
očima českých lékařů

Reprint                                                   

20 let rituximabu v klinické praxi a jeho aktuální široká 
dostupnost díky biosimilárním přípravkům (strana 133–134)

MUDr. Zuzana Zafarová

Komentář
MUDr. David Belada, Ph.D.

ročník 5, číslo 2, červen 2020



Aktuální témata v onkologii

133

Rituximab je první monoklonální protilátka používa-
ná v léčbě onkologických onemocnění. Od jeho uvedení 
do klinické praxe již uplynulo více než 20 let. Americká 
léková agentura (FDA) schválila rituximab k léčbě rela-
bujícího non-hodgkinského maligního lymfomu v roce 
1997 a o rok později byl rituximab registrován i Evrop-
skou lékovou agenturou (EMA). Zavedení rituximabu do 
klinické praxe znamenalo zásadní pokrok v léčbě ma-
ligních lymfomů vycházejících z B lymfocytů i chronické 
lymfocytární leukemie.

Rituximab je chimérická myší/lidská protilátka, která se 
váže na antigen CD20, což je transmembránový glyko-
sylovaný protein exprimovaný například na povrchu bu-
něk B non-hodgkinských lymfomů, ale i celé řady dalších  
B lymfoproliferací. Vazba na antigen CD20, který se  
nachází jak na maligních, tak na fyziologických B lymfo-
cytech, zpočátku vyvolávala obavy ohledně možné hema-
tologické toxicity. Rituximab však prokázal jak v monote-
rapii (při indukční i udržovací léčbě), tak při kombinované 
léčbě s chemoterapií významnou účinnost při zachování 
velmi dobrého bezpečnostního profilu.

Vzhledem k chimérické povaze rituximabu a expresi an-
tigenu CD20 na fyziologických B lymfocytech se z počátku 
předpokládalo, že rituximab bude moci být podáván pou-
ze jako krátkodobá léčba. Ukázalo se však, že rituximab je 
účinný a bezpečný i při dlouhodobé udržovací léčbě. 

Udržovací léčba rituximabem po jeho předchozí in-
dukční léčbě v monoterapii nebo v kombinaci s chemote-
rapií vedla u pacientů s folikulárním lymfomem ke zlep-
šení přežití bez progrese onemocnění. Ve studii fáze III 
(PRIMA) byl u nově diagnostikovaných pacientů s foli-
kulárním lymfomem (FL) s velkou nádorovou masou dle 
GELF kritérií, kteří zareagovali na indukční imunochemo-
terapii s rituximabem, podáván rituximab jako udržovací 
léčba po dobu 2 let. V rameni s udržovací léčbou rituxima-
bem došlo ke statisticky významnému zlepšení PFS (3leté 
přežití bez progrese onemocnění: 75 % pro udržovací 
léčbu rituximabem oproti 58 % v kontrolním rameni bez 
udržovací léčby; HR = 0,55; p < 0,001). Při dlouhodobém 
sledování (medián 73 měsíců) byl přínos léčby ve zlepše-
ní parametru PFS zachován (59 % vs. 43 %; HR = 0,58; 
p < 0,0001). Podobně ve studii fáze III (SAKK 35/03), pro-
vedené u pacientů s relabujícím nebo na chemoterapii 
rezistentním FL, vedla dlouhodobá léčba rituximabem po 
dobu až 5 let v porovnání s krátkodobou léčbou rituxima-
bem po dobu 8 měsíců ke dvojnásobnému prodloužení 
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mediánu doby do progrese onemocnění (7,4 roku vs. 3,5 
roku; p = 0,04).

