (CLL), lymfómu z plášťových buniek (MCL)
a Waldenströmovej makroglobulinémie (WM). Predstavuje účinnú a bezpečnú možnosť liečby
u pacientov s doteraz nenaplnenou medicínskou potrebou v indikáciách, ktoré sú predmetom
žiadosti: prvolíniová liečba CLL, R/R MCL a R/R WM.
Obrázok 1 Mechanizmus účinku lieku IMBRUVICA (ibrutinib), ktorý cielene zasahuje BCR signálnu
dráhu zodpovednú za rozvoj ochorení CLL, MCL,WM

BCR= B-bunkový antigénový receptor; BTK= Brutonova tyrozín kináza. Zdroj: (Wildgust M., 2014)

Výsledky klinických štúdií preukázali dlhodobú vysokú účinnosť a bezpečnosť lieku IMBRUVICA
v monoterapii aj v kombinácii po takmer 7,5 - ročnom sledovaní (medián follow-up 92 mesiacov)
pacientov s R/R MCL, po 8 - ročnom sledovaní pacientov s CLL s mediánom follow-up 87 mesiacov
a s mediánom follow-up 59 mesiacov u pacientov s WM. Žiadny iný liek nemá dokumentované
také dlhodobé dáta u vzácnych B-bunkových malignít ako ibrutinib.
Vyššia miera dlhodobých odpovedí na liečbu, významne zlepšené dlhodobé prežívanie (PFS, OS)
preukázané v klinických štúdiách v porovnaní s placebom, inými monoterapiami alebo
kombinovanými režimami podporujú a potvrdzujú, že liečba IMBRUVICOU má kľúčové miesto
v trvalom manažmente pacientov s CLL, R/R MCL, R/R WM.
• V porovnaní s ostatnými terapiami je ibrutinib najúčinnejšou (PFS, OS, ORR) a najbezpečnejšou
prvolíniovou liečbou u všetkých pacientov s CLL (1L aj R/R CLL) a to bez ohľadu na vek,
komorbidity, kondíciu alebo prítomnosť genetických a chromozomálnych abnormalít.
IMBRUVICA je rovnako vysoko účinná a bezpečná u všetkých pacientov, teda u vysoko
rizikových (starších, s prítomnou deléciou (11q), s nemutovaným IGHV) aj u pacientov s nízkym
rizikom ochorenia (mladších, fit pacientov) ako aj u pacientov s najhoršou prognózou –
prítomnou deléciou (17p) a/alebo mutáciou TP53.
• Taká vysoká miera kompletných odpovedí, aká sa dosiahla pri liečbe IMBRUVICA u pacientov
s R/R MCL, bola dovtedy historicky pozorovaná iba pri podávaní kombinovaných intenzívnych
vysokodávkovaných, vysoko myelotoxických chemoterapeutických režimov.
• Ibrutinib je prvým registrovaným liekom na liečbu WM. Systémové liečby WM sú v súčasnosti
používané off-label, pretože boli pôvodne vyvinuté pre liečbu pacientov s inými
lymfoproliferatívnymi ochoreniami. Z dlhodobého hľadiska, možno IMBRUVICU charakterizovať
ako najaktívnejšiu liečbu v monoterapii R/R WM, pričom liečebná odpoveď takisto nie je závislá
od veku, pohlavia, celkového stavu, mutačného genotypu MYD88/CXCR4, či hodnoty
medzinárodného prognostického indexu pre WM (IPSSWM).
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•

U relaps-refraktérnych foriem ochorení (R/R CLL, R/R MCL a R/R WM) bola odpoveď na liečbu
IMBRUVICA preukázaná bez ohľadu na počet predchádzajúcich línií liečby. Čím sa liečba
indikovala v skoršej línii, tým bol prínos signifikantne vyšší.

Výnimočnosť lieku IMBRUVICA podčiarkuje aj priaznivejší bezpečnostný profil v porovnaní
s ostatnými konvenčne používanými terapiami a veľmi dobrá dlhodobá tolerabilita. V priebehu
liečby sa výskyt nežiaducich udalostí (najmä stupňa 3 a 4) znižuje. Všetky NÚ sú ľahko
manažovateľné. Nespornou výhodou ibrutinibu je aj perorálne podávanie raz denne.
Výsledky klinických štúdií s IMBRUVICA sú plne konzistentné so zisteniami pozorovanými
v podmienkach bežnej klinickej praxe.
CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA (CLL)
Stručná charakteristika ochorenia
Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je lymfoproliferatívne ochorenie, ktoré charakterizuje klonová
expanzia a akumulácia malých zrelo vyzerajúcich lymfocytov v krvi, kostnej dreni a lymfatických
tkanivách. Všeobecne neoplastické lymfocyty sú B-bunkového radu. Významnú úlohu v rozvoji
ochorenia hrajú genetické zmeny na úrovni štyroch signálnych dráh (Notch signálna dráha, Wnt
signálna dráha, zápalová signálna dráha a B-bunková signalizácia). Navyše sa zmeny pozorovali aj
v intracelulárnych procesoch reparácie DNA, modifikácie chromatínu a v spracovaní RNA (Chudej
J., Sokol J., et al., 2014).
Klinický obraz:
Viac ako 40% pacientov nemá žiadne príznaky a choroba sa zistí náhodne, alebo v rámci vyšetrenia
nebolestivej lymfadenopatie alebo absolútnej lymfocytózy. Pacienti môžu mať mierne príznaky ako
únava, slabosť a zhoršenie kondície, a to aj bez orgánového postihnutia a anémie. Niekedy sa CLL
prejaví exacerbáciou pľúcneho, cerebrovaskulárneho ochorenia alebo ochorenia koronárnych artérií.
Chorí s pokročilejšou chorobou chudnú, majú rekurentné infekcie, krvácanie alebo anemický
syndróm. Asi 80% chorých má nebolestivú lymfadenopatiu, najčastejšie sú postihnuté krčné,
supraklavikulárne, axilárne a inguinálne uzliny. Približne polovica chorých má splenomegáliu
mierneho stupňa. Prvým príznakom môže byť autoimúnna hemolytická anémia, autoimúnna
trombocytopénia alebo izolovaný útlm erytropoézy.
Klasifikácia:
Poznáme dve odlišné biologické a prognostické formy CLL. Približne polovica CLL prípadov vykazuje
hypermutáciu V génu, čo poukazuje na pôvod z postgerminálnych pamäťových B buniek.
Agresívnejší priebeh má B-CLL, ktorá vzniká z naivnej pregerminálnej CD5+ bunky, nemutovaný
IGHV status.
Diagnostika:
Pri významnom pokroku v terapii CLL nie sú v súčasnosti dva systémy na určenie klinického štádia,
RAI a BINET, dostatočné na odlíšenie prognostických podskupín, Tabuľka 1 (Pflug N., Bahlo J., et
al., 2014).
Tabuľka 1 Určenie klinického štádia CLL podľa Raia a Bineta – rozsah ochorenia a jeho komplikácií
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Genetické a chromozomálne aberácie ako prognostické ukazovatele
Významnú úlohu zohrávajú prognostické a prediktívne biomarkery. Prognostické biomarkery
odrážajú biológiu ochorenia, definujú prognózu bez liečby, počas liečby definujú prognózu nezávisle
od typu liečby. Prediktívne biomarkery poskytujú informáciu o pravdepodobnom benefite určitého
typu liečby. Účinnosť určitej liečby je vždy odlišná v prítomnosti ako v neprítomnosti prediktívneho
biomarkeru. Biomarker môže mať zároveň prognostické aj prediktívne vlastnosti (vek, štádium
ochorenia, nemutovaný IGHV stav, del 17p, mutácia TP53) (Gaidano G., Rossi D., 2017).
Ostatné dve dekády vyprodukovali záplavu potenciálnych prognostických ukazovateľov, ktoré
poskytujú prognostickú informáciu nezávisle od klinického štádia (Cramer P., Hallek M., 2011).
Obzvlášť genetické a chromozomálne aberácie ukázali prognostický význam. Medzinárodná
pracovná skupina vypracovala prognostický systém, ktorý kombinuje klinické, biologické a genetické
informácie (Wierda WG., O'brien S., et al., 2007) (Shanafelt TD., Jenkins G., et al., 2009) (Pflug N.,
Bahlo J., et al., 2014) (Cortese D., Sutton LA., et al., 2014) a nazýva sa „CLL Internacionálny
Prognostický Index“ (CLL International Prognostic Index=CLL-IPI) (International C. L. L. I. P. I.
working group, 2016).
CLL-IPI používa 5 nezávislých prognostických faktorov:
•
•
•
•
•

TP53 status (žiadne abnormality vs cytogenetické abnormality delécia 17p a/alebo mutácia
TP53, ktoré sa spolu nazývajú TP53 dysfunkcia)
IGHV mutačný status (mutačný stav variabilnej časti ťažkého reťazca Ig génu (VH);
mutovaný vs nemutovaný)
β2-mikroglobulín (≤3,5 mg/l vs >3,5 mg/l)
klinické štádium (Binet A/ Rai 0 vs Binet B-C/ Rai I-IV)
vek (≤ 65 r. vs > 65 r.)

CLL-IPI definuje 4 rizikové skupiny so signifikantne odlišným 5 ročným prežívaním (CLL-IPI nízke
riziko – 5-ročné prežívanie 93,2%, stredné riziko – 79,3%, vysoké riziko – 63,3%, veľmi vysoké riziko
– 23,3%), pričom príslušná kategória pre konkrétneho chorého sa dá zistiť online na
https://qxmd.com/calculate/calculator_375/cll-ipi.
CLL-IPI
umožňuje
vo
väčšej
miere
individualizovaný manažment pacientov s CLL v klinickej praxi. Je potrebné zdôrazniť, že pacienti s
včasnými štádiami, s nízkym CLL-IPI alebo asymptomatickí nevyžadujú liečbu ani v ére nových
liekov.
K moderným prognostickým ukazovateľom okrem cytogenetických znakov/aberácií identifikovaných
FISH vyšetrením (časté: delécia 13q14, trizómia 12, menej časté: delécia 11q22 – 23, delécia 17p13,
delécia 6q21, prípadne ich kombinácie), mutácie TP53 génu a mutačného statusu génu pre ťažký
reťazec imunoglobulínov (IGHV) patrí napríklad aj expresia znaku CD38 a ZAP-70 (zeta associated
protein 70 kDa) na leukemických lymfocytoch.
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Najsilnejšími negatívnymi prediktormi ochorenia CLL sú však delécia (17p13)/mutácia TP53
génu a nemutovaný stav IGHV, Tabuľka 2 (Parker TL., Strout MP., 2011).
Tabuľka 2 Nové prognostické markery CLL na molekulovo-genetickej úrovni (upravené podľa: Parker
TL., Strout MP., 2011)

Zdroj: (Chudej J. Sokol J. et al., 2014)

Del 17p/mutácia TP53
Pacienti s detegovanou deléciou 17p alebo mutáciou TP53 (približne 5% v čase stanovenia diagnózy
až do 10% pri začatí liečby) majú najhoršiu prognózu, s priemerným celkovým prežívaním 2 - 5 rokov
(Eichhors B., et al., 2015). Gén TP53 sa nachádza na krátkom ramienku chromozómu 17 v oblasti
označovanej 17p13.1. Aktivácia proteínu p53, ktorý je produktom génu TP53 vedie k zastaveniu
bunkového delenia. Strata oblasti 17p13.1, označovaná ako delécia 17p alebo mutácie génu TP53
vedú k nádorovému procesu, keďže inhibičná aktivita proteínu p53 na bunkové delenie je
eliminovaná. Nielen v prípade CLL, ale aj pri celom spektre onkologických ochorení sú delécia 17p
a/alebo mutácie génu TP53 spojené so zvlášť zlou prognózou pre pacienta, rezistenciou na
chemoterapiu a rýchlym relapsom ochorenia pri liečbe chemoimunoterapiou (Surget S., et al., 2014)
(International CLL-IPI working group, 2016).
IGHV mutačný status
Na rozdiel od cytogenetických abnormalít, ktoré sa môžu meniť v priebehu choroby, pacientov IGHV
mutačný status zostáva konštantný (Hamblin TJ., et al., 1999) (Zenz T., et al., 2010). Pri diagnóze
má približne 40% pacientov s CLL nemutovaný IGHV (Byrd J., et al., 2015). IGHV-nemutované CLL
bunky majú väčšiu pravdepodobnosť získania rizikových genetických lézií ako IGHV-mutované CLL
bunky, najmä del (11q) a del (17p) (Zenz T., et al., 2010).
V súčasnosti je v SR úplne štandardné vstupné genetické vyšetrenie – interfázová FISH (detekcia
typických genomických aberácií – najmä del 17p) a stanovenie mutácie TP53. Štandardom sa stala
aj analýza mutačného stavu IGHV. Posledné dôkazy (Hallek M., Cheson B.D., et al., 2018)
naznačujú, že testovanie na stav mutácie IGHV a del (11q) by sa malo vykonávať ako štandard pre
všetkých pacientov s novodiagnostikovanou CLL, keďže ide o konzistentné a robustné prognostické
markery, nezávislé od klinického štádia.
Liečba pacientov s CLL a medzinárodné odporúčania pre liečbu CLL:
Indikácie na začatie liečby definuje NCI-SWG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)
a novšie IWCLL (International Workshop on CLL) (Hallek M., Cheson BD., et al., 2008) (Cheson B.,
Bennet JM., et al., 1996). Vo všeobecnosti pacientov s nízkym rizikom (Rai 0 a Binet A) kontrolujeme
bez liečby. Stratégiu „watch and wait” aplikujeme aj u pacientov s intermediárnym rizikom Rai I – II a
Binet B, ktorí nejavia známky aktívnej choroby. Pre výber liečebnej stratégie je rozhodujúci vek (< 65
rokov a ≥ 65 rokov) a výkonnostný stav pacientov, komorbidity, rizikové faktory a odpoveď na liečbu
(Mikušková E., Demitrovičová L., 2008).
Iniciálna liečba CLL podľa medzinárodných odporúčaní:
V prvej línii liečby CLL sa používa štandardne okrem kombinácie rituximabu s bendamustínom (BR)
alebo režimu s fludarabínom FCR (fludarabín, cyklofosfamid, rituximab), prípadne jeho modifikácia
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FCR-lite (redukovaný režim so zníženými dávkami cyklofosfamidu a fludarabínu) aj cielená terapia
BTK inhibítormi a PI3K s CD20, ak nie je vhodná alternatívna liečba a venetoklax v prípade, ak
pacient nie je vhodný na liečbu BTK inhibítormi. V súčasnosti existuje celý rad molekúl, ktorých
spoločným menovateľom je ich schopnosť zasahovať konkrétne ciele v signálnych dráhach, ktoré
hrajú úlohu v patogenéze CLL. Pri zlom výkonnostnom stave je historická liečba chlorambucilom aj
dnes alternatívou u starších pacientov > 70 rokov, alebo pri závažnej komorbidite, keď očakávané
obdobie prežitia je menej ako 2 roky (bez súvisu s CLL) (Chudej J., Sokol J., et al., 2014).
 Americké odporúčania NCCN v1.2022 (NCCN guidelines, 2021):
Liečba 1. línie u celej skupiny pacientov (bez/s významnými komorbiditami, s/bez del 17p alebo mut
TP53 podľa najaktuálnejších amerických odporúčaní NCCN v1.2022 (vypracované 8. septembra
2021) je schematicky znázornená na Obrázok 2:
Preferované režimy:
• Ibrutinib (Category 1)
• Akalabrutinib + obinutuzumab (Category 1)
• Venetoklax + obinutuzumab (Category 1)
Obrázok 2 NCCN v1.2022 - americké odporúčania pre 1. líniu liečby CLL

Zdroj: NCCN v1.2022 (NCCN guidelines., 2021)

 Európske odporúčania ESMO 2021 (Eichhorst B., Robak T., et al., 2021):
Podľa aktuálnych európskych odporúčaní ESMO z roku 2021 by mal byť výber liečby v 1. línii CLL
okrem vyhodnotenia prítomnosti del (17p)/mut TP53 založený aj na posúdení rizikového faktora,
ktorým je mutačný status – IGHV. Odporúčania sú nasledovné:
•

Pacienti s deléciou (17p)/mutáciou TP53 majú veľmi nepriaznivú prognózu a často
neodpovedajú na štandardnú chemoterapiu alebo chemoimunoterapiu. Preto sa u doteraz
neliečených pacientov s prítomným rizikovým faktorom, akým je delécia (17p) /mutácia TP53
odporúča, aby boli liečení inhibítorom Brutonovej tyrozínkinázy/BTK (ibrutinib alebo
akalabrutinib) už v prvej línii [III, A]. V prípade dostupnosti môže byť alternatívou v 1. línii
liečby týchto pacientov inhibítor BCL2-proteínu, venetoklax, podávaný kontinuálne
v monoterapii alebo v kombinácii s obinutuzumabom počas celkovo 12 cyklov [III, A]. Z
dôvodu závažných infekčných komplikácií sa inhibítor PI3K (inhibítor fosfatidylinozitol-3-
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kinázy), idelalisib v kombinácii s rituximabom odporúča v prvej línii len u pacientov, ktorí nie
sú vhodní na liečbu inhibítormi BTK (ibrutinib) ani inhibítorom BCL2-proteínu (venetoklax)
[III, A], Obrázok 3.
•

U pacientov s nemutovaným IGHV stavom a bez delécie (17p)/mutácie TP53, ktorí sú
v dobrom výkonnostnom stave bez komorbidít (´fit pacienti`) sa v 1. línii odporúča indikovať
ibrutinib a v prípade nedostupnosti alebo intolerancie ibrutinibu chemoimunoterapiu
(preferenčne FCR) [I, A]. U pacientov s prítomnými komorbiditami (´unfit pacienti`) sú
odporúčané inhibítory BTK (ibrutinib alebo akalabrutinib) alebo venetoklax v kombinácii
s obinutuzumabom podávaný počas celkovo 12 cyklov. V prípade nedostupnosti alebo
intolerancie týchto liečob možno zvážiť chemoimunoterapiu chlorambucilom + obinutuzumab
[I, A], Obrázok 3.

•

Ibrutinib je odporúčanou prvolíniovou liečbou aj u CLL pacientov s mutovaným IGHV
stavom a bez delécie (17p)/mutácie TP53, ktorí sú v dobrom výkonnostnom stave bez
komorbidít (´fit pacienti`) [I, A], alternatívou u týchto pacientov je chemoimunoterapia na báze
FCR. V prvolíniovej liečbe komorbidných ´unfit` pacientov sa odporúčajú tie isté postupy ako
u pacientov s nemutovaným IGHV stavom, Obrázok 3.

Obrázok 3 ESMO 2021 – európske odporúčania pre 1. líniu liečby CLL

Poradie odporúčaných liečebných modalít v 1. línii pre každú podskupinu pacientov s CLL je stanovené na základe odporúčaní
odborníkov, podľa ktorého v prípade, že existujú dve rozdielne terapeutické možnosti s dôkazmi o porovnateľnej účinnosti,
tak je v grafe uprednostnená liečebná možnosť s fixnou dĺžkou podávania pred liečbou podávanou kontinuálne do progresie
alebo neprijateľnej toxicity.
BR, bendamustín + rituximab; CIT, chemoimunoterapia; CLBO, chlorambucil + obinutuzumab; CLL, chronická lymfocytová
leukémia; FCR, fludarabín, cyklofosfamid a rituximab; IGHV, variabilná časť ťažkého reťazca Ig génu.
a CIT je alternatívnou možnosťou liečby jedine v prípade intolerancie alebo nedostupnosti cielenej liečby.
b Liečbu BR možno alternatívne zvážiť u pacientov starších ako 65 rokov.
c Ak je dostupná.
d Ak je liečba schválená a dostupná.
Zdroj: ESMO guidelines 2021 (Eichhorst B., Robak T., et al., 2021)

Na základe odporúčaní iwCLL a NCCN sa má vždy pred zahájením liečby spraviť test na mutáciu
IGHV, nakoľko bola potvrdená lepšia prognóza pacientov s mutovaným IGHV v porovnaní s
nemutovaným stavom (Hallek M., Cheson B.D., et al., 2018).
Niektoré krajiny EÚ v rámci kritérií rozhodovania o postupoch v 1. línii liečby CLL v národných
odporúčaniach už zohľadňujú z rizikových faktorov nielen prítomnosť del 17p/mutácie TP53, ale aj
nemutovaný stav IGHV a del 11q. Patria k nim napríklad národné odporúčania v Nemecku,
Španielsku a Chorvátsku a sú verejne dostupné na internete:
• Onkopedia. Chronische Lymphatische Leukämie 2020
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/chronische-lymphatische-leukaemiecll/@@guideline/html/index.html
• KROHEM: RADNA SKUPINA ZA KRONIČNU LIMFOCITNU LEUKEMIJU (KLL) 2019
https://www.krohem.hr/kronicna-limfocitna-leukemija-kll/
• GELLC Algoritmo de tratamiento actual de la LLC 2019/2020
https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2019/06/03/Guia-Clinica-LLC-con-Aval.pdf
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Obrázok 4 Prehľad medzinárodných odborných odporúčaní pre 1. líniu liečby CLL

Zdroj: 1. NCCN Guidelines CLL/SLL, Version 2.2021 (v1.2022, vypracované 8.september 2021) 2. Spanish CLL Guidelines
(GELLC, December 2020) 3. Croatian CLL Guidelines (KROHEM, 2019) 4. German CLL Guidelines (Onkopedia 2020) 5.
Dutch CLL guidelines (HOVON, 2021) 6. ESMO CLL Guidelines 2020. (B. Eichhorst T., Robak E., et al., 2021) Epub 2020

Liečba R/R CLL podľa medzinárodných odporúčaní:
 Americké odporúčania NCCN v1.2022 (NCCN guidelines, 2021):
Odporúčania NCCN v1.2022 pre liečbu pacientov s R/R CLL u všetkých pacientov (bez/s
významnými komorbiditami, s/bez del 17p alebo mut TP53) sú uvedené na nasledujúcom obrázku.
Obrázok 5 NCCN v1.2022 - americké odporúčania pre liečbu R/R CLL
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NCC WG. Byrd JC., et al., 2020)
Zdroj: NCCN v1.2022 (NCCN guidelines., 2021)

 Európske odporúčania ESMO 2021 (Eichhorst B., Robak T., et al., 2021):
Podľa najaktuálnejších ESMO odporúčaní z roku 2021 sa v prípade:
•

symptomatického relapsu do 3 rokov (krátke trvanie remisie < 36 mesiacov) od začatia liečby
chemoimunoterapiou alebo pri refraktérnom ochorení odporúča jedna z dvoch nasledujúcich
možností [I, A]: kontinuálna terapia inhibítorom BTK ibrutinib alebo akalabrutinib
(prípadne iným, ak je dostupný) alebo kombinácia BCL2 antagonistu venetoklax
s rituximabom podávaná počas 24 mesiacov. Alternatívne možno zvážiť PI3K inhibítor
idelalisib v kombinácii s rituximabom [II, B] alebo venetoklax v monoterapii (ak zlyhala liečba
CHIT alebo BCR inhibítorom) [III, B], Obrázok 6.

•

Ak pacient zrelabuje po viac ako 3 rokoch od začatia liečby chemoimunoterapiou, t.j. ak
remisia trvala dlhšie > 36 mesiacov, odporúča sa zopakovať liečbu prvej línie [II, B] alebo ju
zmeniť na inhibítor BTK ibrutinib alebo akalabrutinib. Ak pacient zrelaboval na
predchádzajúcej liečbe ibrutinibom, preferuje sa podanie venetoklaxu s rituximabom.
Alternatívne možno zvážiť idelalisib v kombinácii s rituximabom alebo samotnú
chemoimunoterapiu, pričom liečba na báze FCR sa neodporúča kvôli nežiaducej toxicite a
zvýšenému riziku rozvoja sekundárnej myeloidnej neoplázie [V, B] a opätovné podanie
režimu BR je možné iba v prípade, ak odpoveď na predchádzajúcu liečbu trvala minimálne
3 roky [II, B], Obrázok 6.

•

U pacientov s prítomnou del (17p)/mutáciou TP53 sa v prípade R/R CLL odporúčajú
liečebné postupy identické ako pri skorom relapse (do 3 rokov). Alogénna transplantácia
krvotvorných kmeňových buniek je vhodná iba u ´fit´ pacientov, Obrázok 6.
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Obrázok 6 ESMO 2021 – európske odporúčania pre liečbu R/R CLL

alloSCT, alogénna transplantácia kmeňových buniek; BCRi, inhibítor receptora B-buniek; CIT, chemoimunoterapia; CLL,
chronická lymfocytová leukémia; FCR, fludarabín, cyklofosfamid a rituximab; R, rituximab.
a Preferovaná terapia po predchádzajúcej liečbe ibrutinibom.
b Po zlyhaní chemoimunoterapie a liečby inhibítorom BCR.
c Opätovné podanie FCR sa neodporúča
Zdroj: ESMO Guidelines 2021 (Eichhorst B., Robak T., et al., 2021)

Americké aj európske odporúčania (NCCN, ASH, ESMO) jednoznačne uvádzajú ibrutinib ako
špecifickú cielenú terapiu odporúčanú v liečbe prvej línie, aj v liečbe R/R CLL.
Podľa najnovších amerických odporúčaní NCCN v1.2022 je ibrutinib odporúčaný ako
preferovaná liečba bez ohľadu na vek, komorbidity a prítomnosť genetických abnormalít
(“fit” aj “unfit” pacienti) NCCN guidelines, 2021).
NENAPLNENÁ MEDICÍNSKA POTREBA
Iniciálna liečba CLL (1. línia)
Súčasné chemoimunoterapeutické možnosti v 1. línii liečby CLL sú postavené na kompromise medzi
účinnosťou a súvisiacou nežiaducou toxicitou. Vo všeobecnosti platí, že čím je liečba účinnejšia
(vyššia miera dosiahnutých odpovedí a kompletných remisií, prípadne zlepšenie celkového
prežívania), tým sa vyznačuje vyššou mierou toxicity (najmä hematologickej). Naopak, menej toxické
režimy nie sú dostatočne účinné, Obrázok 7 (Hillmen P., Robak T., et al., 2015) (Goede V., Fischer
K., et al., 2014) (Shanafelt T., 2013).
Obrázok 7 Účinnosť vs toxicita historicky používanej liečby CLL
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A=alemtuzumab; Aes=nežiaduce udalosti; B=bendamustín; BR=bendamustín + rituximab; Clb=chlorambucil; F=fludarabín;
FC=fludarabín + cyklofosfamid; FCR=fludarabín + cyklofosfamid + rituximab; FR=fludarabín + rituximab; G3=stupeň 3;
Obi=obinutuzumab; Ofa=ofatumumab; PFS=prežívanie do progresie; R=rituximab.
Pozn.: Graf má len názorný charakter. Liečebné režimy sú zoradené podľa výsledkov PFS alebo % podielu pacientov,
u ktorých boli reportované nežiaduce udalosti stupňa ≥3 v klinických štúdiách; avšak, akékoľvek priame porovnanie nie je
možné z dôvodu rozdielnosti v použitých metódach a populácii pacientov.

