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Souhrn
Zuchnická J, Fečková Mihályová J, Ištvániková L, Hájek R. Obinutuzumab v první linii léčby chronické lymfocytární leukemie – zkušenosti z klinické praxe. Remedia 2018; 28: 377–381.
Chronická lymfocytární leukemie je nejčastější leukemií v dospělém věku. Z důvodu přítomnosti antigenu CD20 na povrchu nádorových lymfocytů byla jedním z prvních onemocnění, u něhož byla úspěšně použita monoklonální protilátka rituximab. V současné
době se do klinické praxe dostávají i nové monoklonální protilátky vyvíjené s cílem zvýšení protinádorového účinku. Jednou z nich
je humanizovaná monoklonální protilátka obinutuzumab, která má na rozdíl od generačně starších protilátek některé terapeutické
výhody. Obinutuzumab v kombinaci s chlorambucilem je v České republice schválen k terapii chronické lymfocytární leukemie
u dosud neléčených pacientů s přidruženými onemocněními, kteří nemohou podstoupit léčbu fludarabinovým režimem.
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie ‒ monoklonální protilátky ‒ obinutuzumab.

Summary
Zuchnicka J, Feckova Mihalyova J, Istvanikova L, Hajek R. Obinutuzumab in the first line of treatment of chronic lymphocytic leukemia
‒ experience from clinical practice. Remedia 2018; 28: 377–381.
Chronic lymphocytic leukemia is the most common leukemia in adulthood. Due to the presence of the CD20 antigen on the surface
of tumor lymphocytes, it was one of the first diseases where the monoclonal antibody rituximab was successfully used. Currently,
new monoclonal antibodies developed to increase the antitumor effect are appearing in clinical practice. One of these is the humanized monoclonal antibody obinutuzumab. Compared with older antibodies, it has some therapeutic benefits. Obinutuzumab in
combination with chlorambucil is approved in the Czech Republic for the treatment of chronic lymphocytic leukemia in previously
untreated patients with associated conditions who cannot undergo fludarabine treatment.
Key words: chronic lymfocytic leukemia ‒ monoclonal antibodies ‒ obinutuzumab.

Úvod

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je nejčastější leuke‑
mií v dospělém věku. Onemocnění je téměř dvakrát častější
u mužů než u žen. Medián věku při diagnóze se pohybuje ko‑
lem 71 let, až 43 % případů je diagnostikováno u nemocných
ve věku 75 let a více [1,2]. Onemocnění je většinou diagnosti‑
kováno náhodně v počátečních stadiích nevyžadujících léčbu.
Zahájení terapie bývá potřebné za 4‒5 let od diagnózy, stává
se často aktuálním až po 75. roce života [3]. V posledním de‑
setiletí bylo zaznamenáno mnoho nových poznatků v oblasti
diagnostiky CLL. Výzkum v oblasti molekulárně biologic‑
kých a cytogenetických aberací změnil pohled na etiopato‑
genezi, průběh a prognózu onemocnění. Je k dispozici řada
účinných a cílených léčebných možností. U starších nemoc‑
ných jsme při jejich výběru limitováni jednak fyziologickým
poklesem funkce orgánů souvisejícím s věkem (snížením
renálních funkcí, snížením rezervy kostní dřeně, zhoršením
kognitivních funkcí), jednak přítomností přidružených one‑
mocnění. V neposlední řadě je nutno přihlížet k užívání vět‑
šího množství léků, ke změnám farmakokinetiky těchto léků
a k možnostem jejich interakce s protinádorovou terapií [4].