Historicky byly chemoterapie a imunoterapie považo-
vány za léčebné modality s antagonistickým účinkem. 
Předpokládalo se, že by u pacientů s agresivními typy 
lymfomů mohla intenzivní chemoterapie potlačovat 
imunitní odpověď, a že tedy podobná kombinace nedává 
velký smysl. Nicméně odlišný mechanismus účinku obou 
modalit a senzitizace chemorezistentních nádorových 
buněk rituximabem nakonec vedly k předpokladu, že by 
taková kombinace mohla být přínosná. Studie LNH-98,5 
hodnotila kombinovanou léčbu R-CHOP (rituximab, cyk-
lofosfamid, doxorubicin, vincristin, prednison) se stan-
dardní CHOP u dosud neléčených pacientů s agresivním 
difuzním velkobuněčným maligním lymfomem z B bu-
něk (DLBCL). Kombinovaná léčba R-CHOP vedla v porov-
nání s léčbou CHOP k častějším kompletním odpovědím 
(76 % vs. 63 %, p = 0,005). Po dvou letech sledování bylo 
zaznamenáno také delší přežití bez události (57 % vs. 
38 %; HR = 0,58; p < 0,001), a také delší celkové přežití 
(OS), tento rozdíl byl klinicky významný (70 % vs. 57 %; 
HR = 0,64; p = 0,007).

Rozsáhlá metaanalýza 17 randomizovaných studií u do-
spělých pacientů s CD20-pozitivními maligními lymfomy 
(n = 5 259) prokázala, že kombinace rituximabu se stan-
dardní chemoterapií v porovnání se samotnou chemote-
rapií nezvyšuje celkovou incidenci závažných infekcí. 

Rituximab prokázal v řadě randomizovaných studií 
významnou účinnost a velmi dobrou toleranci v léčbě 
malignit vycházejících z B buněk. Rituximab je schválen 
a používán již 20 let k léčbě celé řady B lymfoprolife-
rací – zejména u folikulárního lymfomu (FL), difuzního 
velkobuněčného non-hodgkinského maligního lymfo- 
mu (DLBCL), lymfomu z buněk plášťové zóny (MCL) 
a chronické lymfocytární leukemie (CLL). 

Biosimilární přípravky – rituximab 
společnosti Sandoz

Vzhledem k významu rituximabu v léčbě B malignit je 
zcela zásadní jeho široká dostupnost pro všechny pacien-
ty. Rituximab patří mezi první monoklonální protilátky, 
které byly vyvinuty též jako biosimilární přípravky (tzv. 
biosimilars). Tím je zajištěn dostatečný přístup k léčbě ze-
jména ve zdravotních systémech s omezenými zdroji.

Sandoz
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Jedním z biosimilárních přípravků je rituximab od spo-
lečnosti Sandoz.

Prospektivní studie REFLECT

V nedávné době byly na základě interim analýzy 
publikovány bezpečnostní údaje z prospektivní, nein-
tervenční, observační, multicentrické, otevřené studie 
(REFLECT) u pacientů s difuzním B velkobuněčným lym-
fomem (DLBCL) léčených rituximabem společnosti San-
doz (Rixathon) v kombinaci se standardní chemoterapií 
CHOP. Rituximab-Sandoz (Rixathon) je schválen v Evrop-
ské unii a v dalších zemích světa ve stejných indikacích 
jako referenční originální přípravek. Registrace byla 
schválena na základě předložení všech průkazů biosimi-
larity jako jsou farmaceutické údaje, údaje o farmakoki-
netice, farmakodynamice a imunogenicitě (preklinické 
i klinické), a předloženy byly také výsledky konfirmační 
randomizované studie fáze III u pacientů s folikulárním 
lymfomem, která potvrdila biosimilaritu Rixathonu ve 
vztahu k originálnímu rituximabu.

Studie REFLECT je první probíhající studií s biosimi-
lárním přípravkem rituximabu provedená u pacientů 
s DLBCL. Jedná se o prospektivní, neintervenční, otevře-
nou studii hodnotící účinnost a bezpečnost Rixathonu 
u pacientů s dosud neléčeným, CD20 pozitivním DLBCL.