Väčšina pacientov s CLL sú práve starší ľudia > 60 rokov, s prítomnými viacerými komorbiditami; až
89,3% všetkých pacientov s CLL má ≥ 1 závažnú komorbiditu (napr. ischemickú chorobu srdca,
periférne cievne ochorenie, diabetes, pľúcne choroby) (Gordon MJ., Lewis LD., et al., 2017)
(Thurmes P., Call T., et al., 2008). Starší pacienti netolerujú štandardnú liečbu z dôvodu toxicity.
U mladších pacientov s očakávanou kratšou dobou prežitia môže štandardná chemoimunoterapia
viesť k rozvoju sekundárnych malignít (napr. akútnej myeloidnej leukémii [AML],
myelodysplastickému syndrómu [MDS]) ako aj k vývoju ďalšej genomickej instability (Ferrajoli A.,
2010) (Shvidel, L.A., Braester O., et al., 2011). Chemoimunoterapeutické režimy, ako FCR, BR,
alemtuzumab, chlorambucil, obinutuzumab+chlorambucil alebo idelalisib+rituximab sú neúčinné
u rizikových pacientov s prítomnou del(17p)/mutáciou TP53 a nemutovaným IGHV statusom, ktorých
prognóza je výrazne zhoršená (Hallek M., Fischer K., et al., 2010) (Fischer K., Cramer P., et al. 2011)
(Goede V., Fischer K., et al., 2014) (Stilgenbauer S., Schnaiter A., et al., 2014) (Hillmen P., Skotnicki
AB., et al., 2007). Nevýhodou fludarabínových režimov je vyšší stupeň hematologickej toxicity (Gr.
3-4), ktorý pretrváva aj po skončení liečby takmer u 89% pacientov (Flinn IW., Neuberg DS., et al.,
2007). Navyše, BCR inhibítor, idelalisib (inhibítor PI3K), z dôvodu závažných infekčných komplikácií
odporúča Európska lieková agentúra (EMA) v prvej línii len u pacientov, ktorí nie sú vhodní na
alternatívnu liečbu (EMA. CHMP assessment report. Zydelig, 2014).
V praxi preto chýba liečba CLL, ktorá:
• by mohla byť podaná v 1. línii všetkým pacientom s CLL, bez ohľadu na vek,
komorbidity, či prítomnosť genetických a chromozomálnych rizikových faktorov
• vyznačovala sa výrazne vyššou klinickou účinnosťou vrátane zlepšenia
hematologických parametrov a zároveň vyššou bezpečnosťou
• by bola pohodlná a bezpečná najmä pre starších ľudí (u starších ľudí je preferované
perorálne podanie lieku)
• z ktorej by profitovali pacienti s najhoršou prognózou, t.j. s prítomnou del
17p/mutáciou TP53 génu a nemutovaným IGHV
Liečba R/R CLL
Účinná liečba pacientov s relabovanou alebo refraktérnou CLL je stále významnou nenaplnenou
medicínskou potrebou najmä u vysoko rizikových pacientov, starších a nevhodných na štandardnú
chemoimunoterapiu, ale aj u mladších pacientov s neskorým relapsom (>36 mesiacov).
•

R/R CLL: “fit” pacienti v štandardnom riziku ochorenia

Aj u mladších “fit” pacientov s vysokou mierou dlhodobých odpovedí na iniciálnu liečbu (>36
mesiacov) môže dôjsť k neskoršiemu relapsu ochorenia, kedy je zvyčajne indikované opakované
podanie štandardnej chemoimunoterapie. To je však spojené s kratšími remisiami, rizikom
sekundárnych malignít a vývojom ďalších genomických abnormalít (Stilgenbauer S., Zenz T., 2010)
(Ferrajoli A., 2010) (Shvidel, L.A., Braester O., et al., 2011). Klonový vývoj s deléciou 17p/mutáciou
TP53 génu bol detekovaný až u 30-50% pacientov s R/R CLL, u predtým neliečených pacientov je
prítomnosť týchto genetických abnormalít oveľa menej častá (Stilgenbauer S., Zenz T., 2010).
Nenaplnenú medicínsku potrebu u mladších “fit” pacientov s CLL, ktorých ochorenie
sprogredovalo, predstavuje druholíniová liečba, ktorá by poskytla dlhšie trvanie remisií.
•

R/R CLL: starší alebo “unfit” pacienti s možnou prítomnou deléciou (17p)

Starší pacienti vo veku ≥65 rokov, bez ohľadu na prítomnosť del 17p, nie sú vhodní na opakované
podanie chemoimunoterapie v liečbe relapsu, pretože ju netolerujú z dôvodu častých komorbidít.
Takisto pacienti s pre-existujúcimi cytopéniami nie sú na CHIT vhodní.
U starších pacientov > 70 rokov, alebo pri závažnej komorbidite s R/R CLL tak v praxi vyvstáva
potreba perorálnej liečby v 2. línii, ktorú by pacienti dobre tolerovali a ktorá by sa vyznačovala
vyššou mierou dosiahnutých kompletných remisií.
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•

R/R CLL: pacienti s vysokým rizikom ochorenia

K vysoko rizikovým pacientom s R/R CLL patria pacienti s najsilnejšími negatívnymi prediktormi –
deléciou 17p/mutáciou TP 53 diagnostikovanou už na začiatku ochorenia a/alebo s refraktérnou
chorobou a/alebo s včasným relapsom (< 24 mesiacov) a relapsom ochorenia < 36 mesiacov.
U týchto pacientov je vzhľadom k ich prognóze potreba vysoko tolerovanej liečby zaručujúcej
dlhodobé remisie najsilnejšia.
Požiadavku doteraz nenaplnenej medicínskej potreby spĺňa liek IMBRUVICA (ibrutinib), AKO
PRVÝ IREVERZIBILNÝ INHIBÍTOR BTK, KTORÝ CIELENE ZASAHUJE DO SIGNÁLNEJ DRÁHY
BCR ZOHRÁVAJÚCEJ VÝZNAMNÚ ÚLOHU V PATOGENÉZE CLL A PREDSTAVUJE ÚČINNÚ
A BEZPEĆNÚ MOŽNOSŤ LIEČBY U DOTERAZ NELIEČENÝCH PACIENTOV S CLL, ALE AJ
U PACIENTOV S RELAPSOM OCHORENIA.
IMBRUVICA – KLINICKÝ PRÍNOS V LIEČBE PACIENTOV S DOPOSIAĽ NELIEČENOU CLL
Klinická účinnosť a bezpečnosť lieku IMBRUVICA u pacientov s doposiaľ neliečenou CLL bola
preukázaná v klinických štúdiách, z ktorých najdôležitejšie sú:
A. Registračná štúdia RESONATE-2 (PCYC-1115-CA) – multicentrická, randomizovaná
štúdia fázy III porovnávajúca ibrutinib a chlorambucil u predtým neliečených starších
pacientov s CLL a lymfómom malých lymfocytov (SLL) vo veku ≥ 65 rokov, s otvoreným
pokračovaním v predĺženej časti štúdie RESONATE-2 (PCYC- 1116-CA) (Burger JA.,
Tedeschi A., et al., 2015) (Wierda WB, J., Chanan-Khan A., et al., 2018) (Burger JA., Barr
P., et al., 2019) (Barr P., Owen C., et al., 2021).
B. Štúdia PCYC-1102/1103 – multicentrická, štúdia fázy Ib/II so samostatným ramenom
(ibrutinib) u predtým neliečených pacientov s CLL/SLL aj R/R CLL/SLL, pokračujúca
v predĺženej fáze (Byrd JC., Furman RR., et al., 2015) (Coutre S., Furman R., et al. 2015)
(Byrd JC., Furman RR., et al., 2018).
C. Štúdia iLLUMINATE (PCYC-1130) – otvorená, multicentrická, randomizovaná, štúdia fázy
III u predtým neliečených pacientov s CLL a lymfómom malých lymfocytov (SLL)
s prítomným ≥ 1 rizikovým faktorom, randomizovaných na kombinovanú liečbu ibrutinib +
obinutuzumab alebo kombináciu chlorambucil + obinutuzumab (Moreno C., Greil R., et al.,
2019).
A dve ďalšie štúdie:
D. Štúdia ALLIANCE – off-label, otvorená, multicentrická, randomizovaná, štúdia fázy III
porovnávajúca ibrutinib, kombináciu ibrutinib + rituximab alebo kombináciu bendamustín +
rituximab (BR) u predtým neliečených pacientov s CLL vo veku ≥ 65 rokov. (Woyach JA.,
Ruppert, AS., et al., 2018) (Woyach JA., Ruppert, AS., et al., ASH, 2018).
E. Štúdia ECOG-1912 – otvorená, randomizovaná štúdia fázy III u predtým neliečených
pacientov s CLL vhodných na liečbu režimom FCR, porovnávajúca liečbu ibrutinib +
rituximab a FCR. Štúdia momentálne prebieha (Shanafelt T., Wang XV., et al., 2019).
Aktuálne prebiehajú aj ďalšie štúdie ibrutinib v kombinácii s chemoimunoterapiou (štúdia fázy II
CAPTIVATE: ibrutinib + venetoklax, štúdia fázy III GLOW: ibrutinib + venetoklax vs chlorambucil +
obinutuzumab) a štúdia fázy III CLL12 porovnávajúca ibrutinib a placebo.
A. Registračná štúdia RESONATE-2 (PCYC-1115-CA) – otvorená, multicentrická,
randomizovaná štúdia fázy III porovnávajúca ibrutinib a chlorambucil u predtým neliečených
starších pacientov s CLL a lymfómom malých lymfocytov (SLL) vo veku ≥ 65 rokov. Výsledky 5ročného pokračovania v predĺženej časti štúdie RESONATE-2 (PCYC- 1116-CA) (Burger JA.,
Barr P., et al., 2019) a výsledky 7-ročného sledovania (Barr P., Owen C., et al., 2021).
Bezpečnosť a účinnosť IMBRUVICA sa hodnotila v randomizovanej multicentrickej otvorenej štúdii
fázy 3 (PCYC-1115-CA) porovnávajúcej liek IMBRUVICA s chlorambucilom u pacientov vo veku 65
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rokov alebo starších, ktorí neboli doposiaľ liečení na CLL. V čase iniciovania štúdie RESONATE 2
(PCYC-1115-CA) bol chlorambucil v monoterapii štandardom liečby v 1. línii u vysoko
rizikových pacientov (starších a/alebo so zlým výkonnostným stavom). Preto bol
chlorambucil zvolený ako komparátor v tejto štúdii, vhodnosť výberu komparátora bola
potvrdená EMA aj FDA. Vyžadovalo sa, aby pacienti vo veku medzi 65 a 70 rokov mali minimálne
jednu komorbiditu, ktorá vylučovala použitie chemoimunoterapie s fludarabínom, cyklofosfamidom
a rituximabom v prvej línii. Pacienti (n=269) boli randomizovaní v pomere 1:1 buď na liek
IMBRUVICA v dávke 420 mg denne až do progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity, alebo na
chlorambucil v úvodnej dávke 0,5 mg/kg v 1. a 15. deň každého 28-denného cyklu maximálne po
dobu 12 cyklov, s povolenými zvýšeniami dávky u pacienta až do 0,8 mg/kg na základe tolerancie.
Po potvrdenej progresii ochorenia bolo možné pacientov na chlorambucile previesť na ibrutinib.
Medián veku bol 73 rokov (rozpätie 65 až 90 rokov), 63 % bolo mužov a 91 % bolo belochov.
91% pacientov malo v úvode hodnotu výkonnostného stavu ECOG 0 alebo 1 a 9 % malo hodnotu
výkonnostného stavu ECOG 2.Do štúdie bolo zaradených 269 pacientov s CLL. Na začiatku malo
45 % pokročilé klinické štádium (štádium Rai III alebo IV), 35 % pacientov malo aspoň jeden nádor
≥ 5 cm, 39 % východiskovú anémiu, 23 % východiskovú trombocytopéniu, 65 % malo zvýšenú
hladinu β2-mikroglobulínu > 3500 μg/l, 47 % malo CrCl < 60 ml/min. A 20 % pacientov malo del11q.
Ciele sledovania:
Primárny cieľ: PFS, hodnotené podľa kritérií International Workshop on CLL (iwCLL)
Sekundárne ciele: OS, ORR, minimálna reziduálna choroba (MRD) u pacientov s dosiahnutou
kompletnou odpoveďou CR, hematologické parametre, hodnotenie pacientov podľa FACIT-Fatigue
Score, EORTC QLQ-C30 Global Health Status, EQ-5D-5L Visual Analog Scale a bezpečnosť
Klinická účinnosť – výsledky 7-ročného sledovania zo štúdie RESONATE-2 (PCYC-1116) (Barr
P., Owen C., et al., 2021):
Primárny cieľ sledovania – PFS
•

Takmer po 7 rokoch pri mediáne sledovania 74,9 mesiaca (0,1 – 86,8 mesiacov) pretrváva
u pacientov liečených IMBRUVICA signifikantné zlepšenie prežívania do progresie (PFS)
v porovnaní s chlorambucilom, (61% vs 9% po 6,5 roku; [HR]= 95% CI: 0,160 [ 0,111–0,230],
s 84% znížením rizika progresie ochorenia alebo smrti. Iba 12% pacientov progredovalo
počas aktívnej liečby IMBRUVICA. U pacientov liečených IMBRUVICA nebol dosiahnutý
medián PFS, zatiaľ čo v ramene s chorambucilom bol 15 mesiacov, Obrázok 8.

Obrázok 8 PFS v otvorenom pokračovaní štúdie RESONATE-2 – výsledky 7-ročného sledovania
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HR, hazard ratio; HR stratifikované pomocou Cox regresnej analýzy
Zdroj: (Barr P., Owen C., et al., 2021)

•

Dlhodobé zlepšenie PFS po 7 rokoch (medián follow-up 74,9 mesiaca) bolo pozorované
konzistentne u všetkých vysoko rizikových podskupín pacientov liečených IMBRUVICA
v porovnaní s chlorambucilom:
o Rai stage (≤II vs III alebo IV)
o ECOG výkonnostný stav (0 vs 1 alebo 2)
o Delécia 11q (del[11q], áno vs nie): Dlhodobé zlepšenie PFS pozorované
u pacientov s prítomnou genomickou aberáciou del 11q. Liečba IMBRUVICA viedla
k signifikantnému 97% zníženiu rizika progresie ochorenia alebo smrti
u pacientov s del 11q a 80% zníženiu u pacientov bez prítomnej del 11q
v porovnaní s chlorambucilom, Obrázok 9.
o IGHV status (mutovaný status vs nemutovaný status): Porovnateľné PFS
u pacientov liečených IMBRUVICA s mutovaným aj nemutovaným IGHV. Liečba
IMBRUVICA viedla k 89% zníženiu rizika progresie ochorenia alebo smrti
u pacientov s mutovaným IGHV a 80% zníženiu u pacientov s nemutovaným
IGHV v porovnaní s chlorambucilom, Obrázok 9.

Obrázok 9 PFS v rizikovej podskupine pacientov s cytogenetickou abnormalitou, deléciou 11q
v štúdii RESONATE-2 – ibrutinib signifikantne zlepšuje PFS u pacientov s del (11q) (medián
follow-up 74,9 mesiaca)
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Zdroj: (Barr P., Owen C., et al., 2021)

Obrázok 10 PFS v rizikovej podskupine pacientov s nemutovaným IGHV statusom v štúdii
RESONATE-2 – ibrutinib signifikantne zlepšuje PFS u pacientov s nemutovaným IGHV
(medián follow-up 74,9 mesiaca)

Zdroj: (Barr P., Owen C., et al., 2021)

Sekundárne ciele sledovania – celkové prežívanie (OS), celková miera odpovede (ORR)
• Po 7 rokoch sledovania bol preukázaný prínos liečby IMBRUVICA aj v predĺžení celkového
prežívania (OS) a 49% znížení rizika úmrtia, vrátane vysoko rizikových podskupín
pacientov s prítomnými genomickými aberáciami (del 11q, mut TP53, nemutovaný IGHV).
Po 6,5 roku žilo stále 78% pacientov liečených IMBRUVICA. Odhadovaná 5-ročná miera OS
v skupine liečenej IMBRUVICA bola 83% a v skupine liečenej chlorambucilom 68%
• Dosiahnutá miera celkovej odpovede (ORR, vrátane parciálnej odpovede s lymfocytózou)
po 18,4 mesiacoch, bola signifikantne vyššia u pacientov liečených IMBRUVICA
v porovnaní s chlorambucilom (86% vs 35%, p<0.001) (Burger JA., Tedeschi A., et al., 2015)
• S pokračujúcou liečbou IMBRUVICA sa zlepšovala celková odpoveď na liečbu. Po 7
rokoch odpovedalo na liečbu IMBRUVICA 92% pacientov (ORR), pričom miera kompletných
remisií (CR/CRi) sa zvýšila o 34% bez ohľadu na prítomnosť del 11q alebo mutačného IGHV
statusu, Obrázok 11. Medián času do odpovede (rozpätie, <0,1 - 83) ako aj do dosiahnutia
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kompletnej odpovede (rozpätie,<0,1 - 79 mesiacov) nebol dosiahnutý (Barr P., Owen C., et
al., 2021)
Obrázok 11 Miera celkovej odpovede (ORR) u pacientov liečených liekom IMBRUVICA v štúdii
RESONATE-2 – (medián follow-up 74,9 mesiacov)

CR=kompletná remisia; Cri=kompletná remisia s neúplnou regeneráciou krvného obrazu; nPR=nodulárna parciálna odpoveď;
PR=parciálna odpoveď; PR-L=parciálna remisia s lymfocytózou.
Zdroj: (Barr P., Owen C., et al., 2021)

Sekundárne ciele sledovania – hematologické parametre (trombocytopénia, anémia)
• Po 5 rokoch, pri mediáne sledovania 60 mesiacov bolo v populácii ITT štatisticky významné
trvalé zlepšenie hladín krvných doštičiek alebo hemoglobínu v prospech lieku
IMRUVICA oproti chlorambucilu (Burger JA., Barr P., et al., 2019).
• U pacientov s východiskovými cytopéniami bolo pozorované trvalé hematologické zlepšenie:
krvné doštičky 89% oproti 46 % (p=0,0007); hemoglobín 90 % oproti 45 %(p< 0,0001) pre
ibrutinib a chlorambucil v tomto poradí (Burger JA., Barr P., et al., 2019).
Klinická bezpečnosť – výsledky dlhodobého 7-ročného sledovania zo štúdie RESONATE-2
(PCYC-1116) (Barr P., Owen C., et al., 2021)
•
•
•

•

•

Počas 7 rokov (medián follow-up 74,9 mesiaca) pokračovala v prvolíniovej liečbe IMRUVICA
v monoterapii takmer polovica pacientov (47%).
Štúdia potvrdila, že dlhodobá liečba liekom IMBRUVICA je dobre tolerovaná, bezpečná,
bez výskytu neočakávaných nežiaducich udalostí.
Výskyt nežiaducich udalostí sa s pokračujúcou liečbou počas rokov znižoval, vrátane
nežiaducich toxicít špecifického záujmu stupňa ≥ 3, ako je hypertenzia (5–6 ročný interval:
5%, n=4; 6–7rokov: 4%, n=3) a fibrilácia predsiení (5–6 ročný interval: 1%, n=1; 6–7rokov:
1%, n=1). Počas liečby v období 5-7 rokov nebol hlásený ani jeden prípad vážnej hemorágie
stupňa ≥ 3, Obrázok 12.
Z dôvodu nežiaducich udalostí ≥ 3 bolo potrebné znížiť dávku lieku IMBRUVICA iba u 1
pacienta (1%) počas liečby v období rokov 5–6 a rokov 6–7. Potreba zníženia dávky
IMBRUVICA z dôvodu nežiaducich udalostí akéhokoľvek stupňa počas celého 7-ročného
sledovania bola hlásená celkovo u 31 pacientov, z nich sa 71% (22 pacientov) po úprave
alebo vymiznutí toxicity vrátilo k liečbe v normálnom dávkovacom režime. Najčastejšími
dôvodmi pre zníženie dávky IMBRUVICA bola trombocytopénia, anémia, artralgia, únava,
diarrhea alebo palpitácie.
Výskyt nežiaducich udalostí počas 7 rokov sledovania viedol k ukončeniu liečby celkovo u
31 pacientov (23%), najčastejšie z dôvodu fibrilácie predsiení (n=5), pneumónie (n=3) a
palpitácie (n=2).
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Obrázok 12 Postupný pokles výskytu vybraných nežiaducich udalostí akéhokoľvek stupňa
s pokračujúcou liečbou IMBRUVICA počas 7-ročného sledovania v štúdii RESONATE-2 – (medián
follow-up 74,9 mesiacov)

Zdroj: (Barr P., Owen C., et al., 2021)

Výsledky network meta-analýzy (NMA) viacerých štúdií s terapiami použitými v prvej línii liečby CLL
potvrdili, že IMBRUVICA má najvyššiu pravdepodobnosť stať sa najlepšou liečbou pacientov
s CLL v 1. línii z dôvodu dlhodobej bezpečnosti – najnižšej miery ukončenia liečby
v súvislosti s výskytom nežiaducich udalostí (60,8%) (Xu Y., Fahrbach K., et al., 2018).
B. Štúdia PCYC-1102/1103 – multicentrická, štúdia fázy Ib/II so samostatným ramenom (ibrutinib)
u predtým neliečených pacientov s CLL/SLL aj R/R CLL/SLL, pokračujúca v predĺženej fáze
(Byrd JC., Furman RR., et al., 2015) (Coutre S., Furman R., et al. 2015) (Byrd JC., Furman RR.,
et al., 2018) (Byrd JC, Furman RR., et al., 2020).
Hoci bol do štúdie zaradený len malý počet predtým neliečených pacientov s CLL (n=31), finálna
analýza 8-ročných výsledkov štúdie pri mediáne follow-up 87 mesiacov (doteraz najdlhšie
sledovanie pacientov liečených ibrutinibom v 1. línii) preukázala, že pri prvolíniovej liečbe
IMBRUVICA v monoterapii stále nebol dosiahnutý medián PFS ani OS. Odhadovaná miera 7ročného prežívania bez progresie (PFS) bola 83%, odhad miery 7-ročného celkového prežívania
(OS) 84%, miera celkovej odpovede (ORR) 87%, vrátane 35% dosiahnutých kompletných remisií
(Byrd JC., Furman RR., et al., 2020). Táto štúdia potvrdila dlhodobú účinnosť a zároveň aj
dlhodobú bezpečnosť liečby IMBRUVICA v 1. línii trvajúcu takmer 8 rokov (Byrd JC, Furman
RR., et al., 2020). Výskyt nových nežiaducich udalostí stupňa ≥ 3 sa s postupujúcou liečbou znižoval.
Miera ukončenia liečby ibrutinibom v dôsledku výskytu nežiaducich udalostí bola veľmi nízka (Byrd
JC., Furman RR., et al., 2015) (Byrd JC., Furman RR., et al., 2018) (Byrd JC, Furman RR., et al.,
2020).
Medián dĺžky liečby IMBRUVICA v 1. línii v štúdii PCYC-1103 bol 75 mesiacov (0,3 – 98).
C. Štúdia iLLUMINATE (PCYC-1130) – otvorená, multicentrická, randomizovaná, štúdia fázy III
u predtým neliečených pacientov s CLL a lymfómom malých lymfocytov (SLL) s prítomným ≥ 1
rizikovým faktorom, randomizovaných na kombinovanú liečbu ibrutinib + obinutuzumab alebo
kombináciu chlorambucil + obinutuzumab (Moreno C., Greil R., et al., 2019).
Táto randomizovaná otvorená multicentrická štúdia fázy III zahŕňala 229 predtým neliečených
pacientov s CLL. Pacienti boli randomizovaní buď na liek IMBRUVICA perorálne v dávke 420 mg
jedenkrát denne až do progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity plus obinutuzumab
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intravenózne v dávke 1000 mg počas 6 cyklov (resp. v 1.deň prvého cyklu dávka 100 mg, 2. deň
prvého cyklu dávka 900 mg, 8., 15. deň prvého cyklu dávka 1000 mg a následne už iba 1000 mg v 1.
deň každého z nasledujúcich cyklov 2-6). Druhej skupine pacientov bol podávaný chlorambucil
perorálne (0.5 mg/kg) v 1. a 15. deň každého 28-dňového cyklu, po dobu 6 cyklov plus obinutuzumab
intravenózne v dávke 1000 mg počas 6 cyklov (dávkovacia schéma obinutuzumabu rovnaká ako
v prvej skupine). Priemerný vek pacientov v ramene liečenom ibrutinib + obinutuzumab bol 70 rokov
(rozpätie, 47 – 87) a 72 rokov v ramene liečenom kombináciou chlorambucil + obinutuzumab
(rozpätie, 40 – 86). 64.6% pacientov bolo vysoko rizikových z dôvodu potvrdených genomických
aberácií a mutácií (prítomná del [17p]/TP53 mutácia/del [11q]/nemutovaný IGHV status).
Klinická účinnosť – výsledky primárnej analýzy štúdie iLLUMINATE (PCYC-1130) – medián
follow-up 31,3 mesiaca (Moreno C., Greil R., et al., 2019):
Primárny cieľ sledovania – PFS
•

•

Pri mediáne sledovania 31,3 mesiaca výsledky primárnej analýzy štúdie preukázali
superioritu IMBRUVICA podávanej spolu s obinutuzumabom v porovnaní
s kombináciou chlorambucil + obinutuzumab, nakoľko sa dosiahol signifikantne vyšší
medián prežívania do progresie (PFS) (resp. medián PFS v skupine liečenej IMBRUVICA
+ obinutuzumab nebol dosiahnutý vs 19.0 mesiacov; HR=0.231; 95% CI: 0.145, 0.367;
P<0.0001). Odhadovaná miera prežívania PFS v skupine IMBRUVICA + obinutuzumab bola
78,5%, zatiaľ čo v druhej skupine len 31.1%, Obrázok 13.
Benefit liečby IMBRUVICA v predĺženom PFS bol pozorovaný u všetkých liečených
podskupín, vrátane vysoko rizikových pacientov s prítomnou del (17p)/mutáciou TP53,
del (11q) a/alebo nemutovaným IGHV statusom.

Obrázok 13 Prežívanie PFS v štúdii iLLUMINATE (PCYC-1130) – výsledky primárnej analýzy
(medián follow-up 31,3 mesiaca)

CI=interval spoľahlivosti; Clb=chlorambucil; Ibr=ibrutinib; NE=nedosiahnuté; Ob=obinutuzumab; PFS=prežívanie do progresie

Sekundárne ciele sledovania – PFS u vysoko rizikových pacientov
•

•

Jednu vysoko rizikovú skupinu predstavovali pacienti s prítomnou del(17p)/mutáciou
TP53/del(11q) a druhú skupinu pacienti s tými istými rizikovými faktormi plus navyše
s nemutovaným IGHV. Pri mediáne sledovania 31,3 mesiaca ani v jednej skupine
vysokorizikových pacientov liečených kombináciou IMBRUVICA + obinutuzumab
nebol dosiahnutý medián PFS v porovnaní so 14,7 mesiacmi v skupine liečenej
kombináciou chlorambucil + obinutuzumab.
Odhadované 30-mesačné PFS pacientov liečených ibrutinib + obinutuzumab vs
chlorambucil + obinutuzumab boli nasledovné (Moreno C., Greil R., et al., 2019):
o Vysoko
rizikoví
pacienti
s prítomnou
del(17p)/
mutáciou
TP53
/del(11q)/nemutovaným IGHV: 77.3% vs 15.5%
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Sekundárne ciele sledovania – ORR, OS, hematologické parametre
•

•
•

V ramene liečenom kombináciou ibrutinib + obinutuzumab dosiahli pacienti signifikantne
vyššiu mieru celkových odpovedí (ORR) (88.5%) v porovnaní s ramenom chlorambucil +
obinutuzumab (73.3%; P=0.0035). Navyše, významne viac pacientov dosiahlo kompletnú
remisiu CR alebo Cri (19.5% vs 7.8%; P=0.0096), pričom medián trvania odpovede (DOR)
nebol dosiahnutý, zatiaľ čo v druhom ramene bol 8.1 mesiacov.
Výsledky primárnej analýzy preukázali, že ani v jednom z liečených ramien sa nedosiahol
medián celkového prežívania OS (HR=0.921; 95% CI: 0.479, 1.772; P=0.8057).
Pri mediáne sledovania 31,3 mesiacov bolo pozorované významné trvalé zlepšenie hladín
krvných doštičiek alebo hemoglobínu v prospech kombinácie ibrutinib + obinutuzumab
oproti druhému ramenu chlorambucil + obinutuzumab.

