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Przewlekła białaczka limfocytowa  

B-komórkowa (B-PBL) 

 CHOROBA NIEULECZALNA 

 najczęściej obserwowana postać (98% wszystkich przypadków) 
białaczek limfocytowych 

 Najczęstsza postać białaczki osób dorosłych w Europie i Ameryce 
Północnej (30% wszystkich białaczek) 

 choroba ludzi starszych, ale około 30% chorych stanowią pacjenci w 
wieku poniżej 60 r.ż., a ok. 10 – 15 % pacjenci poniżej 50 r.ż.  

  W Polsce co roku odnotowuje się ok. 1400 nowych zachorowań  na PBL 

 

Zachorowalność: 
 

 Mężczyźni 2,2/ 100 000/ rok 
 

 Kobiety 0,9/ 100 000/ rok 

     

 

 

 

Hallek i wsp. 2008 



PBL - rozpoznanie 

 Klasyczny fenotyp PBL:  

 
 Przewlekła białaczka limfocytowa 

 Chłoniak z małych limfocytów (small lymphocyte lymphoma; SLL) 

 Monoklonalna limfocytoza B-komórkowa (monoclonal B-cell 
lymphocytosis, MBL) 

 

 
Klonalne limfocyty B 

o fenotypie  PBL 
Limfocyty B 

we krwi  obwodowej > 5 G/L 
Limfadenopatia lub  

hepatosplenomegalia 

MBL + - - 

SLL + - + 

PBL + + +/- 

2016 WHO classification of mature lymphoid, histiocytic and dendritic neoplasms 
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Bezobjawowi przy rozpoznaniu 

• ~70% chorych  

• większość nie będzie miała progresji 

• zwykle bez leczenia 

Hamblin TJ, et al. Br J Haematol 1987; 66:21–26. 

Objawowi przy rozpoznaniu 

• ~30% chorych  

• oczekiwany czas przeżycia skrócony 

• zwykle wymagają leczenia 



Wskazania do leczenia 

W pierwszej kolejności należy ustalić : 

• Stan ogólny chorego;  

• Stadium kliniczne choroby; 

• Zmiany genetyczne w limfocytach PBL. 

Cramer P, Hallek M. Prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia-what 
do we need to know? Nat Rev Clin Oncol 2011; 8: 38-47. 



Definicja grupy „Go-go” 

Skala CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) stosowana w ocenie chorób towarzyszących  

w badaniach GCCLSG  

• Prawidłowy klirens kreatyniny 

• Liczba punktów według skali CIRS   61 

1Hallek M. Best Practice and Reasearch Clinical Hematology 2010 23:85-96  





Stadia kliniczne PBL 

Wg. BINETA 

stadium definicja 
Mediana 
przeżycia 

A 
Hgb ≥ 10g%, płytki krwi ≥ 100 G/l,  

< 3 regionów węzłowych 
> 10 lat 

B 
Hgb ≥ 10g%, płytki krwi ≥ 100 G/l,  

≥ 3 regionów węzłowych 
> 8 lat 

C Hgb < 10g%, płytki krwi < 100 G/l 6,5 roku 

ESMO pocket guidelines LYMPHOMAS 2015 



Stadia kliniczne PBL 

Wg. RAI 

stadium definicja 
Mediana 
przeżycia 

Niskie ryzyko 

0 Limfocytoza > 15 G/l > 10 lat 

Pośrednie ryzyko 

I Limfocytoza + limfadenopatia 

> 8 lat 
II 

Limfocytoza + hepatomegalia +/- splenomegalia 
+/- limfadenopatia 

Wysokie ryzyko 

III 
Limfocytoza + hgb < 11,0 g% +/- limfadenopatia  

+/- organomegalia 
6,5 roku 

IV 
Limfocytoza + plt < 100 G/l +/- limfadenopatia  

+/- organomegalia 

ESMO pocket guidelines LYMPHOMAS 2015 



Zmiany genetyczne w limfocytach PBL 

• FISH del(17p) 

Gdy nieobecna to 

• Genetyka molekularna – mutacje TP53 (exony 

co najmniej 4-10, najlepiej 2-11) 

