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6. masívna (>6 cm pod ľavý rebrový oblúk) alebo progre-
dujúca a symptomatická splenomegália;

7. autoimunitná hemolytická anémia a autoimunitná  
trombocytopénia neodpovedajúca na kortikosteroid-
nú a ostatnú štandardnú liečbu;

8. najmenej jeden z celkových príznakov súvisiacich  
s ochorením:
a) strata hmotnosti >10% za posledných 6 mesiacov;
b) teplota >38ºC (neinfekčná, trvajúca viac ako 
  2 týždne);
c)  profúzne nočné potenie trvajúce >1 mesiac 
  bez dôkazu infekcie;
d) významná únava (výkonnostný stav ECOG PS ≥2, 

 nemožnosť vykonávať obvyklé činnosti).

Autoimunitná hemolytická anémia a autoimunitná trom-
bocytopénia nie sú indikáciou k cytoredukčnej liečbe, 
pokiaľ nie sú splnené iné kritériá aktivity CLL. Pacienti  
s autoimunitnými cytopéniami by mali byť liečení imuno-
supresívnou liečbou (napr. kortikosteroidmi). Absolútny 
počet lymfocytov nemá byť používaný ako samostatný in-
dikátor liečby u asymptomatických pacientov. Taktiež hy-
pogamaglobulinémia alebo monoklónová alebo oligokló-
nová paraproteinémia nie je dôvodom na začatie liečby. 
Samotná prítomnosť nepriaznivých prognostických fakto-
rov vo včasných štádiách bez klinických prejavov choroby 
nie je indikáciou k začatiu liečby.(2) 

Liečba
Liečba pacientov s CLL je individuálna s prihliadnutím ku 
všetkým okolnostiam aktuálneho klinického stavu, pri-
druženým ochoreniam, ale aj želaniu pacienta. Pri výbere 
liečebnej stratégie je rozhodujúci vek (nutné zohľadnenie 

Úvod
Chronická lymfocytová leukémia je zvyčajne 
indolentné ochorenie a stanovenie diagnózy 
nie je automaticky dôvodom k začatiu liečby.  
V súčasnosti sa v klinickej praxi pri rozhodovaní 
o potrebe začatia liečby riadime medzinárodne 
uznávanými kritériami IWCLL 2018  (International 
workshop on chronic lymphocytic leukemia).(1) 
Tieto akceptujú zaužívané metódy stagingu po-
užívané od 70. rokov minulého storočia dodnes 
- Raiov a Binnetov systém. Oba systémy sú jedno-
duché, nevyžadujú drahé vyšetrenia a na základe 
laboratórneho a klinického nálezu delia pacien-
tov do 3 rizikových skupín. Pacientov s nízkym 
rizikom Rai 0 a Binnet A observujeme bez liečby 
(stratégia „watch and wait“). Rovnaký postup vo-
líme aj u pacientov s intermediárnym rizikom Rai 
I-II a Binnet B, ktorí nevykazujú známky aktivity 
choroby. 
K definícii aktívneho ochorenia a začatia liečby 
je nevyhnutné splniť aspoň jedno z nasledujú-
cich kritérií:(1,2)

1. neodkladne: štádium Rai III alebo IV, Binnet C;
2. progredujúca lymfocytóza >50% za 2 mesia-

ce (progresia lymfocytózy  sa môže u niekto-
rých pacientov spomaliť, preto je dôležité pri 
neprítomnosti iných prejavov ochorenia pa-
cientov dôsledne sledovať);

3. zdvojovací čas lymfocytov (LDT) <6 mesiacov;
4. dôkaz progresívneho zlyhávania kostnej dre-

ne (prejavujúce sa rozvojom alebo zhorše-
ním anémie  a/alebo trombocytopénie;

5. masívna (>10 cm) alebo progredujúca  
a symptomatická lymfadenopatia;
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Abstrakt
Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je ochorenie s veľmi variabilným klinickým priebehom. Niektorí pa-
cienti majú indolentnú formu ochorenia a nikdy nebudú vyžadovať liečbu, zatiaľ čo iní majú agresívne pre-
biehajúce ochorenie vyžadujúce včasnú intenzívnu liečbu. Túto je nutné individualizovať s prihliadnutím  
k veku, celkovému stavu, pridruženým ochoreniam a cieľu liečby. V posledných rokoch pribudlo veľa zásadných 
poznatkov týkajúcich sa posúdenia individuálnej prognózy ochorenia – význam mutácie TP53 a mutačný stav 
variabilnej oblasti ťažkého reťazca imunoglobulínového génu (IGHV). Až donedávna bola chemoimunoterapia 
(CIT) štandardnou liečbou u všetkých pacientov bez rozdielu veku a rizika. Zavedenie inhibítorov B-bunkového 
receptora a bcl-2 inhibítorov zásadným spôsobom zmenilo pohľad na toto ochorenie a jeho liečbu.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia (CLL), mutácia TP53, liečba, ťažký reťazec imunoglobulíno-
vého génu (IGHV)
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IMBRUVICA
POSKYTUJE 

