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Son yıllarda, yeni
tanı AML hastalar
için tedavi
seçenekleri 7 + 3'ün
ötesine geçmiştir.
FLT3(+) yoğun
tedavi için uygun
AML hastaları için
midostaurin 7 + 3
ile kombinasyonu
standart tedavi haline
gelmiştir(1).
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 European LeukemiaNet, birincil refrakter hastalığı, 2 kür yoğun indüksiyon tedavisi sonrasında tam remisyona (CR)
ulaşılamaması olarak tanımlar(1)
 8907 AML hastanın sonucu analiz eden Ferguson ve arkadaşları birincil refrakter AML’yi ilk indüksiyona yetersiz yanıt
veren (blast oranı <%50 azalma ve %15'ten fazla blast varlığı) veya 2 kür indüksiyondan sonra CR'ye ulaşamayan hastalar
olarak tanımladılar(2).
 Buna karşılık, CR'ye ulaşan ancak kemik iliğinde blastlarda ≥%5 artış, kanda blastların yeniden ortaya çıkması veya
ekstramedüller hastalık gelişimi gösteren AML hastaları nüks kabul edildi.
 İlerleyici hastalık ise kemik iliği /kandaki blast artışı olarak tanımlanır(1)
 Relaps sırasında eklenen yeni aberasyonları saptamak ve hedefe yönelik yeni ajanları kullanabilmek için mutasyon analizi
mutlaka tekrarlanmalıdır.
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Possible treatment algorithm in relapsed/refractory AML patients. AML = acute myeloid leukemia; DLI = donor lymphocyte
infusions; FLT3 = fms-related tyrosine kinase 3; HLA = human leukocyte antigen; HMA = hypomethylating agent; HSCT =
hematopoietic stem cell transplantation; HU = hydroxyurea; IDH = isocitrate dehydrogenase; LDAC = low-dose cytarabine; mut =
mutated; Tx = transplantation
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Nakile uygun hastalarda tedavi seçimi
• Allojenik HSCT, kemoterapi sonrası relaps AML hastaları için tercih edilen tedavidir.
• Bu nedenle, tanı anında transplantasyona uygun tüm hastalarda relaps olabileceği göz ününde bulundurularak HLA doku
taraması yapılmalıdır.
•

Nakil uygunluğu, hastaların yaşının yanı sıra komorbiditelere de bağlıdır.

• Kurtarma tedavisi olarak çeşitli yoğun tedavi protokolleri oluşturulmuştur.
• Antrasiklinler ve yüksek doz sitarabin genellikle bu kurtarma rejimlerinin belkemiğidir.
• Kurtarma tedavileri arasında FLAG-IDA, MEC bulunur. Bu rejimlerde beklenen CR oranları %29-66 civarındadır(1)
• Bu rejimlerin hiçbiri diğerlerine üstünlük göstermemektedir.
• R/R AML hastalarında kurtarma tedavisi ile CR oranları, birinci basamak tedavide elde edilen oranlara kıyasla oldukça
düşük(2) olup remisyonlar genellikle uzun sürmez.
• Bu da allojenik HSCT'yi tedavi için kritik bir unsur haline getirir. Bu kurtarma rejimlerinin yeni ilaçlarla kombinasyonu şu
anda araştırılmaktadır
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 R/R AML hastalarının prognozu;
 yaş,
 allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HSCT) ,
 önceki tedavi,
 relaps zamanı ve
 hastalığın mutasyonel ve sitogenetik profili gibi birçok faktöre bağlıdır(2,3)
 Genel olarak allojenik nakil, R/R AML hastalarının %20-%35'inde 4 yıllık sağkalım sağlar(4,5)
 Bu nedenle, allojenik HSCT'den sonra nüks yaygın bir sorundur ve AML hastalarının %25-55'inde görülür(6).
 R/R AML hastalarının kötü prognozu nedeniyle klinik çalışmalara fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır.
 R/R AML hastaları için tek bir standart tedavi yoktur. Bu hastalar için tedavi seçerken birçok faktörün dikkate alınması
gerekir.
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 Bu hastaların çoğu için Allojenik HSCT tek küratif tedavi yaklaşımıdır.
 Nakil öncesi lösemi yükünü azaltmak için kurtarma tedavisi verilir.
 Allojenik HSCT'den önce tam remisyona ulaşan hastalar daha olumlu sonuçlara sahiptir.
 Yoğun kurtarma rejimleri genellikle antrasiklin ve yüksek doz ARA-C den oluşmaktadır.
 Donör lenfosit infüzyonları, allojenik HSCT'den sonra nükseden hastalarda etkin olduğu göstermiştir.
 Yoğun tedaviyi tolere edilemeyen hastalar için (örneğin yaşlı AML hastaları), sonuç genellikle çok kötüdür ve yeni
ajanlarla kombinasyonlar gündeme gelmektedir.