Do studie mohli být zařazeni dospělí pacienti s CD20 
pozitivním DLBCL, kteří byli vhodní pro léčbu režimem 
R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vincris-
tin, prednison). Pacienti s předchozí léčbou DLBCL nebo 
s kontraindikací podání rituximabu byli ze studie vylou-
čeni. Režim R-CHOP byl podáván v doporučeném schvále-
ném standardním dávkování.

Primárním cílem studie byl podíl dosažených kom-
pletních remisí (CR) podle posouzení zkoušejícími na 
konci studie. Sekundární cílové ukazatele potom zahr-
nují celkovou léčebnou odpověď, 12měsíční přežití bez 
progrese onemocnění, hodnocení kvality života a ne-
žádoucí účinky. Veškeré údaje byly posouzeny před za-
hájením léčby, dále při každé návštěvě centra po dobu  
12 měsíců (hodnocení účinnosti) a až po dobu ≥ 30 dnů 
po poslední dávce Rixathon (hodnocení bezpečnosti). 
Veškeré údaje byly zhodnoceny pomocí deskriptivní ana-
lýzy bez zohlednění chybějících údajů.

Současná interim analýza předkládá údaje o základ-
ních charakteristikách pacientů a údaje o bezpečnosti 
k datu 6. září 2018, kdy byla do studie zařazena přibližně 
polovina plánovaných pacientů.

Vstupní charakteristiky
V době provedení interim analýzy bylo do studie za-

řazeno celkem 80 pacientů, z toho 38 (48 %) mužů a 42 
(53 %) žen. Medián věku byl 68,5 let, přičemž 70 % pa- 
cientů bylo starších 60 let. Medián výchozí hodnoty BMI 
byl 25 (rozmezí 20–48). Průměrná doba od diagnózy k za-
hájení léčby byla 1,5 měsíce (SD 5,1). Výkonnostní stav dle 
ECOG se pohyboval v rozmezí 0–2 (34 % pacientů mělo 
ECOG 0 a 50 % pacientů mělo ECOG 1). U většiny pacien-
tů (64 %) bylo diagnostikováno časné stadium onemoc-
nění (I–II). Většina pacientů (61 %) měla nízké až střední 
riziko onemocnění (IPI 0–2). 

Nejčastějšími symptomy před zahájením léčby byly zvět-
šené lymfatické uzliny (n = 48, 60 %) a bolest v důsledku 
onemocnění (n = 12, 26 %). B-symptomy byly pozorovány  
u 15 pacientů (19 %), extranodální postižení u 40 pa- 
cientů (50 %), bulky masa lymfomu u 9 pacientů (11 %) 
a zvětšená slezina u 2 pacientů (3 %).

Bezpečnost
Nežádoucí účinky byly hlášeny u 53 pacientů (66 %), 

závažné nežádoucí účinky u 19 pacientů (24 %) a ne-
žádoucí účinky ve vztahu k léčbě u 13 pacientů (16 %). 
Léčba byla ukončena pro nežádoucí účinky u 6 pacientů 
(7,5 %) a k přerušení léčby z jiných důvodů došlo u 6 pa- 
cientů (7,5 %). Nejčastějšími zaznamenanými nežádou-
cími účinky byly polyneuropatie (n = 10, 13 %), anemie  
(n = 8, 10 %) a únava (n = 8, 10 %).