KONTINUÁLNU 
KONTROLU PACIENTOM 
V PRVEJ LÍNII S CLL A 
NEMUTOVANÝM IGHV:UTOVANÝM I

5-ročné PFS

67%1*

Prevezmite kontrolu 
s liekom IMBRUVICA

Skúsenosti, na ktoré sa môžete spoľahnúť

kapsuly

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU IMBRUVICA 140 mg
ÚČINNÁ LÁTKA: ibrutinib. LIEKOVÁ FORMA: tvrdá kapsula. 
TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE: v monoterapii liečba dospelých pacientov s relabujúcim alebo 
refraktérnym lymfómom z plášťových buniek (MCL), v monoterapii alebo v kombinácii s 
rituximabom alebo obinutuzumabom je indikovaná na liečbu dospelých pacientov s doposiaľ 
neliečenou chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL); v monoterapii alebo kombinácii s 
bendamustínom a rituximabom liečba dospelých pacientov s CLL, ktorí dostali aspoň jednu 
predchádzajúcu liečbu; v monoterapi liečba dospelých pacientov s Waldenströmovou 
makroglobulinémiou (WM), ktorí dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu, alebo v prvej línii 
liečby u pacientov, ktorí nie sú vhodní na chemoimunoterapiu, v kombinácii s rituximabom 
liečba dospelých pacientov s WM. 
DÁVKOVANIE: Odporúčaná dávka pre liečbu MCL je 560 mg (4 kapsuly) 1x denne. Odporúčaná 
dávka pre liečbu CLL (v monoterapii alebo v kombinácii) je 420 mg (3 kapsuly) 1x denne. 
Odporúčaná dávka pre liečbu WM je 420 mg (3 kapsuly) 1x denne. Pri podávaní v kombinácii s anti- 
CD20 terapiou sa odporúča podávať IMBRUVICA pred rituximabom alebo obinutuzumabom, 
keď sa podávajú v ten istý deň. Bližšie: viď. úplná informácia o lieku (SmPC). 
KLINICKY VÝZNAMNÉ UPOZORNENIA NA POUŽITIE:* Dávku znížiť na 280 mg 1x denne 
(2 kapsuly), keď sa užíva súčasne so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. fl ukonazol, 
erytromycín, amprenavir, aprepitant, atazanavir, ciprofl oxacín, krizotinib, diltiazem, 
fosamprenavir, imatinib, verapamil, amiodarón a dronedarón ). Dávku znížiť na 140 mg 1x denne 
(1 kapsula) alebo vynechať 7 dní, keď sa užíva súčasne so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. 
ketokonazol, indinavir, nelfi navir, ritonavir, sakvinavir, klaritromycín, telitromycín, itrakonazol, 
nefazodón, kobicistat, vorikonazol a posakonazol). Nesmie sa užívať s grapefruitovou šťavou 
alebo sevillskými pomarančmi (inhibícia CYP3A4). Liečbu prerušiť pri každom novom výskyte 
alebo zhoršení nehematologickej toxicity na stupeň ≥ 3, neutropénie s infekciou alebo horúčkou 
na stupeň 3 alebo vyšší, alebo hematologických toxicít na stupeň 4. Hneď ako prejavy toxicity 
ustúpia na stupeň 1 alebo východiskový stav (uzdravenie), môže sa liečba obnoviť s úvodnou 
dávkou. Bližšie: viď. úplná informácia o lieku. 
OSOBITNÉ SKUPINY PACIENTOV: Porucha funkcie obličiek: Pacientom s ťažkou poruchou 
funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min.) podajte IMBRUVICA, len ak prínos liečby 
prevýši nad rizikami a u pacienta starostlivo sledujte príznaky toxicity. Porucha funkcie pečene: U 
pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh A) je odporúčaná dávka 280 mg denne 
(2 kapsuly). U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh B) je odporúčaná 
dávka 140 mg denne (1 kapsula). Neodporúča sa podávať IMBRUVICA pacientom s ťažkým 
poškodením funkcie pečene (Child-Pugh C). 
KONTRAINDIKÁCIE: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Užívanie 
prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného. 
OSOBITNÉ UPOZORNENIA: Prípady spojené s krvácaním: U pacientov liečených s IMBRUVICA boli 
hlásené prípady spojené s krvácaním s trombocytopéniou aj bez nej. Tieto zahŕňajú menej závažné 
prípady krvácania, ako napríklad hematóm, epistaxa a petéchie; a závažné prípady krvácania, 
niektoré fatálne, vrátane gastrointestinálneho krvácania, intrakraniálnej hemorágie a hematúrie. 
Warfarín alebo iné antagonisty vitamínu K sa nemajú užívať súčasne s liekom IMBRUVICA. Súbežné 
užívanie antikoagulancií alebo liekov, ktoré inhibujú funkciu krvných doštičiek (protidoštičkové 
látky) a IMBRUVICA zvyšuje riziko závažného krvácania. Monitorujte prejavy a príznaky krvácania. 
Treba sa vyhnúť doplnkom stravy ako napríklad rybí olej a preparáty s obsahom vitamínu E. 
Podávanie IMBRUVICA sa má prerušiť najmenej 3 až 7 dní pred a po operácii v závislosti na type 
operácie a riziku krvácania. Leukostáza: U pacientov liečených s IMBRUVICA boli hlásené prípady 
leukostázy. Vysoký počet cirkulujúcich lymfocytov (> 400 000/μl) môže predstavovať zvýšené 
riziko. Zvážte dočasné vysadenie IMBRUVICA. Pacientov treba pozorne sledovať. Poskytujte 
podpornú starostlivosť, vrátane hydratácie a/alebo cytoredukcie, ak je indikovaná. Ruptúra sleziny: 
Po ukončení liečby s IMBRUVICA boli hlásené prípady ruptúry sleziny. Keď sa preruší alebo ukončí 
liečba s IMBRUVICA, stav ochorenia a veľkosť sleziny sa majú starostlivo sledovať (napr. klinické 
vyšetrenie, ultrazvuk). Infekcie: U pacientov liečených s IMBRUVICA sa pozorovali infekcie (vrátane 
sepsy, neutropenickej sepsy, bakteriálnych, vírusových alebo mykotických infekcií). Niektoré z týchto 

