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Chłoniaki agresywne – duża dynamika –  
duża szansa na całkowite wyleczenie choroby 

Chłoniaki indolentne 
• Przewlekła białaczka limfatyczna 
• Chłoniak grudkowy 
• Chłoniak strefy brzeżnej, MALT 

Chłoniaki agresywne 
Chłoniak Hodgkina 
(Ziarnica złośliwa) 

Chłoniaki agresywne 
• Chłoniak rozlany z dużych 

komórek B 
• Chłoniak limfoblastyczny 
• Chłoniak Burkitta 

 
 

Chłoniaki o niepewnym rokowaniu 
• Chłoniak z komórek płaszcza 
• Szpiczak mnogi 
• Chłoniaki z komórek T 



Zachorowania na chłoniaki w Polsce 2007-2012 

Szumera-Cieckiewicz  A et al. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(6):3280-3286 
 

DLBCL 
30-40% 



DLBCL - charakterystyka 

• Kilkanaście przypadków/ 100tys. / rok  

• 50% chorych > 65 roku życia 

• Lokalizacja węzłowa (60%) lub pozawęzłowa (40%) 

• Objawy ogólne B 



Chłoniaki rozlane z dużych komórek B - podział 

Morfologia 
Cytogenetyka 

Profil genowy 

Immuno- 
histochemia 

Manifestacja 
kliniczna 



Klasyfikacja histopatologiczna DLBCL 

DLBCL 

GCB Non-GCB 



Klasyfikacja molekularna DLBCL na podstawie 
profilu ekspresji genów GEP 

(klasyfikacja COO) 

DLBCL 

GCB 

PBCL 

ABC 



Klasyfikacja immunohistochemiczna DLBCL – 
odrębne jednostki nozologiczne 

Chłoniak rozlany z dużych komórek B bliżej nieokreślony (NOS) 

Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego (OUN) 

Pierwotny chłoniak skórny „leg-type” 

EBV+ DLBCL wieku podeszłego 

T-cell/histiocyte rich DLBCL 

Pierwotny chłoniak śródpiersia (PMBCL) 

Wewnątrznaczyniowy chłoniak z dużych komórek B (IvLBCL) 

ALK+DLBCL 

Pierwotny chłoniak wysiękowy (PEL) 

Chłoniak plazmablastyczny (PBL) 



Odrębne jednostki nozologiczne – diagnostyka 
cytogenetyczna i molekularna 

Nadekspresja MYC, BCL-2, BCL-6  

Double-hit lymphoma – 2 z 3: MYC, BCL-2, BCL-6 

Triple-hit lymphoma – MYC, BCL-2, BCL-6 

NIEKORZYSTNE ZNACZENIE ROKOWNICZE 



  Klasyfikacja z Ann Arbor 

  Od 2014 roku klasyfikacja z Lugano – 

ocena zaawansowania i kryteria 

odpowiedzi na leczenie  

(PET-CT dla chłoniaków awidnych)  

Ocena stopnia zaawansowania 



  Międzynarodowy Wskaźnik Rokowniczy 

skorygowany dla wieku  

(age-adjusted International Prognostic Index, 

aaIPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 MYC, BCL-2, BCL-6 

 

 Podtyp wg klasyfikacji COO (GCB, ABC) 

Ocena ryzyka 



Leczenie DLBCL - czynniki ryzyka 

IPI 
 Wiek > 60 lat 

 ECOG 2-4 

  LDH > N 

  III/IV CS 

 > 1 Lokalizacja pozawęzłowa 

aaIPI <60r.ż. 
 ECOG 2-4 

  LDH > N 

  III/IV CS 
  



Wytyczne postępowania terapeutycznego 

ESMO  



Wytyczne postępowania terapeutycznego 

ESMO  

• wiek Pacjenta, stan ogólny, choroby 
towarzyszące  

(ECOG, Karnofsky, CIRS) 
• ocena zaawansowania choroby  

(Ann Arbor) 
• ocena ryzyka wg wskaźnika aa-IPI 

 
• choroba „bulky” 

 