Volba léčebného postupu v první linii

Na základě nových poznatků v diagnostice, zlepšení prognos‑
tické stratifikace a účinnějších terapeutických postupů je
volba první linie léčby pro konkrétního nemocného s při‑
hlédnutím k jeho celkové zdravotní kondici velmi důležitým
faktorem ovlivňujícím kvalitu života, dobu do progrese cho‑
roby a celkové přežití nemocného. Kritéria pro zahájení léčby
jsou dobře definována a stále platná [5]. Před zahájením úvod‑

ní léčby onemocnění je nutno definovat biologické vlastnosti
a prognostické faktory choroby u konkrétního nemocného [6],
zhodnotit jeho celkový zdravotní stav, výkonnost a přidruže‑
ná onemocnění [7], definovat cíl léčby a zohlednit preferen‑
ce a přání nemocného. Dříve se udávalo, že hlavní příčinou
úmrtí u starších nemocných s CLL jsou jiné v populaci běžné
nemoci. Současná data však vypovídají o opaku, většina star‑
ších pacientů umírá z důvodu progrese CLL nebo na její kom‑
plikace [8]. Volba adekvátního terapeutického postupu pro
úvodní linii léčby je pro další prognózu nemocného zásadní.
Zhodnocení celkového stavu nemocného před zaháje‑
ním léčby nám umožní rozdělit pacienty s CLL do tří sku‑
pin. První skupinu tvoří tzv. fit pacienti ve věku do 65 let
bez významných přidružených onemocnění a také nemocní
ve věku 65‒75 let bez významných komorbidit s dobrou funk‑
ční rezervou a s dobrou funkcí ledvin. Mladší z nich mají
být léčeni intenzivní imunochemoterapií FCR (fludarabin,
cyklofosfamid, rituximab), pro fit nemocné vyššího věku
s nezávažnými přidruženými onemocněními volíme méně
toxický režim BR (bendamustin, rituximab), který dosahuje
podobných výsledků s nižší frekvencí výskytu nežádoucích
účinků [9]. Výjimku tvoří nemocní s chromozomovou delecí
11q, u nichž režim BR nedosahuje optimální léčebné odpově‑
di a mediánu přežití bez progrese (progression free survival,
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CI – interval spolehlivosti, confidence interval; Clb – chlorambucil; G‑Clb – kombinace obinutuzumabu s chlorambucilem; HR – poměr rizik, hazard ratio; R‑Clb – kombinace
rituximabu s chlorambucilem

PFS). Imunochemoterapie selhává u nemocných s delecí 17p
či s mutací TP53, zde je nutno volit léčbu novými inhibitory
B buněčného receptoru (ibrutinib, idelalisib s rituximabem)
a inhibitorem antiapoptotického proteinu BCL‑2 (venetoklax)
a mladé pacienty v dobré kondici s dostupným HLA identic‑
kým dárcem je potřeba včas směrovat k alogenní transplan‑
taci krvetvorných buněk. Přes všechny pokroky v diagnostice
a léčbě zůstává alogenní transplantace krvetvorných buněk
jedinou možností, která je schopna onemocnění vyléčit, je
však zatížena významnými komplikacemi.
Druhou skupinou na opačné straně spektra jsou pacienti
velmi křehcí, většinou ve věku nad 85 let a/nebo s významný‑
mi přidruženými onemocněními, s velmi omezenou funkční
rezervou a nezřídka i s kognitivními poruchami. Tito pacienti
jsou kandidáty paliativní terapie, jejímž cílem je redukovat
nejvýraznější příznaky onemocnění. Doba dožití je u nich
limitována nezávisle na přítomnosti CLL.
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Mezi těmito dvěma skupinami se nachází poměrně he‑
terogenní skupina nemocných, které označujeme jako tzv.
unfit, jsou starší 70 let, trpí významnějšími přidruženými
onemocněními. Komplexní posouzení jejich výkonnostního
stavu a správná volba úvodní terapie CLL s ohledem na mož‑
né komplikace má zásadní vliv na jejich celkové přežití (over‑
all survival, OS).