infekcií boli spojené s hospitalizáciou a úmrtím. U pacientov sa má sledovať horúčka, neutropénia 
a infekcie a podľa indikácie sa má začať vhodná liečba infekcie. U pacientov so zvýšeným rizikom 
oportúnnych infekcií je potrebné zvážiť profylaxiu podľa liečebných štandardov. Po použití ibrutinibu 
boli hlásené prípady invazívnych mykotických infekcií, vrátane prípadov aspergilózy, kryptokokózy 
a infekcií spôsobených Pneumocystis jiroveci. Hlásené prípady invazívnych mykotických infekcií 
boli spojené s fatálnymi následkami. Prípady progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie 
(PML) vrátane smrteľných prípadov boli hlásené po použití ibrutinibu v kontexte predchádzajúcej 
alebo súbežnej imunosupresívnej liečby. Cytopénie: pri liečbe liekom IMBRUVICA boli hlásené 
cytopénie stupňa 3 alebo 4; 1x mesačne sledujte krvný obraz. Intersticiálna pľúcna choroba (ILD 
z angl. Intersticial Lung Disease): U pacientov liečených s IMBRUVICA boli hlásené prípady ILD. 
U pacientov sledujte pľúcne symptómy poukazujúce na ILD. Ak sa symptómy rozvinú, prerušte 
liečbu s IMBRUVICA a primerane liečte ILD. Ak symptómy pretrvávajú, zvážte riziká a prínosy 
liečby s IMBRUVICA a riaďte sa pokynmi pre úpravu dávky. Srdcová arytmia a srdcové zlyhanie: 
U pacientov liečených s IMBRUVICA bola hlásená atriálna fi brilácia, atriálny fl utter, prípady 
ventrikulárnej tachyarytmie a srdcového zlyhania. Prípady atriálnej fi brilácie a atriálneho fl utteru 
boli hlásené obzvlášť u pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, hypertenziou, akútnou 
infekciou a atriálnou fi briláciou v anamnéze. Pravidelne sledujte klinické prejavy všetkých pacientov 
vrátane srdcových arytmií a srdcového zlyhania. Pacienti, u ktorých sa vyvinú symptómy arytmie 
alebo nové prípady dyspnoe, závrat alebo mdloby, sa majú klinicky vyšetriť a podľa indikácie sa 
má urobiť vyšetrenie na elektrokardiograme (EKG). U pacientov, u ktorých sa vyvinú prejavy a/
alebo príznaky ventrikulárnej tachyarytmie, sa má liečba s IMBRUVICA dočasne prerušiť a pred 
opätovným začatím liečby sa má vykonať dôkladné klinické hodnotenie prínosu a rizika. U pacientov 
s preexistujúcou atriálnou fi briláciou vyžadujúcich antikoagulačnú liečbu sa majú zvážiť liečebné 
možnosti alternatívne k IMBRUVICA. U pacientov, u ktorých sa počas liečby s IMBRUVICA rozvinie 
atriálna fi brilácia, sa má vykonať podrobné posúdenie rizika vzniku tromboembolického ochorenia. 
U pacientov s vysokým rizikom a v prípadoch, keď neexistujú vhodné alternatívy k IMBRUVICA, 
sa má zvážiť striktne kontrolovaná liečba antikoagulanciami. Počas liečby IMBRUVICA sa majú u 
pacientov sledovať prejavy a príznaky srdcového zlyhania. Cerebrovaskulárne príhody: U pacientov 
liečených IMBRUVICA boli hlásené prípady cerebrovaskulárnej príhody, prechodného ischemického 
záchvatu a ischemickej cievnej mozgovej príhody vrátane smrteľných prípadov, so súbežnou 
atriálnou fi briláciou a/alebo hypertenziou alebo bez nich, čo zdôrazňuje potrebu pravidelného 
sledovania pacientov. Syndróm lýzy tumoru: Pri liečbe s IMBRUVICA bol hlásený syndróm lýzy 
tumoru. Pacienti s rizikom vzniku syndrómu lýzy tumoru sú tí, ktorí mali veľkú nádorovú masu 
pred začatím liečby. Pacientov starostlivo sledujte a urobte vhodné opatrenia. Nemelanómový 
nádor kože: V zlúčených porovnávajúcich randomizovaných štúdiách fázy 3 boli nemelanómové 
nádory kože hlásené častejšie u pacientov liečených liekom IMBRUVICA ako u pacientov liečených 
komparátormi. U pacientov sledujte výskyt nemelanómového nádoru kože. Vírusová reaktivácia: 
U pacientov užívajúcich liek IMBRUVICA boli hlásené prípady reaktivácie hepatitídy B, vrátane 
smrteľných prípadov. Pred začiatkom liečby s IMBRUVICA sa má zistiť stav vírusu hepatitídy B 
(HBV). U pacientov, ktorí majú test pozitívny na HBV infekciu, sa odporúča konzultácia s lekárom s 
odbornosťou v liečbe hepatitíty B. Ak majú pacienti pozitívnu serológiu na hepatitídu B, pred začatím 
liečby je potrebná konzultácia s hepatológom a pacienti majú byť monitorovaní a liečení podľa 
miestnych štandardov zdravotnej starostlivosti, aby sa predišlo reaktivácii hepatitídy B. Hypertenzia: 
U pacientov liečených s IMBRUVICA sa vyskytla hypertenzia, preto pacientom pravidelne 
monitorujte krvný tlak a podľa potreby začnite alebo upravte liečbu antihypertenzívami počas liečby 
s IMBRUVICA. Hemofagocytárna lymfohistiocytóza (HLH): U pacientov liečených s IMBRUVICA boli 
hlásené prípady HLH (vrátane fatálnych prípadov). Pacienti, u ktorých sa objavia včasné prejavy 
patologickej imunitnej aktivácie, majú byť okamžite vyšetrení a má sa zvážiť diagnóza HLH. Bližšie: 
viď. úplná informácia o lieku (SmPC).
INTERAKCIE: Liekové interakcie: Súčasné užívanie silných alebo stredne silných inhibítorov 
CYP3A4 s IMBRUVICA môže viesť k zvýšenej expozícii ibrutinibu a následne k vyššiemu riziku 
toxicity, a súčasné užívanie induktorov CYP3A4 môže viesť k zníženej expozícii IMBRUVICA 
a následne k riziku nedostatočnej účinnosti. Je potrebné sa vyhnúť súčasnému užívaniu 

