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Az előadást az előadó díjazás ellenében, a Janssen-Cilag Kft-vel kötött megállapodás
alapján tartja, ugyanakkor az elhangzó információk az előadó nézeteit tükrözik,
melyek eltérhetnek a cég álláspontjától.

Az előadásban kísérleti gyógyszerekről és az alkalmazási előírásoktól eltérő
alkalmazási módokról is szerepelhetnek adatok.

A megemlített hatóanyagokat a hatályos alkalmazási előírásban meghatározottak
illetve a szakmai protokollok szerint kell alkalmazni.



B-lymphocyta eredetű
vérképzőszervi daganatos
betegségek –
LYMPHOMÁK/LEUKÉMIÁK

Magyarországi gyakoriság
Évente kb. 2000 új lymphomás beteg

1800 új B-sejtes lymphomás
500 új CLL/SLL 
130 új Waldenström és köpenysejtes  



B-lymphocyták fejlődése és ezzel párhuzamosan 
a leukémiák/lymphomák kialakulása

41. Shaffer et al, Nature  Rev Immunol 2002; 2: 920-932. 2. Küppers, Nat Rev Cancer 2005; 5: 251-263. 3. Treon et al, NEJM 2012; 367: 826-33. 4. Buggy and Elias, Int Rev Immunol 2012; 31: 119-132. 5. Young and Staudt, Nat Rev Drug Discov. 
2013; 12: 229-243. 6. Chesi et al, 1997; 16: 260-264. 7. Beà and Campo, 2008; 95: 640-5.  8. Avet-Loiseau et al, Blood 2011; 117: 2009-11.

ALL=Acute lymphoblastic leukemia; BCL-2=B-cell lymphoma 2; CLL=Chronic lymphocytic leukemia; DLBCL=Diffuse large B-cell lymphoma



Krónikus lymphocytás leukémia 
(CLL) - általános jellemzése
WHO 2018 klasszifikáció – lymphoma/leukémia

Leukémiás vér = fehér vér

A CLL/SLL a legyakoribb felnőttkori leukémia

 Incidencia: 4,1-6/100 000 lakos

Hazánkban kb. 6000 CLL-es beteg; új diagnózis: kb.500/év

A CLL-t mindig előfázisa, az MBL előzi meg

Átlagéletkor: 67-72 év Férfi/nő arány: 1,7

Az esetek nagy része felfedezéskor tünetmentes

A legtöbb indolens lyphomához hasonlóan nem
gyógyítható, de megfelelő kezelésekkel jól karbantartható

 Ismételten kezelésekre lehet szükség

Túlélés: akár 15-25 évig terjedhet a prognosztikai típustól
függően (genetikai eltérések)



1980s

Purin nukleozidok
• Fludarabine
• Pentostatin
• Cladribine

1990s

Kombinációs 
kemoterápia
• FC
• PC

2000s

Monoklonális antitestek
• CD20 mAbs
• Alemtuzumab 
Immunkemoterápia
• FCR, PCR
• BR

2014-

Célzott terápia-
kismolekulájú inhibitorok
• BCR (B-sejt receptor) gátlók
• Bcl-2 gátló

CLL kezelésének története, fejlődése

1960s
1970s

Alkilálószerek
• Chlorambucil 
• Cyclophosphamide

Rai KR and Jain P. Am. J. Hematol. 91:330–340, 2016.



A „klasszikus”kemoterápia
Sejteket öl
Nem válogat, DE
Főként a gyorsan osztódó sejteken hat – a 

rosszindulatú sejtek ilyenek
A CLL-t progresszió esetén kezeljük – ilyenkor a 

sejtek szaporodása „begyorsul”
Hatékony, de ismert általános mellékhatásai a nem 

célzott jellegéből adódnak
Nem mindenkiben hat (17p deléció/TP53 mutáció)
Néha hamar visszatér a betegség (számtalan ismert, 

de nem vizsgált genetikai eltérés)



Mi az a biológiai 
vagy célzott kezelés?

Keressünk valamit, amiben a rosszindulatú sejtek nagyon 
különböznek a normálisaktól, és próbáljunk ott támadni !