Standardy postępowania w I linii u chorych  

na chłoniaki rozlane z dużych komórek B 

Rytuksymab + CHOP 
 

 GELA 
US Intergroup ECOG/CALGB 

Mabthera International Trial (MInT) 
 



Standardy postępowania w I linii u chorych  

na chłoniaki rozlane z dużych komórek B  

Zalecenia ESMO 2015 

Zaawansowanie procesu Leczenie 

I-II bez bulky RCHOP 21 2-4 cykle + IFRT 
na zmiany pierwotne 
RCHOP21 6-8 cykli 

II bulky 
III-IV 

 RCHOP21 6-8 cykli 
 IFRT na zmiany bulky 

ASCT jako konsolidacja <65 r.ż. ,gdy IPI>2 lub aaIPI>1 – 
opcja terapeutyczna 

Brak zastosowania dla terapii podtrzymującej 
Rytuksymabem 



Coiffier B et al. N Engl J Med. 2002 Jan 24;346(4):235-42 

Wyniki leczenia indukcyjnego chorych na 

chłoniaka rozlanego z dużych komórek B  





Wyniki leczenia I linii w DLBCL 

40% 

20% 

15% 

5% 

20% 

1. Wyleczeni po RCHOP

2. Nawrót choroby

3. Pierwotna oporność

4. Śmierć w wyniku toksyczności RCHOP

5. Zdyskwalifikowani od RCHOP

Wyleczeni 
po RCHOP 

Coiffier B., Sarkozy C.: ASH 2016, San Diego 



Przyczyny zgonów u chorych z DLBCL 
leczonych R-CHOP (n=95/648) 

Jurczak et al., Int J. Cardiol. 2013 



Liposomalna doksorubicyna (Myocet) 
jest dostępna dla Polskich chorych z chłoniakami od 2014 

Pacjenci z następującymi czynnikami ryzyka (wskazania): 

• Choroba niedokrwienna serca stabilna 

• Niewydolność skurczowa lewej komory (EF 45-50%) 

• Cukrzyca (przy insulinoterapii) 

• AF lub napadowe arytmie komorowe 

• Stenoza aortalna 

• Nadciśnienie tętnicze z powikłaniami, kontrolowane 

• Wcześniejsze stosowanie doksorubicyny w dawce 200 mg/m2 

Przeciwwskazanie do antracyklin: 

• Niewydolność serca NYHA III lub IV 

• Niewydolność skurczowa lewej komory(EF<45%) 

• Zawał serca przed mniej niż 6 tygodniami 

• Arytmie komorowe utrwalone 

• Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze 

• Niestabilna dusznica bolesna (CCS III or IV) 



Znaczenie klasyfikacji COO oraz  
badań cytogenetycznych 

22 

Ekspresja Bcl-2, myc, 
”double protein 

expression lymphoma” 

Wyniki GEP  
(gene expression profiling)  
 

Kawamato K., Miyoshi H.,Yoshida N. et al.: Cancer Sci 107 
(2016) 853–861  



Znaczenie klasyfikacji COO w leczeniu I linii 

ABC GCB 



Znaczenie klasyfikacji COO oraz  
badań cytogenetycznych w leczeniu I linii 

podtyp ABC 

• DA-EPOCH-R – inhibicja topoizomerazy II 
• Ingerencja w komórkowe szlaki sygnałowe, zależne od od 

kaskady przekazywania sygnału BCR 
• Leki immunomodulujące 



Ibrutynib jest aktywny  
w podtypie ABC DLBCL – badanie II fazy 

P = 0.007 

CR 17% 

PR 24% 

PR 5% 
1/20 

41% 
12/29 
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De Vos S, et al. EHA oral presentation. 2013. Abstract S1180  

PR 24% 

CR 17% 



Advanced stage 

Non-GCB 

DLBCL 

RCHOP x 6-8 

+ Ibrutinib 

RCHOP x 6-8 

+ Placebo 

Zakończone badanie III fazy  
(Leczenie I linii DLBCL podtyp ABC)) 

 

De Vos S, et al. EHA oral presentation. 2013. Abstract S1180  



Lenalidomid jako IMID 



Nowakowski G et al J Clin Oncol. 2014.  