Klinická bezpečnosť – výsledky primárnej analýzy štúdie iLLUMINATE (PCYC-1130) – medián
follow-up 31,3 mesiaca (Moreno C., Greil R., et al., 2019):
•
•

•

Pacienti zotrvali na liečbe ibrutinib + obinutuzumab 5,7-násobne dlhší čas (29,3 mesiacov)
ako pacienti na liečbe chlorambucil + obinutuzumab (5,1 mesiaca).
Štúdia preukázala bezpečnostný profil konzistentne s dovtedy pozorovanou a očakávanou
bezpečnosťou pre oba lieky: ibrutinib a obinutuzumab. Pozitívne však bolo zistenie, že
v ramene liečenom ibrutinib + obinutuzumab mali pacienti oveľa menej nežiaducich reakcií
v súvislosti s podávaním infúzie (v mieste vpichu) ako tí, ktorí boli liečení kombináciou
chlorambucil + obinutuzumab (24.8% vs 58.3%).
Z nežiaducich udalostí pozorovaných pri liečbe ibrutinib + obinutuzumab boli najčastejšie
neutropénia (43.4%), trombocytopénia (35.4%), diarrhea (33.6%), kašeľ (26.5%), reakcie
v mieste podania infúzie (vpichu) (24.8%) a artralgia (22.1%) a u pacientov, ktorí dostávali
liečbu chlorambucil + obinutuzumab to boli neutropénia (63.5%), reakcie v mieste podania
infúzie (vpichu) (58.3%), nauzea (30.4%), pyrexia (26.1%), anémia (25.2%)
a trombocytopénia (25.2%).

D. Štúdia ALLIANCE – off-label, otvorená, multicentrická, randomizovaná, štúdia fázy III
porovnávajúca ibrutinib, kombináciu ibrutinib + rituximab alebo kombináciu bendamustín +
rituximab (BR) u predtým neliečených pacientov s CLL vo veku ≥ 65 rokov (Woyach JA., Ruppert,
AS., et al., 2018) (Woyach JA., Ruppert, AS., et al., ASH, 2018).
Štúdia porovnávala účinnosť a bezpečnosť liečby ibrutinibom v monoterapii, kombinácie ibrutinibu
s rituximabom a kombinácie BR u celkovo 523 predtým neliečených starších pacientov s CLL vo
veku ≥ 65 rokov. Predbežné výsledky štúdie poukazujú na vysokú účinnosť lieku IMBRUVICA
v monoterapii. Pridanie rituximabu do kombinácie s ibrutinibom neprinieslo žiadny aditívny efekt. Pri
mediáne dĺžky liečby 38 mesiacov boli pozorované v skupinách liečených IMBRUVICA + rituximab,
IMBRUVICA v monoterapii, a bendamustín + rituximab (BR) nasledovné výsledky: odhadovaná 24mesačná miera PFS: 88% vs. 87% vs. 74%, pričom ibrutinib + rituximab vs. BR; HR, 0.38; 95% CI,
0.25 – 0.59, p<0.001. Medián PFS bol dosiahnutý len v ramene bendamustín + rituximab (BR).
Odhadovaná 24-mesačná miera OS 94% vs. 90% vs. 95 a ORR: 94% vs. 93% vs. 81%.
E. Štúdia ECOG-1912 – otvorená, randomizovaná štúdia fázy III u predtým neliečených pacientov
s CLL vhodných na liečbu režimom FCR, porovnávajúca liečbu ibrutinib + rituximab a FCR
(Shanafelt T., Wang XV., et al., 2019).
Štúdia fázy III ECOG-1912 porovnávala účinnosť a bezpečnosť liečby ibrutinib v kombinácii
s rituximabom s kombináciou FCR (fludarabín + cyklofosfamid + rituximab) u 519 predtým
neliečených pacientov s CLL vo veku ≥ 18 rokov.
Publikované výsledky pri mediáne sledovania 33,6 mesiaca ukazujú, že ibrutinib v kombinácii
s rituximabom v prvej línii liečby CLL zlepšuje u mladších pacientov v dobrom výkonnostnom
stave (ECOG 0-2) prežívanie do progresie (PFS) ako aj celkové prežívanie (OS) v porovnaní
s liečbou FCR (Shanafelt T., Wang XV., et al., 2019).

23

F. Spojená analýza 4 štúdií PCYC-1122e, iLLUMINATE (PCYC-1130), ECOG-1912
a RESONATE-2 – dlhodobá účinnosť prvolíniovej liečby ibrutinibom u vysoko rizikových
pacientov s CLL s prítomnou deléciou (17p) a/alebo mutáciou TP53 po 4 rokoch (Allan JN.,
Shanafelt T., et al., 2020)
Do spojenej analýzy 4 štúdií fázy II a III (PCYC-1122e, iLLUMINATE (PCYC-1130), ECOG-1912
a RESONATE-2) bolo zahrnutých 89 vysoko rizikových pacientov s CLL s prítomnou deléciou (17p)
a/alebo mutáciou TP53 s cieľom vyhodnotiť dlhodobú účinnosť a bezpečnosť Iiečby IMBRUVICA v 1.
línii u týchto pacientov, teda v populácii s horšou prognózou prežívania.
Po 4 rokoch, pri mediáne sledovania 50 mesiacov, výsledky poolovanej analýzy preukázali dlhodobú
účinnosť prvolíniovej liečby IMBRUVICA danú vysokou mierou 4-ročného prežívania PFS (79%)
a OS (88%) aj v populácii pacientov s CLL s veľmi zlou prognózou. Na základe výsledkov možno
konštatovať, že liečba IMBRUVICA v 1. línii významne zlepšuje prognózu vysoko rizikových
pacientov s CLL s prítomnou dysfunkciou TP53 (delécia (17p) a/alebo mutácia TP53) (Allan
JN., Shanafelt T., et al., 2020).
G. Spojená analýza 2 štúdií RESONATE-2 a iLLUMINATE (PCYC-1130) – dlhodobá účinnosť
prvolíniovej liečby ibrutinibom u vysoko rizikových pacientov s CLL s prítomnými genetickými
a chromozomálnymi aberáciami po 6,5 roku (Burger JA., Robak T., et al., 2020)
Do spojenej analýzy 2 štúdií fázy III (RESONATE-2 a iLLUMINATE) bolo zahrnutých 498 pacientov
s CLL (z toho rovnako 249 liečených ibrutinibom alebo chlorambucilom). Jedným z cieľov bolo
vyhodnotiť dlhodobú účinnosť a bezpečnosť Iiečby IMBRUVICA v 1. línii u vysoko rizikových
pacientov s CLL s viacerými prítomnými genomickými aberáciami (vrátane del (17p) a/alebo mutácia
TP53, del(11q), nemutovaný IGHV status, mutácia BIRC3, NOTCH1, SF3B1 alebo XPO1)
v porovnaní s pacientami bez prítomných rizikových genomických abnormalít, ktorých prognóza je
oveľa lepšia.
Po 6,5 roku, pri mediáne sledovania 79 mesiacov, výsledky poolovanej analýzy preukázali podobné
dosiahnuté prežívanie PFS aj odpoveď (ORR) na prvolíniovú liečbu IMBRUVICA u pacientov
s prítomnými genomickými aberáciami v porovnaní s menej rizikovými pacientami bez týchto
abnormalít. Zároveň potvrdili signifikantne vyššiu mieru odpovedí a dlhšie trvanie PFS pri liečbe
IMBRUVICA v porovnaní s chlorambucilom (± obinutuzumab).
Možno konštatovať, že liečba
IMBRUVICA v 1. línii predstavuje dlhodobý prínos pre pacientov s CLL bez ohľadu na
prítomnosť vysoko rizikových mutácií alebo cytogenetických aberácií, vrátane pacientov
s nemutovaným IGHV, mutáciou NOTCH1, alebo pacientov s najvyšším rizikom daným
prítomnosťou del (17p)/mutácia TP53 /mutácia BIRC3 (Burger JA., Robak T., et al., 2020).
H. Integrovaná analýza 2 štúdií fázy III RESONATE-2 a RESONATE – vyhodnocuje účinnosť
prvolíniovej liečby ibrutinibom s CLL (5-ročné sledovanie) a v liečbe R/R CLL (6-ročné
sledovanie) (Woyach J., Tedeschi A., et al., 2021)
Do spojenej analýzy 2 štúdií fázy III (RESONATE-2 a RESONATE) bolo zahrnutých 271 pacientov,
z nich 136 liečených liekom IMBRUVICA v 1. línii a 135 pacientov s R/R CLL (68 po predchádzajúcich
1-2 líniách a 67 pacientov absolvovalo ≥ 3 predchádzajúce línie liečby). Aby bola zaručená
homogénnosť v porovnávanej populácii, do analýzy neboli zaradení rizikoví pacienti s del 17p zo
štúdie RESONATE, pretože dizajn štúdie RESONATE-2 vylučoval zaradenie pacientov s touto
cytogenetickou aberáciou. Analýza preukázala, že pacienti liečení IMBRUVICA v 1. línii mali 3násobne vyššiu pravdepodobnosť dosiahnutia kompletných remisií v porovnaní s tými, ktorí boli
IMBRUVICOU liečení až neskôr v niektorej z následných línií. U pacientov liečených IMBRUVICA
v 1. línii bolo preukázané 34% zníženie rizika progresie alebo smrti v porovnaní s tými, ktorí
absolvovali 1-2 predchádzajúce liečby ([HR]: 0,66 [95% CI, 0,40–1.09]) a 68% zníženie rizika
progresie alebo smrti v porovnaní s pacientami po ≥ 3 predchádzajúcich líniách liečby. Výrazne lepší
efekt liečby v 1. línii sa konzistentne pozoroval aj u vysoko rizikových pacientov (s nemutovaným
IGHV, del(11q), a/alebo mutáciou TP53) - 36% zníženie rizika progresie alebo smrti v porovnaní
s tými, ktorí absolvovali 1-2 predchádzajúce liečby (HR: 0,64 [95% CI, 0,35–1,18]) a 67% zníženie
rizika progresie alebo smrti v porovnaní s pacientami po ≥ 3 líniách liečby (HR: 0,33 [95% CI: 0,19–
0,57]). Aj výsledky tejto analýzy preukázali vysokú účinnosť IMBRUVICA u pacientov s CLL
bez ohľadu na to, či bola liečba zahájená v 1. línii alebo u pacientov s relapsom. Avšak
poukazujú na to, že najväčší prínos z hľadiska významnej dlhodobejšej účinnosti liečby
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IMBRUVICA je, ak je liečba zahájená už v 1. línii a nie neskôr pri relapse ochorenia v 2. alebo
následných líniách.
I.

RWE štúdie – prvolíniová liečba IMBRUVICA v podmienkach reálnej klinickej praxe vo
svete u pacientov s CLL (Visentin A., Mauro FR., et al., 2021) (Costa PA., Loscertales J., et.al.,
2020) (Doubek M., Bachy E., et al., 2017)

Doterajšie zistenia z reálnej klinickej praxe vo svete sú konzistentné s výsledkami klinických
skúšaní a potvrdili nasledovné:
Najrozsiahlejšia retrospektívna analýza 100 vysoko rizikových pacientov s CLL s prítomnou
dysfunkciou TP53 liečených liekom IMBRUVICA v 1. línii v reálnej klinickej praxi vo svete v rámci
„Italian Campus CLL network“ (Visentin A., Mauro FR., et al., 2021):
•

•

•

Cieľom analýzy bolo vyhodnotiť účinnosť a mieru ukončenia liečby IMBRUVICA u predtým
neliečených vysoko rizikových pacientov s dysfunkciou TP53, t.j. s del (17p) a/alebo
mutáciou TP53 (medián veku 71 rokov) v reálnej klinickej praxi.
Z vysoko rizikových pacientov s CLL odpovedalo na iniciálnu liečbu IMBRUVICA v praxi 84%
pacientov. Medián PFS, času do nasledujúcej liečby (TTNT) ani celkového prežívania (OS)
nebol dosiahnutý. Miera 12-, 24- a 36-mesačného PFS bola 91%, 82% a 75%. Miera 12-,
24- a 36-mesačného TTNT 94%, 89% a 82%. Miera 12-, 24- a 36-mesačného OS 96%, 92%
a 87%. Liečbu muselo ukončiť 28 pacientov (20 z dôvodu nežiaducich udalostí, 6 z dôvodu
progresie ochorenia a 2 kvôli rozvoju Richterovho syndrómu).
Zistenia z reálnej klinickej praxe potvrdili jednoznačný prínos liečby IMBRUVICA
v prvej línii u vysoko rizikových pacientov s CLL s dysfunkciou TP53, teda
u pacientov s veľmi zlou prognózou danou skorým relapsom a krátkym prežívaním po
primárnej chemoimunoterapii.
Aj keď v praxi museli niektorí pacienti liečbu
IMBRUVICA ukončiť, len málo z nich vyžadovalo následnú liečbu. Pacienti, ktorí
museli ukončiť liečbu z dôvodu nežiaducej toxicity liečby, prežívali kratšie.

Multicentrická observačná štúdia (IBRORS) u 84 dospelých pacientov s CLL liečených liekom
IMBRUVICA v 1. línii v reálnej klinickej praxi v Španielsku (Costa PA., Loscertales J., et.al., 2020):
•

Výsledky z reálnej klinickej praxe v Španielsku preukázali prínos prvolíniovej liečby
IMBRUVICA v monoterapii u pacientov s CLL bez ohľadu na prítomnosť rizikových
faktorov. Zistenia ohľadom vysokej účinnosti a manažovateľnej bezpečnosti sú plne
konzistentné s výsledkami klinických štúdií. Liečbu v praxi pacienti dobre tolerovali,
miera ukončenia liečby z dôvodu toxicity bola nízka.

Analýza 528 pacientov s CLL vedených v českom registri CLLEAR (Chronic Lymphocytic Leukemia
Registry) a vo francúzskej databáze Lyon-Sud liečených liekom IMBRUVICA v reálnej klinickej praxi
(Doubek M., Bachy E., et al., 2017):
•

•

Cieľom analýzy bolo porovnať výsledky PFS a OS preukázané v klinickej štúdii fázy III
RESONATE-2 s výsledkami dosiahnutými pri prvolíniovej liečbe IMBRUVICA u pacientov
s CLL v reálnej klinickej praxi v Českej republike a vo Francúzsku. V RESONATE-2 bol ako
komparátor zvolený chlorambucil, pacienti vedení v oboch registroch boli v reálnej praxi
štandardne liečení aj inými chemoimunoterapeutikami (najčastejšie fludarabín +
cyklofosfamid + rituximab [FCR; n=117], bendamustín + rituximab [BR; n=91], monoterapia
chlorambucilom [n=43], chlorambucil + rituximab [n=45] a iné režimy na báze rituximabu
[n=154]). Do porovnania boli zaradení iba takí pacienti z praxe, u ktorých boli inklúzne
a exklúzne kritéria pre začatie liečby IMBRUVICA zhodné s klinickou štúdiou (okrem
pacientov mladších ako 65 rokov a rizikových pacientov s prítomnou deléciou 17p). Medián
sledovania pacientov z francúzskej databázy bol 35,7 mesiaca a 16,8 mesiaca z českého
registra vs 28,1 mesiacov v štúdii RESONATE-2.
Zistenia z reálnej praxe potvrdili signifikantne vyššiu účinnosť liečby IMBRUVICA v 1.
línii pacientov s CLL v porovnaní so všetkými štandardne používanými režimami
v praxi, bez ohľadu na vek, pohlavie, pokročilé štádium ochorenia alebo prítomnosť
cytogenetických aberácií.
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ZÁVER – prínos lieku IMBRUVICA v prvej línii liečby CLL
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riešenie pretrvávajúcej nenaplnenej medicínskej potreby liečby bez chemoterapie a rovnováha
medzi účinnosťou a toxicitou u všetkých pacientov bez ohľadu na vek, kondíciu, mutačný
stav alebo prítomnosť cytogenetických aberácií
Konzistentný prínos lieku IMBRUVICA preukázaný naprieč všetkými rizikovými skupinami:
Imbruvica je rovnako vysoko účinná a bezpečná u všetkých pacientov, teda u vysoko rizikových
(starších, s prítomnou deléciou (11q), s nemutovaným IGHV) aj u pacientov s nízkym rizikom
ochorenia (mladších, fit pacientov) ako aj u pacientov s najhoršou prognózou – prítomnou
deléciou (17p) a/alebo mutáciou TP53.
Unikátne silná miera dôkazov účinnosti: Imbruvica je jediná inovácia v liečbe prvej línie CLL
s preukázaným významným predĺžením života (4 priame head-to-head klinické štúdie)
Signifikantné 85% až 97% zníženie rizika progresie alebo smrti
V porovnaní s chemoimunoterapiou konzistentná účinnosť vo všetkých rizikových skupinách
vrátane pacientov s nemutovaným IgHV
83% zníženie rizika úmrtnosti vs. FCR u mladých a fit pacientov
Ani po 8 rokoch sledovania (medián follow-up 87 mesiacov) nebol pri prvolíniovej liečbe
IMBRUVICA v monoterapii stále dosiahnutý medián PFS ani OS, s odhadovanou mierou 7ročného PFS 83% a 7-ročného OS 84%.
Bohaté skúsenosti z reálnej klinickej praxe potvrdzujúce výsledky klinických skúšaní
Dobrá tolerancia liečby, so znižovaním výskytu väčšiny nežiaducich udalostí počas
pokračujúcej liečby
V porovnaní s ostatnými terapiami je ibrutinib najúčinnejšou (PFS, OS, ORR) a najbezpečnejšou
prvolíniovou liečbou u všetkých pacientov s CLL, bez ohľadu na prítomnosť rizikových faktorov.
Nespornou výhodou lieku IMBRUVICA je jeho perorálne podávanie raz denne, v domácom
prostredí, bez potreby hospitalizácie.

IMBRUVICA v prvej línii CLL predstavuje rovnováhu medzi účinnosťou a toxicitou a na
základe týchto skutočností je teda liekom, ktorý pokrýva významnú nenaplnenú medicínsku
potrebu u tejto populácie pacientov. IMBRUVICU preto možno považovať za najvhodnejšiu
liečbu predtým neliečených pacientov bez ohľadu na vek, komorbidity, kondíciu alebo
prítomnosť genetických a chromozomálnych abnormalít.
IMBRUVICA – KLINICKÝ PRÍNOS V LIEČBE PACIENTOV S R/R CLL
Klinická účinnosť a bezpečnosť lieku IMBRUVICA u pacientov s relaps/refraktérnou CLL bola
preukázaná v klinických štúdiách, z ktorých najdôležitejšie sú:
A. Štúdia PCYC-1102/1103 – multicentrická, štúdia fázy Ib/II so samostatným ramenom
(ibrutinib v monoterapii) u predtým neliečených pacientov s CLL/SLL aj R/R CLL/SLL,
pokračujúca v predĺženej fáze (O‘Brien, SM., Furman RR., et al., 2018) (Byrd JC., Furman
RR., et al., 2018) (Byrd JC., Furman RR., et al., 2020)
B. Štúdia RESONATE (PCYC-1112-CA) – multicentrická, randomizovaná štúdia fázy III
porovnávajúca ibrutinib a ofatumumab pacientov s R/R CLL/SLL (Barrientos JS., O‘Brien, J.,
et al., 2014) (Brown JP., Hillmen S., et al., 2014) (Pagel JM., Brown JR., et al., 2015) (Byrd
J., Hillmen S., et al., 2017) (Munir T., Brown JR., et al., 2019)
C. Štúdia RESONATE-17 (PCYC-1117-CA) – multicentrická, otvorená štúdia fázy II so
samostatným ramenom (ibrutinib) u pacientov s R/R CLL/SLL s prítomnou deléciou 17p
(O‘Brien S., Jones JA., et al., 2016)
D. Štúdia HELIOS (CLL-3001) – multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia fázy
III porovnávajúca ibrutinib podávaný spolu s BR a placebo v kombinácii s BR u pacientov
s R/R CLL/SLL (Chanan-Khan A.P., Cramer F., et al., 2016) (Fraser GP., Cramer M., et al.,
2017)
E. Štúdia CLL-3002 – multicentrická, otvorená, komparátorom kontrolovaná štúdia fázy III
u pacientov s R/R CLL/SLL, ktorí boli randomizovaní na ibrutinib alebo rituximab (Janssen
Research & Development, 2016) (Janssen Research & Development, Yearly Update Report:
Study PCI-32765CLL3002, 2016).

26

A. Štúdia PCYC-1102/1103 – multicentrická, štúdia fázy Ib/II so samostatným ramenom (ibrutinib
v monoterapii) u predtým neliečených pacientov s CLL/SLL aj R/R CLL/SLL, pokračujúca
v predĺženej fáze. Výsledky dlhodobého 5 a 6-ročného sledovania (O‘Brien, SM., Furman RR.,
et al., 2018) (Byrd JC., Furman RR., et al., 2018) a výsledky finálnej analýzy takmer 8- ročného
sledovania (Byrd JC., Furman RR., et al., 2020).
Do predĺženej časti štúdie (PCYC-1103) bolo zaradených 101 pacientov s R/R CLL s mediánom
počtu predchádzajúcich terapií 4 (rozpätie od 1-12). Pacienti v minulosti dostávali
chemoimunoterapeutickú a inú liečbu pozostávajúcu z kombinovaných režimov vrátane purínových
analógov, alkylačných látok, anti-CD20 a anti-CD52 monoklonových protilátok (rituximab,
ofatumumab, alemtuzumab) a BCR inhibítora (idelalisib). Väčšinu pacientov tvorili pacienti
s prítomnými rizikovými genetickými faktormi.
Finálna analýza 8-ročných výsledkov štúdie pri mediáne dĺžky sledovania 82 mesiacov (od
0,7+- 98 mesiacov), čo je doteraz najdlhšie sledovanie pacientov liečených ibrutinibom,
preukázala dlhodobú účinnosť a bezpečnosť IMBRUVICA aj u vysoko rizikových pacientov
s R/R CLL. Medián dĺžky liečby IMBRUVICA u pacientov s R/R CLL sa pohyboval na úrovni 39
mesiacov (0,3 – 98) a boli pozorované nasledovné výsledky (Byrd JC., Furman RR., et al., 2020):
• Vysoká miera celkovej odpovede (ORR) 89%, vrátane 10% dosiahnutých kompletných
remisií
• Medián PFS 52 mesiacov a odhadovaná miera 7-ročného prežívania PFS 34% (pričom
medián PFS u pacientov s prítomnou del(11q) bol 51 mesiacov, s prítomnou del(17p) 26
mesiacov, s prítomnou trizómiou chromozómu 12 alebo del(13q) nebol medián PFS
dosiahnutý a u pacientov bez týchto prítomných cytogenetických abnormalít bol 88
mesiacov)
• Medián OS 92 mesiacov, odhadovaná miera 7-ročného prežívania 55%.
Výsledky účinnosti ibrutinibu, vrátane vysoko rizikových pacientov s R/R CLL s prítomnými
genomickými aberáciami sú znázornené na Obrázok 14, Obrázok 15 a Obrázok 16.
Obrázok 14 Účinnosť ibrutinibu: ORR a najlepšia dosiahnutá odpoveď u predtým neliečených
pacientov a pacientov s R/R CLL - štúdia PCYC-1103 (medián follow-up 67 mesiacov)

CR, kompletná remisia; PR, parciálna remisia; PR-L, parciálna remisia s lymfocytózou; R/R, relaps/refraktérny
Zdroj: (Byrd JC., Furman RR., et al., 2018)

Obrázok 15 Účinnosť ibrutinibu: PFS u pacientov s R/R CLL podľa prítomných genomických aberácií
identifikovaných FISH vyšetrením – 8-ročné výsledky štúdie PCYC-1103 (medián follow-up 82
mesiacov)
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Zdroj: (Byrd JC., Furman RR., et al., 2020)

Obrázok 16 Účinnosť ibrutinibu: OS u pacientov s R/R CLL podľa prítomných genomických aberácií
identifikovaných FISH vyšetrením – 8-ročné výsledky štúdie PCYC-1103 (medián follow-up 82
mesiacov)

Zdroj: (Byrd JC., Furman RR., et al., 2020)
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Z výsledkov dlhodobého sledovania (medián follow-up 62, 67 a 82 mesiacov) pacientov s R/R CLL
liečených liekom IMBRUVICA vyplýva (Byrd JC., Furman RR., et al., 2018) (O‘Brien SM., Furman
RR., et al., 2018) (Byrd JC., Furman RR., et al., 2020):
• Čím menej predchádzajúcich línii liečby pacienti absolvovali, tým signifikantnejšie vyššie
bolo prežívanie (PFS aj OS) (Byrd JC., Furman RR., et al., 2018) (O‘Brien SM., Furman RR.,
et al., 2018) (Byrd JC., Furman RR., et al., 2020).
• Dlhotrvajúce odpovede, ako aj vysoká miera celkových odpovedí ORR na liečbu ibrutinibom
v monoterapii boli zaznamenané u všetkých pacientov s prítomnými vysoko rizikovými
genetickými faktormi (≥ 79%), bez ohľadu na to, o aký typ genomickej abnormality sa jednalo
(Byrd JC., Furman RR., et al., 2020).
• S pribúdajúcimi líniami predchádzajúcej liečby chemoimunoterapiou bol častejšie
u pacientov s R/R CLL detekovaný klonový vývoj genomických aberácií, vrátane del(17p),
ktorá je považovaná za jeden z najsilnejších negatívnych prediktorov ochorenia. Preto je
dôležité zahájiť liečbu ibrutinibom u R/R CLL pacientov ešte pred tým, ako dôjde ku
klonovému vývoju týchto cytogenetických abnormalít (O‘Brien SM., Furman RR., et al., 2018)
(O‘Brien SM., Furman RR., et al., 2020).
• Po 8 rokoch, pri mediáne follow-up 82 mesiacov, bola liečba IMBRUVICA stále dobre
tolerovaná. Výskyt nežiaducich udalostí stupňa ≥ 3 bol vyšší v priebehu prvého roku, avšak
s postupujúcou liečbou sa znižoval (okrem hypertenzie) (Byrd JC., Furman RR., et al., 2020).
B. Štúdia RESONATE (PCYC-1112-CA) – multicentrická, randomizovaná štúdia fázy III
porovnávajúca ibrutinib a ofatumumab u vysoko rizikových pacientov s R/R CLL/SLL (Barrientos
JS., O‘Brien, J., et al., 2014) (Brown JP., Hillmen S., et al., 2014) (Pagel JM., Brown JR., et al.,
2015) (Byrd J., Hillmen S., et al., 2017) (Munir T., Brown JR., et al., 2019)
U pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym CLL sa uskutočnila randomizovaná multicentrická
otvorená štúdia fázy 3 RESONATE (PCYC-1112-CA) porovnávajúca liek IMBRUVICA
a ofatumumab. Pacienti (n=391) boli randomizovaní v pomere 1:1 a dostávali buď IMBRUVICA 420
mg denne do progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity alebo ofatumumab až do 12 dávok
(300/2000 mg). Päťdesiatsedem pacientov randomizovaných na ofatumumab bolo po progresii
prevedených na liečbu s IMBRUVICA. Medián veku bol 67 rokov (rozpätie: 30 až 88 rokov), 68 %
bolo mužov a 90 % bolo belochov. Všetci pacienti mali v úvode hodnotu výkonnostného stavu ECOG
0 alebo 1. Medián času od diagnózy bol 91 mesiacov a medián počtu predchádzajúcich terapií bol 3
(rozpätie: 1 až 13 terapií). Na začiatku malo 58 % pacientov aspoň jeden nádor ≥ 5 cm. Tridsaťdva
percent pacientov malo deléciu 17p a 31 % malo deléciu 11q.
Klinická účinnosť – výsledky štúdie RESONATE (PCYC-1112-CA): medián follow-up 65,3
mesiaca (Munir T., Brown JR., et al., 2019):
Štúdia RESONATE bola zahájená v máji 2012. Priebežne boli publikované výsledky s mediánom
dĺžky sledovania 9,4 mesiaca, 18 mesiacov, 44 mesiacov a 55,9 mesiaca. V tomto prehľade
uvádzame najnovšie výsledky sledovania s mediánom follow-up 65,3 mesiaca (Munir T., Brown JR.,
et al., 2019).
Primárny cieľ sledovania – PFS
• Pri mediáne dĺžky sledovania 65,3 mesiaca (0,3-71,6 mesiaca) dosiahli pacienti liečení
IMBRUVICA 5-násobne vyššie prežívanie do progresie (PFS) 44,1 mesiacov v porovnaní
s 8,1 mesiacmi u pacientov liečených ofatumumabom ([HR]: 0.148; 95% [CI]: 0.113-0.196;
P<0.001). V čase analýzy až u 92% (180/196) pacientov liečených ofatumumabom nastala
progresia ochorenia. Odhadovaná miera 60-mesačného PFS prežívania bola 40% v ramene
IMBRUVICA, zatiaľ čo v ramene s ofatumumabom iba 3%, Obrázok 17. 5-násobne vyššie
PFS bolo zároveň pozorované u všetkých vysoko rizikových pacientov (s prítomnou del[17p],
TP53 mutáciou, del[11q], a/alebo nemutovaným IGHV statusom) liečených IMBRUVICA
(Munir T., Brown JR., et al., 2019)
Obrázok 17 PFS v štúdii RESONATE (PCYC-1112-CA) – (medián follow-up 65,3 mesiaca)
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Zdroj: (Munir T., Brown JR., et al., 2019)

•
•

Prínos lieku IMBRUVICA v liečbe R/R CLL je signifikantne vyšší, ak je indikovaný
v skorších líniách
Pri porovnaní prežívania bez progresie (PFS) u pacientov liečených IMBRUVICA s rôznym
počtom predchádzajúcich línii sa preukázalo signifikantne zvýšené riziko progresie
u pacientov s >1 predchádzajúcou líniou oproti pacientom s 1 predchádzajúcou líniou.
Z toho vyplýva, že iniciácia liečby IMBRUVICA v druhej línii (primárna progresia) je
spojená s dlhšou dobou prežívania bez progresie a vyšším klinickým prínosom liečby
oproti použitiu v tretej a následných líniách liečby, Obrázok 18 (Munir T., Brown JR., et
al., 2019).

