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Úvod: 

Chronická lymfocytární leukémie je nemocí s velmi variabilním klinickým průběhem. 

Nejdůležitějším negativním prognostickým faktorem je delece 17p, která je v případě standardní 

chemo-imunoterapie spjata s velice špatnou prognózou. Venetoclax je perorální nízkomolekulární 

BCL2 inhibitor, který indukuje apoptózu buněk CLL. V předešlé studii se ukázalo, že 77% pacientů 

s relabující nebo refrakterní formou CLL dosáhne celkové odpovědi. Studie si kladla za cíl stanovit 

aktivitu a bezpečnost venetoclaxu v monoterapii u pacientů s relabující či refrakterní CLL s delecí 

17p. 

 

Metody: 

Tato 2. fáze otevřené studie probíhala u pacientů nad 18 let z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie, 

kteří měli relabující či refrakterní CLL (R/R CLL) s delecí 17p. Mezi další významná kritéria patřil 

performance status, funkce kostní dřeně, koagulační parametry, clearance kreatininu a jaterní 

funkce. Pacientům byl podáván venetoclax per os jednou denně, a to kontinuálně až do progrese 

onemocnění či do události, která splňovala kritéria pro přerušení léčby. Každý týden docházelo k 

navyšování dávky venetoclaxu z počátečních 20mg za den až na cílovou dávku 400mg 

(20,50,100,200,400). Pro riziko tumor lysis syndromu (TLS) byli pacienti kategorizováni do skupin, 

a dle toho byla podávána profylaxe TLS. U všech pacientů byla zahajována terapie za hospitalizace. 

Odpověď na léčbu byla ověřována pomocí CT scanu 8 týdnů poté, co pacienti splnili klinická 

kritéria, určená fyzikálním vyšetřením a opakovanými laboratorními testy. K potvrzení kompletní 

remise bylo nutné vyšetření kostní dřeně. Kompletní remise pak vyžadovala absenci infiltrátu CLL. 

Bezpečnost během studie byla posuzována monitorováním vedlejších účinků a laboratorními 

vyšetřeními. Taktéž byla posuzována minimální reziduální nemoc v periferní krvi a kostní dřeni 

pomocí flowcytometrie. 

 

Výsledky: 

Do studie bylo v období od 5/2013 do 7/2014 zahrnuto 107 pacientů. Sběr dat byl ukončen 

v 4/2015. Medián sledování byl 12,1 měsíců. 70 ze 107 pacientů zůstalo ve studii až do konce sběru 

dat, 37 pacientů přerušilo léčbu (progrese, nežádoucí účinky, non-compliance, odstoupení od 

souhlasu, alogenní transplantace). Celková odpověď byla dosažena u 85 ze 107 pacientů. U většiny 

pacientů došlo ke snížení absolutního počtu lymfocytů, zmenšení lymfatických uzlin a redukci 

infiltrace kostní dřeně. Nejčastějšími nežádoucími účinky stupně 3-4 byly neutropenie (40%), 

infekce (20%), anémie (18%) a trombocytopenie (15%). Vážné nežádoucí účinky mělo 55% 

pacientů, bez ohledu na to, jestli reagovali na léčbu. Nejčastější byla horečka (7%) autoimunitní 

hemolytická anémie (7%), pneumonie (6%) a febrilní neutropenie (5%). 11 pacientů zemřelo 

v době do 30 dní od podání poslední dávky venetoclaxu, z toho 7 pro progresi nemoci a 4 pro jinou 

událost nesouvisející s léčbou. 

 

Interpretace: 

Výsledky této studie ukazují, že venetoclax je v monoterapii pacientů s R/R CLL s delecí 17p 

efektivní a dobře tolerovaný lék. Poskytuje novou terapeutickou možnost pro skupinu pacientů 

s velmi špatnou prognózou. Celková odpověď zůstala vysoká i v podskupinách s dalšími 

negativními rizikovými faktory jako je mutace TP53, bulky onemocnění či fludarabin refrakterní 

onemocnění. Odpověď na léčbu byla u většiny pacientů již během prvního měsíce. Profylaxe a 

eventuální úprava dávky léku snížila riziko rozvoje TLS, který hrozí při zahájení terapie 

venetoclaxem při rapidní redukci CLL buněk. Nejčastějším a nejvýznamnějším toxickým efektem 

byla neutropenie, jejíž incidence je ale konzistentní v populaci pacientu s R/R CLL po předchozí 

chemo-imunoterapii. Venetoclax je kombinací pozitivní odpovědi a bezpečného profilu dobrou a 

dostupnou volbou v léčbě pacientů s R/R CLL s delecí 17p. 

 
Zpracovali: MUDr. Lucie Němcová a prof. MUDr. Michael Doubek Ph.D., Interní hematoonkologická klinika FN Brno 