2.ci HSCT, ilk transplantasyona göre daha yüksek transplant bağlantılı mortalite ile ilişkilidir(1).
Donör lenfosit infüzyonları (DLI'ler), ikinci allojenik HSCT'ye alternatif bir stratejiyi temsil edebilir.
Çünkü DLI'ler aynı zamanda bir graft-versus-lösemi (GvL) etkisi de sağlayabilir.
1. Kharfan-Dabaja MA, Labopin M, Polge E, et al. . Association of second allogeneic hematopoietic cell transplant vs donor
lymphocyte infusion with overall survival in patients with acute myeloid leukemia relapse. JAMA Oncol. 2018; 4:1245–1253

Oral venetoclax+ FLAG-IDA

13 R/R AML hastası FLA-V-IDA (1-7. günlerde verilen
FLAG-IDA artı venetoklaks) almıştır.
Bu 13 FLA-V-IDA hastasının sonuçları, geleneksel
FLAG-IDA ile tedavi edilen 81 R/R AML hastası ile
geriye dönük olarak karşılaştırıldı
venetoklaks ilavesi ile hematolojik toksisite gözlenmiyor.
Genel yanıt oranı (ORR), FLA-V-IDA ile tedavi edilen
hastalarda %69 iken,
FLAG-IDA ile tedavi edilen hastalarda %47 olmuştur

Blood count recovery in responding patients after FLAVIDA and FLA-IDA regimens for
neutrophils (ANC) and platelets (PLT)

faz Ib/II çalışmasında FLAG-IDA venetoklaks ile kombine edilmiştir.
Başlangıçta, hastalara 21 günlük bir venetoklaks tedavi uygulandı.
Ancak 6 hastanın 5'inde sepsis veya bakteriyemi gözlendikten sonra
venetoklaks programı 14 günlük bir küre indirildi.
35 (%74) R/R AML hastasının 26'sı genel bir yanıt elde etti ve %54'ü
CR/CRi elde etti.

Her iki çalışma, küçük ve erken olmasına rağmen, kombinasyon
tedavisi için cesaret vericidir.

Amaç:Allo-HCT'den sonra relaps AML’de 2.allo-HCT ve
DLI'den sonra genel sağkalımı (OS) karşılaştırmak.
Çalışmaya allo-HCT2 (n = 137) ve DLI (n = 281) alan
418 hasta dahil edilmiş. CR elde edildikten sonra
uygulandığında daha iyi sonuçlar elde edilirken ilk
nakilden sonra sı 6 aydan önce nükseden hastalarda
uygulandığında kötü sonuç elde edildi.
2 yıllık OS sırasıyla %25'e karşı %26'lık iken 5 yıllık OS
ise %15'e karşı %19’du.

• Daunorubisin ve sitarabin lipozomal formülasyonu olan
CPX-351, R/R AML hastalarında incelenmiştir.
•

Bir faz II denemesinde, 125 R/R AML hastası,
konvansiyonel kurtarma tedavisi veya CPX-351 almak
üzere 1:2 oranında randomize edilmiştir.

1 yıllık sağkalım her iki tedavi kolunda da benzerdi.
Düşük riskli sitogenetiğe sahip hasta alt grubunda, CPX-351
daha yüksek yanıt oranları (%27.6'ya karşı %39.3) ve genel
sağkalımı (OS) iyileştirdi ([HR], 0.55; P= 0.02).
Ancak CPX-351’in R/R AML’de onayı yoktur.
Bunun yerine CPX-351, s-AML, t-AML hastaları için birinci
basamak tedavi olarak onay aldı.
Bu örnekler, mevcut kurtarma tedavilerine yeni ajanların
nasıl eklenebileceğini göstermektedir.
Bununla birlikte, R/R AML'nin sonucunu iyileştirmek için
yeni ajanların birbirleriyle veya R/R AML'de standart tedavi
ile nasıl kombine edilebileceğini anlamak için daha fazla
çalışmaya ihtiyaç vardır.

Non intensive tedavi
• Yaşlı AML ve önemli komorbiditeleri olan hastalar için
tercih edilen tedavidir.
• AML'de desitabin ve azasitidinin onaylanmasından bu
yana, HMA'lar yaşlı AML hastaları için standart tedavi
haline gelmiştir.

488 yaşlı AML hastası ile yapılan bir
faz III çalışmasında azasitidin,
geleneksel tedavilerle (örn., LDAC)
medyan OS'yi 6,5'ten 10,4 aya
çıkarmıştır.