Obrázok 18 Porovnanie PFS pri liečbe IMBRUVICA v závislosti od počtu predchádzajúcich línií –
(medián follow-up 65,3 mesiaca)
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Zdroj: (Munir T., Brown JR., et al., 2019)

Sekundárne ciele sledovania – OS, ORR
•

•

S pokračujúcou liečbou IMBRUVICA (medián follow-up 65,3 mesiacov) bola miera
celkového prežívania (OS) v skupine liečenej IMBRUVICA vyššia v porovnaní so skupinou
liečenou ofatumumabom (HR: 0.639; 95% CI: 0.418-0.975) (za prísneho cenzúrovania
pacientov, ktorí prešli z ramena ofatumumab na liečbu ibrutinibom).
Od začiatku štúdie pacienti odpovedali na liečbu IMBRUVICA lepšie ako na liečbu
ofatumumabom. S pokračujúcou liečbou IMBRUVICA (medián follow-up 65,3 mesiacov)
dosahuje miera celkovej odpovede (ORR) stále 91%, s mierou kompletných remisií
CR/CRi 11%.

Klinická bezpečnosť – výsledky štúdie RESONATE (PCYC-1112-CA): medián follow-up 65,3
mesiaca (Munir T., Brown JR., et al., 2019):
•
•

Štúdia RESONATE (PCYC-1112-CA) s mediánom follow-up 65,3 mesiaca potvrdila
dlhodobú bezpečnosť liečby IMBRUVICA. Liečbu pacienti dlhodobo dobre tolerovali.
Počas liečby IMBRUVICA sa neobjavili žiadne neočakávané nežiaduce udalosti, ako
najčastejšie (≥ 20% kumulatívne) boli reportované diarrhea, únava a kašeľ. Po prvom roku
liečby výskyt nových NÚ stupňa ≥ 3 (neutropénia, pneumónia, fibrilácia predsiení)
výrazne ustupoval. Najčastejšími dôvodmi ukončenia liečby bola progresia ochorenia.

C. Štúdia RESONATE-17 (PCYC-1117-CA) – multicentrická, otvorená štúdia fázy II so
samostatným ramenom (ibrutinib) u pacientov s R/R CLL/SLL s prítomnou deléciou 17p
(O‘Brien S., Jones JA., et al., 2016)
Do štúdie fázy II RESONATE-17 (PCYC-1117-CA) bolo zaradených 144 vysoko rizikových pacientov
s R/R CLL/SLL s prítomnou del (17p) identifikovanou FISH vyšetrením. Medián počtu
predchádzajúcich terapií bol 2.
•
•

•
•
•

Pri mediáne dĺžky liečby 27,6 mesiacov boli u vysoko rizikových pacientov s del (17p)
liečených IMBRUVICA pozorované nasledovné výsledky:
Podľa hodnotenia investigátorov miera dosiahnutej celkovej odpovede (ORR) na liečbu bola
83% (95% CI: 76 – 89), z toho 10% pacientov dosiahlo kompletnú remisiu CR/CRi, parciálnu
remisiu PR 64%, PR s lymfocytózou 7% a nodulárnu parciálnu remisiu 2% pacientov.
Medián trvania odpovede (DOR) nebol dosiahnutý.
Medián PFS nebol dosiahnutý (95% CI: 27,7 – nedosiahnuté) Po 24 mesiacoch liečby bola
odhadovaná miera PFS 63% (95% CI: 54 – 70)
Medián OS nebol dosiahnutý (95% CI: 29,5 – nedosiahnuté). Po 24 mesiacoch liečby bola
odhadovaná miera OS 75% (95% CI: 67 – 81).
U 88% pacientov s východiskovými cytopéniami (n=91) došlo k trvalému hematologickému
zlepšeniu (trvalé zlepšenie hladín hemoglobín 50%, hladín krvných doštičiek 76%)

Vysoká miera dosiahnutých dlhotrvajúcich odpovedí na liečbu ako aj preukázaná bezpečnosť
a tolerabilita (priaznivý pomer risk-benefit) predurčujú ibrutinib ako najvhodnejšiu liečbu
vysoko rizikových pacientov s R/R CLL s prítomnou genomickou aberáciou del(17p) (O‘Brien,
Jones et al. 2016).
D. Štúdia HELIOS (CLL-3001) – multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia fázy III
porovnávajúca ibrutinib v kombinácii s BR a placebo v kombinácii s BR u pacientov s R/R
CLL/SLL (Chanan-Khan A.P., Cramer F., et al., 2016) (Fraser GP., Cramer M., et al., 2017).
Štúdia HELIOS (CLL-3001) hodnotila bezpečnosť a účinnosť IMBRUVICA u pacientov s R/R CLL
podávanej v kombinácii s BR v porovnaní s placebom + BR. 578 pacientov bolo randomizovaných
v pomere 1:1 a dostávali buď IMBRUVICA v dávke 420 mg denne, alebo placebo v kombinácii s BR
až do progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity. Všetci pacienti dostávali BR po dobu
maximálne šiestich 28-dňových cyklov. Dávka bendamustínu bola 70 mg/m2 infúzie IV počas 30
minút v 2. a 3. deň. Prvého cyklu a v 1. a 2. deň druhého až šiesteho cyklu po dobu šiestich cyklov.
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Rituximab bol podávaný v dávke 375 mg/m2 v 1. deň prvého cyklu a 500 mg/m2 v 1. deň druhého až
šiesteho cyklu. Deväťdesiat pacientov randomizovaných na placebo + BR prešlo na liečbu
s IMBRUVICA na základe progresie potvrdenej IRC. Medián veku bol 64 rokov (rozpätie od 31 až 86
rokov), 66 % boli muži a 91 % boli belosi. Všetci pacienti mali východiskový výkonnostný stav podľa
ECOG 0 alebo 1. Medián času od stanovenia diagnózy bol 6 rokov a medián počtu predchádzajúcich
terapií bol 2 (rozpätie: 1 až 11 terapií). Na začiatku, 56 % pacientov malo aspoň jeden nádor ≥ 5 cm,
26 % malo del 11q.
Klinická účinnosť – výsledky štúdie HELIOS (CLL-3001): medián follow-up 34,8 mesiacov
(Fraser GP., Cramer M., et al., 2017):
Primárny cieľ sledovania – PFS
•

Pri mediáne dĺžky liečby 34,8 mesiacov dosiahli pacienti liečení kombináciou IMBRUVICA +
BR signifikantne vyššie prežívanie do progresie (PFS) v porovnaní s pacientami v skupine
placebo + BR (medián nebol dosiahnutý vs 14.3 mesiacov; HR=0.206; 95% CI: 0.159 –
0.265; P<0.0001), s odhadovanou mierou 3-ročného prežívania PFS 68.0% vs 13.9%,
Obrázok 19 (Fraser, Cramer et al. 2017). Signifikantné zlepšenie PFS bolo pozorované
u všetkých vysoko rizikových podskupín pacientov. Pri mediáne dĺžky liečby 34,8 mesiacov
prešlo 160 pacientov (55,4%), u ktorých bola potvrdená progresia ochorenia, na liečbu
ibrutinibom v nasledujúcej línii (Fraser, Cramer et al. 2017).

Obrázok 19 PFS v štúdii HELIOS (CLL-3001): – ITT populácia (medián follow-up 34,8 mesiacov)

Sekundárne ciele sledovania – ORR, OS
•

•

Pri mediáne dĺžky liečby 34,8 mesiacov bolo dosiahnutá miera celkových odpovedí (ORR)
u pacientov liečených kombináciou IMBRUVICA + BR signifikantne vyššia v porovnaní
s pacientami v skupine placebo + BR (87.2% vs 66.1%; P<0.0001) (Fraser, Cramer et al.
2017). Kompletná remisia CR/CRi bola pozorovaná u 38,1% pacientov na kombinácii
IMBRUVICA+ BR a iba u 8,0% pacientov v skupine placebo + BR (Fraser, Cramer et al.
2017).
Takisto celkové prežívanie (OS) u pacientov liečených kombináciou IMBRUVICA+ BR bolo
signifikantne dlhšie v porovnaní s pacientami v skupine placebo + BR, medián v oboch
skupinách nebol dosiahnutý (HR=0.652; 95% CI: 0.454 – 0.935). Odhadovaná miera 3ročného celkového prežívania pre kombináciu IMBRUVICA + BR bola 81.6% v porovnaní
s 72.9% v skupine placebo + BR (Fraser, Cramer et al. 2017).

Klinická bezpečnosť – výsledky štúdie HELIOS (CLL-3001): medián follow-up 34,8 mesiacov
(Fraser GP., Cramer M., et al., 2017):
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•
•
•

Pacienti liečení kombináciou IMBRUVICA + BR zotrvali na liečbe dlhšie dvojnásobne dlhší
čas, ako pacienti na liečbe placebo + BR, (31,7 mesiacov [rozpätie: 0.2 – 43.3] vs 14.3
mesiacov [rozpätie: 0.2 – 30.6].
Ako najčastejšie nežiaduce udalosti stupňa ¾ u oboch skupín boli reportované neutropénia
(54% IBR+BR vs 51% placebo+BR) a trombocytopénia (15% v oboch ramenách).
Pri mediáne dĺžky liečby 34,8 mesiacov väčšina pacientov (59.2%) stále zotrvávala na liečbe
kombináciou IMBRUVICA + BR, zatiaľ čo až 99,3% pacientov liečbu placebo + BR ukončilo.

IMBRUVICA v kombinácii s bendamustínom a rituximumabom (BR), teda s režimom
štandardne indikovaným v liečbe R/R CLL preukázala významne vyššiu účinnosť v porovnaní
so samotným režimom BR. Vyššia miera dlhodobých odpovedí na liečbu, významne zlepšené
dlhodobé prežívanie (PFS, OS) preukázané v štúdii HELIOS (CLL-3001) podporujú
a potvrdzujú, že liečba IMBRUVICOU má kľúčové miesto v trvalom manažmente pacientov
s R/R CLL (Fraser GP., Cramer M., et al., 2017).
ZÁVER – prínos lieku IMBRUVICA v liečbe RR CLL
IMBRUVICA (ibrutinib), je prvý ireverzibilný inhibítor Brutonovej tyrozín kinázy (BTK), ktorý cielene
zasahuje do signálnej dráhy BCR zohrávajúcej významnú úlohu v patogenéze CLL a prínosy
preukázal až v 8-ročných sledovaniach v R/R CLL v klinických skúšaniach.
Na základe predložených výsledkov klinických štúdií liečba liekom IMBRUVICA preukázala:
•

významnú klinickú účinnosť z hľadiska vysokej miery dosiahnutých dlhotrvajúcich odpovedí
a kompletných remisií u pacientov s R/R CLL;

•

významné zlepšenie prežívania (PFS aj OS) u všetkých pacientov s R/R CLL – vysoko rizikových
s prítomnými negatívnymi genetickými faktormi, starších, komorbidných a nevhodných na
konvenčnú chemoimunoterapiu, ale aj u mladších “fit” pacientov s neskorým relapsom;

•

dobrú tolerabilitu a vysokú bezpečnosť bez rizika kumulatívnej toxicity pri perorálnom podávaní
raz denne v monoterapii.

Všetky tieto prínosy podčiarkujú komplexnosť lieku IMBRUVICA v porovnaní s ostatnými
liečebnými možnosťami R/R CLL.
Je dôležité spomenúť, že výsledky klinických štúdií s IMBRUVICA v liečbe R/R CLL sú plne
konzistentné so zisteniami pozorovanými v podmienkach bežnej klinickej praxe (Hillman P., Diels J.,
et al., 2016) (Salles G., Baseggio L., et al., 2016) (Salles G., Bachy E., et al., 2019) (Garside J., Healy
N., et al., 2018). Z nepriamych porovnaní vyplýva, že
•

IMBRUVICA je účinnejšia v znižovaní rizika progresie ochorenia alebo smrti (HR [95% CI]
0.21 [0.16–0.27; p < 0.0001]), ako aj v predlžovaní OS (HR [95% CI] 0.29 [0.21–0.41; p <
0.0001]) v porovnaní s inými terapiami bežne používanými v klinickej praxi (Salles G.,
Bachy E., et al., 2019).

IMBRUVICA tak bezprecedentne pokrýva významnú nenaplnenú medicínsku potrebu v liečbe
R/R CLL a je vhodná ako pre mladších, tak aj starších (≥ 65 rokov) komorbidných pacientov,
ale najmä pre vysoko rizikových pacientov s prítomnými genetickými abnormalitami (najmä
del 17p/mutácia TP53), u ktorých je vzhľadom k ich prognóze potreba vysoko tolerovanej
liečby zaručujúcej dlhodobé remisie najsilnejšia.
LYMFÓM Z PLÁŠŤOVÝCH BUNIEK (mantle cell lymphoma, MCL)
Stručná charakteristika ochorenia
Lymfóm z plášťových buniek (mantle cell lymphoma; MCL), B-bunkový lymfóm, je heterogénne
ochorenie, ktoré môže mať indolentný až veľmi agresívny priebeh.
Základnou genetickou charakteristikou všetkých foriem MCL by mala byť translokácia
t(11;14)(q13;q32), ktorá postihuje gén CCND1 a spôsobuje nadprodukciu („overexpresiu“) cyklínu
D1, ktorá však môže byť prítomná aj pri iných B-bunkových lymfómoch. „Overexpresia“ cyklínu D1
vedie k poruche regulácie bunkového cyklu v prechode G1/S fázy a navyše spôsobuje v čase
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diagnózy ďalšie chromozómové nestability či epigenetické modulácie a má vplyv na transkripčnú
reguláciu (Ladická M., 2017).
Klinické prejavy ochorenia:
Pacienti s MCL majú spravidla v čase diagnózy pokročilé ochorenie (≥ 80 % pacientov má IV. klinické
štádium podľa AnnArbor klasifikácie), tzv. „B symptomatológia“ sa vyskytuje u menej ako jednej
tretiny pacientov. K typickým prejavom patrí extranodálne postihnutie vrátane gastrointestinálneho
traktu približne u 88 – 92 % pacientov, ktoré môže byť prítomné v podobe mnohopočetnej
lymfomatoidnej polypózy alebo sa dokáže náhodnými biopsiami pri inak negatívnom endoskopickom
náleze. Môžu byť prítomné infiltráty pečene, sleziny ako aj kostnej drene. Prietoková cytometria
periférnej krvi je pozitívna až u 90 % pacientov. Zriedkavo (< 1 %) iniciálne môže byť prítomné
postihnutie centrálneho nervového systému (CNS), ktorého výskyt v priebehu 5 rokov stúpa na 15 20 % najmä u pacientov s vysokým indexom Ki-67, blastoidným variantom a vysokým MIPI (mantle
cell lymphoma international prognostic index) (Ladická M., 2017).
Diagnostika
Diagnóza MCL sa potvrdí dôkazom „overexpresie“ cyklínu D1 a/alebo prítomnosti t(11;14) častejšie
metódou FISH ( fluorescenčná in situ hybridizácia) ako cytogeneticky. Malá skupina pacientov, ktorá
je skutočne cyklín D1 negatívna (5 – 10 %), vykazuje „overexpresiu“ cyklín D2 alebo D3 najmä cez
alternatívne translokácie s génmi ľahkých reťazcov. Dôkaz expresie SOX11 je pomôcka na
diagnostiku cyklín D1 negatívnych MCL, ktoré majú podobné klinické vlastnosti ako aj prognózu.
Podľa imunofenotypového vyšetrenia tkaniva je prítomná pozitivita CD19, CD20, CD22, CD79a,
BCL2, PAX5 a FMC7 s koexpresiou CD5. V rámci diferenciálnej diagnózy je potrebné vylúčiť
chronickú lymfocytovú leukémiu (CLL) alebo malobunkový lymfocytový lymfóm (SLL) a folikulový
lymfóm, či lymfóm marginálnej zóny (Ladická M., 2017).
Histologicky sa rozlišujú nasledujúce typy:
• klasický typ (87,5 %) tvorený uniformnou populáciou centrocytoidných buniek strednej
veľkosti s nepravidelným jadrom a nenápadným jadierkom, cytoplazma je svetlá a malá
• blastoidný typ (2,6 %) je podobný lymfoblastickým bunkám s vyššou mitotickou aktivitou
• pleomorfný typ (5,9 %) má heterogénnu populáciu niekedy väčších nádorových buniek s
nápadnými jadierkami a svetlejšou cytoplazmou.
• Zvlášť sa uvádza malobunkový typ (3,6 %) (bez proliferačných centier typických pre BCLL/SLL) a typ s prímesou B-monocytoidných buniek („marginal zone-like“).
Podľa WHO 2016 klasifikácie je MCL považovaný za agresívny a nevyliečiteľný malobunkový Blymfóm, ktorý vzniká z naivných B-buniek dvoma rôznymi cestami. Jedna cesta vedie ku vzniku
klasického MCL. Klasický MCL má zvyčajne nemutované IGHV alebo minimálne mutované B-bunky,
ktoré spravidla exprimujú SOX11, typicky postihujú lymfatické uzliny a ďalšie extranodálne oblasti.
Získanie ďalších molekulových či cytogenetických abnormalít môže viesť k tvorbe agresívnejšieho
blastoidného alebo pleomorfného MCL. Druhou cestou B-bunky prenesené do prostredia
germinálneho centra vedú k vzniku leukemickej, neuzlinovej formy MCL, ktorá postihuje periférnu
krv, kostnú dreň a slezinu. Táto forma vzniká z mutovanej formy IGHV inak SOX11 negatívnych
buniek a je spravidla indolentná. Aj v tomto prípade môžu nastať sekundárne zmeny, často
zahŕňajúce TP53, ktoré vedú k vzniku veľmi agresívneho ochorenia. Samostatnou formou je in situ
neoplázia z plášťových buniek, ktorá iba málo progreduje. Je charakterizovaná prítomnosťou cyklín
D1+ buniek vo vnútornej plášťovej zóne folikulov a často sa diagnostikuje náhodne, niekedy pri zistení
iných lymfoproliferatívnych ochorení. Treba ho odlíšiť od MCL s rastom v plášťovej zóne.
Prognostické faktory
V roku 2008 Európska pracovná skupina pre MCL vytvorila cielené prognostické skóre pre MCL,
MIPI. Keďže má relatívne komplikované hodnotenie, vytvorila sa pre bežnú prax jednoduchšia forma,
sMIPI (simplified MIPI), (nízke riziko: 0 – 3, stredné riziko: 4 – 5, vysoké riziko: 6 – 11 bodov). Pacienti
podľa skóre majú rôzne celkové prežívanie (overal survival; OS). Samotné MIPI však nie je
prediktívny marker pre OS pri indolentnom MCL. Proliferačná aktivita nádorových buniek hodnotená
Ki-67 indexom je ďalší prediktívny biomarker nezávislý od MIPI. Ki-67 v kombinácii s MIPI vytvorili
biologický MIPI, ktorý zlepšil hodnotenie obzvlášť u pacientov s vysoko rizikovým ochorením u
mladších pacientov. Blastoidná cytológia je nepriaznivý faktor pre OS, ktorý je nezávislý od MIPI.
SOX11 je neurálny transkripčný faktor, ktorý je typicky výrazne exprimovaný v jadrách agresívnej
formy klasického MCL. Blokovaním terminálnej B-bunkovej diferenciácie navodzuje B-bunkovú
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transformáciu a nádorovú angiogenézu. Negatívna SOX11 expresia je silný prediktívny biomarker
pre indolentnú formu MCL s 5-ročným OS 78 % vs. 36 % u pacientov so SOX11 pozitivitou. IGHV
mutačný stav - mutované IGHV gény sú variabilne prítomné (16 – 38 %) v prípade MCL najmä s
neuzlinovou prezentáciou. Pacienti s vysokým výskytom mutácií majú vyššie OS ako pacienti s
nízkym výskytom IGHV (59 verzus 40 %). TP53 mutácie a ich proteínová „overexpresia“ sú silne
asociované s vysokým proliferačným indexom a agresívnym správaním (typicky pri blastoidnom type
MCL, kedy OS je 14,5 vs. 53 mesiacov pri neblastoidnej forme MCL) (Ladická M., 2017).
MCL je považovaný za ochorenie s najhoršou prognózou prežívania spomedzi všetkých nonHodgkinových lymfómov (Cancer Research UK., 2017).
Liečba pacientov s MCL a medzinárodné odporúčania pre liečbu MCL
Hoci sa MCL všeobecne považuje za ochorenie s agresívnym priebehom, nie všetci pacienti
vyžadujú okamžitú liečbu (indolentný charakter má 10-30% pacientov s MCL) (McKay P., Leach M.,
et al., 2012). Aktuálne nie je stanovený štandardný liečebný režim. Pre prvú líniu ako aj pre relaps
sú odporúčané viaceré liečebné možnosti, väčšinou indikované podľa klinického stavu pacientov
(Ladická M., 2017).
Iniciálna liečba:
Na základe aktuálnych amerických odporúčaní NCCN z roku 2021 ako aj európskych odporúčaní
ESMO pre liečbu MCL z r. 2017 sa väčšinou v indukčnej liečbe MCL používa kombinácia rituximabu
s antracyklínovým režimom R-CHOP (rituximab, doxorubicín, cyklofosfamid, vinkristín a prednizón)
alebo s bendamustínom (BR). V snahe zlepšiť výsledky v režime R-CHOP možno vinkristín nahradiť
bortezomibom (VR-CAP). V rámci konsolidácie sa podávajú režimy obsahujúce stredné alebo vyššie
dávky cytozínarabinozidu (ARA-C) a pacienti v remisii (chemosenzitívni) sú indikovaní na
vysokodávkovanú chemoterapiu s autológnou transplantáciou kmeňových buniek (ASCT). Veľmi
sľubné výsledky boli dosiahnuté alternáciou R-CHOP a R-DHAP (rituximab, cisplatina,
vysokodávkovaný AraC a dexametazón) (R-CHOP v nepárnych a R-DHAP v párnych cykloch), ktoré
boli nasledované vysokodávkovanou liečbou s autológnou transplantáciou. U starších pacientov (>
65 rokov), nevhodných na vysokodávkovanú liečbu, koncept liečby spočíva v indukcii s cieľom
minimalizovať toxicitu a podania udržiavacej liečby (rituximab), ktorá má maximalizovať trvanie
remisie. Pacientom s indolentne prebiehajúcim MCL alebo nevhodných na intenzívnu liečbu (starším)
sa podáva chlorambucil, ktorého výhodou je komfort pri podávaní (perorálne liečivo) (NCCN Clinical
Practice Guidelines in Oncology, B-Cell Lymphomas Version 4.2021), (Dreyling M., Campo E., et al.
2017).
Liečba relapsu:
Hoci chemoimunoterapia podávaná v 1. línii je spojená s vyšším ORR (miera odpovede na liečbu),
u väčšiny pacientov nemá kuratívny charakter. V liečbe R/R MCL sa môžu použiť režimy odporúčané
v 1. línii, ak neboli ešte indikované, samozrejme, s nižšou mierou odpovedí, čo viedlo k potrebe
hľadania nových liekov. Najčastejšie sa používajú režimy obsahujúce bendamustín, BR
(bendamustín + rituximab) alebo R-BAC (rituximab, bendamustín a cytarabín, prípadne režimy s
fludarabínom (FC, FMD, FCMR). Podľa európskych odporúčaní ESMO z r. 2017 sú v liečbe R/R
MCL odporúčané aj cielené lieky, ako ibrutinib (inhibítor Brutónovej tyrozínkinázy/BTK), bortezomib
(proteázový inhibítor), temsirolimus (mTOR inhibítor) a lenalidomid (imunomodulans) (Dreyling M.,
Campo E., et al. 2017). V najnovších amerických odporúčaniach NCCN v4.2021 sú v druhej línii
liečby (po predchádzajúcej chemoterapii) okrem nich zahrnuté aj ďalšie nové lieky: akalabrutinib a
zanubrutinib (inhibítory Brutónovej tyrozínkinázy/BTK) a venetoklax (inhibítor antiapoptického
proteínu BCL-2) (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, B-Cell Lymphomas Version
4.2021). Ibrutinib, temsirolimus a lenalidomid sú jediné lieky schválené európskou liekovou
agentúrou (EMA) na liečbu relaps/refraktérneho MCL (SPC Imbruvica, 2021), (SPC Revlimid,
2021), (SPC Torisel, 2021). V prípade relapsu MCL nedosahuje priaznivé výsledky ani liečba
obsahujúca ASCT - autológnu transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek (nízke percento
remisií, krátky medián prežívania). Alogénna transplantácia (AlloSCT) ako jediná kuratívna možnosť
v liečbe MCL je indikovaná iba u selektovanej skupiny pacientov, a to u pacientov s
chemorefraktérnym ochorením, ktoré má limitovaný rozsah a je pomaly rastúce, u pacientov s
neúspešným zberom krvotvorných buniek pred ASCT a u pacientov s chemosenzitívnym relapsom
a súčasne s dobrým výkonnostným stavom a limitovanou komorbiditou.
Odporúčané postupy prvolíniovej liečby ako aj liečby relapsu MCL podľa najnovších európskych
odporúčaní ESMO sú uvedené na Obrázok 20 (Dreyling M., Campo E., et al. 2017).
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Obrázok 20 ESMO odporúčania pre liečbu MCL

Zdroj: Newly diagnosed and relapsed mantle cell lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and
follow-up (Dreyling M., Campo E., et al. 2017).