Závěr

Studie REFLECT je dosud první prospektivní studií, kte-
rá hodnotí v reálné klinické praxi biosimilární rituximab 
v kombinaci s režimem CHOP u pacientů s nově diagnos-
tikovaným CD20 pozitivním DLBCL. Při této interim ana-
lýze byly popsány vstupní charakteristiky pacientů, které 
jsou běžné u nepředléčených pacientů s DLBCL. Stejně 
tak údaje o bezpečnosti jsou v souladu s bezpečnost-
ním profilem popsaným pro chemoterapeutické režimy 
v kombinaci s rituximabem.
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Biologická léčba představuje jeden ze základních pi-
lířů léčby většiny B non-hodgkinských lymfomů (NHL) 
a chronické lymfocytární leukemie (CLL). Významným 
milníkem v oblasti hematologie bylo zavedení monoklo-
nální protilátky anti-CD20 – rituximabu – v roce 1998. 
Jako první byl podáván nemocným s relabujícími CD20 
pozitivními indolentními B lymfomy, postupně se ale 
přes léčbu nově diagnostikovaných pacientů s difuzním  
B velkobuněčným lymfomem (DLBCL) tento lék stal rutin-
ní součástí léčby téměř všech pacientů s CD20 pozitivní-
mi non-hodgkinskými lymfomy a CLL. V oblasti NHL i CLL 
přidání rituximabu k chemoterapii vedlo ke statisticky 
významnému prodloužení doby do progrese, ale u větši-
ny pacientů i k delšímu celkovému přežití, což je zásad-
ní ukazatel efektivity léčby. Významným posunem bylo 
poté ověření účinnosti udržovací léčby rituximabem, kte-
rá se stala standardní léčbou u nemocných s folikulárním 
lymfomem (FL) a zejména u pacientů s lymfomy z buněk 
pláště (MCL). Podávání udržovací léčby u nemocných 
s FL po podání imunochemoterapie a dosažení parciální 
či kompletní remise vedlo k významnému prodloužení 
doby do progrese oproti observaci. Zajímavé je, že tento 
rozdíl se nepromítnul do lepšího celkového přežití. V kli-
nické praxi je přesto tato udržovací léčba široce využí-
vána, a to zejména z důvodu, že její podávání vede ke 
klinicky výraznému oddálení selhání léčby 1. linie, a to 
o více jak 6 let oproti observaci. Medián doby do pro-
grese byl při desetiletém sledování 4,1 let u observace 
a 10,5 let u udržovací léčby; p < 0,001, HR = 0,61 (95% CI 
0,52–0,73). Klinicky významná je i udržovací léčba ritu-
ximabem u nemocných s agresivním lymfomem z buněk 
pláště. V této indikaci prokázala udržovací léčba vliv na 
delší celkové přežití. 

Zajímavé je, že tato protilátka se díky klinicky význam-
né schopnosti deplece B lymfocytů uplatnila i v léčbě celé 
řady nenádorových hematologických onemocnění (na-
příklad imunitní trombocytopenie, autoimunitní hemo-
lytická anemie, trombotická trombocytopenická purpura 
atd.), ale i v terapii celé řady autoimunitních onemocně-
ní, například u pacientů s revmatoidní artritidou. 

Léčba originálním rituximabem byla po mnoho let eko-
nomicky velmi náročná. Náklady spojené s terapií jedno-
ho pacienta dosahovaly cca 300 tisíc Kč na 8 cyklů induk- 
ční imunochemoterapie, v rámci udržovací léčby pak cca 
400–500 tisíc Kč. Celkově zdravotní pojišťovny v České re-
publice vynakládaly na léčbu těchto pacientů částku cca 
500–700 milionů korun ročně a lék dlouhodobě patřil 
v České republice k nejnákladnějším v celé hematologii 
a onkologii. Každým rokem se navíc objevují v hemato-

Komentář
logii nové léky, u kterých je požadována úhrada z veřej-
ného zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu byly úspory 
v této oblasti umožňující uvolnění prostoru pro nové léky 
velmi žádoucí.