Non-GCB 

Non-GCB 

GCB 

GCB 

Non-GCB 

Non-GCB 

GCB 

GCB 

R-CHOP R-CHOP + Lenalidomid 

Lenalidomid jest aktywny  
w podtypie ABC DLBCL (badanie II fazy) 



 
Toczące się badanie III fazy  

(Leczenie I linii DLBCL podtyp ABC)) 
 

DLBCL 
Select by 

GEP 

ABC 

Lenalidomide 15 mg x 14 days + R-CHOP21 

6 cycles* 

n=280 

Placebo x 14 days + R-CHOP21 

6 cycles* 

n=280 

Non-ABC Ineligible 

R 

*Option for 2 additional rituximab doses after completing treatment 

regimen (if considered standard of care per local practice) 



DLBCL w Polsce – leczenie I linii 
PODSUMOWANIE 

 
• Powszechna dostępność schematu R-CHOP (program 

lekowy) 
 

• Dostępność w katalogu liposomalnej doksorubicyny 
(Myocet) pozwala na zastosowanie schematu R-CHOP  
u większej liczby chorych 

• Brak możliwości stosowania Rituximabu u chorych, którzy 
nie mogą być poddani R-CHOP, wyklucza możliwość 
skutecznego stosowania alternatywnych dla CHOP 
schematów, np. z bendamustyną 

• Brak dostępności inhibitorów kinaz oraz leków 
immunomodulujących dla podtypu ABC 

 
 



Skuteczność chemioterapii konwencjonalnej 

konsolidowanej autotransplantacją szpiku i samej 

chemioterapii u chorych  

na nawrotowe chłoniaki rozlane z dużych komórek B 

Philip T et al. N Engl J Med. 1995;333(23):1540-5. 



Standardy postępowania u chorych na nawrotowe/ oporne 

chłoniaki rozlane z dużych komórek B 

Tilly H et al. Ann Oncol. 2015;26 Suppl 5:v116-25. 

  Schematy immunochemioterapii: R-ESHAP, R-DHAP, R-ICE, R-GDP – 

podobna skuteczność, 

  R-DHAP bardziej skuteczny w podtypie GCB DBCL-NOS, 

  R-GDP mniej działań niepożądanych, podobna skuteczność  do R-DHAP, 

  Radioterapia uzupełniająca – pomocna w chorobie ograniczonej, 

  Terapia podtrzymująca rituksymabem – nierekomendowana, 

  Allotransplantacja szpiku – do rozważenia, 

  R-GEMOX zalecany, jeśli nie można wykonać autotransplantacji szpiku.  
Mniej działań niepożądanych a podobna skuteczność do R-DHAP, R-ICE, R-GDP. 

  Piksantron – minimalne działanie kardiotoksyczne w porównaniu z doksorubicyną  
i mitoksantronem 



Wyniki leczenia DLBCL w Polsce 
3
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300 chorych z 
DLBCL 

134 – wyleczeni po  

R-CHOP 

66 – 
wznowa/oporność 

50  - kandydaci do 
ASCT 

25 – odpowiada na 
„leczenie ratujące” 

12 – wyleczeni po 
ASCT 

12 – śmierć z 
powodu chłoniaka 

/ AE 

25 – oporność – 
śmierć z powodu 

chłoniaka/ AE  
50 – nie mogą być 
poddanych ASCT - 
śmierć z powodu 

chłoniaka / AE 
100 – nie mogą być 
poddani  R-CHOP – 
śmierć z powodu 

chłoniaka / AE 

25-30% 

15-18% 

5-8 % 

• Dostępność Rituximabu jedynie w ramach 
programu lekowego, jedynie z R-CHOP 
• Brak refundacji nowych leków 

ASCT pozwala na wyleczenie 12 chorych z 300  4 % 



Leczenie chłoniaka DLBCL u młodszych chorych 

40% 

65-70% 

80% 

Leczenie  
I linii 

Leczenie  
wznowy/oporności 

Leczenie  
II linii 

Leczenie  
wznowy/oporności 

Odsetek chorych 



Leczenie chłoniaka DLBCL u starszych chorych 

25-30% 

75-80% 

Leczenie  
I linii 

Leczenie  
wznowy/oporności 

Odsetek chorych 



Bendamustyna  

Storti S, Luminari S, Salvi F, et al. Bendamustine combined with rituximab (BR) in 

elderly frail patients with newly diagnosed DLBCL. EHA Congress Abstracts 

2015:P328. 