Obinutuzumab v kombinaci
s chlorambucilem v iniciální léčbě starších
nemocných

Úvodní léčba starších unfit pacientů by měla mít dobrý proti‑
nádorový efekt s dosažením vyššího počtu kompletních remi‑
sí, případně i s negativitou minimální zbytkové nemoci. Tera‑
pie by měla prodloužit interval PFS, oddálit nutnost podání
další terapie a prodloužit OS. Zároveň by měla mít příznivý
profil akutní i oddálené toxicity a neměla by zhoršovat kvalitu
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života. Tyto požadavky v současné době splňuje kombinace
obinutuzumabu s chlorambucilem (G‑Clb). Výjimkou jsou
pacienti s delecí 17p či s mutací TP53, pro něž imunoterapie
není přínosem a výhodou je pro ně léčba novými inhibitory
(ibrutinib, idelalisib s rituximabem, po jejich selhání či při
intoleranci venetoklax). Použití těchto nových molekul je
v České republice zatím vázáno na schválení plátcem podle
§16 zákona č. 48/1997 Sb.

Mechanismus účinku obinutuzumabu

Obinutuzumab (Gazyvaro, GA101) je glykosylací upravená
humanizovaná monoklonální protilátka anti‑CD20 II. typu
třídy IgG1. Váže se na odlišný epitop antigenu CD20 než ritu‑
ximab či ofatumumab. Ve srovnání s protilátkami anti‑CD20
I. typu má několik terapeutických výhod. Má výrazně zvýše‑
nou protilátkou indukovanou cytotoxickou reakci (antibody
dependent cell‑mediated cytotoxicity, ADCC) a působí také
jako silnější induktor přímé buněčné smrti (direct cell death,
DCD). Nevede ke snížení počtu (internalizaci) CD20 molekul
na povrchu nádorové buňky, cytotoxicita závislá na komple‑
mentu je naopak nižší [10].

Výsledky klinických studií

Obinutuzumab byl testován u nemocných s CLL především
ve dvou klinických sledováních: GAUGUIN (klinická studie
fáze I/II) a CLL11 (klinická studie fáze III). Studie GAUGUIN
byla zaměřena na výrazně předléčené nemocné s CLL bez
významnějších přidružených onemocnění, na základě studie
fáze I bylo identifikováno standardní dávkování obinutuzu‑
mabu [11]. Studie CLL11 srovnávala účinnost režimů obinu‑
tuzumab s chlorambucilem (G‑Clb), rituximab s chloram‑
bucilem (R‑Clb) a chlorambucil v monoterapii (Clb) u dosud
neléčených pacientů s CLL se závažnými přidruženými one‑
mocněními. Výsledky studie CLL11 ukázaly, že kombinace
G‑Clb je účinnější než kombinace R‑Clb, případně než Clb
v monoterapii. V obou ramenech s monoklonálními protilát‑
kami byla v porovnání s chlorambucilem pozorována vyšší
četnost odpovědí na léčbu (overall response rate, ORR: G‑Clb
77,3 % vs. R‑Clb 65,7 % vs. Clb 31,4 %) včetně kompletních re‑
misí. Obinutuzumab prodloužil PFS (medián při léčbě G‑Clb
29,2 měsíce vs. R‑Clb 15,4 měsíce vs. Clb 11 měsíců) i OS
(mediánu u G‑Clb nebylo dosaženo vs. R‑Clb 73,1 měsíce).
Nejčastější závažné nežádoucí účinky ve studii CLL11 v ra‑
meni G‑Clb představovaly reakce spojené s infuzí (G‑Clb
20 % vs. R‑Clb 4 %), neutropenie (G‑Clb 33 % vs. R‑Clb 28 %
vs. Clb 16 %) a infekce (G‑Clb 12 % vs. R‑Clb 14 % vs. Clb
14 %) [12]. Vývoj parametrů PFS a OS znázorňuje graf 1A‒F.