Americké aj európske odporúčania uvádzajú ibrutinib ako špecifickú cielenú terapiu
odporúčanú v liečbe R/R MCL, Obrázok 21 (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, B-Cell
Lymphomas Version 4.2021), (Dreyling M., Campo E., et al. 2017):
•

•

Podľa najnovších amerických odporúčaní NCCN, verzia 4. 2021 je ibrutinib v monoterapii
alebo v kombinácii s rituximabom (ibrutinib ± rituximab) odporúčaný ako preferovaná liečba
pacientov v 2. a následných líniách liečby MCL, nakoľko preukázala “dlhotrvajúcu odpoveď
po predchádzajúcej chemoimunoterapii (dlhšiu ako očakávaný medián PFS)”. Iné
preferované liečebné režimy: inhibítory BTK akalabrutinib a zanubrutinib, alebo lenalidomid
+ rituximab. Bendamustín + rituximab (ak nebol podaný v predchádzajúcich líniách),
venetoklax ± rituximab, kombinácia bendamustín + rituximab + cytarabín (RBAC500; ak
neboli podané v predchádzajúcich líniách), bortezomib ± rituximab, DHAP + rituximab,
DHAX + rituximab, GemOx (gemcitabín, oxaliplatina) + rituximab, alebo kombinácia
ibrutinibu s lenalidomidom a rituximabom (Category 2B) a kombinácia ibrutinibu
s venetoklaxom (Category 2B) sú v odporúčaniach uvedené ako “režimy vhodné za určitých
okolností” (‘useful in certain circumstances’) (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology,
B-Cell Lymphomas Version 4.2021).
Podľa európskych odporúčaní ESMO z r. 2017 je ibrutinib v monoterapii odporúčanou
liečbou R/R MCL. Uvádza sa v nich, že ibrutinibom je možné dosiahnuť najvyššiu liečebnú
odpoveď spomedzi všetkých cielených terapeutických možností (Dreyling M., Campo E., et
al. 2017).
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Napriek tomu, že podľa NCCN v4.2021 ibrutinib nie je jediný ako odporúčaná „preferovaná liečba“
v 2. a následných líniách MCL, faktom ostáva, že so žiadnym iným liekom nie sú doteraz
v klinickej praxi také skúsenosti a žiadny iný nemá dokumentované také dlhodobé dáta ako
ibrutinib.
Podobné postupy sú zahrnuté aj v iných národných odporúčaniach (McKay P., et al. 2018).
Obrázok 21 Americké aj európske odporúčania uvádzajú ibrutinib ako špecifickú cielenú terapiu
odporúčanú v liečbe R/R MCL

* Iné preferované liečebné režimy v 2. a následných líniách: inhibítory BTK akalabrutinib a zanubrutinib, alebo lenalidomid +
rituximab. Bendamustín + rituximab (ak nebol podaný v predchádzajúcich líniách), venetoklax ± rituximab, kombinácia
bendamustín + rituximab + cytarabín (RBAC500; ak neboli podané v predchádzajúcich líniách), bortezomib ± rituximab, DHAP
+ rituximab, DHAX + rituximab, GemOx (gemcitabín, oxaliplatina) + rituximab, alebo kombinácia ibrutinibu s lenalidomidom
a rituximabom (Category 2B) a kombinácia ibrutinibu s venetoklaxom (Category 2B) sú v NCCN odporúčaniach uvedené ako
“režimy vhodné za určitých okolností” (‘useful in certain circumstances’).
** Lenalidomid je odporúčaný len v prípadoch, kedy je ibrutinib kontraindikovaný
Zdroj: (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, B-Cell Lymphomas Version 4.2021), (Dreyling, M., et al. 2017), (McKay
P., et al., 2018)

Aktuálna situácia s novými liekmi v liečbe MCL na Slovensku je v zhrnutá v Tabuľka 3.
Tabuľka 3 Aktuálna situácia s novými liekmi v liečbe MCL na Slovensku (k 30.9.2021)
Liek
Schválená indikácia EMA
Zaradenie v ZKL*
Bortezomib
V kombinácii s rituximabom, cyklofosfamidom,
doxorubicínom a prednizónom indikovaný v 1. línii MCL u
pacientov, ktorí nie sú vhodní na transplantáciu
hematopoetických kmeňových buniek
Áno
Lenalidomid
Monoterapia R/R MCL
Nie
Bendamustín
R/R indolentný NHL refraktérny na rituximab
Áno
Ibrutinib
Monoterapia R/R MCL
Nie
Temsirolimus
Monoterapia R/R MCL
Nie
*ZKL – Zoznam kategorizovaných liekov na Slovensku

NENAPLNENÁ MEDICÍNSKA POTREBA
Napriek tomu, že miera odpovedí na iniciálnu liečbu MCL je vysoká, odpovede trvajú krátko a väčšina
pacientov, dokonca aj mladších, relabuje (Wang ML., Rule S., et al., 2013). Celkové prežívanie (OS)
pacientov s relapsom ochorenia po 1. línii liečby väčšinou nie je viac ako 1-2 roky, ak sú liečení
novšími cielenými liekmi v monoterapii (Dreyling M., Campo E., et al. 2017), (McKay P., Leach M.,
et al., 2012) (Rosen ST., Link BK., et al., 2013). Medián OS pri liečbe temsirolimom sa pohybuje od
10 do 21,3 mesiacov, pri liečbe bortezomibom 23,5 mesiacov a pri liečbe lenalidomidom od 20,9 do
27,1 mesiacov. Medián prežívania do progresie (PFS) pri liečbe temsirolimom sa pohybuje od 3,4
do 6,2 mesiacov, pri bortezomibe je 6,5 mesiacov a pri liečbe lenalidomidom od 4,0 do 8,7 mesiacov
(Dreyling M., Jurczak W., et al., 2016), (Fisher RI., Bernstein SH., et al., 2006), (Goy A., Bernstein
SH.,, et al., 2009), (Goy A., Kalayoglu Besisik S., et al., 2015), (Goy A., Sinha R., et al., 2013), (Hess
G., Herbrecht R., et al., 2009) (McKay P., Leach M., et al., 2012), (Trneny M., Lamy T., et al., 2016),
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(Witzig TE., Luigi Zinzani P., et al., 2017), (Witzig TE., Vose JM., et al., 2009). Podávaním
spomínaných liekov v kombinácii možno dosiahnuť o niečo vyššie prežívanie, s mediánom OS v
rozmedzí od 11 mesiacov (temsirolimus + rituximab) do 36 mesiacov (bortezomib + CHOP,
bortezomib + cyklofosfamid + rituximab [BCR]) alebo v prípade liečby BR bola potvrdená 55% miera
3-ročného prežívania OS (Bouabdallah K., 2014), (Czuczman MS., Goy A., et al., 2015), (Furtado
M., Johnson R., et al., 2015), (Lee HJ., Romaguera JE., et al., 2017). Nevýhodou kombinovaných
režimov ale je, že ich pacienti tolerujú horšie. Navyše väčšina pacientov s MCL sú pacienti starší,
komorbidní, preto nie sú vhodní na intenzívnejšie liečebné režimy ani alogénnu transplantáciu
(Skarbnik AP., Smith MR., et al., 2013).
Vzhľadom k prognóze pacientov s R/R MCL, v klinickej praxi u pacientov, ktorých ochorenie
sprogredovalo po 1. línii liečby vyvstáva potreba takej liečby, ktorá by:
• zlepšila prežívanie (PFS aj OS),
• umožnila rýchlejšie a trvalejšie remisie,
• poskytla komfortnejšie podávanie a dávkovanie
• a vyznačovala sa priaznivejším bezpečnostným profilom (Skarbnik AP., Smith MR., et
al., 2013).
LIEK IMBRUVICA, AKO PRVÝ IREVERZIBILNÝ INHIBÍTOR BTK, KTORÝ CIELENE ZASAHUJE
DO SIGNÁLNEJ DRÁHY BCR ZOHRÁVAJÚCEJ VÝZNAMNÚ ÚLOHU V PATOGENÉZE MCL,
PREDSTAVUJE ÚČINNÚ MOŽNOSŤ LIEČBY PACIENTOV S R/R MCL S DOTERAZ
NENAPLNENOU MEDICÍNSKOU POTREBOU.
IMBRUVICA – KLINICKÝ PRÍNOS V LIEČBE R/R MCL
Klinická účinnosť a bezpečnosť lieku IMBRUVICA u pacientov s relaps/refraktérnym MCL (R/R MCL)
bola preukázaná v klinických štúdiách, z ktorých najdôležitejšie sú:
A. Registračná štúdia PCYC-1104-CA – otvorená, multicentrická, štúdia fázy II so
samostatným ramenom (ibrutinib) u pacientov s R/R MCL (Wang ML., Rule S., et al., 2013).
B. Štúdia MCL-2001 (SPARK) – multicentrická, štúdia fázy II so samostatným ramenom
(ibrutinib) u pacientov s R/R MCL, ktorí progredovali po predchádzajúcej liečbe
bortezomibom (Wang ML., Goy A., et al., 2014).
C. Štúdia MCL-3001 (RAY) – otvorená, multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná štúdia
fázy III s 3-ročným pokračovaním porovnávajúca ibrutinib a temsirolimus v monoterapii
u pacientov s R/R MCL, ktorí dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu na báze rituximabu
(Dreyling M., Jurczak W., et al., 2016), (Rule S., Jurczak W., et al., 2018).
Aktuálne prebiehajú štúdie kombinácie ibrutinibu s chemoimunoterapiou.
A. Registračná štúdia PCYC-1104-CA – otvorená, multicentrická, štúdia fázy II so samostatným
ramenom (ibrutinib) u pacientov s R/R MCL (Wang ML., Rule S., et al., 2013).
Bezpečnosť a účinnosť lieku IMBRUVICA sa hodnotila v otvorenej, multicentrickej štúdii fázy II
(PCYC-1104-CA) u 111 pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym MCL. Medián veku bol 68 rokov
(rozpätie: 40 až 84 rokov), 77 % bolo mužov a 92 % bolo belochov. Pacienti s výkonnostným stavom
podľa Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 3 alebo vyšším boli zo štúdie vylúčení. Medián
času od diagnózy bol 42 mesiacov a medián počtu predchádzajúcich terapií bol 3 (rozpätie: 1 až 5
terapií), vrátane 35 % s predchádzajúcou vysoko dávkovou chemoterapiou, 43 % s predchádzajúcou
liečbou bortezomibom, 24 % s predchádzajúcou liečbou lenalidomidom a 11 % s predchádzajúcou
autológnou alebo alogénnou transplantáciou kmeňových buniek. Pacienti boli rozdelení do 2 skupín.
Prvá skupina pacientov nebola predtým liečená bortezomibom alebo absolvovala <2 cykly
bortezomibu. V druhej skupine boli pacienti, ktorí absolvovali ≥ 2 cykly predchádzajúcej liečby
bortezomibom. Pri skríningu na začiatku malo 39 % pacientov veľkú nádorovú („bulky“) masu (≥ 5
cm), 49 % malo vysoko rizikové skóre podľa zjednodušeného medzinárodného prognostického
indexu MCL (MIPI) a 72 % malo pokročilé ochorenie (extranodálne postihnutie a/alebo postihnutie
kostnej drene). IMBRUVICA bola podávaná perorálne v dávke 560 mg jedenkrát denne až do
progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity. Odpoveď nádoru bola hodnotená podľa
revidovaných kritérií Medzinárodnej pracovnej skupiny (IWG) pre non-Hodgkinov lymfóm (NHL.
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Klinická účinnosť - výsledky štúdie PCYC-1104-CA (Wang ML., Rule S., et al., 2013):
Primárny cieľ sledovania – ORR, Tabuľka 4
• Predchádzajúca liečba bortezomibom nemala vplyv na výsledky liečby ibrutinibom. Zo 111
liečených pacientov odpovedalo na liečbu 75. Dosiahnutá miera celkovej odpovede (ORR)
hodnotená skúšajúcim u všetkých 111 liečených pacientov bola 68%, z toho v kohorte
bortezomib-naivných pacientov (n=63) 68% a u pacientov po predchádzajúcej liečbe
bortezomibom (n=48) 67%.
• Priemerný čas dosiahnutia úvodnej odpovede bol 1,9 mesiaca.
• Kompletnú odpoveď (CR) dosiahlo 21% pacientov a parciálnu odpoveď (PR) 46,8%
pacientov. Priemerný čas dosiahnutia CR bol 5,5 mesiaca, avšak aj pacienti s parciálnou
odpoveďou (PR) dosiahli asi po roku liečby IMBRUVICA kompletnú odpoveď.
• Odpovede na liečbu (CR a PR) boli dlhodobé, medián trvania odpovede (DOR) bol 17, 5
mesiaca (rozpätie od 0.0 do 19.6; 95% CI, 15.8 - nedosiahnuté)
• Údaje o účinnosti boli ďalej hodnotené Nezávislou hodnotiacou komisiou (IRC) a preukázali
hodnotu ORR 69 % s mierou kompletnej odpovede (CR) 21 % a mierou čiastočnej odpovede
(PR) 48 %. Medián DOR podľa odhadu IRC predstavoval 19,6 mesiacov.
• Celková odpoveď na liečbu IMBRUVICA nebola závislá na predchádzajúcej liečbe, vrátane
bortezomibu a lenalidomidu alebo na základných rizikových/prognostických faktoroch,
prítomnosti nádorovej masy, pohlavia alebo veku
• Historicky, taká vysoká miera odpovedí (CR), aká sa dosiahla pri liečbe IMBRUVICA,
bola dovtedy pozorovaná iba pri podávaní kombinovaných intenzívnych
vysokodávkovaných, vysoko myelotoxických chemoterapeutických režimov.
Tabuľka 4 ORR a DOR u pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym MCL (štúdia PCYC-1104-CA)

IS=interval spoľahlivosti; CR=kompletná odpoveď (complete response); DOR=trvanie odpovede (duration of response);
ORR=miera celkovej odpovede; PR=čiastočná odpoveď (partial response); ND=nedosiahnuté

Sekundárne ciele sledovania – PFS, OS
•
•

Pri liečbe IMBRUVICA sa dosiahol medián prežívania do progresie (PFS) 13,9 mesiacov,
(rozpätie od 0.7 do 21.4; 95% CI 7,0 - nedosiahnuté) – 7,4 mesiacov u pacientov bez
predchádzajúcej liečby bortezomibom a 16,6 mesiaca v skupine predliečenej bortezomibom.
Medián celkového prežívania (OS) nebol dosiahnutý. Odhadovaný OS po 18 mesiacoch
liečby bol 58%, Obrázok 22.

Obrázok 22 Prežívanie pacientov (PFS a OS) v štúdii PCYC-1104 (medián follow-up 15,3 mesiaca)
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Klinická bezpečnosť - výsledky štúdie PCYC-1104-CA (Wang ML., Rule S., et al., 2013)
•
•
•

Väčšina nežiaducich udalostí pri liečbe IMBRUVICA bola nízkeho stupňa závažnosti (Gr.1 a
Gr.2)
Z hematologických toxicít stupňa 3 a 4 sa vyskytli najčastejšie neutropénia (16% pacientov),
trombocytopénia (11%) a anémia (10%).
Nežiaduce udalosti viedli k ukončeniu liečby u 8 pacientov (7%). Počas štúdie zomrelo 16
pacientov (14%), z toho 12 úmrtí bolo zapríčinených progresiou ochorenia a 4 z dôvodu
výskytu nežiaducich udalostí (2 z dôvodu pneumónie, 1 z dôvodu sepsy a1 z dôvodu zástavy
srdca, ktorá však nesúvisela s ibrutinibom)

B. Štúdia MCL-2001 (SPARK) – multicentrická, štúdia fázy II so samostatným ramenom (ibrutinib)
u pacientov s R/R MCL, ktorí progredovali po predchádzajúcej liečbe bortezomibom (Wang ML.,
Goy A., et al., 2014)
V ďalšej štúdii fázy II MCL-2001 (SPARK) u 120 pacientov s R/R MCL, ktorí progredovali po
predchádzajúcej liečbe bortezomibom sa pri liečbe IMBRUVICA dosiahli podobné výsledky: miera
celkovej odpovede (ORR) 62,7% (95% CI 53,7% - 71.3%) s kompletnými odpoveďami (CR) u 20,9%
pacientov, medián času do úvodnej odpovede bol 2,1 mesiaca (od 1,3 do 6,3 mesiacov), PFS 10,5
mesiacov, trvanie odpovede (DOR) 14,9 mesiacov a 56% miera 2-ročného prežívania (OS) (Wang
ML., Goy A., et al., 2014).
C. Štúdia MCL-3001 (RAY) – otvorená, multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná štúdia fázy III
s 3-ročným pokračovaním porovnávajúca ibrutinib a temsirolimus v monoterapii u pacientov s
R/R MCL, ktorí dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu na báze rituximabu (Dreyling M.,
Jurczak W., et al., 2016), (Rule S., Jurczak W., et al., 2018)
Temsirolimus a ibrutinib boli ako jediné z nových cielených liekov priamo porovnávané u
pacientov s R/R MCL - štúdia fázy III MCL-3001 (RAY). Práve temsirolimus bol ako komparátor
vybraný z dôvodu najlepšie preukázanej účinnosti v liečbe R/R MCL (úroveň 2) v porovnaní s
bortezomibom alebo lenalidomidom (úroveň 3) (Dreyling M., Thieblemont C., et al., 2013). V tom
čase bol ako jediný schválený EMA na liečbu R/R MCL v monoterapii; ibrutinib a lenalidomid boli
schválené v monoterapii až následne (IMBRUVICA SPC, 2019), (REVLIMID SPC, 2017), (TORISEL
SPC, 2018). V čase iniciovania štúdie MCL-3001 (RAY) (2012) bol temsirolimus na základe
medzinárodných odporúčaní vhodný ako komparátor do klinických skúšaní MCL (Dreyling M.,
Thieblemont C., et al., 2013), (McKay P., Leach M., et al., 2012).
Táto randomizovaná otvorená multicentrická štúdia fázy III zahŕňala 280 pacientov s MCL, ktorí
dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu. Pacienti boli randomizovaní v pomere 1:1 buď na liek
IMBRUVICA perorálne v dávke 560 mg jedenkrát denne po dobu 21 dní alebo temsirolimus
intravenózne v dávke 175 mg v 1., 8., 15. deň prvého cyklu a následne 75 mg v 1., 8., 15. deň každý
nasledujúci 21-dňový cyklus. Liečba v oboch skupinách pokračovala až do progresie ochorenia alebo
neprijateľnej toxicity. Medián veku bol 68 rokov (rozpätie 34; 88 rokov), 74 % boli muži a 87 % boli
belosi. Medián času od diagnózy bol 43 mesiacov a medián počtu predchádzajúcich terapií bol 2
(rozpätie: 1 až 9 terapií), vrátane 51 % s predchádzajúcou vysokou dávkou chemoterapie, 18 % s
predchádzajúcou liečbou bortezomibom, 5 % s predchádzajúcou liečbou lenalidomidom a 24 % s
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predchádzajúcou transplantáciou kmeňových buniek. Na začiatku malo 53 % pacientov veľkú
nádorovú („bulky“) masu (≥ 5 cm), 21 % malo vysoké rizikové skóre podľa zjednodušeného
medzinárodného prognostického indexu (MIPI), 60 % malo extranodálne ochorenie a 54 % malo
postihnutie kostnej drene pri skríningu.
Klinická účinnosť - výsledky štúdie MCL-3001 (RAY) (Dreyling M., Jurczak W., et al., 2016) (Rule
S., Jurczak W., et al., 2018):
Primárny cieľ sledovania – PFS
•

•

V štúdii bola preukázaná superiorita IMBRUVICA v porovnaní s temsirolimom, nakoľko
pri liečbe IMBRUVICA sa dosiahol signifikantne vyšší medián prežívania do progresie
(PFS) 15,6 mesiacov (95% CI, 10,6 – 25,1) ako v ramene liečenom temsirolimom 6,2
mesiacov (95% CI, 4,2 – 7,8). Týmto bolo preukázané významne nižšie riziko progresie
ochorenia alebo úmrtia v súvislosti s liečbou IMBRUVICA (HR=0.45, 95% CI, 0.35 to 0.60,
P<0.0001), Obrázok 23 (Rule S., Jurczak W., et al., 2018).
Benefit liečby IMBRUVICA v predĺženom PFS bol preukázaný bez ohľadu na počet
predchádzajúcich línií liečby. U pacientov po jednej predchádzajúcej liečbe bol v ramene
liečenom IMBRUVICA dosiahnutý až 4-násobne vyšší medián PFS ako v skupine s
temsirolimom (Rule S., Jurczak W., et al., 2018)

Sekundárne ciele sledovania - ORR, OS, DOR, TTNT
•

•

•
•

•

Výsledky finálnej analýzy štúdie preukázali, že pri liečbe IMBRUVICA sa dosiahol aj vyšší
medián celkového prežívania (OS) 30,3 mesiacov (95% CI 19,1 – 42,1) v porovnaní s
23,5 mesiacmi v ramene liečenom temsirolimom (95% CI 13,0 – 30,7) (HR 0.74, 95% CI
0,54 – 1,02), Obrázok 23 (Rule S., Jurczak W., et al., 2018).
Benefit liečby IMBRUVICA v predĺženom prežívaní bol preukázaný bez ohľadu na počet
predchádzajúcich línií liečby. Celkové prežívanie (OS) bolo však vyššie u pacientov po 1
predchádzajúcej liečbe ako u tých, ktorí dostávali viac ako 1 predchádzajúcu liečbu (Rule S.,
Jurczak W., et al., 2018).
Dosiahnutá miera celkovej odpovede (ORR) na liečbu IMBRUVICA bola vyššia v porovnaní
s temsirolimom - 77,0% (kompletná odpoveď CR 23,0%) vs 46,8% (CR 2,8%) (OR 4,27,
95% CI 2,47 – 7,39), Obrázok 24 (Rule S., Jurczak W., et al., 2018)
Čím skôr sa zaháji liečba IMBRUVICA pri R/R MCL, tým vyšší je podiel kompletných
odpovedí (CR) na liečbu. Dvojnásobne vyššia miera CR pri liečbe IMBRUVICA bola
dosiahnutá u pacientov po 1 predchádzajúcej terapii ako u tých, ktorí absolvovali viac
predchádzajúcich terapií. Medián trvania odpovede v ITT populácii bol: 23,1 mesiacov v
ramene IMBRUVICA vs. 6,3 mesiacov v ramene temsirolimus, Obrázok 24 (Rule S., Jurczak
W., et al., 2018)
Medián času do ďalšej liečby (TTNT) bol signifikantne dlhší u pacientov liečených
IMBRUVICA v porovnaní s temsirolimom (31,8 vs. 11,6 mesiacov; HR 0,33 [95% CI 0,24–
0,46]; p<0.0001 (Rule S., Jurczak W., et al., 2018)

Obrázok 23 Prežívanie (PFS and OS) v štúdii MCL-3001 (RAY) – výsledky finálnej analýzy (medián
follow-up 38,7 mesiacov)1†

41

PFS

OS

† 39% pacientov z ramena temsirolimus prešlo do ramena liečeného ibrutinibom
Zdroj: (Rule S., Jurczak W., et al., 2018)

Obrázok 24 Odpovede na liečbu ibrutinibom v porovnaní s temsirolimom v štúdii MCL-3001 (RAY)
ITT
OR (95% CI) = 4,27 (2,47–7,39);
p < 0,0001

1 predchádzajúca
línia

>1
predchádzajúca
línia

Klinická bezpečnosť - výsledky štúdie MCL-3001 (RAY) (Dreyling M., Jurczak W., et al., 2016),
(Rule S., Jurczak W., et al., 2018):
•
•
•

V porovnaní s temsirolimom sa liečba IMBRUVICA vyznačuje priaznivejším
bezpečnostným profilom, aj keď pacienti ostali na liečba IMBRUVICA takmer 5násobne dlhší čas ako na temsirolime (14.4 mesiaca vs 3.0 mesiace)
IMBRUVICA preukázala lepšiu toleranciu v porovnaní s temsirolimom – výskyt nežiaducich
udalostí ≥ stupňa 3 bol 68% vs 87%, 17% pacientov muselo z dôvodu výskytu nežiaducich
udalostí ukončiť liečbu ibrutinibom vs 32% (Dreyling M., Jurczak W., et al., 2016).
Z hematologických toxicít stupňa 3 a 4 sa pri liečbe IMBRUVICA vyskytli najčastejšie
neutropénia (12.9%), trombocytopénia (9.4%) a anémia (8.6%) a v ramene liečenom
temsirolimom trombocytopénia (43.2%), anémia (20.1%) a neutropénia (17.3%) (Janssen
Research & Development LLC, 2017)

Zistenia z klinickej štúdie MCL-3001 (RAY) s IMBRUVICA v liečbe R/R MCL boli potvrdené aj
v podmienkach reálnej klinickej praxe. Z nepriamych porovnaní vyplýva, že IMBRUVICA je
najúčinnejšia v znižovaní rizika progresie ochorenia alebo smrti (44% (HR 0.56 [0.44-0.72])
v porovnaní s inými terapiami bežne používanými v praxi (Sarkozy C., Traverse-Glehen A., et
al., 2017).
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D. Spojená analýza 3 štúdií PCYC-1104, SPARK a RAY – ibrutinib v monoterapii pacientov
s R/R MCL (Rule S., Dreyling M., et al., 2019a), (Rule S., Dreyling M. et al.,2019b)
Spojená analýza zahŕňala 370 pacientov s R/R MCL liečených IMBRUVICA z 3 štúdií (2 štúdie fázy
II - PCYC-1104, SPARK a 1 štúdia fázy III – RAY) hodnotila dlhodobú účinnosť a bezpečnosť
Iiečby a potvrdila benefit včasného podávania IMBRUVICA u pacientov s R/R MCL. Medián
follow-up sledovania bol 41,1 mesiaca (Janssen. Data on file, 2018) (Rule S., Jurczak W., et al.,
2018).
U pacientov s R/R MCL bola klinická účinnosť a bezpečnosť IMBRUVICA vyššia po jednej
predchádzajúcej liečbe v porovnaní s pacientami, ktorí absolvovali ≥ 2 línie predchádzajúcej
liečby:
• Medián PFS: 1 predchádzajúca liečba, 25.4 mesiacov (95% CI 17.5 - 57.5) vs ≥ 2
predchádzajúce línie, 10.3 mesiacov (95% CI 8.1 - 12.5), Obrázok 25
• Medián OS: 1 predchádzajúca liečba, nebol dosiahnutý (95% CI 36.0 - nedosiahnuté) vs ≥
2 predchádzajúce línie, 22.5 mesiacov (95% CI 16.2 - 26.7), Obrázok 25
• Odpoveď na liečbu: ORR (CR): 1 predchádzajúca liečba, 77.8% (36.4%) vs ≥ 2
predchádzajúce línie, 66.8% (22.9%), Obrázok 26
• Medián PFS bol viac ako 3-násobne vyšší: takmer 5 rokov u pacientov s dosiahnutou
kompletnou odpoveďou CR (vs 14 mesiacov), Obrázok 26
Obrázok 25 Prežívanie (PFS and OS†) v spojenej analýze 3 štúdií (PCYC-1104, SPARK, RAY) –
(medián follow-up 41,1 mesiacov)
PFS

†

OS

†Pacienti cenzúrovaní v analýze OS po prerušení/ukončení liečby.
Zdroj: (Rule S., Dreyling M., et al., 2019a)

Obrázok 26 Odpovede na liečbu ibrutinibom v monoterapii na základe spojenej analýzy 3 štúdií
(PCYC-1104, SPARK, RAY)

Zdroj: ( Rule S., Dreyling M., et al., 2019a)

Dlhodobú účinnosť a bezpečnosť liečby IMBRUVICA u pacientov s R/R MCL ako aj benefit
včasného podávania IMBRUVICA u pacientov s R/R MCL potvrdili aj výsledky spojenej
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analýzy spomínaných štúdií po takmer 7,5- ročnom sledovaní pacientov (medián follow-up 92
mesiacov), prezentované formou posteru na 61. konferencii Americkej hematologickej spoločnosti
(ASH), ktorá sa konala v decembri 2019 v Orlande (Rule S., Dreyling M., et al., 2019b). Sumárne
výsledky sú zhrnuté v Tabuľka 5 (Rule S., Dreyling M., et al., 2019b).
•
•
•
•
•

Dlhodobé sledovanie s mediánom follow-up 92 mesiacov preukázalo plató na krivke
prežívania do progresie (PFS), pričom u značného počtu pacientov došlo k remisii dlhšej ako
5 rokov.
Najvyššia klinická účinnosť IMBRUVICA bola dosiahnutá u pacientov s R/R MCL po jednej
predchádzajúcej liečbe a u tých, ktorí dosiahli kompletnú remisiu (CR).
Viac ako štvrtina pacientov na liečbe IMBRUVICA zaznamenala predĺženie života o ≥ 1 rok
v porovnaní s predchádzajúcim liečebným režimom
U pacientov, ktorí po 1. línii liečby sprogredovali po ≥ 24 mesiacoch viedla liečba
IMBRUVICA k predĺženiu PFS o 15 mesiacov, čo je nepravdepodobné, ak by sa v liečbe
relapsu v 2. línii opakovalo podávanie chemoimunoterapie.
Výsledky nasvedčujú tomu, že liečba IMBRUVICA zmierňuje historický trend
postupného poklesu mediánu prežívania do progresie (PFS) s každou absolvovanou
líniou chemoimunoterapie a to bez ohľadu na vek pacienta a počet predchádzajúcich
línií liečby.

