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Úvod 

 BCRi: ibrutinib, idelalisib

 Bcl-2 inhibitor: venetoklax

 Revoluční změny v léčbě CLL

 ↓ význam chemoimunoterapie 

 Řada otázek nedořešena



Osnova

 Využíváme nové léky optimálně? Potřebujeme prediktory 
léčebné odpovědi? 

 Obstojí prediktory z éry imunochemoterapie?

 Jaký je mechanizmus rezistence na nové léky?

 Jak se vypořádat s rezistencí na cílené preparáty?



Venetoklax po selhání BCRi

Jones et al., Lancet Oncol, 2018;  Coutre et al., Blood, 2018

Venetoklax po selhání ibrutinibu - PFS

Medián PFS: 24,7 měsíců

Venetoklax po selhání R-idela - PFS



Léčba BCRi ve FNHK: přežití nemocných 
po selhání/ukončení léčby

N=27
Medián OS 1,7 měs. (95% KI 0,7-11,4)



Acalabrutinib

100 mg PO BID
Primary endpoint:

• PFS (assessed by IRC) 

Key secondary endpoints:

• ORR (assessed by IRC 

and investigator)

• Duration of response

• PFS (assessed by 

investigator)

• OS

Idelalisib plus Rituximab (IdR)

Idelalisib 150 mg PO BID + rituximaba

- or -

Bendamustine plus Rituximab (BR)

Bendamustine 70 mg/m2 IVb + rituximabc
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Crossover from IdR/BR arm allowed after confirmed disease progression

1:1

Relapsed/Refractory 

CLL (N= 310)

Stratification:

del(17p), y vs n

ECOG PS 0-1 vs 2

1-3 vs ≥4 prior therapies

Studie ASCEND(ACE-CL-309) 



PFS: Acalabrutinib vs IdR or BR

Acala = acalabrutinib; BR = bendamustine plus rituximab; HR = hazard ratio; IdR = idelalisib plus rituximab; IRC = independent review committee; NR = not reached; PFS = progression-free 

survival.

Aca vs IdR, 0.29 (95% CI: 0.18, 0.46); P<0.0001

Aca vs BR, 0.36 (95% CI: 0.19, 0.69); P<0.0001

Patients With 

Events, n (%)

1-Year 

PFS, %

Median PFS = NR

Median PFS = 15.8 mo (IdR)

Acala (N=155)

IdR (n=118)

BR (n=36)

7

Median PFS = 16.9 mo (BR)27 (17)

54 (45)

14 (39)

88

68

69



Kritéria výběru inhibitoru?
Skórovací systémy: CLL IPI, prognostické indexy pro nové léky

Komorbidity / profil nežádoucích účinků

Finanční náročnost léčby

Tradiční prediktory léčebných výsledků
mutační stav IgHV a TP53, del17p, del13q, del 11q,  
tris12, komplexní karyotyp
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Léčba ibrutinibem ve FNHK: PFS dle mutačního stavu IgHV

Nemutované IgHV N=42/53

Medián PFS (měs.) 33 vs. NR; p=0,792 (Log Rank)



Mutace TP53 či del17p N=22/59

Medián PFS (měs.) 31,5 vs. NR; p=0,601 
(Log Rank)

Léčba ibrutinibem ve FNHK: PFS podle výskytu dysfunkce p53 



Komplexní karyotyp N=21/57
Medián PFS (měs.) 31,5 vs. NR, 

p=0,439 

LéčbaBCRi ve FNHK: význam komplexního karyotypu

Ibrutinib

Komplexní karyotyp N=11/25
Medián PFS (měs.) 13,8 vs. 23,5;

p=0,074

R-idelalisib 
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Důvody ukončení léčby inhibitory?

 Nežádoucí účinky

 Rozvoj rezistence a progrese onemocnění



Mechanismy rezistence 
na BCR inhibitory

Rezistence na Ibrutinib:

Mutace BTK (C481S, C481R, C481F, 
C481Y, C481T, T474I, T474S) až 57% 
pacientů v době relapsu

MutacePLCγ2 (R665, L845, S707a 
další) až 13% pacientů v době 
relapsu

Rezistence na idelalisib: Mutace 
MAP2K1

Quinquenel et al. Blood 2019

ibrutinib

cysteinový zbytek v 

pozici 481, kovalentní 

vazba s ibrutinibem 

Brutonova kináza



Interakce venetoklaxu s proteinem Bcl-2

Croce et al. Cancer Res 2016

Bcl-2 + BIMBcl-2 protein Bcl-2 + venetoklax 

BIM = pro-apoptotický protein



Rezistence na venetoklax

 Zvýšená exprese MCL1, nebo BCLxL

 Modulace osy AMPK/PAK

 Změna metabolismu buňky přes OXPHOS

 Mutace v Bcl2 (Gly101Val)

 Ztráta BAX/BAK aktivity

 Redukce BH3 activity

Guiéze et al. Cancer cell 2019
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Jak se vypořádat s rezistencí na cílené preparáty?

 Využití více specifických léků (↓ toxicity)

 Využití nekovalentního BTK inhibitoru 

 Duální léčba 

 Časově omezená léčba

 Zlepšení compliance

 Výběr léků na základě prediktorů



Závěr

 Využíváme nové léky optimálně? Pravděpodobně NE
Potřebujeme prediktory léčebné odpovědi? ANO

 Obstojí prediktory z éry imunochemoterapie? Spíše NE

 Jaký je mechanizmus rezistence na nové léky? Jak se 
vypořádat s rezistencí na cílené preparáty? Identifikace 
nových biomarkerů pro odhad rizika rozvoje rezistence 
výzkum