• Zarejestrowana w iNHL 
 

• Wstępne wyniki w 
DLBCL wydają się być 
interesujące, choć we 
wszystkich badaniach 
stosowano ją z 
Rituximabem 
 

• Dostępna w katalogu 
pomimo braku 
rejestracji dla DLBCL 



Leki skuteczne w nawrocie/oporności 
choroby po RCHOP 

Coiffier B., Sarkozy C.: ASH 2016, San Diego 



Leki skuteczne w nawrocie/oporności 
choroby po RCHOP 

Coiffier B., Sarkozy C.: ASH 2016, San Diego 



Piksantron 

ESMO guidelines 2015 (DLBCL) 
Pixantrone, a new anthracycline-like drug with reduced cardiotoxicity, demonstrated some efficacy in 

heavily treated patients [II, C]. However, these patients should be preferably enrolled in clinical trials 

testing the activity of other novel drugs 

 

NICE Recommendations, United Kingdom, April 2014 
Pixantrone monotherapy is recommended as an option for treating adults with 

multiply relapsed or refractory aggressive non-Hodgkin's B-cell lymphoma only if: 

the person has previously been treated with rituximab and 

the person is receiving third- or fourth-line treatment and 

the manufacturer provides pixantrone with the discount agreed  

in the patient access scheme. 

 

HOVON Guidelines, The Netherlands, June 2014 

 

 

 Source: ESMO website; II (level of evidence) = Small randomized trials or large randomized trials with a suspicion of bias (lower methodological 
quality) or meta-analyses of such trials or of trials with demonstrated heterogeneity;  C (grade of recommendation)  
= Insufficient evidence for efficacy or benefit does not outweigh the risk or the disadvantages (adverse events, costs, etc.) optional. 

Jedyny nowy lek zarejestrowany w leczeniu II wznowy DLBCL 



Cząsteczka Piksantronu przypomina antracykliny 



Badanie histologiczne ściany lewej komory 
serca - po 16 tyg ekspozycji na leki 



Piksantron – randomizowane badanie II fazy 
(DLBCL, leczenie I linii) 



Piksantron – randomizowane badanie II fazy 
(DLBCL, leczenie I linii) 



Piksantron – randomizowane badanie III fazy 
(DLBCL, leczenie III-IV linii) 



Piksantron – randomizowane badanie III fazy 
(DLBCL, leczenie III-IV linii) 





Analiza post hoc badania PIX301: W leczeniu 3. lub 4. linii             

u chorych z R/R agresywnym NHL z komórek B, potwierdzonym 

w centralnej analizie 

. 

R/R = nawrotowy lub oporny na leczenie; CI = przedział ufności; CR = odpowiedź całkowita; CRu = niepotwierdzona odpowiedź całkowita; ORR = odsetek odpowiedzi 

ogółem; PR = odpowiedź częściowa  

R Pettengell, C. Sebban, PL Zinzani, HG Derigs, S Kravchenko, JW Singer i wsp. Monotherapy with pixantrone in histologically confirmed relapsed or refractory aggressive 

B-cell non-Hodgkin lymphoma: post-hoc analyses from a phase III trial. British Journal of Haematology 2016. 