HMA'lar, yoğun tedavilerden sonra R/R AML hastaları için
2. veya 3. basamak tedavi olarak da kullanılmaktadır.
Uluslararası çok merkezli retrospektif veri tabanına dayalı
bir çalışma, 655 R/R AML hastasında HMA'ların
etkinliğini değerlendirdi.
HSCT'den sonra nüks eden veya indüksiyon tedavisine
dirençli hastalar dahil edildi.
HMA'lara en iyi yanıt %11'de CR ve %5,3'te CRi idi.
Tüm hastalar için medyan OS 6,5 ay iken, CR/CRi'ye
ulaşan hastalar için OS 21 aydı.

Venetoklaks
AML hastalarında antiapopitotik özelliği olan
BCL-2 gen ekspesyonunda artış görülür.
• Özellikle lökosit sayısı yüksek olan olgularda ve kötü
riskli sitogenetiği olan olgularda BCL-2 gen
ekspresyonu daha fazladır.
• Venetoclax (ABT- 199/GDC-0199) bir BCL-2
inhibitörüdür.
•

LDAC ve HMA'larla kombinasyon
halinde venetoklaksın cesaret verici
sonuçlar vermiştir.
Yaşlı (≥60 yaş) AML olgularında
LDAC+Venetoclax kombinasyonu, olguların
%54’ünde CR sağlanmıştır ve 30 günlük mortalite
oranı %6 olarak bildirilmiştir
Bu kombinasyonu alan hastalar CR/CRi oranları,
13.5 aylık medyan OS ile %64 idi.
Venetoklaks + plasebo ile kombinasyon halinde
HMA'ları karşılaştıran randomize bir çalışmada,
medyan OS, plasebo kolunda 9.6 aya kıyasla
venetoklaks kolunda 14.5 ay olmuştur. Ayrıca,
CR/CRi oranı plasebo kolunda 28.3'ten venetoklaks
kolunda 66.4'e yükseltilmiştir

Tek merkezli retrospektif bir çalışmada,
Ortanca yaş 62
R/R AML'li 33 hasta (HMA'da başarısız olan
20 hasta, allojenik HSCT'den sonra nüks eden
13 hasta) HMA ve venetoklaks ile tedavi
edildi
Genel yanıt oranı (ORR) %64 (n=21);
10 (%30) hasta CR,
7 (%21) CRi ve
4 (%12) lösemisiz duruma (MLFS) ulaştı
Tedaviye en iyi yanıt, medyan 2 (aralık 1-3) döngüden sonra
görüldü.
Yanıt oranları, daha önce allojenik HSCT veya HMA tedavisi
görmüş hastalar arasında benzerdi

Prospektif bir çalışmada, 10 günlük desitabin tedavisine
venetoklaks eklendi.

Çalışmadaki 168 AML hastasının 55’inde
(%33) R/R AML vardı.
Bu hasta grubunda (34/55 hasta) ORR %62
idi.
Ortanca OS, R/R AML hastalarında 7.8 ay
iken, yeni teşhis edilen AML hastalarında 18.1
aydı.
Bu erken veriler, venetoklaks
kombinasyonlarının R/R AML de tedavide
etkin rol oynayabileceğini göstermiştir

a. Overall survival (OS) in all patients

b. duration of CR/CRi in responding patients with ten-day decitabine and venetoclax.

•

2018 yılında FDA tarafından yaşlı AML hastaları için onaylanması
yaşlı AML tedavi seyrini olumlu yönde değiştirmiştir.

Başka bir terapötik hedef, seçici bir NEDD8 inhibitörü
Pevonedistat'tır. Relaps AML hastalarında etkinliği
göstermiştir

Hedefe yönelik tedaviler
 FLT-3 bir tirozin kinaz reseptörüdür
 Lenfoid ve miyeloid serinin gelişiminin erken
basamaklarında rol oynar.
 FLT-3 mutasyonu yeni tanı AML’li olguların %3035’in de internal tandem duplikasyon (ITD) ya da
tirozin kinaz domain (TKD) şeklinde bulunur(1,2)
 FLT-3 mutasyonu, gerek tanıda gerekse nükste
olumsuz bir prognostik belirteçtir.
 FLT-3 inhibitörleri 1. kuşak ve 2. Kuşak olmak üzere
iki gruptur:
 Birinci kuşak inhibitörler Sunitinib, Lestaurtinib,
Midostaurin, Tandutinib ve Sorafenib’ dir(3)
 İkinci kuşak inhibitörler ise Gilterinib, Quizartinib ve
crenolanib’ dir(4)
 İkinci kuşak FLT-3 inhibitörleri daha spesifiktir ve bu
nedenle yan etkileri daha azdır ve 1. kuşak FLT-3
inhibitörlerine göre daha potenttir(4,5)