Tabuľka 5 Výsledky klinickej účinnosti IMBRUVICA v liečbe R/R MCL podľa počtu predchádzajúcich
línií liečby na základe výsledkov spojenej analýzy 3 štúdií (PCYC-1104, SPARK, RAY) – (medián
follow-up 92 mesiacov)a

37 odpovedí CR a 40 odpovedí PR u pacientov po 1 predchádzajúcej línii liečby; 65 odpovedí CR a 116 odpovedí PR
u pacientov po viac ako 1 predchádzajúcej línii liečby
Zdroj: (Rule S., Dreyling M., et al., 2019b)

a

Autori záverom konštatujú, že na základe preukázaných výsledkov IMBRUVICA predstavuje
významný pokrok v liečbe R/R MCL a mala by sa považovať za štandard liečby v druhej línii
MCL a to bez ohľadu na počiatočnú odpoveď pacientov na iniciálnu/prvolíniovú liečbu
ochorenia (Rule S., Dreyling M., et al., 2019b).
Priaznivejší bezpečnostný profil IMBRUVICA v porovnaní s inými cielenými liečbami R/R MCL
sumarizuje Tabuľka 6.
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Tabuľka 6 Výskyt nežiaducich hematologických udalostí stupňa 3 a 4 – najdôležitejšie štúdie s
novými cielenými liečbami R/R MCL*
Ibrutinib
Study
1104
(Wang
M., et al.,
2013)

Ibrutinib
SPARK
(Janssen
data on
file, 2014)

Ibrutinib
RAY
(Rule S.,
et al.,
2018)

Temsirolimus
(Hess G., et
al., 2009)
(175/75 mg)

Bortezomib
(Fisher R., et
al., 2006)

Lenalidomid
(Goy A., et al.,
2013)

Trombocytopénia

11%

24%

9%

59%

11%

28%

Anémia

10%

19%

9%

20%

NR

11%

Neutropénia

16%

23%

13%

15%

NR

43%

Ukončenie liečby
z dôvodu NÚ

13%

17%

9%

22%

26%

19%

Priemerné trvanie
liečby (mesiace)

8,3

8,0

14,4

2,8

NR

3,2

* Heterogénna populácia pacientov
NR: nereportované
Zdroj: (Wang M., et al., 2013), (Janssen data on file, 2014), (Rule S., et al., 2018), (Hess G., et al., 2009), (Fisher R., et al.,
2006), (Goy A., et al., 2013)

E. RW štúdie – liečba IMBRUVICA v podmienkach reálnej klinickej praxe vo svete u pacientov
s R/R MCL (McCulloch R., Lewis D., et al., 2021) (Janssens A., Snauwaert S., et.al., 2021)
(Tucker D., Rule S., 2016)
Doterajšie zistenia z reálnej klinickej praxe vo svete sú konzistentné s výsledkami klinických
skúšaní fázy II a III PCYC-1104, SPARK a RAY a potvrdili nasledovné:
Multicentrická retrospektívna analýza 211 pacientov s R/R MCL liečených liekom IMBRUVICA po
prvom relapse, t.j. v druhej línii, v reálnej klinickej praxi v Spojenom kráľovstve (McCulloch R., Lewis
D., et al., 2021):
•

•

•

Cieľom analýzy bolo vyhodnotiť nakoľko sú zistenia o účinnosti a bezpečnosti liečby
IMBRUVICA po prvom relapse MCL konzistentné s výsledkami poolovanej analýzy 3 štúdií
PCYC-1104, SPARK a RAY (Rule S., Dreyling M., et al., 2019a), (Rule S., Dreyling M. et
al.,2019b).
69% pacientov liečených v reálnej praxi odpovedalo na liečbu IMBRUVICA po prvom
relapse, teda v 2. línii, z nich 27% dosiahlo kompletnú remisiu (podobne ako v poolovanej
analýze 3 spomínaných štúdií). Dosiahnutý medián PFS bol v praxi o niečo kratší ako
v poolovanej analýze (17,8 mesiaca vs 25,4 mesiaca), avšak presiahol trvanie prežívania
bez progresie pozorované v iných klinických štúdiách u pacientov liečených IMBRUVICA až
pri neskorších relapsoch (3+ línia). Medián celkového prežívania (OS) u pacientov v praxi
bol kratší (23,9 mesiacov vs 61,6 mesiacov), čo však bolo spôsobené rozdielmi
v demografických charakteristikách pacientov, najmä vyšším vekom pacientov v praxi
(medián 73 rokov vs 67 rokov) a horším výkonnostnom stavom (ECOG ≥ 2 u 24% vs. 6%
pacientov) v porovnaní s poolovanou analýzou. Napriek vyššiemu veku, pacienti v praxi
liečbu IMBRUVICA dobre tolerovali, v dôsledku nežiaducich reakcií bolo potrebné u 10%
z nich znížiť dávku a u 5% ukončiť liečbu (konzistentné s výsledkom poolovanej analýzy 3
štúdií).
Zistenia z reálnej klinickej praxe v Spojenom kráľovstve potvrdili jednoznačný prínos
liečby IMBRUVICA v monoterapii po prvom relapse pacientov s MCL a to aj u starších
pacientov. Hoci je celkové prežívanie pacientov po relapse na IMBRUVICE relatívne
krátke, prax preukázala, že nasadenie liečby R-BAC (rituximab, bendamustín, cytarabín)
po inhibítore BTK (IMBRUVICA) môže predĺžiť prežívanie.

3-ročná multicentrická observačná štúdia (BiRD) u 76 dospelých pacientov s R/R MCL liečených
liekom IMBRUVICA v reálnej klinickej praxi v Belgicku (Janssens A., Snauwaert S., et.al., 2021):
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•
•

Výsledky 3-ročného sledovania (medián follow-up 35,8 mesiaca) v reálnej praxi
v Belgicku preukázali dlhodobo pretrvávajúci účinok liečby IMBRUVICA u pacientov
s R/R MCL. Vo všeobecnosti bola liečba dobre tolerovaná.
Priemerný čas od stanovenia diagnózy do zahájenia liečby IMBRUVICA bol 2,8 roka. Medián
dĺžky trvania liečby v reálnej praxi bol 24,7 mesiaca, pričom po 3 rokoch pokračovalo v liečbe
stále 26 zo 76 pacientov (34,2%). Na liečbu odpovedalo (ORR) 93,4% pacientov (z toho
dosiahnutá kompletná remisia 39,5%, parciálna remisia 53,9%), dosiahnutý medián PFS bol
18,6 mesiacov, medián OS 32,2 mesiaca. U 67,1% pacientov bol hlásený ≥1 závažný
nežiaduci účinok liečby. 26,3% pacientov muselo liečbu ukončiť z dôvodu nežiaducej toxicity.
Bezpečnostný profil liečby bol zhodný s tým, ktorý sa pozoroval v klinických štúdiách.

Analýza multicentrického globálneho „Named Patient“ Programu (NPP) u viac ako 700 pacientov
s R/R MCL liečených liekom IMBRUVICA v reálnej klinickej praxi (Tucker D., Rule S., 2016):
•

•

•

Pacientom (n = 715) s R/R MCL zaradeným do programu NPP zabezpečuje prístup k liečbe
IMBRUVICA výrobca podľa inklúznych a exklúznych kritérií v súlade so štúdiou RAY. Cieľom
analýzy NPP programu je preukázať dobu trvania liečby IMBRUVICA v reálnej praxi u týchto
pacientov a porovnať ju s dĺžkou liečby v štúdii fázy III RAY (ibrutinib v porovnaní
s temsirolimom). Najviac pacientov zaradených do programu pochádzalo z Anglicka,
Talianska a Austrálie.
Po 12 mesiacoch ostalo na liečbe IMBRUVICA 53,6% pacientov zaradených do NPP
programu. Tieto zistenia sú konzistentné s výsledkami klinickej štúdie RAY, v ktorej bola 12mesačná miera zotrvania na liečbe 57,6% a 12-mesačné PFS 58%. Vek pacientov, odpoveď
alebo refraktérnosť na predchádzajúcu liečbu ani pokročilé štádium ochorenia nemali vplyv
na to, ako dlho zotrvali pacienti na liečbe IMBRUVICA. Pacienti, u ktorých bolo ochorenie
diagnostikované v období posledných 2 rokov pred zahájením liečby IMBRUVICA,
pokračovali v tejto liečbe najdlhšie.
Na základe týchto zistení možno konštatovať, že výsledky štúdie RAY sú
reprodukovateľné v reálnej praxi a na základe dlhšieho zotrvania pacientov na liečbe
IMBRUVICA možno predpokladať aj dlhšie PFS.

ZÁVER – prínos lieku IMBRUVICA v liečbe R/R MCL
•

Klinické štúdie preukázali signifikantne dlhšie prežívanie do progresie (PFS) ako aj vyššiu
mieru dosiahnutých dlhodobých odpovedí a kompletných remisií v porovnaní s inými
používanými terapiami u pacientov s R/R MCL liečených IMBRUVICA.

•

Benefit liečby IMBRUVICA v predĺženom prežívaní bol preukázaný bez ohľadu na počet
predchádzajúcich línií liečby. Čím skôr sa však zaháji liečba IMBRUVICA pri R/R MCL, tým
lepšiu odpoveď na liečbu (najmä mieru kompletných odpovedí CR) možno dosiahnuť ( Rule
S., Dreyling M., et al., 2019a a 2019b).

•

IMBRUVICA sa vyznačuje priaznivejším bezpečnostným profilom v porovnaní s ostatnými
terapiami a výhodou je aj komfort pri podávaní (perorálne liečivo).

•

Výsledky klinických štúdií sú plne konzistentné so zisteniami v reálnej klinickej praxi vo svete.

Na základe výsledkov predložených štúdií je IMBRUVICA liekom, ktorý pokrýva významnú
nenaplnenú medicínsku potrebu u pacientov s agresívnym ochorením R/R MCL, pri ktorom
neexistuje štandardný liečebný režim. So žiadnym iným liekom nie sú doteraz v klinickej praxi
také skúsenosti v liečbe R/R MCL a žiadny iný nemá dokumentované také dlhodobé dáta ako
ibrutinib.
WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA (WM)
Stručná charakteristika ochorenia
Diagnóza WM je založená na histopatologickom potvrdení infiltrácie kostnej drene (KD)
lymfoplazmocytovým lymfómom (LPL) a detekciou akéhokoľvek množstva proteínu monoklonového
imunoglobulínu typu M (IgM), čo by sa malo vždy potvrdiť imunofixáciou. Prítomnosť monoklonového
IgM bez histopatologickej diagnózy LPL v kostnej dreni sa nepovažuje za WM, pretože by to mohlo
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zodpovedať monoklonovej gamapatii nejasného významu (MGUS) alebo uzlinovému LPL bez
infiltrácie kostnej drene (Kastritis E., Leblond V., et al., 2018). Diagnóza LPL bez detekcie
monoklonálneho IgM nespĺňa kritériá pre WM.
Diagnostické kritériá WM:
• monoklonový IgM akejkoľvek koncentrácie (na rozdiel od mnohopočetného myelómu nie je
v definícii WM uvedený limit pre koncentráciu monoklonového IgM, pretože koncentrácia IgM
nekoreluje s množstvom patologických buniek v kostnej dreni)
• infiltrácia kostnej drene malými lymfocytmi, s plazmocytoidnou/plazmocelulárnou
diferenciáciou
• intertrabekulárny typ infiltrácie KD
• povrchový imunoglobulín IgM+
• imunofenotyp CD5-(zriedka+), CD10– (zriedka+), CD19+, CD20+, CD22+, CD23–, CD25+
CD27+, FMC7+, CD103–, CD138–. Môžu sa objaviť aj variácie z tohto imunofenotypu, preto
je vždy nutné starostlivo vylúčiť iné typy lymfoproliferatívnych ochorení. To platí hlavne pre
prípady CD5+, ktoré si vyžadujú vylúčenie B-CLL a lymfómu z plášťových buniek (MCL)
(Owen RG., Treon S.P, et al., 2003).
Pre vznik WM neexistuje žiadna definitívna etiológia. Z genetických a epigenetických zmien je
najvýznamnejšia (až v 55% prípadov) delécia dlhého ramienka 6. chromozómu. Mutácia MYD88
(Myeloid differentiation primary response gene 88) bola zistená až u 90% pacientov s WM. Táto
mutácia spúšťa IRAK (interleukín-1 receptor súvisiaci s kinázami) a BTK (Brutonova tyrozínkináza).
Obe kinázy aktivujú NF-KB, onkogén vzniku lymfómov. Mutovaný proteín MYD88L265P zlepšuje
prežívanie malígnych buniek. Stanovenie MYD88 sa môže uplatniť v diagnostike aj prognóze, ale aj
v odlíšení WM od ostatných IgM monoklonových gamapatií (Haber J., 2017) (Olson A., Lee MS., et
al., 2015). Podobne prognostický význam môže mať aj prítomnosť ďalšej mutácie – CXCR4(WHIM)
(chemokine receptor type 4), ktorá sa vyskytuje asi u 30% pacientov (Kapoor P., Ansell S., et al.,
2017).
Diferenciálna diagnóza:
Monoklonový imunoglobulín typu IgM môže sprevádzať aj iné lymfoproliferácie, najmä zo skupiny
nízko agresívnych non-Hodgkinových lymfómov (chronická B-lymfocytová leukémia, vlasatobunková
leukémia, splenický lymfóm) ale aj zriedkavý mnohopočetný myelóm a IgM amyloidózu. U týchto
ochorení však koncentrácia paraproteínu IgM nepresahuje 30 g/l. Pokiaľ nie sú prítomné žiadne
známky ochorenia (okrem infiltrácie KD a prítomnosti monoklonového IgM), hovoríme
o asymptomatickej forme WM. Rozlíšenie od MGUS je možné iba pomocou trepanobiopsie
a histologického zhodnotenia KD. Klasické morfologické odlíšenie WM na základe zmnoženia
lymfocytov, lymfoplazmocytoidných buniek a plazmocytov od infiltrácie mnohopočetným myelómom
(MM) sa nemusí vždy podariť. Pacienti s mnohopočetným myelómom (MM) typu IgM mávajú menej
intenzívnu osteolýzu, takže ani absenciu osteolytických zmien nie je možné považovať za
jednoznačný argument pre WM. K odlíšeniu môže pomôcť cytogenetické vyšetrenie. Translokácia
v oblasti lokusu pre ťažký reťazec Ig na chromozóme 14 je častá u MM a nezvyčajná
u lymfoplazmocytového lymfómu (Tóthová E., 2008).
Klinické prejavy ochorenia:
Takmer štvrtina chorých s WM je v čase diagnózy asymptomatických. Klinické prejavy vyplývajú
z infiltrácie kostnej drene patologickými bunkami (anémia, trombocytopénia), z toxického pôsobenia
monoklonového IgM (hyperviskozita) a z postihnutia iných orgánov patologickými bunkami
(lymfadenopatia, splenomegália). Lymfadenopatia a hepatosplenomegália sprevádza ochorenie u 7
– 30 % pacientov. Príznaky z extralymfatickej infiltrácie sú zriedkavé, môžu sa týkať ktoréhokoľvek
orgánu a u 3 – 5 % pacientov sa objavujú infiltrácie v pľúcach ako nodulárne a/alebo difúzne infiltráty.
K nešpecifickým príznakom patrí únava, pocit slabosti a nevýkonnosti, úbytok na váhe, subfebrility
(Tóthová E., 2008).
Príznaky spôsobené monoklonovým imunoglobulínom M (Tóthová E., 2008):
• Hyperviskozita: Molekuly IgM majú vysokú molekulovú hmotnosť a sklon k agregácii, preto
spolu s poruchou deformability erytrocytov významne ovplyvňujú viskozitu krvi. Prejavom je
zvýšené krvácanie zo slizníc nosa, ďasien, tráviaceho traktu. Vplyvom zvýšenej viskozity
vznikajú aj zmeny na očnom pozadí (preplnené kapiláry a mikrokrvácanie), čo vedie
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k zhoršovaniu sa zraku a bolestiam hlavy. Hyperviskozita a zvýšený objem plazmy môžu
viesť aj k srdcovému zlyhaniu.
Kryoglobulinémia: Monoklonový IgM v chlade gelifikuje a spôsobuje poruchy prekrvenia
končatín vystavených chladu. Môže sa prejaviť ako chladová urtika alebo purpura.
Choroba z chladových aglutinínov: Chladové aglutiníny sú autoprotilátky, ktoré sa viažu
na antigény erytrocytov, čím dochádza k hemolýze erytrocytov, zhoršuje sa pri vystavení
chladu.
Neuropatia: Neuropatiou trpí približne 20 % chorých s WM. Neuropatia má častejšie
charakter senzorickej demyelinizačnej neuropatie. Výnimočne bývajú postihnuté aj
motorické nervy. Patofyziologickým podkladom je monoklonová protilátka typu IgM, ktorá je
namierená proti niektorému antigénu nervových vlákien.
Amyloidóza: Vzniká ukladaním depozitov paraproteínu IgM v orgánoch, najmä v srdci,
v periférnych nervoch, v obličkách, ale aj v mäkkých tkanivách, v pečeni a v pľúcach.
Depozity monoklonového IgM sa môžu ukladať do kože a v ojedinelých prípadoch do
tráviaceho traktu s klinickými prejavmi hnačiek, malabsorbcie alebo gastrointestinálneho
krvácania.

Prognóza WM
WM je doposiaľ nevyliečiteľným ochorením s indolentným priebehom. Podľa údajov z Európskeho
registra v rokoch 2000-2014 bol medián celkového prežívania viac než 10 rokov (Kaščák M., Kufová
Z., et al., 2016). Približne 20 % chorých žije > ako 20 rokov a 10 – 20 % chorých s touto diagnózou
zomiera z inej príčiny ako WM. Vo vzácnych prípadoch, kedy je monoklonová IgM gamapatia
komplikovaná súčasne prebiehajúcou AL-amyloidózou, je priemerné prežívanie iba 11,1 mesiaca
(Tóthová E., 2008).
Rizikové faktory pre vznik ochorenia tvoria zvyšujúci sa vek, mužské pohlavie, biela rasa
a prítomnosť MGUS (u cca 20% pacientov progresia do LPL či mnohopočetného myelómu).
Negatívne prognostické znaky sú pokročilý vek, cytopénia v periférnej krvi, neuropatia a hmotnostný
úbytok. V priebehu ochorenia môže dôjsť k zvratu do lymfoproliferatívneho ochorenia vyššieho
stupňa malignity. Transformáciu lymfómu do agresívneho difúzneho veľkobunkového lymfómu Bpôvodu (DLBCL) signalizuje rýchly rast nádorovej masy (zvýšenie hladiny β-2 mikroglobulínu
a laktátdehydrogenázy), rozvoj B-symptómov a rozšírenie alebo zvýšenie počtu postihnutých miest.
Transformáciu v bioptickom obraze nádoru signalizuje prítomnosť kohezívnych ložísk a pruhov
blastov, ktoré majú vzhľad centroblastov, resp. imunoblastov, ale nie zvýšený počet blastov
disperzných. Po transformácii je prežívanie chorých spravidla kratšie ako 1 rok (Plank L., Vranovský
A., et al., 2011).
Dĺžka prežívania v závislosti od prítomnosti nepriaznivých prognostických faktorov (vek > 65 rokov,
anémia [hemoglobín ≤ 11.5 g/dL], trombocytopénia [trombocyty ≤100 x 109/L], IgM monoklonová
gamapatia [IgM > 7.0 g/dL], β2-mikroglobulín > 3 mg/L) v súlade s medzinárodným prognostickým
skórovacím systémom pre WM – ISSWM je uvedená v Tabuľka 7 (Morel P., Duhamel A., et al.,
2009). Pacienti s mutáciami MYD88 a CXCR4 wild typ dosahujú najnižší počet odpovedí.
Tabuľka 7 Rizikové kategórie a dĺžka prežívania chorých s WM podľa IPSSWM skórovacieho
systému
Riziková
kategória WM
Nízke riziko
Stredné riziko
Vysoké riziko

Definícia
Vek ≤ 65 rokov a menej ako1 rizikový faktor
Vek > 65 rokov a 2 rizikové faktory
3 a viac rizikových faktorov

Medián OS
(mesiace)
142,5
98,6
43,5

5-ročné prežívanie
(%)
(P<0.001)
87
68
36

IPSSWM=International Prognostic Staging System for Waldenström‘s Macroglobulinemia; OS=celkové prežívanie; WM=
Waldenströmova makroglobulinémia
Rizikové faktory: vek > 65 rokov, anémia [hemoglobín ≤ 11.5 g/dL], trombocytopénia [trombocyty ≤100 x 109/L], IgM
monoklonová gamapatia [IgM > 7.0 g/dL], β2-mikroglobulín > 3 mg/L

Liečba pacientov s WM a medzinárodné odporúčania pre liečbu WM
Pacienti s asymptomatickým ochorením majú byť sledovaní bez liečby. Cieľom liečby je potlačenie
patologického klonu a navodenie remisie. Chemoterapia nie je kuratívna, má len paliatívny potenciál.
Odporúča sa počkať so začatím liečby do prepuknutia prvých klinických príznakov ochorenia –
hyperviskozity, periférnej neuropatie, symptomatickej adenopatie alebo organomegálie, amyloidózy,
kryoglobulinémie, choroby z chladových aglutinínov alebo cytopénie. Koncentrácia monoklonového
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IgM sama o sebe nie je indikáciou na začatie liečby, avšak pri vysokých koncentráciách je potrebné
intenzívne pátrať po príznakoch hyperviskozity (Tóthová E., 2008).
Iniciálna liečba:
Ak by sa našli zmeny na očnom pozadí poukazujúce na hyperviskozitu alebo pri iných príznakoch
hyperviskozity je vhodné urobiť veľkoobjemovú liečebnú plazmaferézu s náhradou odobratej plazmy
albumínom a mrazenou plazmou.
Systémové liečby v 1. línii WM sú väčšinou používané off-label, pretože boli pôvodne vyvinuté pre
liečbu pacientov s inými lymfoproliferatívnymi ochoreniami, napr. s mnohopočetným lymfómom
alebo chronickou lymfocytovou leukémiou.
Klasickým liekom podávaným dlhodobo pri WM je chlorambucil (perorálne liečivo). Túto liečbu volíme
u starších pacientov, ktorí nie sú kandidátmi pre vysokodávkovanú chemoterapiu s autológnou
transplantáciou. Veľmi účinným liekom pri WM je fludarabín. Liečebné postupy obsahujúce
kombináciu fludarabínu, alkylačného cytostatika a rituximabu (FCR) viedli síce k rýchlemu nástupu
odpovede, ale sú spojené s rizikom vzniku myelodysplastického syndrómu a transformácie do
agresívneho typu lymfómu. Od roku 2015 už nie sú štandardne odporúčané pre liečbu 1. línie (Adam
Z., Hájek R., et al., 2014). Za optimálnu liečbu sa v posledných rokoch považuje kombinácia antiCD20 protilátky rituximab s cyklofosfamidom a dexametazónom (RCD). Alternatívou k RCD je
klasická R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicín, vinkristín, prednizón). Pri výbere liečby sa
do popredia dostáva miera záťaže pacienta liečbou. Preto sa zmenili názory a uprednostňuje
sa menej agresívna iniciálna liečba. Z novších liekov sa v prvej línii liečby odporúčajú
bendamustín, inhibítory proteazómu bortezomib a karfilzomib, ibrutinib (inhibítor Brutonovej
tyrozínkinázy/BTK),
určitá miera aktivity bola dokázaná aj pre thalidomid a lenalidomid
(imunomodulans). V súčasnosti prebiehajú štúdie s novými liečebnými postupmi – s inhibítormi
proteazómu (ixazomib), bcl-2 inhibítormi (venetoklax), druhogeneračnými inhibítormi BTK
(akalabrutinib, zanubrutinib) a cielenou protilátkovou terapiou (ulocuplumab) (Harrison P., 2018).
 IWWM-8 konsenzuálne odporúčania pre 1. líniu liečby WM (Leblond V., Kastritis E., et al.,
2016)
Odporúčaná liečba 1. línie WM: rituximab alebo ibrutinib v monoterapii, alebo kombinované režimy
obsahujúce rituximab, bortezomib, alebo karfilzomib. IWWM-8, ako jediné odporúčania, neuvádzajú
v 1. línii režimy obsahujúce fludarabín.
 NCCN odporúčania pre 1. líniu liečby WM (NCCN, version 1.2022).
Najnovšie americké odporúčania NCCN uvádzajú režimy obsahujúce rituximab ako “preferovanú”
liečbu 1. línie WM (bendamustín + rituximab, bortezomib + dexametazón + rituximab, ibrutinib
v monoterapii alebo v kombinácii s rituximabom [kategória 1], rituximab + cyklofosfamid +
dexametazón alebo zanubrutinib v monoterapii [kategória 1]). Ostatné liečebné možnosti sú uvedené
ako “ďalšie odporúčané režimy”.
 ESMO odporúčania pre 1. líniu liečby WM (Kastritis E., Leblond V., et al., 2018)
Podľa najnovších európskych odporúčaní ESMO z roku 2018 liečebné možnosti WM v prvej línii
zahŕňajú: ibrutinib alebo rituximab v monoterapii, rituximab/cyklofosfamid/dexametazón,
chlorambucil, fludarabín, bortezomib, bortezomib/rituximab/dexametazón, bendamustín/rituximab
a bortezomib/rituximab. Stratégia postupu musí byť zvolená s ohľadom na vek pacienta, jeho
aktuálny zdravotný stav (“fit” vs “unfit”, komorbidity…) a povahu klinických prejavov choroby (ne/prítomnosť závažnej cytopénie, hyperviskozity, organomegálie/lymfadenopatie). Plazmaferéza je
indikovaná pri hyperviskóznom syndróme paralelne so systémovou liečbou. Primárnymi liečebnými
možnosťami sú kombinované režimy rituximabu s alkylačnými látkami (bendamustín alebo
cyklofosfamid) alebo s bortezomibom. Podľa ESMO odporúčaní ESMO z r. 2018 je ibrutinib
v monoterapii odporúčanou iniciálnou liečbou u všetkých pacientov s WM bez ohľadu na stav
pacienta a povahu klinických prejavov ochorenia (pre fit aj unfit pacientov, bez ohľadu na rozsah
nádorového postihnutia), Obrázok 27. Podľa odporúčaní možno ibrutinib v 1. línii podávať
pacientom, ktorí nie sú vhodní na konvenčnú chemoimunoterapiu.
Obrázok 27 ESMO odporúčania pre iniciálnu liečbu WM (pri splnení kritérií pre symptomatickú WM)
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Nádorové postihnutie menšieho rozsahu: neprítomná cytopénia, hyperviskozita alebo organomegália; Rozsiahle nádorové
postihnutie: prítomná závažná cytopénia, hyperviskozita alebo organomegália.
BDR=bortezomib/rituximab/dexametazón;
BR=bendamustín/rituximab;
DRC=rituximab/cyklofosfamid/dexametazón;
ESMO=European Society for Medical Oncology; q.d.=raz denne; VR=bortezomib/rituximab; WM=Waldenströmova
makroglobulinémia.
Zdroj: (Kastritis E., Leblond V., et al., 2018)

