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Ostra białaczka limfoblastyczna 

(acute lymphoblastic leukemia, ALL)  

• biologicznie heterogenna grupa chorób o szybkim przebiegu klinicznym 

• rzadka choroba – 6020 przypadków w 2014r w USA (NCCN) 

• Średni wiek zachorowania 14 lat , 60% pacjentów < 20 roku życia 

• najczęstsza białaczka u dzieci (nawet w wieku niemowlęcym) ,  występuje u 
dorosłych 

 - 90% wskaźnik wyleczeń u dzieci 

 - 30-60% nawrotów u dorosłych i mniejsza tolerancja wielolekowej 
chemioterapii 

• Biologiczne różnice związane z wiekiem dotyczą: 

 - obecności chromosomu Ph u dorosłych 

• Nie każdy typ może być tak samo leczony 

 

 

Inaba H., Lancet 2013;381:1943-1955 





Typy ostrej białaczki limfoblastycznej 

• ALL  

– Common type( pre-B) 

 

– B-cell 

 

– T-cell 

 

- niezróżnicowana (undifferentiated) 
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Ostra białaczka limfoblastyczna 

Wybór leczenia zależy od: 
 
• wieku chorego i obecności chorób współistniejących  
 - pacjenci młodzi 15-39 lat 
 - pacjenci starsi > 40 rż w dobrej kondycji 
 - pacjenci starsi w złej kondycji 
• obecność chromosomu Philadelphia (Ph) 
• minimalnej choroby resztkowej (minimal residual disease,MRD) 
   po leczeniu indukującym remisję (Cht) 
• dostępności nowych leków 

 
 
Inaba H., Lancet 2013;381:1943-1955 



Ostra białaczka limfoblastyczna 

leczenie pacjentów Ph(-) 

 Wielolekowa chemioterapia  - standardowe leczenie w czasie  
ostatnich kilku dekad – dożylne podawanie leków cytostatycznych 
 - zniszczenie szybko dzielących się komórek białaczkowych  
    (i prawidłowych)  
 
•    nie ma konsensusu co do standardu leczenia – w Polsce program  
      Polskiej Grupy Leczenia Białaczek Dorosłych ALL PALG 6 
•    etapy leczenia : indukcja, konsolidacja, intensyfikacja, podtrzymanie 
•    okres leczenia 2-4 lata 
•    wszystkie schematy leczenia obejmują profilaktyczne podawanie  
       chemioterapii do ośrodkowego układu nerwowego 
•     allogeniczne przeszczepienie szpiku w pierwszej całkowitej remisji w zależności 
        od grup ryzyka (MRD) 



Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej 

dorosłych 

• 80-90% pacjentów uzyskuje całkowitą remisję po 

leczeniu indukującym  

• 30% -40% pacjentów leczonych chemioterapią przeżywa 5 lat 
(mediana przeżycia bez leczenia 5 tygodni) 

• Wyniki leczenia pacjentów > 65 lat są złe 

• przy nawrocie choroby w trakcie leczenia lub w niedługim 
okresie po jego zakończeniu rokowania są złe 



Wyniki leczenia pacjentów z ALL z ostatnich dekad w 

zależności od wieku (dane SEER) 



Uboczne działania chemioterapii 



Terapia celowana 

Leki lub przeciwciała blokujące wzrost i rozwój komórki 

nowotworowej poprzez interferowanie ze jej specyficznymi 

molekułami wewnątrz i na powierzchni komórki,  dzięki 

którym może ona namnażać się w sposób niekontrolowany i 

nie ulega apoptozie (zaprogramowanej śmierci komórki) 

 

Obiecujące specyficzne leczenie przeciwnowotworowe 

pozwalające uniknąć toksyczności dla zdrowych prawidłowych 

tkanek 



Terapie celowane 

Przeciwnowotworowe terapie „immunologiczne”  



Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki 

limfoblastycznej 

• CART - Limfocyty T  posiadające chimeryczny receptor 
rozpoznający antygeny komórek nowotworowych (CAR – 
chimeric antigen receptors) 

 

• Inotuzumab ozogamicin  - przeciwciało monoklonalne  

 anty- CD 22 sprzężone z calichemicyną  

 

• Blinatumumab  - bispecyficzne przeciwciało, wiążące 
jednocześnie antygen na komórkach nowotworowych (CD19) 
i cytotoksyczny limfocyt T (CD3) 



CART - Limfocyty T  posiadające chimeryczny receptor rozpoznający 

antygeny komórek nowotworowych (CAR – chimeric antigen receptors)  