Ez szép, de sokáig csak elmélet, „álom” volt

Ilyet találni szinte lehetetlen, mivel a szervezet bonyolult. 
Minden mindennel összefügg. Továbbá a rosszindulatú sejtek 
nem teljesen különböznek a normálisaktól, többnyire csak az 
arányok tolódnak el és/vagy csak „működésbeli” eltérések 
vannak

Ettől függetlenül ezek feltérképezése „célzott”, hatékony és 
jól tolerálható gyógyszerekhez vezetett



B-sejt receptor (BCR) izgalma a sejt 
proliferációját, differenciálódását és túlélését okozza

• Minden egyes B-sejt egy egyedi B-sejt receptort jelenít 
meg, ami specifikusan kötődik a felismert antigénhez

• A B-sejt receptor szükséges a B-sejtek túléléséhez és a 
B-sejtek érése során tapasztalt egyes fejlődési fázisok 
differenciálódásához 
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Kraus M, et al. Cell. 2004;117:787-800.
Niiro H and Clark E. Nat Rev Immunol. 2002;2:945-956. A B-sejt receptor (BCR) jelátviteli út gátlása

Az ibrutinib a Bruton-tirozin
kináz (BTK) enzim gátlásával 
megakadályozza a malignus
B-sejt növekedést és 
proliferációt

Buggy J and Elias L. Int Rev Immunol. 2012; 31: 119-113. 



Ibrutinib

A sejten belül hat
Kismolekula, így szerencsésen megoldható volt, hogy naponta 

szájon át szedhető legyen
Leállítja a szignált, így gátolja a B-sejtek szaporodását, „képesek 

lesznek meghalni”, és nem lesz aktív a „horgony”, ami a 
nyirokcsomókhoz, csontvelőhöz köti őket

Kedvezőtlen prognosztikai markerek esetén pl. 17p delécióban is 
működik!

Emelkedő fehérvérsejt szám, ami nem progresszió!
Mellékhatások vannak, de enyhék, és nem kemoterápiás jellegűek 

(hasmenés, vérzékenység, vérnyomás emelkedés, ritmuszavar)

integrin
BTK

ibrutinib
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CXCR4
CXCR5
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adhesion + migration survival + proliferation apoptosis

CXCR4

CLL/MCL Lymph Node Peripheral Blood



A 17-es kromoszóma rövid 
karjának deléciója és/vagy a 
TP53 gén mutációja

• 17p deléció esetén a 
kemoimmunoterápiával a túlélési 
esélyek jóval rosszabbak

• Ibrutinib terápia 17p deléció és/vagy 
TP53 mutáció esetén is a betegség 
kontrollját biztosítja

Lancet Oncol 2016; 17: 1409–18

Ibrutinib
420mg



Immunglobulin nehéz lánc variábilis
régió (IGHV) mutációs státusza –
prognosztikai faktor

• Nem mutált IGHV esetén 
kemoimmunoterápiával a túlélési esélyek 
rosszabbak, mint mutált IGHV esetén

• Ibrutinib terápia a mutált és nem mutált 
IGHV esetén is a betegség kiszámítható, 
hasonló jó kontrollját biztosítja

Barr PM et al. Haematologica 2018, 103(9):1502-1510



A CLL terápiás algoritmusa - 2018

Parikh SA. Parikh Blood Cancer Journal (2018) 8:93 



CLL - Ibrutinib kezelés 7 éves utánkövetése

7 éves 
becsült PFS

80%
32%

Byrd, ASH 2018, poster 3133

Első vonalbeli kezelés: 7 év után a betegek 80%-a még nem progrediált
Relabáló/refrakter(R/R) (1-12 megelőző vonal, medián 4): 7 év után a betegek 32%-a nem progrediált

7 éves becsült OS
75%
52%



Az ibrutinib elsővonalban alkalmazva ugyanazokat a túlélési 
esélyeket képes biztosítani, mint a hasonló életkorú átlagpopuláció 
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PCYC-1102/3 study: TN patients with CLL
US population matching PCYC-1102/3 TN patients
UK population matching PCYC-1102/3 TN patients

Ghia P, et al. iwCLL 2017. Abstract 188.

PCYC-1102/3 vizsgálat vs
hasonló életkorú US és UK 

populáció



Összefoglalás

Az ibrutinib forradalmi áttörést jelentett több B-sejtes vérképzőszervi 
daganat (krónikus lymphocytás leukémia, köpenysejtes lymphoma, 
Waldenström-féle makroglobulinaemia) terápiájában 

Megváltoztatta a CLL kivizsgálási és kezelési stratégiáját és jelentősen 
megnövelte a betegek túlélési esélyeit

 Az ibrutinibbel további hematológiai betegségekben és kombinációs 
kezelésekben jelenleg is folynak klinikai vizsgálatok