Liečba relapsu WM:
 ESMO odporúčania pre liečbu R/R WM (Kastritis E., Leblond V., et al., 2018)
ESMO odporúčajú ibrutinib (inhibítor BTK) ako primárnu liečebnú možnosť pre pacientov so skorým
relapsom do 1 roka po chemoimunoterapii, vrátane pacientov refraktérnych na rituximab (úroveň
odporúčania IIIA). Pokiaľ dôjde k relapsu po 1-3 rokoch od iniciálnej liečby, ibrutinib je vhodnou
voľbou liečby (úroveň odporúčania IIIA). V prípade neskorého relapsu, po 3-4 rokoch, sa opakuje
rovnaká liečebná schéma, aká bola v iniciálnej liečbe alebo sa indikuje liečba ibrutinibom (úroveň
odporúčania IIIA). Mladším pacientom s chemosenzitívnym ochorením alebo s relapsom
a s agresívnym priebehom ochorenia, prípadne s tranformáciou lymfómu do lymfoproliferatívneho
ochorenia vyššieho stupňa malignity je odporúčaná autológna transplantácia krvotvorných buniek.
Alogénnu transplantáciu môžu podstúpiť iba selektovaní pacienti s agresívnym priebehom
ochorenia, ktorí sú rezistentní alebo u ktorých zlyhala predchádzajúca liečba inhibítorom BTK.
Podľa európskych odporúčaní ESMO má ibrutinib, ako inhibítor Brutónovej tyrozínkinázy
(BTK), podstatnú aktivitu a je spojený s vysokou mierou odozvy u pacientov s WM, ktorí boli
predtým liečení, čo ho charakterizuje ako najaktívnejšiu látku v monoterapii R/R WM (Kastritis
E., Leblond V., et al., 2018).
Obrázok 28 ESMO odporúčania pre liečbu R/R WM (pri splnení kritérií pre symptomatickú WM)
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ESMO=European Society for Medical Oncology; R= rituximab; WM=Waldenströmova makroglobulinémia.
Zdroj: (Kastritis E., Leblond V., et al., 2018)

 NCCN odporúčania pre liečbu R/R WM (NCCN, version 1.2022).
Podľa najnovších amerických odporúčaní NCCN, verzia 1.2022 je ibrutinib v monoterapii alebo v
kombinácii s rituximabom (ibrutinib ± rituximab) odporúčaný ako preferovaná liečba pacientov v 2.
a následných líniách WM (Category 1). Iné preferované liečebné režimy: inhibítor BTK zanubrutinib
v monoterapii (Category 1), bendamustín + rituximab, bortezomib + dexametazón + rituximab
a kombinácia rituximab + cyklofosfamid + dexametazón. Ostatné liečebné možnosti R/R WM sú v
odporúčaniach uvedené ako “ďalšie odporúčané režimy” (‘other recommended regimens’) alebo ako
“režimy vhodné za určitých okolností” (‘useful in certain circumstances’) (NCCN, version 1.2022).
NENAPLNENÁ MEDICÍNSKA POTREBA
Napriek tomu, že mnohé liečby preukázali účinnosť v liečbe pacientov s WM, doteraz neexistuje
štandardný postup liečby pre 1. líniu, ani v prípade relapsu ochorenia. Systémové liečby WM sú
v súčasnosti používané off-label, pretože boli pôvodne vyvinuté pre liečbu pacientov s inými
lymfoproliferatívnymi ochoreniami, napr. s mnohopočetným lymfómom alebo chronickou
lymfocytovou leukémiou. Táto liečba je spojená s nižšou mierou odpovedí a/alebo krátkym trvaním
remisie preukázaným väčšinou len v štúdiách fázy II na malej vzorke pacientov (menej ako 100). Až
do schválenia cielenej liečby ibrutinibom (IMBRUVICA) FDA a EMA v roku 2015, nebol žiaden iný
liek globálne schválený na liečbu pacientov s WM (International Waldenstrom‘s Macroglobulinemia
Foundation, 2015) (SPC Imbruvica, 2021).
Použitie anti-CD-20 protilátky, rituximab (v monoterapii alebo v kombinácii napr. s cyklofosfamidom,
adenozínovými analógmi, thalidomidom, lenalidomidom, bortezomibom alebo bendamustínom)
v úvode liečby môže viesť k masívnemu uvoľneniu imunoglobulínu typu M so zvýraznením prejavov
hyperviskozity, tzv. Flare syndróm, čo je spojené so zvýšenou potrebou plazmaferézy (Treon SP.,
Hunter ZR., et al., 2014). Nevýhodou kombinovaných režimov je, že ich pacienti tolerujú horšie.
Väčšina pacientov s WM sú starší, komorbidní, preto nie sú vhodní na intenzívnejšie
chemoterapeutické režimy. Na liečbu fludarabínom síce reagujú aj pacienti s relapsom alebo
rezistentní na chlorambucil či na purínové analógy, avšak táto liečba je spojená s vysokým
imunosupresívnym a myelosupresívnym účinkom (NCCN, version 1.2022). Potenciálna toxicita
bendamustínu môže blokovať neskorší zber kmeňových buniek krvotvorby z periférnej krvi a jeho
použitie je spojené so zvýšeným rizikom transformácie do agresívneho typu lymfómu a vznikom
myelodysplastického syndrómu (NCCN, version 1.2022). Nebola preukázaná dlhodobá bezpečnosť
bendamustínu a jeho podanie u mladších pacientov s WM sa musí starostlivo zvažovať (Treon SP.,
2013). Novšie lieky používané v liečbe WM majú tiež určité obmedzenia z hľadiska výskytu
nežiaducich udalostí: rozvoj periférnej neuropatie pri liečbe bortezomibom, zhoršené neuropatie
a vyšší výskyt anémií pri liečbe talidomidom alebo lenalidomidom. Liečba ofatumumabom môže
takisto viesť k rozvoju tzv. Flare syndrómu (NCCN, version 1.2022) (Leblond V., Kastritis E., et al.,
2016).
V praxi je preto nutné rozšíriť doterajšie terapeutické možnosti pri ochorení WM (bez ohľadu
na líniu) o liečbu, ktorá by sa vyznačovala oveľa vyššou účinnosťou pri súčasne zachovanom
priaznivom profile toxicity. Nenaplnenou potrebou je cielená liečba, ktorá by poskytla vysokú
mieru odpovedí, zlepšila prežívanie pacientov do progresie, umožnila dlhotrvajúce remisie
a zároveň bola vysoko bezpečná (najmä z hľadiska zníženia výskytu závažných nežiaducich
udalostí stupňa 3 a 4).
LIEK IMBRUVICA, AKO PRVÝ IREVERZIBILNÝ INHIBÍTOR BTK, KTORÝ CIELENE ZASAHUJE
DO SIGNÁLNEJ DRÁHY BCR ZOHRÁVAJÚCEJ VÝZNAMNÚ ÚLOHU V PATOGENÉZE WM,
PREDSTAVUJE ÚČINNÚ MOŽNOSŤ LIEČBY PACIENTOV S R/R WM S DOTERAZ
NENAPLNENOU MEDICÍNSKOU POTREBOU.
IMBRUVICA – KLINICKÝ PRÍNOS V LIEČBE WM
Klinická účinnosť a bezpečnosť lieku IMBRUVICA u pacientov s WM bola preukázaná v klinických
štúdiách, z ktorých najdôležitejšie sú:
IMBRUVICA v monoterapii:
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A. Registračná štúdia PCYC-1118E – otvorená, multicentrická, štúdia fázy II so samostatným
ramenom (ibrutinib) u pacientov s R/R WM (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015) (Treon SP.,
Meid K., et.al., 2018) (Treon SP., Meid K., et.al., 2021).
B. Štúdia IST – prospektívna, otvorená, štúdia fázy II so samostatným ramenom (ibrutinib)
u predtým neliečených pacientov s WM, hodnotiaca účinnosť a bezpečnosť ibrutinibu v prvej
línii liečby (Treon SP., Gustine J., et al., 2018) (ClinicalTrials.gov. Study NCT02604511,
2018).
IMBRUVICA v kombinácii s rituximabom:
C. Štúdia PCYC-1127-CA (iNNOVATE) – multicentrická, randomizovaná, dvojito zalepená,
placebom kontrolovaná štúdia fázy III u predtým neliečených pacientov aj u pacientov s R/R
WM, ktorí dostávali ibrutinib v kombinácii s rituximabom alebo aj v monoterapii
(ClinicalTrials.gov. Study NCT02165397, 2017) (Dimopoulos MA., Trotman J., et al.,
2017) (Dimopoulos MA., Tedeschi A., et al., 2018) (Buske C., Tedeschi A., et al., 2018)
(Trotman J., Buske C., et al., 2020)
A. Registračná štúdia PCYC-1118E – otvorená, multicentrická, štúdia fázy II so samostatným
ramenom (ibrutinib) u pacientov s R/R WM. Výsledky primárnej analýzy (Treon SP., Tripsas CK.,
et al., 2015). Výsledky dlhodobého sledovania s mediánom follow-up 50 mesiacov (Treon SP.,
Meid K., et.al., 2018) a 59 mesiacov (Treon SP., Meid K., et.al., 2021).
Bezpečnosť a účinnosť IMBRUVICA pri WM boli hodnotené v otvorenej, multicentrickej štúdii PCYC1118E s jednou skupinou so 63 predtým liečenými pacientmi. U pacientov sa zároveň skúmal vplyv
MYD88 a CXCR4 mutácií na liečebné výsledky. Medián veku bol 63 rokov (rozpätie: 44 až 86 rokov),
76 % bolo mužov a 95 % bolo belochov. Všetci pacienti mali východiskový výkonnostný stav podľa
ECOG 0 alebo 1. Medián času od stanovenia diagnózy bol 76 mesiacov a medián počtu
predchádzajúcich terapií bol 2 (rozpätie: 1 až 9 terapií). V úvode bol medián hladiny IgM v sére 3,5
g/dl a 60 % pacientov malo anémiu (hemoglobín ≤ 11 g/dl alebo 6,8 mmol/l. IMBRUVICA bola
podávaná perorálne v dávke 420 mg jedenkrát denne počas 26-tich 4-týždňových cyklov až do
progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity. Protokol pripúšťa zmenu v prípade pacientov, ktorí
odpovedali na liečbu pokračovať v liečbe nad 26 týždňov.
Ibrutinib nedostali pacienti z týchto dôvodov: počet neutrofilov < 500/mm3; počet doštičiek
< 25,000/mm3 alebo < 50,000/mm3 s krvácaním; stupeň ≥ 3 nauzea, vracanie alebo hnačka; stupeň
≥ 3 nehematologická toxicita. Opakovanie plnej dávky bolo povolené po zotavení z toxicity po prvom
znížení lieku, ale zníženie na 280 mg, potom 140 mg, potom museli prerušiť, ako následok
pozorovaného výskytu nežiaducich udalostí. Aby sa minimalizovalo riziko krvácania, ibrutinib bol
vysadený u pacientov 3-7 dní pred a 1-3 dni po predpokladanom invazívnom výkone. Špecifické testy
– alely polymerázové reťazové reakcie (PCR) boli použité pre detekciu MYD88L265P mutácie
a CXCR4S338X CG and CA mutácie; CXCR4WHIM mutácia bola stanovovaná sekvenovaním Sanger.
Štúdia sa vzťahuje na obdobie od 23. mája 2012 (začiatok náboru pacientov do štúdie) do 14.
septembra 2018 (hodnotenie výsledkov u posledného pacienta a aktualizácia výsledkov celkového
prežívania OS).
Klinická účinnosť – výsledky štúdie PCYC-1118E. Výsledky primárnej analýzy s mediánom
dĺžky liečby 19,1 mesiacov (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015). Výsledky dlhodobého
pozorovania s mediánom dĺžky liečby 50 mesiacov (Treon SP., Meid K., et.al., 2018) a 59 mesiacov
(Treon SP., Meid K., et.al., 2021):
Primárny cieľ sledovania – miera celkovej odpovede (ORR)
Miera celkovej odpovede (ORR) a trvanie celkovej odpovede (DOR) podľa hodnotenia skúšajúceho
boli posudzované podľa kritérií prevzatých z Tretieho medzinárodného pracovného seminára
k Waldenströmovej makroglobulinémii (The Third International Workshop of WM).
• Podľa výsledkov primárnej analýzy bola dosiahnutá miera celkovej odpovede (ORR) na
liečbu IMBRUVICA 90,5% (95% CI: 80,4%, 96,4%). Výsledky boli konzistentné naprieč
všetkými sledovanými podskupinami (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015). Najlepšia
dosiahnutá odpoveď podľa primárnej analýzy (definovaná ako ≥ 50% redukcia hladiny IgM
v sére alebo minimálne ako parciálna odpoveď PR) bola 73% (95% CI: 60,3%, 83,4%). Zo
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•
•

•
•

•

•

63 pacientov s R/R WM dosiahlo 10 pacientov veľmi dobrú parciálnu remisiu (VGPR; ≥ 90%
redukcia hladiny IgM v sére), 36 pacientov parciálnu remisiu (PR; ≥ 50% redukcia) a 11
pacientov minimálnu odpoveď (MR; ≥ 25% redukcia). Výsledky boli konzistentné naprieč
všetkými sledovanými podskupinami (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015).
Odpovede na liečbu IMBRUVICA boli rýchle a trvalé. Medián času do odpovede bol 1,0
mesiaca (rozpätie: 0,7-13,4 mesiacov) (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015).
Najvyššia miera celkovej odpovede (ORR) ako aj najlepšia dosiahnutá odpoveď boli
pozorované v podskupinách pacientov s MYD88 L265P CXCR4WT genotypom (100%
a 91.2%) a u pacientov s MYD88 L265P CXCR4WHIM genotypom (85.7% a 61.9%) (Treon SP.,
Tripsas CK., et al., 2015).
Tieto zistenia podporujú tvrdenie, že odpoveď na liečbu IMBRUVICA môže byť ovplyvnená
prítomnosťou MYD88 a CXCR4 mutačného stavu. Pacienti s MYD88L265P mutáciou
výrazne profitujú z liečby IMBRUVICA (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015).
Odpovede na liečbu IMBRUVICA boli dlhodobé. Podľa výsledkov dlhodobej analýzy pri
mediáne sledovania 50 mesiacov bola dosiahnutá miera celkovej odpovede (ORR) na
liečbu IMBRUVICA rovnaká, 90,4%, pričom u väčšiny pacientov (77,7%) bola preukázaná
najlepšia dosiahnutá odpoveď na liečbu IMBRUVICA (Treon SP., Meid K., et.al., 2018).
Aj po 5 rokoch, pri mediáne sledovania 59 mesiacov, bola dosiahnutá rovnaká miera
celkovej odpovede (ORR) na liečbu IMBRUVICA, 90,5%, s najlepšou dosiahnutou
odpoveďou u 79,4% pacientov a mediánom času do dosiahnutia najlepšej odpovede
v trvaní 7,5 mesiaca, Tabuľka 8 (Treon SP., Meid K., et.al., 2021).
Výsledky po 5 rokoch tiež potvrdili, že prítomnosť mutácií MYD88 a CXCR4 status
ovplyvňuje odpovede na liečbu IMBRUVICA. Viac pacientov s mutáciami MYD88MUT a
CXCR4WT dosiahlo najlepšie odpovede (97,2% vs 68,2%; p<0,0001) ako aj veľmi dobré
parciálne odpovede VGPR (47,2% vs 9,1%; p<0.01) a v kratšom čase (1,8 vs 4,7 mesiaca;
p=0,02) ako pacienti s mutáciami MYD88MUTCXCR4MUT. 4 pacienti s divokým typom
MYD88WT nedosiahli vopred definovanú najlepšiu odpoveď, Tabuľka 8 (Treon SP., Meid K.,
et.al., 2021).

Tabuľka 8 Odpovede na liečbu IMBRUVICA u pacientov s R/R WM podľa prítomných mutácií v štúdii
PCYC-1118E po 5 rokoch (dlhodobá analýza, medián follow-up 59 mesiacov)
ORR (%)

Najlepšia
dosiahnutá
odpoveď (%)

VGPR (%)

90.5

79.4

30.2

MYD88MUTCXCR4WT (n=36)

100

97.2

47.2

MYD88MUTCXCR4MUT

86.4

68.2

9.1

50.0

0

0

p<0.100

p<0.001

Všetci pacienti (n=63)

MYD88WTCXCR4WT
p-hodnota

(n=22)

(n=4)

MUT=mutácia; ORR=miera celkovej odpovede; VGPR=veľmi dobrá parciálna remisia; WT=wild-type.
Zdroj: (Treon SP., Meid K., et.al., 2021)

Primárny cieľ sledovania - redukcia hladín IgM v sére a nárast hladín hemoglobínu
•

•

•

Počas celej doby liečby IMBRUVICA bol u všetkých 63 pacientov zaznamenaný signifikantný
pokles hladín paraproteínu IgM v sére z 3,520 mg/dL na 880 mg/dL (p<0,001) a takisto
signifikantný nárast hladín hemoglobínu z 10,5 g/dL na 13,8 g/dL (p<0,001), Obrázok 29
(Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015).
Dlhodobé sledovanie pacientov (medián follow-up 59 mesiacov) preukázalo, že liečba
IMBRUVICA má dlhodobý vplyv na redukciu hladín IgM (pokles z 3,520 mg/dL na 821
mg/dL v čase najlepšej dosiahnutej odpovede [p<0,001]) a tiež trvalú úpravu anémie, t.j.
zvýšenie hladín hemoglobínu (nárast z 10,3 g/dL na 14,2 g/dL v čase najlepšej dosiahnutej
odpovede [p<0,001]) (Treon SP., Meid K., et.al., 2021).
Signifikantné a trvalé zlepšenie hladín IgM a hemoglobínu (ako základných
molekulárnych znakov WM) počas liečby IMBRUVICA je dôsledkom cielenej inhibície
Brutonovej tyrozín kinázy (BTK), teda odlišného mechanizmu účinku IMBRUVICA (Treon
SP., Tripsas CK., et al., 2015)
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Obrázok 29 Redukcia hladín IgM v sére a nárast hladín hemoglobínu počas liečby IMBRUVICA –
štúdia PCYC-1118E (primárna analýza)

IgM=imunoglobulín M
Zdroj:(Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015)

Sekundárne ciele sledovania – prežívanie do progresie (PFS), celkové prežívanie (OS)
•
•
•

•

Z celkového počtu 63 pacientov žilo stále v čase finálneho zberu údajov pre účely primárnej
analýzy 60 pacientov.
Pri liečbe IMBRUVICA bola odhadovaná miera 24-mesačného prežívania do progresie
(PFS) 69.1% (95% CI: 53.2%,- 80.5%) a odhadovaná miera 5-ročného PFS 60% (95% CI:
46- 71%), (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015) (Treon SP., Meid K., et.al., 2018).
Primárna analýza ukázala, že R/R pacienti s WM s vysokým IPSS skóre pred liečbou
IMBRUVICA, s viac ako 3 predchádzajúcimi liečebnými režimami a s prítomným MYD88WT
CXCR4WT genotypom (wild type) boli spojení s nižším PFS (Treon SP., Tripsas CK., et al.,
2015).
Výsledky 5-ročného sledovania preukázali, že pri mediáne follow-up 59 mesiacov sa v celej
populácii pacientov nedosiahol medián 5-ročného PFS, pričom v podskupine pacientov
s MYD88MUTCXCR4WT genotypom bola miera 5- ročného PFS 70% [95% CI: 50 - 84%]) a
v podskupine pacientov s MYD88MUTCXCR4MUT 38% [95% CI: 16 - 60%]); p=0,02. U
pacientov s MYD88WT wild type genotypom bol medián PFS najnižší, 0,4 roka (p<0,01 pri 3násobnom porovnaní), Obrázok 30 (Treon SP., Meid K., et.al., 2021).
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Obrázok 30 Prežívanie do progresie (PFS) v populácii všetkých 63 pacientov (A) a podľa genotypu
(B) v štúdii PCYC-1118E (5-ročné sledovanie, medián follow-up 59 mesiacov)

MYD88WTCXCR4WT

MUT=mutácia; PFS=prežívanie do progresie; WT=wild-type
Zdroj: (Treon SP., Meid K., et.al., 2021)

•
•

Pri liečbe IMBRUVICA bola odhadovaná miera 24-mesačného celkového prežívania (OS)
95.2% (95% CI: 86%- 98,4%) a miera 5-ročného OS dosiahla 87% (Treon SP., Tripsas
CK., et al., 2015) (Treon SP., Meid K., et.al., 2021).
Genotypová stratifikácia pacientov preukázala 80% 5-ročné OS (95% CI: 49-93%) v prípade
prítomnosti MYD88MUTCXCR4MUT a 93% 5-ročné OS (95% CI: 74-98%) u pacientov
s MYD88MUTCXCR4WT genotypom (log-rank p=0,42). 5-ročné OS nebolo možné odhadnúť
u pacientov s prítomným najzávažnejším MYD88WTCXCR4WT wild type genotypom (Treon
SP., Meid K., et.al., 2021).

Diagnóza WM je okrem iného založená aj na histopatologickom potvrdení infiltrácie kostnej drene
(KD) lymfoplazmocytovým lymfómom (LPL). S postupujúcou liečbou IMBRUVICA dochádza
u pacientov k zníženiu infiltrácie kostnej drene: zo 60% na 25% (p<0.001) pri mediáne dĺžky liečby
19,1 mesiaca a zo 60% na 20% (p<0.0001) v čase najlepšej odpovede pri mediáne dĺžky sledovania
50 mesiacov (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015) (Treon SP., Meid K., et.al., 2018).
Klinická bezpečnosť – výsledky štúdie PCYC-1118E. Výsledky primárnej analýzy s mediánom
dĺžky liečby 19,1 mesiaca (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015). Výsledky 5-ročného pozorovania
s mediánom dĺžky sledovania 59 mesiacov (Treon SP., Meid K., et.al., 2021):
Výsledky primárnej analýzy (medián dĺžky liečby 19,1 mesiaca) (Treon SP., Tripsas CK., et al., 2015):
Ako najčastejšie nežiaduce udalosti (>10%) akéhokoľvek stupňa závažnosti pri liečbe
IMBRUVICA boli reportované neutropénia (22%) and trombocytopénia (14%). Neutropénia
(15%) a trombocytopénia (13%) boli zároveň pozorované ako jediné nežiaduce udalosti
stupňa 3 a 4.
• Výskyt nežiaducich udalostí, ktoré by viedli k potrebe zníženia dávky alebo prerušenia liečby
bol nízky (11,1% a 9,5%)
Výsledky 5-ročnej analýzy (medián follow-up 59 mesiacov) (Treon SP., Meid K., et.al., 2021):
•

•
•

Aj po 5 rokoch sledovania možno konštatovať, že liečba IMBRUVICA bola tolerovaná
a neboli identifikované žiadne nové bezpečnostné signály.
K najčastejším toxicitám stupňa ≥ 3, ktoré sa vyskytli u viac ako jedného pacienta patrili
neutropénia (15,9%), trombocytopénia (11,1%) a pneumónia (3,2%). U 8 pacientov (12,7%)
bola počas liečby IMBRUVICA hlásená fibrilácia predsiení, z dôvodu ktorej musel jeden
pacient liečbu ukončiť. U ostatných 7 pacientov bol výskyt fibrilácie predsiení ľahko
zvládnuteľný, väčšinou za použitia ß-blokátorov, antiarytmík a antikoagulačných liekov, bez
potreby redukcie dávky lieku IMBRUVICA
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Na základe výsledkov štúdie PCYC-1118E sa ibrutinib spája s vysokou mierou odozvy
u pacientov so symptomatickou WM, ktorí boli predtým liečení (medián počtu
predchádzajúcich terapií 2; navyše 40% pacientov refraktérnych na predchádzajúcu liečbu).
Aj po 5 rokoch sledovania pretrvávajú odpovede na liečbu IMBRUVICA v monoterapii u 90,5%
pacientov so 79,4% mierou najlepších dosiahnutých odpovedí. Významné zlepšenie PFS
a celkového prežívania (OS) v porovnaní s inými monoterapiami alebo kombinovanými
režimami používanými v liečbe R/R WM bolo preukázané aj z dlhodobého hľadiska, medián
PFS bol viac ako 5 rokov. Na základe toho možno ibrutinib charakterizovať ako vysoko účinnú
liečbu v monoterapii R/R WM. V štúdii sa skúmal vplyv MYD88 a CXCR4 mutácií na liečebné
výsledky a potvrdilo sa, že odpoveď na liečbu IMBRUVICA (vrátane PFS a najlepšej
dosiahnutej odpovede) závisí od príslušného MYD88 a CXCR4 genotypu. Liečebná odpoveď
u pacientov s R/R WM však nebola závislá od veku, pohlavia, celkového stavu, či hodnoty
medzinárodného prognostického indexu pre WM (IPSSWM) ani od počtu predchádzajúcich
línií liečby. Navyše štúdia preukázala oveľa priaznivejší a dlhodobý bezpečnostný profil lieku
IMBRUVICA v monoterapii v porovnaní s inými záchrannými liečbami u pacientov s R/R WM.
B. Štúdia IST – prospektívna, otvorená, štúdia fázy II so samostatným ramenom (ibrutinib)
u predtým neliečených pacientov s WM, hodnotiaca účinnosť a bezpečnosť ibrutinibu v prvej línii
liečby (Treon SP., Gustine J., et al., 2018) (ClinicalTrials.gov. Study NCT02604511, 2018).
V ďalšej štúdii fázy II IST s 30 predtým neliečenými pacientami so symptomatickou WM monoterapia
liekom IMBRUVICA viedla k 100% odpovedí, s 83% mierou najlepších dosiahnutých odpovedí
(≥50% redukcia hladín IgM v sére). Na liečbu odpovedali pacienti bez ohľadu na prítomnosť CXCR4
mutácie. U všetkých pacientov došlo počas liečby k signifikantnému zníženiu hladín IgM v sére
a takisto k zlepšeniu hladín hemoglobínu, pričom liečbu pacienti dobre tolerovali. Aj keď bolo do
sledovania zaradených málo pacientov (n=30), výsledky štúdie tak potvrdili, že IMBRUVICA
v monoterapii má opodstatnené miesto v prvej línii liečby pacientov s WM (Treon SP., Gustine
J., et al., 2018) (ClinicalTrials.gov. Study NCT02604511, 2018).
C. Štúdia PCYC-1127-CA (iNNOVATE) – multicentrická, randomizovaná, dvojito zalepená,
placebom kontrolovaná štúdia fázy III u predtým neliečených pacientov aj u pacientov s R/R WM,
ktorí dostávali ibrutinib v kombinácii s rituximabom alebo aj v monoterapii (ClinicalTrials.gov.
Study NCT02165397, 2017) (Dimopoulos MA., Trotman J., et al., 2017) (Dimopoulos MA.,
Tedeschi A., et al., 2018) (Buske C., Tedeschi A., et al., 2018) (Trotman J., Buske C., et al.,
2020)
Dizajn štúdie PCYC-1127-CA (iNNOVATE) bol vytvorený za účelom vyvinutia takého
kombinovaného režimu, ktorý by bol vysoko účinný v liečbe širokej populácie pacientov
s WM (t.j. bez ohľadu na MYD88 a CXCR4 mutačný status) a zároveň sa vyznačoval
priaznivejším bezpečnostným profilom v porovnaní s ostatnými používanými kombinovanými
režimami. Hoci rituximab nie je schválený špeciálne na liečbu WM, v praxi sa v monoterapii bežne
používa u pacientov s WM s veľmi dobrými výsledkami (aj v 1. línii prvej línii liečby WM). V porovnaní
s toxickou chemoimunoterapiou pacienti liečbu rituximabom tolerujú veľmi dobre. Účinnosť
a bezpečnosť ibrutinibu v monoterapii pacientov s WM bola dokázaná (špeciálne u pacientov
s prítomnými MYD88 mutáciami) a takisto bola preukázaná klinická účinnosť ibrutinibu v kombinácii
s rituximabom v liečbe iných lymfoproliferatívnych ochorení ako WM. Preto bol rituximab vybraný ako
najvhodnejší komparátor a zároveň ako najvhodnejší liek pre vytvorenie kombinácie s ibrutinibom na
liečbu pacientov s WM.
V štúdii (PCYC-1127-CA, iNNOVATE) bola hodnotená bezpečnosť a účinnosť IMBRUVICA
u pacientov s WM bez predchádzajúcej liečby alebo s predchádzajúcou liečbou a porovnávala sa
IMBRUVICA v kombinácii s rituximabom a placebo v kombinácii s rituximabom. Do štúdie bolo
zaradených 180 pacientov, ktorí boli rozdelení do 3 liečebných ramien. Z nich 150 pacientov bolo
randomizovaných v pomere 1:1 buď na IMBRUVICA 420 mg denne v kombinácii s rituximabom
(rameno A) alebo na placebo v kombinácii s rituximabom (rameno B) až do progresie ochorenia
alebo neprijateľnej toxicity. Do tretieho ramena C bolo zaradených 31 pacientov refraktérnych na
poslednú liečbu na báze rituximabu (buď pacienti s relapsom do 12 mesiacov od poslednej dávky
rituximabu alebo pacienti, ktorí vôbec na rituximab nereagovali) a dostávali liečbu IMBRUVICA 420
mg p.o. denne v monoterapii až do progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity. Rameno C tvorí
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samostatnú otvorenú, nerandomizovanú podštúdiu s cieľom potvrdiť výsledky štúdie fázy II (PCYC1118E) u pacientov s R/R WM.
Zo 150 pacientov zaradených do ramena A a B, nebolo 45% predtým liečených.
Klinická účinnosť – výsledky štúdie PCYC-1127-CA (iNNOVATE) pre skupinu pacientov
refraktérnych na poslednú liečbu rituximabom (rameno C):
Rameno C:
•
•
•