  

• CAR 

– Genetycznie rekombinowany 

receptor zawierający fragment 

przeciwciała  anty-CD19 

sprzężony z 

wewnątrzkomórkowymi 

domenami sygnałowymi 

limfocytów T (CD3 i CD137) 

 

1. Grupp S, et al. ASH 2014. Abstract 380.  

2. Maude SL, et al. N Engl J Med. 2014; 371:1507-1517. 
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Właściwości cytotoksyczne CART 



CAR T-Cell terapia w nawrotowej/opornej ALL u dzieci 

– badanie CTL019 

• Badanie I/II fazy, ze wznową/oporną ALL, u 39 dzieci, 69% po allo-SCT 

• Infuzja namnożonych ex vivo limfocytów CAR (CTL019 cells) skierowanych 
przeciwko CD19 

• Mediana obserwacji 6 miesięcy (range: 1.5-31.0) 

Gruppo S, et al. ASH 2014. Abstract 380. 

• 92% spośród 39 pacjentów osiągnęło całkowitą remisję 

• U 3 pacjentów (8%) wykonano kolejne przeszczepienie szpiku  

• Wysoki poziom CTL019 obserwowano do 12 miesięcy po infuzji 



• Zespół uwalniania cytokin (cytokine release syndrome, CRS):  

 gorączka, spadek ciśnienia, zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, 

  ARDS, niewydolność wielonarządowa 

  - duża masa nowotworu zwiększa prawdopodobieństwo CRS 

• Aplazja dotycząca limfocytów B, obserwowana u wszystkich pajentów 

  z odpowiedzią na terapię  

• Zespół aktywacji makrofagów  

• Neurotoksyczność: splątanie, afazja  

CAR T-Cell terapia w nawrotowej/opornej ALL u dzieci 

Objawy niepożadane – badanie CTL019 



Zautomatyzowana produkcja limfocytów CAR-T 



Inotuzumab ozogamicin  - przeciwciało monoklonalne  
 anty- CD 22 sprzężone z calichemicyną  

 

• Kompleks przeciwciało-antygen jest 

wchłaniany do wnętrza komórki 

• Cytotoksyna (calicheamycyna) jest  

uwalniana i ulega związaniu z DNA 

indukując dwuniciowe pęknięcia 

DNAs 

• Apoptoza komórek nowotworowych 

Tumor cell 

Nucleus 

Calicheamicin 

binds to DNA 

CD22 

Inotuzumab ozogamicin 

Internalization 



Leczenie I linii Inotuzumab ozogamicin + chemioterapia o 
niskiej intensywności u chorych starszych z ALL 

• Badanie II fazy 28 pacjentów z nowo rozpoznaną ALL, mediana 

wieku 68 lat  

• Inotuzumab ozogamicin: przeciwciało anty-CD22 skonjugowane z 

calicheamycyną 

• Skojarzenie z chemioterapią: mini-hyper CVD 

 Ocena skuteczności – odpowiedź na leczenie, czas do progresji, 

całkowite przeżycie-  oraz bezpieczeństwo stosowania 

Jabbour E, et al. ASH 2014. Abstract 794. 



Wyniki leczenia I linii Inotuzumab Ozogamicin + chemioterapia 
o niskiej intensywności u chorych starszych z ALL 

Responses, n (%) Evaluable Pts (N = 27) 

ORR 26 (96) 

CR 21 (78) 

CRp 5 (18) 

No response 1 (4) 

Early death 0 

 Prawdopodobieństwo przeżycia 1 roku wolnego od progresji (PFS)  - 88% 

 Prawdopodobieństwo przeżycia 1 roku -  81% 

 Mediana PFS i OS nie została osiągnięta 

 100% pacjentów którzy odpowiedzieli na leczenie uzyskało negatywną minimalną 
chorobę resztkową ocenianą  po 12 tygodniach leczenia 

Jabbour E, et al. ASH 2014. Abstract 794. 



• 10% pacjentów – objawy uboczne 3/4 stopnia (najcięższe) 

• 79% pacjentów wystąpiła przedłużona małopłytkowość (> 6 tygodni) 
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Wyniki leczenia I linii Inotuzumab Ozogamicin + chemioterapia 
o niskiej intensywności u chorych starszych z ALL - toksyczność 

Jabbour E, et al. ASH 2014. Abstract 794. 



