
Pre patogenézu tejto choroby je charakteristická rýchla nekontrolovaná
proliferácia malígnych hematopoetických kmeňových buniek, ktorá má

za následok anémiu, neutropéniu a trombocytopéniu.

Po DeSiaTkacH rokov Čakania
PricHáDZa nová náDej

pre pacientov s akútnou myeloidnou leukémiou
– gemtuzumab ozogamicín (L01XC05)

gemtuzumab ozogamicín bol designovaný na liečbu akútnej myeloidnej leukémie v kombinácii s dau-
norubicínom a cytarabínom ešte v októbri 2000. o necelých 18 rokov, v apríli 2018, bol v tejto indikácii
registrovaný ako orphan liek centralizovanou procedúrou s platnosťou v európskej únii. Liek má
označenie čierneho trojuholníka, preto si vyžaduje zvýšený bezpečnostný monitoring za účelom rýchleho
získania nových informácií o bezpečnosti.

Akútna myeloidná leukémia a jej závažnosť

Akútna myeloidná leukémia (AMl) je biologicky heterogénne
ochorenie s veľmi zlou prognózou. Pre patogenézu tejto
choroby je charakteristická rýchla nekontrolovaná proliferácia
malígnych hematopoetických kmeňových buniek, ktorá má za
následok anémiu, neutropéniu a trombocytopéniu. Vzhľadom
na poruchu funkcie kostnej drene, ktorá sa prejaví intrakra-
niálnym a gastrointestinálnym krvácaním, diseminovanou po-
ruchou krvácania a zvýšeným rizikom infekcií, je choroba zá-
važná a život ohrozujúca. Pokiaľ nie je liečená, je veľmi
progresívna a fatálna v priebehu dní až mesiacov. Celkové 5
ročné prežívanie pri doposiaľ existujúcej liečbe je len 22 %. 

Prevalencia AML

Incidencia ochorenia rastie s vekom. Maximálna prevalencia
choroby podľa 89 onkologických registrov je 2,5 na 10 000
obyvateľov, pričom u pacientov starších ako 70 rokov je 100
na 100 000.

Priemerný vek pacientov v švédskom registri je 72 rokov.
Komisia pre lieky na zriedkavé choroby pri Európskej liekovej
agentúre akceptovala prevalenciu ochorenia 1/ 10 000 oby-
vateľov EÚ, opierajúc sa o 15 rokov sledovanú prevalenciu
choroby v registri RARECARE.

Etiopatogenéza AML

Najvýraznejšími rizikovými faktormi sú rádioaktívne žiarenie,
expozícia chemickým látkam, pesticídom, herbicídom
a fajčenie. Fajčiari majú 40 % riziko vzniku AML a u bývalých
fajčiarov je riziko vzniku AMP 25 %. 

Klasifikácia akútnej myeloidnej leukémie sa opiera o WHO
klasifikáciu, vychádzajúc z mikroskopickej, cytogenetickej

a molekulárno genetickej charakteristiky. AMl sa prejavuje od
začiatku veľmi nešpecificky – únava, znížená výkonnosť, časté
bakteriálne infekcie pľúc, kože, systémové mykózy, petéchie,
ekchymózy, menorágie, epistaxa s charakteristickými zmenami
krvného obrazu.  Najvýraznejším prognostickým faktorom je
vek. Čím je pacient starší, tým je pravdepodobnosť 5 ročného
prežívania nižšia. Kým u pacientov mladších ako 50 rokov je
pravdepodobnosť prežitia nasledujúcich 5 rokov 70 – 80 %,
u pacientov starších ako 75 rokov je len 30 – 40 %. V staršej ve-
kovej kategórii bola tiež dlhodobo popísaná nezmenená pro-
gnóza pacientov s AMl.