Výsledky priebežnej analýzy s mediánom follow up 18,1 mesiacov (Dimopoulos MA., Trotman J., et
al., 2017)
Výsledky dlhodobého pozorovania s mediánom sledovania 42,2 mesiacov (Buske C., Tedeschi A., et
al., 2018)
5-ročné výsledky finálnej analýzy s mediánom follow-up 58 mesiacov (Trotman J., Buske C., et al.,
2020)

Primárny cieľ sledovania – PFS (rameno C)
•

•

•

V skupine 31 pacientov s R/R WM v ramene C liečených IMBRUVICA v monoterapii nebol
dosiahnutý medián PFS v čase priebežnej analýzy (medián follow up 18,1 mesiaca).
Odhadovaná miera 18- mesačného PFS u pacientov po 1 alebo 2 predchádzajúcich liečbach
bola 100% (95% CI: 100 - 100) a u pacientov po ≥3 predchádzajúcich liečbach 80% (95%
CI: 55 - 92) (Dimopoulos MA., Trotman J., et al., 2017)
Pri dlhodobejšej liečbe R/R pacientov s IMBRUVICA v monoterapii (medián follow-up 42,2
mesiaca) sa dosiahol medián PFS 41 mesiacov (95% CI: 27.6, nehodnotiteľné); so 61%
odhadovanou mierou 3-ročného (36 mesiacov) prežívania do progresie (Buske C., Tedeschi
A., et al., 2018)
Po 5 rokoch (medián follow-up 58 mesiacov) sa u pacientov refraktérnych na rituximab
liečených liekom IMBRUVICA v monoterapii dosiahol medián PFS 39 mesiacov (95% CI:
25 - nehodnotiteľné); so 40% odhadovanou mierou 5-ročného (60 mesiacov) prežívania
do progresie (PFS). Pričom u pacientov s genotypom MYD88L265P/CXCR4WT nebol medián
PFS dosiahnutý (95% CI: 27-nehodnotiteľné) a u pacientov s prítomnými mutáciami, resp.
genotypom MYD88L265P/CXCR4WHIM bol medián PFS 18 mesiacov (95% CI: 3 - 28) (Trotman
J., Buske C., et al., 2020).

Sekundárne ciele sledovania - ORR, OS, nárast hladín hemoglobínu (rameno C)
Priebežná analýza (medián follow-up 18,1 mesiacov) (Dimopoulos MA., Trotman J., et al., 2017):
• 90% of patients (n=28) dosiahlo odpoveď na liečbu IMBRUVICA v monoterapii.
• V 49 týždni liečby sa hladina hemoglobínu zvýšila na 12.7 g/dL (interkvartilový rozsah IQR:
11.8 – 13.4) v porovnaní s východiskovými hladinami 10.3 g/dL (IQR: 9.3 -11.7).
• Dosiahnutá miera 18-mesačného celkového prežívania (OS) bola 97% (95% CI: 79- 100).
Dlhodobé výsledky (medián follow-up 42,2 mesiacov) (Buske C., Tedeschi A., et al., 2018):
• Dlhodobú účinnosť IMBRUVICA v monoterapii u pacientov s R/R WM potvrdzujú zistenia, že
90% pacientov dosiahlo odpoveď na liečbu, z toho 77% najlepšiu dosiahnutú odpoveď.
Odhadovaná miera 3-ročného (36 mesiacov) celkového prežívania (OS) bola 84% a u 71%
pacientov boli pozorované trvalo zlepšené hladiny hemoglobínu.
5-ročné výsledky (medián follow-up 58 mesiacov) (Trotman J., Buske C., et al., 2020):
• Aj po 5 rokoch 87% pacientov odpovedalo na liečbu IMBRUVICA v monoterapii (ORR)
88%
[15/17];
bez
ohľadu
na
mutačný
genotyp
(MYD88L265P/CXCR4WT,
MYD88L265P/CXCR4WHIM, 86% [6/7]). Najlepšia dosiahnutá odpoveď (≥ PR, t.j. ≥ parciálna
remisia) v skupinách pacientov s danými genotypmi bola 88% (15/17) a 71% (5/7).
• V celej kohorte pacientov nebol dosiahnutý medián celkového prežívania (OS), bez
ohľadu na počet predchádzajúcich liečob (1-2 vs ≥3).
• Vo všeobecnosti boli u pacientov pozorované rýchle zlepšenia hladín IgM v sére
a hemoglobínu, pričom u 22 pacientov (71%) boli nárasty hemoglobínu trvalé.
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Klinická bezpečnosť – výsledky štúdie PCYC-1127-CA (iNNOVATE) pre skupinu pacientov
refraktérnych na poslednú liečbu rituximabom (rameno C) (Dimopoulos MA., Trotman J., et al.,
2017) (Buske C., Tedeschi A., et al., 2018) (Trotman J., Buske C., et al., 2020):
•

V samostatnom ramene pacientov s R/R WM liečených IMBRUVICA v monoterapii (rameno
C) sa nežiaduce udalosti akéhokoľvek stupňa vyskytli u 97% pacientov a nežiaduce udalosti
stupňa ≥3 u 65% pacientov. Medzi najzávažnejšie nežiaduce reakcie patrili infekcie. Pri
mediáne dĺžky sledovania 42,2 mesiacov % pacientov s reportovanými nežiaducimi
udalosťami stupňa ≥3 mierne vzrástlo na 77% (Dimopoulos MA., Trotman J., et al., 2017)
(Buske C., Tedeschi A., et al., 2018).

•

Po 5 rokoch sledovania predstavoval medián dĺžky liečby liekom IMBRUVICA 41 mesiacov.
Najčastejším dôvodom ukončenia tejto liečby počas štúdie bola progresia ochorenia (42%).
V čase ukončenia štúdie ostalo ešte 14 pacientov (45%) na liečbe, z nich 6 užívalo
IMBRUVICU naďalej, ale už mimo sledovania v štúdii a 8 pacienti boli zaradení do predĺženej
štúdie (Trotman J., Buske C., et al., 2020).

•

V čase ukončenia štúdie (medián follow-up 58 mesiacov) boli u 81% pacientov hlásené
nežiaduce udalosti stupňa 3/4, najčastejšie neutropénia (16%), hypertenzia (10%) a anémia
(10%). Nebol hlásený ani jeden prípad vážnej hemorágie alebo fibrilácie predsiení. 2 pacienti
(6%) museli ukončiť liečbu z dôvodu nežiaducich účinkov. Žiaden pacient nezomrel
v dôsledku nežiaducich účinkov, ani počas liečby (Trotman J., Buske C., et al., 2020).

Štúdia iNNOVATE potvrdila vysokú klinickú účinnosť a bezpečnosť liečby IMBRUVICA
v monoterapii aj u ťažko predliečených pacientov s WM refraktérnych na predchádzajúcu
liečbu rituximabom a to bez ohľadu na prítomnosť MYD88/CXCR4 genotypu. Účinnosť liečby
pretrváva dlhodobo a aj po viac ako 5 rokoch sledovania je liečba dobre tolerovaná,
s manažovateľným bezpečnostným profilom, bez nových bezpečnostných signálov.
ZÁVER – prínos lieku IMBRUVICA v liečbe predtým neliečených pacientov aj pacientov s R/R
WM:
IMBRUVICA (ibrutinib) je prvý ireverzibilný inhibítor Brutonovej tyrozín kinázy (BTK), ktorý cielene
zasahuje do signálnej dráhy BCR zohrávajúcej významnú úlohu v patogenéze WM. Veľký
prognostický význam ma prítomnosť mutácie MYD88 (asi u 90% pacientov) aj CXCR4, nakoľko
prognóza pacientov s týmito genotypmi je oveľa horšia. Ako sa ukázalo, tieto mutácie sú vysoko
senzitívne na BTK inhibíciu.
•

•
•

V porovnaní s inými v súčasnosti dostupnými terapiami, na základe predložených dlhodobých
výsledkov klinických štúdií liečba liekom IMBRUVICA preukázala vysokú klinickú účinnosť
z hľadiska vysokej miery dosiahnutých dlhodobých odpovedí, signifikantného zníženia
rizika úmrtia alebo progresie a dlhotrvajúcich remisií pri súčasne zachovanom priaznivom
profile toxicity.
IMBRUVICA, na rozdiel od ostatných liečebných možností, prispieva k stabilizácii, resp. obnove
imunitného systému, čím redukuje potrebu liečebnej plazmaferézy.
Nespornou výhodou IMBRUVICA je pohodlné perorálne podávanie raz denne.

IMBRUVICA v monoterapii je tak liekom, ktorý pokrýva významnú nenaplnenú medicínsku
potrebu u predtým neliečených pacientov aj pacientov s R/R WM bez ohľadu na vek, pohlavie,
celkový stav, prítomnosť mutačného stavu MYD88/CXCR4, či hodnoty medzinárodného
prognostického indexu pre WM (IPSSWM).

Príloha č.2

Prehľad významných porovnávacích klinických skúšok

Účinnosť na základe výsledkov klinických skúšok:
1L CLL
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Prehľad klinických skúšaní ako aj výsledky klinickej účinnosti IMBRUVICA u doposiaľ neliečených
pacientov s CLL sú zosumarizované v tabuľkách nižšie.
Tabuľka 9 Prehľad klinických štúdií s IMBRUVICA v 1. línii liečby CLL – dizajn a východiskové
charakteristiky

Popis
a výsledky
štúdií

RESONATE-2
(Burger JA.,
Barr P., et al.,
2019), (Burger
JA., Tedeschi
A., et al., 2015)

PCYC1102/1103-CA
(Wierda WB.,
Chanan-Khan
A., et al., 2018)

iLLUMINATE
(Pharmacyclics
LLC.Data on
File, 2018)

ALLIANCE
(off-label
štúdia) (Woyach
JA., Ruppert,
AS., et al.,
2018), (Woyach
JA., Ruppert,
AS., et al., ASH,
2018)

ECOG-1912
(off-label
štúdia)
(Shanafelt T.,
Wang XV., et
al., 2018)

3

1b/ 2

3

3

3

• Ibr(n=182)
• Ibr + R(n=182)
• BR (n=183)

• Ibr + R
(n=354)
• FCR (n=175)

Fáza skúšania
Počet liečebných
ramien (n)

• Ibr (n=136)
• Chl (n=133)

• Ibr (n=31)

• Ibr + obin
(n=113)
• Chl + obin
(n=116)

Medián follow-up
(mesiace)

48

67

31.3

38

33.6

Priemerný vek
(roky)

73

71

71

71

58

Del(17p), %

nereportované

6

14

6

nereportované

Del(11q), %

20

3

15

19

22

Nemutovaný
IGHV, %

44

48

54

61

71

BR, bendamustín + rituximab; Chl, chlorambucil; del(17p), delécia 17p; del(11q), delécia 11q; FCR, fludarabín + cyklofosfamid
+ rituximab; ibr, IMBRUVICA; IGHV, variabilná časť ťažkého reťazca Ig génu (VH); obin, obinutuzumab; R, rituximab.

Tabuľka 10 Prehľad klinických štúdií s IMBRUVICA v 1. línii liečby CLL – kľúčové výsledky klinickej
účinnosti
Štúdia (ref)

Kľúčové výsledky klinickej účinnosti

RESONATE-2 (Burger JA., Barr
P., et al., 2019), (Burger JA.,
Tedeschi A., et al., 2015)
PCYC-1102-CA/ PCYC-1103-CA
(predĺžená štúdia) (Wierda WB.,
Chanan-Khan A., et al., 2018)

• Štatisticky signifikantné a klinicky významné zlepšenie PFS, OS a ORR pre ibr
vs. chl

iLLUMINATE (Pharmacyclics
LLC.Data on File, 2018)

• Signifikantné zlepšenie PFS pre ibr + obin vs. chl + obin.
• Zlepšenie ORR a OS

ALLIANCE (off-label štúdia)
Woyach JA., Ruppert, AS., et al.,
2018), (Woyach JA., Ruppert,
AS., et al., ASH, 2018)

• Ibrutinib v monoterapii aj v kombinácii s rituximabom signifikantne zlepšuje PFS v
porovnaní s BR u starších pacientov

• Predĺžená časť štúdie preukázala priaznivú dlhodobú účinnosť ibrutinibu v
monoterapii

ECOG-1912 (off-label štúdia)
• Očakávané ukončenie: Marec 2020.
(Shanafelt T., Wang XV., et al.,
• Signifikantné zlepšenie PFS a OS s ibr + R vs. FCR
2018)
BR, bendamustín + rituximab; Chl, chlorambucil; CLL, chronická lymfocytová leukémia; FCR, fludarabín + cyklofosfamid +
rituximab; ibr, IMBRUVICA; obin, obinutuzumab; ORR, miera celkovej odpovede; OS, celkové prežívanie; PFS, prežívanie do
progresie; R, rituximab; R/R, relaps/ refraktérny.

Tabuľka 11 Prebiehajúce štúdie s IMBRUVICA v prvej línii liečby CLL
Štúdia (ref)
CAPTIVATE
(www.clinicaltrials.gov.
NCT02910583,
Dec
2020)

Fáza
2

Liečebné ramená (n)

• Ibr + ven (očakávané n=289)

Očakávané primárne ukončenie
Dec 2020
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GLOW
• Ibr + ven
(www.clinicaltrials.gov.
3
NCT03462719,
Feb
• Chl + obin (očakávané n=200)
2021)
CLL12
• Ibr
(www.clinicaltrials.gov.
3
NCT02863718, April,
• Pla (očakávané n=540)
2022)
Chl, chlorambucil; ibr, IMBRUVICA; obin, obinutuzumab; pla, placebo; ven, venetoklax

Feb 2021

Apr 2022

Tabuľka 12 Prehľad klinických štúdií s IMBRUVICA v liečbe 1L CLL – sumár klinickej účinnosti

*medián sledovania 18,4 mesiacov
Zdroj: RESONATE-2: (Burger JA., Barr P., et al., 2019), (Burger JA., Tedeschi A., et al., 2015), (Wierda WB., Chanan-Khan
A., et al., 2018); iLLUMINATE (Pharmacyclics LLC.Data on File, 2018); ALLIANCE: (Woyach JA., Ruppert, AS., et al., 2018),
(Woyach JA., Ruppert, AS., et al., ASH, 2018); ECOG-1912: (Shanafelt T., Wang XV., et al., 2018)

R/R CLL
Klinická účinnosť a bezpečnosť IMBRUVICA v liečbe R/R CLL bola preukázaná v rozsiahlom
klinickom programe zahŕňajúcom rôznorodú populáciu pacientov. V štúdiách RESONATE, CLL3002
a PCYC-1102/ 1103-CA boli sledovaní vysoko rizikoví pacienti s del(11q), del(17p), a/ alebo
nemutovaným IGHV, do štúdie HELIOS neboli zaradení pacienti s del(17p). Štúdia RESONATE-17
sa zamerala špeciálne na pacientov s prítomnou del(17p). Prehľad klinických skúšaní ako aj výsledky
klinickej účinnosti IMBRUVICA v liečbe R/R CLL sú zosumarizované v Tabuľka 13, Tabuľka 14 a
Tabuľka 15.
Tabuľka 13 Prehľad klinických štúdií s IMBRUVICA v liečbe R/R CLL – dizajn a východiskové
charakteristiky

Dizajn a základné
charakteristiky

Fáza skúšania
Počet liečebných
ramien (n)
Medián follow-up
(mesiace)

RESONATE
(Pharmacyclics.
Study PCYC1112-CA, 2018)

3
• Ibr (n=195)
• Ofa (n=196)
55.9

CLL3002
(Janssen
Research &
Development,
Yearly Update
Report: Study
PCI
32765CLL3002,
2016)
3
• Ibr (n=106)
• R (n=54)
17.8

RESONATE-17
(O'Brien S.,
Jones JA., et
al., 2016)

2
• Ibr (n=144)

27.6

PCYC-1102CA/ PCYC1103-CA
(O'Brien, SM.,
Furman RR., et
al., 2018)

1b/ 2
• Ibr (n=101
R/R,
predĺžená
štúdia)
67

HELIOS
(Fraser GP.,
Cramer M., et
al., 2017)

3
• Ibr + BR
(n=289)
• Pla + BR
(n=289)
34.8

60

Priemerný vek (roky)
67
66
64
64
64
Del(17p), %
33
22.5
100
34
0
Počet
predchádzajúcich línií
2.1 (1.6)
3 (1 - 12)
2 (1 - 3)
4 (1 - 12)
2 (1 - 11)
liečby, medián
(priemer, SD)
(rozpätie)
BR, bendamustín + rituximab; CLL, chronická lymfocytová leukémia; ibr, IMBRUVICA;Ofa, ofatumumab; pla, placebo; R,
rituximab; R/R relaps/refraktérny.

Tabuľka 14 Prehľad klinických štúdií s IMBRUVICA v liečbe R/R CLL – kľúčové výsledky klinickej
účinnosti
Liečba
(n)

Del(17p)
%

Medián počtu
predchádzajúcich
línií liečby

Follow-up
(medián)

Ibr (101)

34

4

Štúdia

PCYC-1102CA/ PCYC1103-CA1,2

RESONATE
3-6

RESONATE177

HELIOS

8-10

CLL300211,12

PFS

OS

ORR

56
mesiacov

43%
Medián: 52
mesiacov

57%
Medián:
NR

89%

44,6% vs
1,4%
Medián:44,1
vs 8,1
mesiaca

62,2% vs
55,5%

91% (Ibr)

Ibr (195)
Ofa (196)

33

3

55,9
mesiacov

Ibr (144)

100

2

27,6
mesiacov

63%

75%

83%

Ibr+BR
(289) vs
Pla+BR
(289)

0

2

34,8
mesiacov

Medián: NR
vs 13,3
mesiaca

V obidvoch
skupinách
medián:
NR

87,2% vs
66,1%

Ibr (106)
vs R (54)

22,5

2,1 (priemer)

17,8
mesiacov

Medián: NR
vs 8,3
mesiaca

79,8% vs
57,6%

53,8% vs
7,4%

BR, bendamustín + rituximab; CLL, chronická lymfocytová leukémia; ibr, IMBRUVICA;Ofa, ofatumumab; ORR, miera celkovej
odpovede; OS, celkové prežívanie; PFS, prežívanie do progresie; pla, placebo; R, rituximab; R/R relaps/refraktérny.
Zdroj: PCYC-1102/1103-CA: 1(Byrd JC., Furman R., et al., 2015), 2(O'Brien, SM., Furman RR., et al., 2018); RESONATE:
3
(Barrientos J., O'Brien S., et al., 2014), 4(Brown J., Hillmen P., et al., 2014), 5(Pagel JM., Brown JR., et al., 2015),
6
(Pharmacyclics.Study PCYC-1112-CA, 2018); RESONATE-17: 7(O'Brien S., Jones JA., et al., 2016); HELIOS: 8(ChananKhan A., Cramer P., et al., 2015), 9(Chanan-Khan A., Cramer P., et al., 2015), 10(Fraser GP., Cramer M., et al., 2017);
CLL3002: 11(Janssen Research & Development, 2016), 12(Janssen Research & Development. Update Report: Study PCI32765CLL3002, 2016)

Tabuľka 15 Prehľad klinických štúdií s IMBRUVICA v liečbe R/R CLL – sumár klinickej účinnosti
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Zdroj: PCYC-1102/1103-CA: 1(Byrd JC., Furman R., et al., 2015), 2(O'Brien, SM., Furman RR., et al., 2018); RESONATE:
3
(Barrientos J., O'Brien S., et al., 2014), 4(Brown J., Hillmen P., et al., 2014), 5(Pagel JM., Brown JR., et al., 2015),
6
(Pharmacyclics.Study PCYC-1112-CA, 2018); RESONATE-17: 7(O'Brien S., Jones JA., et al., 2016); HELIOS: 8(ChananKhan A., Cramer P., et al., 2015), 9(Chanan-Khan A., Cramer P., et al., 2015), 10(Fraser GP., Cramer M., et al., 2017);
CLL3002: 11(Janssen Research & Development, 2016), 12(Janssen Research & Development. Update Report: Study PCI32765CLL3002, 2016)

R/R MCL
Prehľad komplexného klinického programu s IMBRUVICA zahŕňa pacientov s R/R MCL ako aj liečbu
v prvej línii, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Predmetom predkladanej žiadosti je však indikácia
R/R MCL.
Tabuľka 16 Prehľad komplexného klinického programu s IMBRUVICA - liečba R/R MCL aj 1. línie
liečby MCL

Zdroj: PCYC-1104-CA: (Wang ML., Rule S., et al., 2013), MCL-2001 (SPARK): (Wang ML., Goy A., et al., 2014), IBR-RTX:
(Wang M., Lee H., et al. 2016), IBR-VEN (AIM): (Tam C., Anderson M.A., et al., 2018), MCL-3001 (RAY): (Dreyling M., Jurczak
W., et al., 2016), (Rule S., Jurczak W., et al., 2018), MCL-3002 (SHINE): (ClinicalTrials.gov., NCT01776840, 2018), PCYC11435 (SYMPATICO): (ClinicalTrials.gov., NCT03112174, 2018), Spojená analýza 1104, SPARK, RAY: (Janssen. Data on
file, 2018) (Rule S., Jurczak W., et al., 2018).

WM
Prehľad klinických skúšaní ako aj výsledky klinickej účinnosti IMBRUVICA v liečbe prvej línie a R/R
WM sú zosumarizované v Tabuľka 17.
Tabuľka 17 Prehľad klinických štúdií s IMBRUVICA v liečbe WM - sumár klinickej účinnosti
Fáza

Počet
pacientov

Dizajn

ORR

Najlepšia
dosiahnutá
miera
odpovede
(RR)

90.5%

90%

Štúdia

PCYC1118E Treon
SP., Tripsas
CK., et al.,
2015)

II

63

- Prospektívna
- R/R pacienti
liečení ibrutinibom
p.o.

PCYC-1127CA
(iNNOVATE)

III

31

- Open-label
- Pacienti
refraktérni na

PFS

OS

73%

Miera 2ročného PFS:
69.1%

Miera 2ročného OS:
95.2%

71%

Miera 18mesačného
PFS: 86%

Miera
18mesačného
OS: 97%

62

rituximab liečení
ibrutinibom p.o.

(Dimopoulos
MA.,
Trotman J.,
et al., 2017)
PCYC-1127CA
(iNNOVATE)
(Dimopoulos
MA.,
Tedeschi A.,
et al., 2018)

IST
(Treon SP.,
Gustine J., et
al., 2018)

III

2

150

- Kontrolovaná
štúdia
- randomizácia
1:1 na liečbu
rituximab+ibrutinib
ALEBO
rituximab+
placebo

30

- Prospektívna
- Predtým
neliečení pacienti
dostávajúci
ibrutinib p.o.
- Vplyv CXCR4
mutácií na
liečebné výsledky
(47% pacientov
s prítomnými
CXCR4
mutáciami)

Ibrutinib92%
Placebo47%

Ibrutinib- 72%
Placebo 32%

Miera 30mesačného
PFS: 82%
(ibrutinib–
rituximab) vs
28%
(placebo–
rituximab)

Miera 30mesačného
OS: 94%
(ibrutinib–
rituximab) vs
92%
(placebo–
rituximab)

Miera
18mesačného
PFS: 92%

Miera 18mesačného
OS: 100%

Všetci pacienti
- 83%

100%

CXCR4 WT94%
CXCR4
Mutácia -71%

Zdroj: (Papanota AM., Ntanasis-Stathopoulos I., et al., 2019)

Súhrn bezpečnosti na základe výsledkov klinických skúšok pre B-bunkové malignity:
Najčastejšie nežiaduce reakcie (≥ 20%) u pacientov s B-bunkovým malignitami (CLL, MCL a WM)
boli trombocytopénia (58%), hnačka (41%), anémia (38%), neutropénia (35%), muskuloskeletálna
bolesť (32%), vyrážka (32%), tvorba modrín (31%), nauzea (26%), únava (26%), krvácanie (24%)
a pyrexia (20%).
Najčastejšími nežiaducimi reakciami stupňa 3 alebo 4 (≥ 5%) u pacientov s B-bunkovými malignitami
(CLL, MCL a WM) boli neutropénia (18%), trombocytopénia (16%) a pneumónia (14%).
Približne 7% (CLL), 14% (MCL) a 14% (WM) pacientov malo zníženie dávky v dôsledku nežiaducich
reakcií. Približne 4-10% (CLL), 9% (MCL) a 5% (WM) pacientov ukončilo v dôsledku nežiaducich
reakcií.
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