Blinatumomab: przeciwciało o podwójnej swoistości 

(bispecyficzne) 

– Blinatumomab: bispecyficzne 

przeciwciało, wiążące 

jednocześnie antygen na 

komórkach nowotworowych 

(CD19) i Cytotoksyczny 

limfocyt T (CD3) co skutkuje 

lizą komórek CD19+ 

–  CD19: antygen specyficzny dla 

linii B (nieobecny na 

komórkach pnia i 

plazmatycznych) 

– Zaaprobowany przez FDA w 

grudniu 2014 do leczenia Ph- 

precursor B-cell ALL 

1. Gökbuget N, et al. ASH 2014. Abstract 379. 

2. Bargou R, et al. Science. 2008;321:974-977. 

3. Raponi S, et al. Leuk Lymphoma. 2011:52;1098-1107. 
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Badanie BLAST: Zastosowanie blinatumomabu u pacjentów z 
ALL w całkowitej remisji hematologicznej z obecną minimalną 

chorobą resztkową  

• Badanie II fazy 113 pacjentów 

• Blinatumomab podawany w ciągłej infuzji iv,  15 μg/m2/dobę x 28 dni 

na cykl, 14 dni przerwy, maximum do 4 cykli 

• Wszyscy pacjenci zakwalifikowani do przeszczepienia szpiku  

      po I cyklu, jeżeli MRD minus 

• Mediana obserwacji 12 miesięcy 

Gökbuget N, et al. ASH 2014. Abstract 379. 



MRD Response Primary Endpoint 

Full Analysis Set  

(N = 113) 

Primary Endpoint 

Efficacy Analysis Set  

(N = 103) 

n % 95% CI n % 95% CI 

Pacjenci z ocenianą MRD 112 99 102 99 

Całkowita odpowiedź  

MRD (-) po 1 cyklu 1 

 (Primary endpoint) 

88 78 69-85 82 80 71-87 

MRD po 1 cyklu (exploratory 

endpoint) 

96 85 77-91 88 85 77-92 

Badanie BLAST: Zastosowanie blinatumomabu u pacjentów z 
ALL w całkowitej remisji hematologicznej z obecną minimalną 

chorobą resztkową  

Gökbuget N, et al. ASH 2014. Abstract 379. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zgony: krwawienie do OUN (1), zapalenie płuc (1) 
 Przerwy w terapii związane z objawami ubocznymi: (> 2% pts): gorączka (8%), wzrost 

transaminaz, afazja, dreszcze, encefalopatia, drżenie (3% each) 
 Odstawienie leku spowodowane objawami ubocznymi (> 2% pts): afazja, drgawki, 

encefalopatia, drżenia (3% each) 
 Objawy neurologiczne istotne klinicznie, ale większość 2 stopnia 

AE, n (%) Total AE  TRAE 

Any AE 116 (100) 112 (97) 

Serious AE 73 (63) 60 (52) 

Grade ≥ 3 AE 71 (61) 59 (51) 

Grade ≥ 4 AE 33 (28) 26 (22) 

Fatal AE 2 (2) 1 (<1) 

AE leading to interruption of treatment 36 (31) 33 (28) 

AE leading to permanent discontinuation 20 (17) 13 (11) 

Badanie BLAST: Zastosowanie blinatumomabu u pacjentów z 
ALL w całkowitej remisji hematologicznej z obecną minimalną 

chorobą resztkową  

Gökbuget N, et al. ASH 2014. Abstract 379. 



Podsumowanie 

• Dotychczasowe wyniki leczenia ostrej białaczki 
limfoblastycznej z zastosowaniem wielolekowej chemioterapii 
są niezadowalające 

• Zastosowanie terapii limfocytami CAR – T powoduje u 80% 
pacjentów z nawrotem ALL całkowitą remisję 

• Zastosowanie inotuzumabu ozogamiciny z nisko intensywną 
chemioterapią dało 87% prawdopodobieństwo przeżycia 1 
roku u pacjentów z nawrotową ALL i poprawiło profil 
toksyczności 

• Zastosowanie blinatumomabu powoduje całkowitą 
eradykację minimalnej choroby resztkowej u 80% pacjentów 
po leczeniu indukującym 

 



Dziękuję 



 



Opcje leczenia 

Chemioterapia 

 

 

Leki cytostatyczne niszczą komórki 

białaczkowe 

Terapia celowana Leki blokujące wzrost komórek 

białaczkowych 

 

Terapia biologiczna Poprawa naturalnych mechanizmów 

obronnych organizmu 

 

radioterapia Promienie o wysokiej energii niszczą  

komórki białaczkowe 

 

 