ESMO pocket guidelines LYMPHOMAS 2015 



Przed leczeniem 

• Serologia 

– WZW typu B 

– WZW typu C 

– CMV 

– HIV 

ESMO pocket guidelines LYMPHOMAS 2015 



PBL - wskazania do leczenia PBL – wskazania do leczenia 

Hallek i wsp. Blood 2008; 2008 111: 5446-5456 





Podział na grupy w zależności od stanu wydolności fizycznej i chorób 
towarzyszących 

„Go-go” 
• Stan pełnej sprawności 

• Bez chorób  
towarzyszących 

• Przewidywany czas 
przeżycia - prawidłowy  

 Agresywna  

chemioimmunoterapia 

„No-go” 
• Stan  znacznej 

niewydolności 

• Liczne choroby 
towarzyszące 

• Przewidywany czas 
przeżycia - skrócony  

 Leczenie 
paliatywne 

„Slow-go”      
• Nieliczne choroby 

towarzyszące 

• Zaburzenia funkcji narządów 
wewnętrznych 

• Upośledzenie wydolności 
fizycznej 

 Mniej agresywne 
schematy terapeutyczne  



Ogólna budowa mAb13 

Przeciwciała monoklonalne : 

 Mysie: pochodzące od myszy 

 Chimeryczne (np. rytuksymab): pochodzące od myszy, ale region stały jest 

zastąpiony przez fragment  ludzki 

 Humanizowane (np. obinutuzumab): większość mysiego przeciwciała zastąpiono 

fragmentem ludzkim (zwykle wszystkie fragmenty poza miejscem wiążącym 

antygen) 

 Ludzkie (np. ofatumumab): zmodyfikowane tak, aby były w pełni ludzkie 

 13. Nelson AL i wsp. Nat Rev Drug Disc 2010; 9767–774. 

Region zmienny 

Region stały 

Fragmenty Fab: 

wiążą się z epitopem antygenu 

ZAWIAS 

Fragmenty Fc: 

wiążą się z regionem Fc komórki 

efektorowej Łańcuch ciężki 

Łańcuch lekki 



Przeciwciało typu II5  
Region Fc  

wytworzony metodą 

glikoinżynierii1  

Jakiego rodzaju przeciwciałem monoklonalnym  

anty-CD20 jest obinutuzumab? 

Obinutuzumab jest pierwszym wytworzonym metodą glikoinżynierii przeciwciałem 

monoklonalnym anty-CD20 typu II, opracowanym w celu zwiększenia skuteczności w 

porównaniu z przeciwciałami anty-CD20 typu I1,5  

 
1. Mössner E i wsp. Blood 2010; 4393-402;  

5. Niederfellner G i wsp. Blood; 2011; 358-367 



Jaki wpływ na budowę i mechnizm działania 

przeciwciał monoklonalnych ma glikoinżynieria? 

 Wszystkie przeciwciała IgG są glikozylowane 

  Glikozylacja - proces polegający na przyłączeniu cukrów złożonych do 

regionów Fc przeciwciał, ma istotny wpływ na ich właściwości biologiczne8,9 

 Glikoinżynieria polega na modyfikacji tych cukrów,  w celu poprawy 

terapeutycznych właściwości przeciwciał1,8,9,12 

 

 

1. Mössner E i wsp. Blood 2010; 4393-402;  

8. Ferrara C i wsp. J. Biol. Chem; 2006; 5032-5036;  

9. Ferrara C i wsp. Proc Natl Acad Sci USA; 2011; 108; 12669–12674; 

12. Robak T i wsp. Future Oncol; 2013; 9; 69–91 

Przeciwciała wytworzone metodą 

glikoinżynierii pozbawione są fukozy, 

co istotnie zwiększa ich 

powinowactwo do receptora Fcγ na 

komórce efektorowej  

N-acetyloglukozamina 

Mannoza 

Fukoza 

Podział N-acetyloglukozaminy 

Usunięcie reszty fukozy 



Porównanie mechanizmów działania 

obinutuzumab rytuksymab 

Typ mAb anty-CD20 II I 

Wytworzone metodą 

glikoinżynierii 

Tak Nie 

ADCC +++ + 

Bezpośrednia śmierć 

komórki 

+++ + 

CDC +/- + 

1. Mössner E i wsp. Blood 2010; 4393-402;  

4. Beers SA i wsp. Seminars in Hematology; 2010; 47; 107–114;  

7. Cragg MS i wsp. Blood; 2004; 2738-2743;  

11. Herter S i wsp. Blood; 2010; 116; Abstrakt 3925;  

15. Lim SH i wsp. Haematologica 2010; 95; 135–143 

ADCC- cytotoksyczność komórkowa 

zależna od przeciwciał 

CDC- cytotoksyczność komórkowa 

zależna od dopełniacza 



WNIOSKI 

 Zaktualizowane wyniki badania CLL11 potwierdzają, że u pacjentów z PBL i chorobami 