IMBRUVICA so silnými inhibítormi CYP3A4 a silnými alebo stredne silnými induktormi CYP3A4 a 
súčasné užívanie sa má zvážiť, len keď potenciálny prínos zjavne prevýši potenciálne riziká. Ak sa 
musí použiť inhibítor CYP3A4, u pacientov treba pozorne sledovať príznaky toxicity IMBRUVICA. 
Ak sa musí použiť induktor CYP3A4, pozorne sledujte u pacientov príznaky nedostatočnej 
účinnosti IMBRUVICA. Pre zamedzenie potenciálnej interakcie v GI trakte sa perorálne P-gp alebo 
BCRP substráty s úzkym terapeutickým rozmedzím (napr. digoxín) majú užívať najmenej 6 hodín 
pred alebo po užití IMBRUVICA. 
FERTILITA, GRAVIDITA, LAKTÁCIA: Ženy vo fertilnom veku musia používať vysoko účinné 
antikoncepčné opatrenia, kým užívajú IMBRUVICA a 3 mesiace po ukončení liečby. Liek sa nemá 
užívať počas gravidity. Počas liečby sa má laktácia prerušiť. Neuskutočnili sa žiadne štúdie mužskej 
a ženskej fertility. 
NEŽIADUCE ÚČINKY: Najčastejšie vyskytujúce sa nežiaduce reakcie (≥ 20 %) boli diarea, 
neutropénia, bolesť svalov a kostí, vyrážka, hemorágia (napr. tvorba modrín), trombocytopénia, 
nauzea pyrexia, artralgia a infekcia horných dýchacích ciest. Najčastejšie nežiaduce reakcie 
stupňa 3/4 (≥ 5 %) boli neutropénia, lymfocytóza, trombocytopénia, pneumónia a hypertenzia. 
Ďalšie: viď úplná informácia o lieku (SmPC). 
PREDÁVKOVANIE: Neexistuje žiadne špecifi cké antidotum pre IMBRUVICA. Pacientov, ktorí užili 
vyššiu ako odporúčanú dávku, treba starostlivo sledovať a poskytnúť im vhodnú podpornú liečbu. 
BALENIE:. Jedna škatuľa obsahuje jednu fľašu s 90 alebo 120 tvrdými kapsulami. 
SKLADOVANIE: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. 
DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII LIEKU: Janssen-Cilag International N.V., 
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko. 
REGISTRAČNÉ ČÍSLA: EU/1/14/945/001 (90 tvrdých kapsúl), 
EU/1/14/945/002 (120 tvrdých kapsúl). 
DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU: 08/2020.
* Prosím, všimnite si zmeny v skrátenej informácii o lieku.
LIEK JE HRADENÝ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA LEN V INDIKÁCII CLL.  
Podrobné informácie nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku, v písomnej informácii 
pre používateľov alebo na adrese: Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 
Bratislava, www.janssen.com/slovakia