Způsob podání

Monoklonální protilátka obinutuzumab se podává naředěná
fyziologickým roztokem v intravenózní infuzi. Během apli‑
kace je nutný dohled zkušeného zdravotnického personálu
s okamžitě dostupným vybavením pro resuscitaci. První dáv‑
ka se rozděluje na dvě části z důvodu prevence a minimali‑
zace závažných reakcí spojených s infuzí. Každý pacient je
premedikován intravenózními kortikosteroidy, antipyretiky
a antihistaminiky. U nemocných s velkou nádorovou masou,
s vysokými počty lymfocytů v periferní krvi (> 25 × 109/l)
a/nebo s poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu
[CrCl] < 70 ml/min), a tedy s vysokým rizikem syndromu
nádorového rozpadu (tumor lysis syndrome, TLS), je nutno
zajistit odpovídající hydrataci, podávání urikostatik a/nebo
urátoxidázy 12‒24 hodin před zahájením infuze obinutuzu‑
mabu. Vždy je potřeba dodržovat rychlost infuze, tento pro‑

ces je podrobně popsán v souhrnu údajů o přípravku (SPC).
Doporučuje se podávat profylakticky kotrimoxazol (prevence
pneumocystické pneumonie) a u vybraných rizikových ne‑
mocných antivirotika.

Nežádoucí účinky

Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem u pacientů
léčených obinutuzumabem jsou reakce spojené s infuzí (infu‑
sion related reaction, IRR). Vyskytují se zejména při prvním
podání, souvisejí s aktivací cytotoxických buněk ADCC re‑
akce, s uvolněním cytokinů a s rychlou deplecí B lymfocytů.
Frekvence IRR se významně snižuje důslednou premedikací,
vynecháním antihypertenzní léčby ráno v den podání infu‑
ze a rozdělením první dávky obinutuzumabu na dvě části
podané ve dvou následujících dnech. U pacientů léčených
obinutuzumabem byly hlášeny anafylaktické reakce, někdy
obtížně odlišitelné od IRR. U nemocných s anafylaktickou
reakcí po obinutuzumabu musí být léčba trvale ukončena.
Syndromem TLS jsou ohroženi nemocní s velkou nádorovou
masou, s vysokými počty leukocytů a s poruchou renálních
funkcí, tato skupina pacientů vyžaduje speciální přípravu,
jak bylo výše uvedeno, a pečlivou monitoraci. Dalším vý‑
znamným nežádoucím účinkem je hematologická toxicita
(zejména neutropenie, trombocytopenie), infekční kompli‑
kace včetně reaktivace hepatitidy B. Byly hlášeny i případy
progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Na tuto
komplikaci je nutno myslet u všech pacientů, u nichž se
objeví nové neurologické příznaky nebo se změní příznaky
preexistujícího neurologického onemocnění. Další možné
nežádoucí účinky a opatření k jejich řešení jsou podrobně
popsány v SPC.

Kombinace obinutuzumabu
s chlorambucilem v klinické praxi

Použití obinutuzumabu demonstrujeme na případu starší ne‑
mocné s CLL. Diagnóza CLL byla stanovena v roce 2011 zcela
náhodně. Mírného zvětšení axilárních lymfatických uzlin
oboustranně (30 mm v dlouhé ose) si pacientka nevšimla,
bylo zjištěno při preventivním mamografickém vyšetření.

TAB. 1 Laboratorní parametry a hodnocení v době zahájení
terapie obinutuzumabem v kombinaci s chlorambucilem u 74leté
pacientky