współistniejącymi leczenie chemioimmunoterapią w pierwszej linii leczenia schematem 

zawierającym obinutuzumab w  skojarzeniu z Clb pozwala uzyskać: 

 

–  Istotną korzyść w zakresie PFS, TTNT oraz korzyść w zakresie OS, w porównaniu z Clb  

w monoterapii. 

 

–  Klinicznie znamienną korzyść w zakresie PFS i TTNT, w  porównaniu z rytuksymabem  

w skojarzeniu z Clb. 

 

–  Sugerowaną korzyść w zakresie OS w porównaniu z  rytuksymabem w skojarzeniu z Clb  

w populacji pacjentów w  podeszłym wieku i  z  chorobami współistniejącymi. 

ASH 2015 
Clb- CHLORAMBUCYL 

PFS- przeżycie wolne od progresji 

TTNT- czas do konieczności zastosowania następnej 

terapii 

OS- całkowite przeżycie 



WYNIKI 

TTNT obserwowany dla GClb, w porównaniu z RClb 

ASH 2015 



 Hamowanie 
przewodnictwa 
sygnału przez BCR 

Nowe leki – małe cząsteczki 

Fosamatynib Idelalisib 
Ibrutynib 

          

 Indukcja apoptozy: 
    antagoniści bcl-2- VENETOCLAX 

    

Navitoclax 
ABT-199 

                   



Definicje 

• Aktywacja szlaków sygnalizacyjnych następująca po 

stymulacji receptora BCR odgrywa ważną rolę w promowaniu 

przeżycia komórek białaczkowych i w ich ochronie przed 

apoptozą indukowaną chemioterapią. 

 





CLL pierwsza linia leczenia 

Stadium Sprawność 
Del(17p) lub 

TP53 mutacje 
Leczenie 

Binet A,B 
RAI 0-II 

Choroba 
nieaktywna 

 bez znaczenia Bez znaczenia NIE 

Aktywna choroba 
BINET C 
RAI III-IV 

GO GO 

NIE FCR (BR> 65 rż) 

TAK 
Ibrutinib, potem 

alloHSCT 

SLOW GO 

NIE 

Chlorambucyl + 
obinutuzumab  
lub rytuksymab  

lub ofatumumab 

TAK 

Ibrutinib, 
alemtuzumab, 
HD sterydy + 
rytuksymab  

lub ofatumumab 











Terapia przełomowa 

• FDA nadaje status terapii przełomowej na wniosek 
sponsora, jeżeli wstępne dowody kliniczne wskazują na to, 
że lek może przynieść znaczną poprawę stanu zdrowia w 
porównaniu do dostępnych opcji terapeutycznych u 
pacjentów z poważnymi lub zagrażającymi życiu 
chorobami. 

• PIERWSZYM LEKIEM, który uzyskał status terapii 
przełomowej był OBINUTUZUMAB z uwagi na znacząco 
poprawę skuteczności i bezpieczeństwo leczenia 
przewlekłej białaczki limfocytowej (listopad 2013).  

• Kolejne leki z hematologii ibrutinib, idelalisib otrzymały 
status terapii w 2014 roku 



Terapia przełomowa 

• W Stanach Zjednoczonych nadanie statusu 

leku przełomowego powoduje szybszą 

rejestrację leku, a tym samym krótszy czas 

oczekiwania pacjenta na terapię.  

• W Polsce terapie te mimo pozytywnych ocen 

i danych klinicznych nie zawsze są 

finansowane, nawet jeśli leki zostały 

dopuszczone do obrotu. 







Terapia przełomowa 

• Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że spośród 

dużej liczby leków sfinansowane mogą zostać 

jedynie te, które są najbardziej efektywne i 

bezpieczne. 

 



Dziękuję za uwagę 