Nová liečba AML – Gemtuzumab ozogamicín

Gemtuzumab ozogamicín je liek indikovaný na liečbu akútnej
novodiagnostikovanej CD33 pozitívnej akútnej myeloblastovej
leukémie (najčastejší typ leukémie) u pacientov vo veku od 15
rokov. Používa sa v kombinácii s daunorubicínom
a cytarabínom. Nie je vhodný na liečbu promyelocytovej
leukémie. 

Ako väčšina orphan liekov aj tento sa môže podávať iba na
špecializovanom pracovisku, odborníkom, ktorý má skúsenosti
s liečbou diagnózy AMl. Pred podaním liečiva infúziou (1
hodinu) je potrebné pacienta premedikovať kortikosteroidmi,
antihistaminikami alebo paracetamolom. Dĺžka samotnej in-
fúzie je 2 hodiny a pacient vo väčšine prípadov dostane
3 infúzie v priebehu jedného týždňa. V prípade pozitívnej od-
povede na iniciačnú liečbu pacient ďalej podstúpi konsolidačnú
liečbu na prevenciu recidív. 

Gemtuzumab ozogamicín je konjugát protilátky a liečiva
(ADC) skladajúci sa z monoklonálnej protilátky namierenej
proti CD33 (hP67.6), ktorá je kovalentne naviazaná na cytoto-
xickú látku N-acetyl-gamakalicheamicín. Je to humanizovaná
protikátka, imunoglobulínového typu G4, ktorá sa viaže na
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protilátku CD33 na povrchu myeloidných leukemických blastov
a nezrelých normálnych buniek myelomonocytového pôvodu,
nie však na zdravé krvotvorné kmeňové bunky. 

Protinádorová aktivita gemtuzumab ozogamicínu je spô-
sobená väzbou ADC na nádorové bunky exprimujúce CD33
s následnou internalizáciou komplexu ADC-CD33 a uvoľnením
N-acetyl-gama-kalicheamicíndimetylhydrazidu vo vnútri bunky
hydrolytickým štiepením spojovacej molekuly. Aktivácia N-
acetyl-gama-kalicheamicíndimetylhydrazidu indukuje zlomy
v dvojvláknovej DNA a následné zastavenie bunkového cyklu
a apoptotickú bunkovú smrť. Vzhľadom na fakt, že v liečbe
tejto diagnózy sa používajú daunorubicín, cytarabín a mido-
saurín, bolo potrebné, aby nové liečivo preukázalo signifikantný
benefit oproti existujúcej liečbe. V štúdiovej skupine 271 pa-
cientov s AMl sa porovnával gemtuzumab ozogamicín oproti
daunorubicínu a cytarabínu. Primárnym endpointom bolo pre-
žívanie bez komplikácií (pričom komplikácie boli definované
ako zlyhanie indukčnej terapie, relaps alebo smrť). 

Výsledky ukázali 44 % redukciu komplikácií u pacientov lie-
čených gemtuzumab ozogamicínom u pacientov liečených
tou to trojkombináciou daunorubicín, cytarabín a gemtuzu -
mab ozogamicín trvalo v priemere viac ako jeden rok – 17,3
mesiaca, kým nastala recidíva alebo pacient zomrel, v porovnaní
s 9,5 mesiaca u pacientov na dvojkombinácii daunorubicín
a cytarabín. Podľa výsledkov klinických štúdií sa ukázalo, že
pridanie gemtuzumab ozogamicínu k liečbe daunorubicínom

a cytarabínom môže oddialiť recidívu až o 8 mesiacov u novo-
diagnostikovaných, doposiaľ neliečených pacientov. Gemtu-
zumab ozogamicín demonštroval signifikantný benefit aj nad
midosaurínom, nakoľko ho možno použiť v kombinovanej in-
dukčnej terapii nezávisle od Flt3 mutácie.  Najčastejším ved-
ľajším účinkom liečby trojkombináciou bolo krvácanie a závažné
infekcie. iné vážne vedľajšie účinky kombinovanej terapie boli
pečeňové ochorenia, (venookluzívna choroba pečene) a syn-
dróm nádorového rozpadu. 
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