Laboratorní parametry

Parametry CLL

Leukocyty

68,9 × 10⁹/l

IgG

APLymfo

64,67 × 10⁹/l

Matutes**

APN

2,60 × 10⁹/l

Cytogenetika/FISH

Hemoglobin

96 g/l

Status IgV H

6,38 g/l*
4
Delece 13q‑
Mutovaný

Trombocyty

98 × 10⁹/l

Mutace TP53

Kreatinin

74 μmol/l

KS dle Raie‒Bineta***

Neprokázána

LDH

4,40 μkat/l

CIRS****

7

ß2 mikroglobulin

4,37 mg/l

PS dle WHO

1

IV/C

* Hodnota po substituci s.c. imunoglobuliny.
** Skóre dle Matutese [13].
** Klinické stadium podle Raie‒Bineta [14,15].
**** Cumulative Illnes Rating Scale (skóre přidružených onemocnění) [16].
APLymfo – absolutní počet lymfocytů; APN – absolutní počet neutrofilů; CLL – chronická lymfo‑
cytární leukemie; FISH – fluorescenční in situ hybridizace; IgG – imunoglobulin G; IgVH – variabilní
oblasti genů těžkých řetězců imunoglobulinů; LDH – laktátdehydrogenáza; PS – performance
status; WHO – Světová zdravotnická organizace, World Health Organization
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V době diagnózy neměla žádné potíže, v laboratorních hod‑
notách byla přítomna pouze mírná leukocytóza, lymfocytóza,
ostatní parametry krevního obrazu byly v normě. Jednalo se
o fit nemocnou, v době diagnózy jí bylo 69 let, neměla žádná
závažná přidružená onemocnění, nesplňovala indikační kri‑
téria pro zahájení terapie.
Během let došlo k progresi CLL, přibývala přidružená
onemocnění. Před zahájením léčby pacientka trpěla recidivu‑
jícími respiračními infekcemi vyžadujícími opakovaně léčbu
antibiotiky a substituci imunoglobulinů (před substitucí byly
hodnoty sérového imunoglobulinu 3,23 g/l). Progredovala
lymfocytóza, anémie a trombocytopenie, postupně došlo
k progresi uzlinového syndromu a splenomegalie. V době
zahájení léčby v lednu 2016 byla nemocná ve věku 74 let, s ně‑
kolika přidruženými onemocněními. Klinicky i laboratorně
byla jednoznačně splněna indikační kritéria pro zahájení léč‑
by [5]. Laboratorní nález i parametry CLL v době zahájení
terapie jsou podrobně uvedeny v tabulce 1.
Pacientka byla léčena šesti 28denními cykly obinutuzuma‑
bu s chlorambucilem v dávkování podle studie CLL11 (obinu
tuzumab: 100 mg i.v. 1. den, 900 mg i.v. 2. den, 1 000 mg i.v.
8. a 15. den 1. cyklu, 1 000 mg i.v. 1. den 2.‒6. cyklu; chloram‑
bucil: 0,5 mg/kg 1. a 15. den každého cyklu) [12]. Při podá‑
vání obinutuzumabu jsme postupovali podle SPC, aplikace
proběhla bez reakce, bez projevů syndromu TLS. Nemocná

užívala preventivně kotrimoxazol, byly substituovány imuno‑
globuliny. Jedinou komplikací během léčby byla hematologic‑
ká toxicita (neutropenie 4. stupně, trombocytopenie 3. stupně,
anémie 2. stupně). Parametry krevního obrazu během léčby
jsou uvedeny v grafu 2. Pacientka dosáhla kompletní remise
onemocnění, minimální reziduální nemoc hodnocená z peri‑
ferní krve byla negativní (vyšetřeno průtokovou cytometrií).
Aktuálně je pacientka v kompletní remisi onemocnění, kli‑
nicky zcela bez potíží.

Závěr

Zavedení obinutuzumabu do klinické praxe znamená důleži‑
té rozšíření spektra léčebných možností pro pacienty s CLL.
Kombinace obinutuzumabu s chlorambucilem přináší pro
starší nemocné s významnými přidruženými onemocněními
zvýšený počet celkových odpovědí na léčbu včetně komplet‑
ních remisí, prodloužení doby bez progrese a doby do nut‑
nosti zahájit další protinádorovou terapii. Léčba je dobře
tolerována, kromě infuzních reakcí spojených s první apli‑
kací obinutuzumabu není zatížena významnější akutní ani
dlouhodobou toxicitou, nesnižuje kvalitu života nemocných.
Kombinace této anti‑CD20 protilátky s dalšími léky (ben‑
damustin, ibrutinib, venetoklax) může být v budoucnu vý‑
znamným faktorem zlepšujícím léčebné výsledky a prognózu
nemocných s CLL.
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