* Medián PFS nedosiahnutý s liekom IMBRUVICA u pacientov s nemutovaným alebo 
mutovaným IGHV (HR 0,632; 95% CI, 0,262-1,525). Medián sledovania 60 mesiacov.1

1. Tedeschi A, et al. Five-year follow-up of patients receiving ibrutinib for first-line treatment 
of chronic lymphocytic leukemia. Oral presentation at the 24th Congress of the European 
Hematology Association (EHA); 13−16 June 2019; Amsterdam, Netherlands. #S107.

2. IMBRUVICA® Súhrn charakteristických vlastností lieku. Janssen-Cilag International NV. 
August 2020.

Hlásiť nežiaduce účinky a nedostatky v kvalite lieku je dôležité. Žiadame zdravotníckych 
pracovníkov, aby ich hlásili prostredníctvom kontaktov spoločnosti uvedených v súhrne 

charakteristických vlastností lieku.

IMBRUVICA bola vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou Pharmacyclics. Spoločnosť Janssen, 
Johnson & Johnson, s.r.o., držiteľ rozhodnutia o registrácii, zodpovedá za obsah tohto materiálu.
© Pharmacyclics 2019 © Janssen Pharmaceutica NV. 2019.
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biologického veku, nielen kalendárneho, presná veková 
hranica na mladších a starších pacientov nie je určená, po-
hybuje sa cca medzi 65–70 rokmi), výkonnostný stav, ktorý 
stanovujeme podľa WHO/ECOG (Eastern Cooperative On-
cology Group) a komorbidita (skóre pridružených ochore-
ní, napr. škála Cumulative Illness Rating Scale-CIRS.(3) 
Na základe tohto skórovacieho systému rozdeľujeme 
pacientov do 3 skupín:
1. pacienti v dobrom stave bez závažných pridružených 

ochorení, skóre CIRS ≤6;
2. pacienti s významnými pridruženými ochoreniami, 

ale v uspokojivom  stave, CIRS 7–18;
3. pacienti v zlom stave s ťažkými komorbiditami, CIRS 

≥18.
Liečebné stratégie u starších a komorbídnych pacien-
tov s CLL sú veľmi dôležitou problematikou vzhľadom  
k priemernému veku chorých v čase diagnózy, ktorý sa 
pohybuje medzi 67–72 rokov. U týchto je nutné zohľadniť 
predovšetkým toxicitu liečebných režimov, ich toleranciu  
a ovplyvnenie kvality života.

Prognostické vyšetrenia a stanovenia rizika
Vzhľadom k mimoriadnej klinickej variabilite pacientov  
s CLL je odporúčané už v čase diagnózy realizovať vy-
šetrenia umožňujúce upresniť individuálnu prognózu.  
Prognostické biomarkery odrážajú biológiu a prirodzený 
vývoj CLL, a tak definujú prognózu pacienta nezávisle od 
liečby,  kým  prediktívne biomarkery poskytujú informáciu  
o pravdepodobnom prínose špecifickej liečby. V klinickej 
praxi môžu prediktívne  biomarkery výrazne ovplyvniť roz-
hodovanie o liečbe. Dôležitosť v ére nových liekov získa-
vajú hlavne molekulové prediktívne markery (delécia 13q, 
11q, 17p, trizómia 12, stanovenie mutačného stavu IGHV  
a vyšetrenie mutácie  génu TP53.(4,5)