Biosimilars jsou léčiva, která jsou vyvíjena s cílem do-
sažení maximální podobnosti s původním originálním 
preparátem. Na trh se mohou dostat až po skončení 
ochranného patentu originálního preparátu. Biosimilár-
ní produkty jsou v oblasti hematologie již známé – ru-
tinně je užíván například filgrastim, pegfilgrastim nebo 
erytropoetiny. Jedním z prvních preparátů biosimilární-
ho rituximabu byl preparát od firmy Sandoz (Rixathon). 
Klinická biosimilarita byla prokázána v rámci registrační 
randomizované studie fáze III pro nemocné s FL (ASSIST-
-FL). Jednalo se o mezinárodní, multicentrickou, dvojitě 
zaslepenou studii fáze III, které se účastnilo 629 nemoc-
ných léčených s FL ve 26 zemích celého světa. Nemocní 
byli ve studii randomizováni 1 : 1 mezi indukční léčbu 
8 cykly R-CVP ve složení: rituximab 375 mg/m2 i. v. D1, 
cyklofosfamid 750 mg/m2 i. v. D1, vincristin 1,4 mg/m2 
(max. 2 mg) D1 a prednison 100 mg p. o. D1–5 a stejnou 
chemoterapii CVP s biosimilárním rituximabem v dávce 
375 mg/m2 i. v. D1. V rámci vyhodnocení primárního cíle 
studie – tedy celkové léčebné odpovědi (ORR) – byla za-
znamenána ORR ve výši 87,5 % v rameni R-CVP a 87,1 % 
v rameni s Rixathon-CVP (90% CI 5,10–4,30). Studie tedy 
splnila svůj primární cíl a prokázala objektivní srovnatel-
nost Rixathonu s originálním rituximabem. Rovněž z hle-
diska bezpečnosti byl profil obou léků srovnatelný. 

Na základě těchto výsledků byl tento rituximab regis-
trován a je již několik let standardně používán v České 
republice pro léčbu nemocných s NHL i CLL. 

Jedním z aspektů, které jsou vždy široce diskutovány 
při příchodu biosimilárních preparátů, je extrapolace in-
dikací nového preparátu na ostatní indikace (které ne-
byly předmětem registrační studie). Z tohoto důvodu je 
vždy cenné, když jsou výsledky dále klinicky ověřovány 
u nemocných s dalšími diagnózami, kde je biosimilární 
preparát používán. 

První klinickou studií ověřující efektivitu kombinač-
ního režimu R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid, vincris-
tin, prednison) s použitím biosimilárního rituximabu 
Rixathon, je neintervenční, observační, multicentrická 
studie REFLECT. Z výsledků publikované interim analýzy 
je patrné, že charakteristika nemocných odpovídá stan-
dardnímu profilu nemocných s nově diagnostikovaným 
DLBCL. Rovněž profil bezpečnosti je srovnatelný s daty 
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publikovanými v této oblasti. Do studie bylo zatím za-
řazeno cca 50 % pacientů, na finální data ohledně bez-
pečnosti, stejně jako na informace stran efektivity léčby, 
je nutné ještě vyčkat. Každopádně podobné informace 
jsou klinicky cenné, již z toho důvodu, že při zařazování 
nemocných do registračních randomizovaných klinických 
studií s originálními preparáty je vždy riziko selekčního 
bias. I proto jsou vždy důležité další klinické informace 
z následných neintervenčních, observačních studií. 

Závěrem lze shrnout, že biosimilární rituximab Rixathon 
představuje u nemocných s lymfomy a chronickou lymfo-

cytární leukemií variantu biologické léčby srovnatelnou 
s originálním rituximabem. Ekonomická úspora spoje-
ná se vstupem biosimilárního rituximabu na trh v České 
republice činí stovky milionů korun ročně. Tato úspora 
usnadní vstup nových nákladných léků a technologií pro 
léčbu nemocných s lymfomy a s chronickou lymfocytární 
leukemií a pozitivně tak přispěje k ekonomické udržitel-
nosti systému.

MUDr. David Belada, Ph.D. 
zástupce přednosty pro LP, 4. interní hematologická 

klinika, Fakultní nemocnice HK a LF UK v Hradci Králové


	R-z-AT2-rituximab-drBelada_14-4-2021.pdf