• W grupie preparatu Pixuvri® u 23% pacjentów z R/R agresywnym chłoniakiem z komórek B, 

otrzymujących leczenie 3. lub 4. rzutu, uzyskano CR/CRu (P = 0,047), a u 44% osiągnięto ORR 

(P = 0,005) 

• Preparat Pixuvri® jest skuteczniejszy niż aktywna terapia porównawcza w nawrotowym lub opornym na 

leczenie agresywnym NHL z komórek B w leczeniu 3. lub 4. rzutu, niezależnie od wcześniejszego leczenia 
rytuksymabem 

 



Piksantron – randomizowane badanie III fazy 
(DLBCL, leczenie III-IV linii) 

 Przewidywalny i łatwy do zarządzania profil 
bezpieczeństwa 

 Krótki czas leczenia (6 miesięcy) 
 Zredukowane ryzyko  

kardiotoksyczności 



P[R]EBEN: relapsed a-NHL, B or T- 
cell, CD20± 
 

Francesco d’Amore  

Aarhus University 

 

 

 

 

T-Cell Lymphoma: relapsed or 
refractory  
 

Pierre Luigi Zinzani 

University of Bologna 

Piksantron – badania  
u chorych na chłoniaki nieziarnicze 



 



Chao MP. Cancer Manag Res. 2013;5:251-269. 
. 

Cell signaling pathway small-molecule inhibitors 
 

Monoclonal antibodies 

Antibody-drug conjugates 
Brentuximab, Inotuzumab, 

Polatuzumab, IMGN529 
 

Immunomodulatory Drugs 
Lenalidomide,  
Pomalidomide,  

CC-122 

Epigenetic Drugs  
 

HDAC inhibitors 
Romidepsin, Vorinostat 

Bromodomain inhibitors   
EZH2 inhibitors 

 

Inducer of apoptosis 
BCL-2 family inhibitors 

Venetoclax 
 

Selective inhibitor  
  of nuclear transport 

Selinexor 

Proteasome inhibitors 
Bortezomib, Carfilzomib 

Bispecific antibodies 
Blinatumomab 

BTK inhibitors 

Ibrutinib, Acalabrutinib 

PI3K/AKT/mTOR inhibitors 
Temsirolimus, Everolimus, Idelalisib,  

Copanlisib, TGR1202, Duvelisib 

Dual SYK/JAK kinase inhibitor 
Cerdulatinib 

Anti-CD20 antibodies 
Obinutuzumab 

DLBCL – leczenie alternatywne, nowe leki 

51 

CAR T cells, 
Anti PD-1 therapies 

Anti-CD19 antibodies 
Mor-208 



DLBCL w Polsce – leczenie PR/wznowy/ oporności 
u chorych, którzy mogą być poddani ASCT 

PODSUMOWANIE 
 
• Dostępność procedur przeszczepowych pozwala na 

leczenie chorych z chemiowrażliwą  wznową/ częściową 
odpowiedzią zgodnie ze światowym standardem 
 

• Dostępność procedur przeszczepowych pozwala na 
leczenie części chorych z opornością za pomocą 
procedur allogenicznych 
 

• Brak możliwości stosowania Rituximabu u chorych 
poddanych leczeniu II linii 

• Brak refundacji nowych, skutecznych terapii 

 
 



DLBCL w Polsce – leczenie PR/ wznowy/ oporności 
u chorych, którzy nie mogą być poddani ASCT 

PODSUMOWANIE 
 
• Choć brak jest uznanego standardu leczenia 

oporności DLBCL, we wszystkich badaniach 
rekomenduje się alternatywne schematy  
immunochemioterapii, co jest w ramach NFZ 
niedostępne  

 

• Schematy oparte o Bendamustynę, Gemcytabinę 
czy inne, dostępne w NFZ, pozwalają jedynie na 
postępowanie paliatywne 

 

 



DLBCL w Polsce – leczenie PR/ wznowy/ 
oporności 

u chorych, którzy nie mogą być poddani ASCT 
PODSUMOWANIE 

W POLSCE praktycznie jedyną 
możliwością skutecznego leczenia 

pacjentów  
z R/R DLBCL, którzy nie są 
kandydatami do ASCT, jest 

włączanie ich do badań klinicznych 

 

 



DLBCL – nowe opcje terapeutyczne nie są  
w Polsce dostępne 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