Medzinárodný prognostický index CLL-IPI, ktorý bol vali-
dovaný na nezávislých populáciách pacientov s CLL, za-
hŕňa 5 najpoužívanejších prognostických biomarkerov, 
molekulových aj klinických, a to vek, klinické štádium, 
del 17p/alebo TP53 mutácia, IGHV mutačný status beta 
2-mikroglobulín. Na základe nich CLL-IPI identifikuje štyri 
prognostické skupiny, ktoré majú rozdielne celkové preží-
vanie. Ako je zrejmé z tabuľky (Tab. 1), najsilnejšiu negatív-
nu prognostickú hodnotu majú abnormality génu TP53. 
Všetky prognostické skórovacie systémy sa vyvinuli v čase 
imunochemoterapie a bude ich potrebné validovať v ére 
nových liekov (ibrutinib, idelalisib, venetoklax).

Liečba 1. línie u pacientov bez významných 
pridružených ochorení
Na základe výsledkov randomizovanej nemeckej štúdie 
CLL8 (German CLL Study Group -GCLLSG) sa stal režim 
fludarabín, cyklofosfamid a rituximab - FCR štandardnou 
liečebnou možnosťou pre pacientov s CLL v dobrom kli-
nickom stave bez závažných pridružených ochorení a nor-
málnou funkciou obličiek (FCR indukuje vyššie percento 
celkových odpovedí - ORR ako FC 92,80% v.s. 85,4%), viac 
KR 44,5% v.s 22.9%, P<0,01 (Tab. 2)

Táto štúdia prvýkrát ukázala, že voľba iniciálnej  liečby má 
význam na celkové prežívanie (OS) u pacientov s CLL. (6) 
Prítomnosť negatívnych molekulových biomarkerov už 
pred začatím liečby (TP53 mutácia, nemutovaný IGHV, 
prítomnosť delécie chromozómu 11), predpovedá agre-
sívny priebeh ochorenia s výrazne skráteným prežívaním  
a nedostatočným liečebným efektom imunochemotera-
pie. U pacientov s del17p/TP53 mutáciou sú indikované 
inhibítory Brutonovej kinázy (BTK) ako ibrutinib, v špe-
cifických prípadoch idelalisib s rituximabom (kardiálna 
komorbidita s fibriláciou predsiení, potreba duálnej pro-
tidoštičkovej liečby, krvácanie) a pri ich nevhodnosti BCL2 
inhibítory (venetoclax).(7,8,9) 

Nové lieky, ako ibrutinib, idelalisib a venetoclax nepôsobia 
na CLL bunky cez poškodenie DNA, ale spôsobujú apoptó-
zu CLL buniek bez ohľadu na TP53 dysfunkciu. Podľa SPC 
lieku je ibrutinib v kombinácii s rituximabom alebo obi-
nutuzumabom indikovaný na liečbu dospelých pacientov  
s doposiaľ neliečenou CLL. Mutačný stav  IGHV determi-
nuje dva prognosticky odlišné subtypy CLL.(10) Pacienti 
s nemutovaným IGHV lokusom majú podstatne horšiu 
prognózu s priemerným prežívaním 8 rokov, kým pacienti 
s mutovaným IGHV majú priemernú dobu prežitia 20–25 
rokov. V štúdii ECOG-1912 porovnávajúcej liečbu ibrutini-
bom v kombinácii s rituximabom v prvej línii oproti reži-
mu FCR sa potvrdila až 74% redukcia progresie alebo smrti  
u pacientov s nemutovaným IGHV oproti režimu FCR (Graf 
1). U pacientov s mutovaným  IGHV boli výsledky pacien-
tov s mutovaným a nemutovaným IGHV porovnateľné.(11) 
Tieto skutočnosti už odrážajú všetky aktuálne medziná-
rodné odporúčania pre liečbu prvej línie CLL (v tabuľke č. 
3 aktuálne odporúčania ESMO).(12)

Ibrutinib je liek, ktorý má preukázanú signifikantnú kli-
nickú účinnosť u pacientov s novodiagnostikovanou aj 
relabujúcou/refraktérnou CLL vrátame pacientov s del 
17p. Podáva sa v p.o. forme, je dobre tolerovaný, má níz-
ku hematologickú toxicitu, a preto sa môže kombinovať 
s cytostatikami aj monoklonálnymi protilátkami. Ibruti-
nib je ireverzibilným inhibítorom Brutonovej kinázy (BTK).  
BTK vedie k indukcii apoptózy, inhibícii adhézie, migrácie 
a homing efektu leukemických CLL buniek.
Venetoclax je účinným selektívnym inhibítorom antia-
poptotického BCL2 proteínu. Jeho nadmerná expresia sa 
preukázala v bunkách CLL, kde umožňuje prežívanie ná-
dorových buniek a spája sa  s rezistenciou proti chemote-
rapeutikám.
Idelalisib je inhibítorom fosfatidylinozitol 3-kinázy (PI-
3Kδ). Expresia PI3Kδ je obmedzená len na hemopoetické 
bunky, kde hrá kľúčovú úlohu v B-bunkovej proliferácii  
a prežívaní. Výhodou spomínaných nových liekov je vyso-
ká účinnosť aj u vysoko rizikových pacientov s CLL a mož-
nosť ich podávania bez vekového obmedzenia.

V podmienkach Slovenskej republiky máme v súčasnosti  
v klinickej praxi nové lieky (ibrutinib, idelalisib a venetoclax) 
k dispozícii v liečbe CLL len u relabujúcich pacientov.
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Liečba 1. línie u starších pacientov a pacientov 
s významnými komorbiditami
U pacientov s významnými komorbiditami (napr. skóre 
CIRS >6) alebo clearence kreatinínu <70 ml/min, ktorí 
nie sú vhodní k liečbe plnými dávkami režimu FCR je 
možné použiť viacero alternatív (zvyčajne kombinácia 
monoklonálnej anti CD 20 protilátky s chemoterapiou):
•	 Rituximab + bendamustín (režimy na báze benda-

mustínu sú vhodné aj pre pacientov s komorbiditami 
pre jeho dobrú toleranciu);

•	 Rituximab + chlorambucil;
•	 Rituximab + chlorambucil;
•	 Obinutuzumab + chlorambucil;
•	 Režim FCR-lite;
•	 Rituximab, cyklofosfamid, dexametazón (či obdobné 

režimy s vysokodávkovanými kortikoidmi).
Pacienti v zlom výkonnostnom stave a závažnými pri-
druženými ochoreniami s krátkou očakávanou dĺžkou 
života-monoterapia chlorambucilom alebo paliatívna 
starostlivosť.

Podporná liečba
Pacienti s CLL majú vysoké riziko infekčných komplikácií 
súvisiacich s poruchou imunity navodenou ochorením 
samotným, ale aj vykonávanou liečbou. Podporná liečba 
je preto zameraná predovšetkým na prevenciu a včas-
nú liečbu širokého spektra infekcií vrátane oportúnnych.  
U každého pacienta, ktorý je liečený fludarabínom alebo 
vysoko dávkovanými kortikoidmi by mala byť zvážená 
protiinfekčná profylaxia (sulfametoxazol + trimetoprim, 
protivírusová liečba, antimykotiká).

PRogNoStICKý FaKtoR BoDy
Del 17p al. TP53mut. 4
Nemutovaný IGHV 2
B2M >3,5 mg/l 2
Rai št. I.–IV. 1
Vek >65 r. 1

CLL-IPI skóre Riziková skupina 5-ročné tFS/oS
0–1 nízke riziko 78% / 93%
2–3 interm. riziko 54% / 79%
4–6 vysoké riziko 32% / 63%
7–10 veľmi vysoké riziko 0% / 23%

tabuľka 1 – Stratifikácia pacientov s B-CLL (Rai, Binet, GCLLSG prognostický index...) CLL-IPI.

Bez ohľadu na stupeň rizikového skóre, majú všetci pacienti 
s B-CLL zvýšené riziko:
a) infekčných komplikácií (odporúčaná vakcinácia - influenza,  

pneumokok, herpes zoster, vyhnúť sa živým vakcínam);
b) nehematologických malignít
 (odporúčaný na veku závislý onkologický skríning).

Pacienti nespĺňajú kritériá na liečbu:

1. nízke a intermediárne riziko → sledovanie á 6–12 mesiacov

2. vysoké a veľmi vysoké riziko → sledovanie á 3–6 mesiacov 
 al. zaradenie do štúdie

1. Parikh, Chronic lymphocytic leukemia treatment algorithm 2018, Blood Cancer Journal (2018)
2. International CLL-IPI working group. Lancet Oncol 2019; 17:779–90.

TFS – treatment-free survival
OS – celkové prežívanie

GCLLSG – German CLL Stuty Group

FCR (fludarabín + cyklofosfamid + rituximab)
Fludarabín 25 mg/m2  p.o. D 1-5

CFA
150mg/m2 p.o D 1-5
alebo 250 mg/m2 i.v. D 1-3

Rituximab 375 mg/m2 v inf. D1 v 1. cykle, eskalácia dávky na 500 mg/m2 od 2. cyklu, á 28 dní, 6 cyklov

tabuľka 2 – Liečebný režim FCR (podľa „Stratégia liečby malígnych lymfómov”).

Rozdiel v PFS u pacien-
tov s mutovaným IGHV 
nebol signifikantný
(87,7% oproti 88,0%  
po 3 rokoch [HR 0,44; 
95% CI, 0,14–1,36])
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graf 1 – Výsledky: PFS na základe IGHV statusu: štúdia ECOG-1912.
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No. at Risk
Ibrutinib – rituximab 210 203 177 90 12
Chemoimmunotherapy 71 64 43 14 0

1 2 3 4

Nemutovaný IGHV
74% redukcia rizika progresie alebo smrti

Hodnotenie liečebnej odpovede
Na hodnotenie liečebnej odpovede používame odporúča-
nie IWCLL, vykonávame ho po 2–3 mesiacoch od ukonče-



Symtomatic early-stage CLL or advanced-stage CLL

IGHV - mutated
No TP53 mutation or del(17p)

IGHV - unmutated
No TP53 mutation or del(17p)

TP53 mutation or del(17p)

Ibrutinib
CITa : FCRb

[I,A]

Venetoclax+obinutuzumabc

Ibrutinib or acalabrutinibd

CITa : FCRb

[I,A]

CIT : FCRb

Ibrutinib
[I,A]

Venetoclax+obinutuzu-
mabc

CIT : CLBO
Ibrutinib or acalabrutinibd

[I,A]

Ibrutinib or acalabrutinibd

Venetoclax+obinutuzumabc

Venetoclax
Idelalisib+rituximab

[III,A]

Fit patient Unfit patient Fit patient Unfit patient All patients

graf 2 – Symptomatické začiatočné štádium CLL alebo pokročilé štádium CLL.
B. Eichhorst, T. Robak, E. Montserrat, P. 
Ghia, C. U. Niemann, A. P. Kater, M. Gre-
gor, F. Cymbalista, C. Buske,P. Hillmen, 
M. Hallek, & U. Mey, on behalf of the 
ESMO Guidelines Committee, https://
doi.org/10.1016/j.annonc.2020.09.019

tabuľka 3 – Hodnotenie liečebnej odpovede (CHESON + IWCLL). 
Kompletná a parciálna remisia CLL.

Parciálna remisia CLL (PR) - trvanie odpovede >2 mesiace po liečbe a 
musia byť splnené 2 kritériá skupiny A a aspoň jedno z kritérií skupiny B

A
1.   ≥50% pokles periférnej lymfocytózy
2.  ≥50% zmenšenie lymfadenopatie
3.  ≥50%  zmenšenie pečene a sleziny
4.  50% redukcia infiltrácie kD alebo B-lymfoidných nodulov

B
neutrofily  ≥1,5 x 109/l alebo vzostup o 50%
trombocyty ≥100 x 109/l alebo vzostup o 50%
Hgb≥110 g/l  alebo vzostup o 50%

Poznámky:
žiadna progresia ani žiadna nová LU
u malých LU (<2 cm) nie je nárast <25% považovaný za signifikantný

Kompletná remisia CLL (CR) - trvanie podmienok >3 mesiace

A
                      

1. bez lymfadenopatie
2. bez hepatomegálie a splenomegálie (palpačne)
3. bez konštitučných symptómov
4. lymfocytóza v periférnej krvi <4,0 x 109/l
5. normocelulárna, ly <30% zo všetkých jadrových buniek, 
bez lymfoidných nodulov (pri hypocelularite opakovať 
vyšetrenie po 4 týždňoch, ev. podľa KO
interval nesmie byť >6 mesiacov po liečbe

B
neutrofily >1,5 x 109/l
trombocyty >100 x 109/l
hemoglobín >110 g/l

Poznámky:
CR s lymfoidnými nodulami v kostnej dreni-nPR („nodular“ PR).
CR s perzistujúcou cytopéniou po liečbe- CRi („CR with incomplete mar-
row recovery“).
Regenerácia KD nesmie byť hodnotená po podaní rastových faktorov.
Kritériá skupiny A definujú rozsah tumoru.
Kritériá skupiny B definujú funkciu hemopoézy.

Vysvetlivky:
KD – kostná dreň
LU – lymfatická uzlina
KO – krvný obraz 
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nia liečby z dôvodu možného útlmu kostnej drene hlavne 
po myelotoxických režimoch (FCR). (Tab. 4).

Záver
Liečba CLL je v súčasnosti veľmi dynamickým procesom. 
S rozvojom genetických vyšetrení pribudli zásadné po-
znatky týkajúce sa posúdenia prognózy pacienta, ktoré 
umožňujú individualizovať liečbu. Celé desaťročia bola 
chemoimunoterapia jedinou terapeutickou možnosťou, 
posledné roky však boli do liečby zavedené lieky zasa-
hujúce priamo do patogenézy ochorenia, ktoré rýchlo 
menia nielen súčasné terapeutické odporúčania, ale aj 
ciele liečby. 
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