1.Nakao M, Yokota S, ıwai T, Kaneko H, Horiike S, Kashima K, et al. ınternal tandem duplication of the flt3 gene found in acute
myeloid leukemia. Leukemia. 1996;10:1911-8.
2.Yamamoto Y, Kiyoi H, Nakano Y, Suzuki R, Kodera Y, Miyawaki S, et al. Activating mutation of D835 within the activation loop
of FLT3 in human hematologic malignancies. Blood. 2001;97(8):2434-9
3. Kelly LM, Yu JC, Boulton CL, Apatira M, Li J, Sullivan CM, et al. CT53518, a novel selective FLT3 antagonist for the treatment of
acute myelogenous leukemia (AML). Cancer Cell. 2002;1:421‐32.
4. Kiyoi H, Kawashima N, ıshikawa Y. FLT3 mutations in acute myeloid leukemia: Therapeutic paradigm beyond inhibitor
development. Cancer Sci. 2020;111(2):312-22.
5. Antar Aı, Otrock ZK, Jabbour E, Mohty M, Bazarbachi A. FLT3 inhibitors in acute myeloid leukemia: ten frequently asked
questions. Leukemia. 2020;34(3):682-96
.

MİDOSTAURİN:
1. kuşak FLT-3 inhibitörüdür

FDA ve EMA, FLT-3 (+)yeni tanı AML’li
hastalarda kemoterapi ile kombinasyon
halinde midostaurin tedavisini 2017 yılında
onaylamıştır.

Ülkemizde FLT-3(+)AML’li olgularda yoğun kemoterapiye uygun hastalarda remisyon indüksiyon
tedavisi ve konsolidasyon tedavisi ile kombine olarak kullanılması durumunda geri ödeme kapsam

RATIFY çalışmasında, TKD mutasyonu pozitif
olan 717 olgu incelenmiştir.
Olgular iki gruba ayrılmış:
 Bir gruba standart 7+3 remisyon indüksiyon
tedavisi+ midostaurin (2X50 mg/PO, D8-D21),
 Diğer grub ise 7+3 tedavisi +plasebo
uygulanmıştır.
Takip süresi medyan 59 ay olup, midostaurin alan
grubun plasebo alan gruba göre daha üstün medyan
toplam sağkalım (OS) (74.7 aya karşı 25.6 ay),
Dört yıllık OS (%51’e karşı %44), medyan olaysız
sağkalım (EFS) (8 aya karşı 3 ay) ve dört yıllık EFS
(%28’e karşı %21) saptanmıştır.
Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında ölüm oranında
%22 azalma sağlamıştır.
Yan etkiler açısından ise her iki grup benzer
bulunmuştur

SORAFENİB
Çoklu tirozin kinaz
inhibitörüdür.
SORAML çalışmasında, FLT-3 inhibitörü sorafenib’in 7+3 remisyon
indüksiyonu tedavisiyle kombinasyonunun medyan EFS’yi (21 aya
karşı 9 ay) ve üç yıllık EFS’yi (% 40’a karşı %22) iyileştirdiği
saptanmıştır.
Sorafenib’in hipometile edici ajanlarla (azasitidin veya desitabin)
kombinasyonu, yoğun kemoterapi için uygun olmayan FLT-3 (+)
AML’li hastalarda yüksek yanıt oranlarına neden olmuştur.
Sorafenib’in monoterapi olarak etkinliği incelendiğinde
FLT-3(+)AML’de orta düzeyde etkinlik gösterdiği ancak ilaca karşı
direnç geliştiği görülmüştür.
Bu nedenle tek ajan olarak kullanılmamaktadır.
Ayrıca Allo-HSCT sonrası idame tedavisi ile EFS ve OS’de düzelme
sağlanmaktadır.
Yan etkileri arasında ateş, ishal, kanama, kardiyak olaylar, el-ayak
sendromu ve döküntü bildirilmiş

Gilteritinib oral kullanılan 2. kuşak FLT3 inhibitörüdür.
Perl ve ark. relaps/refrakter FLT-3 (+) AML olgularında tek
ilaç olarak Gilteritinib ile klasik kemoterapiyi
karşılaştırmışlardır.
Bu çalışmada Gilterinib’in klasik kemoterapiye göre
medyan OS’i anlamlı uzattığı saptanmıştır (9.3 aya karşı 5.6
ay).
Medyan EFS Gilteritinib grubunda 2.8 ay ve tam remisyon
%34 olup; kemoterapi grubunda ise medyan EFS 0.7 ay ve
tam remisyon %15.3 idi.
Bu çalışma FLT-3 (+) R/R AML’li hastalarda
Gilteritinib’in kemoterapiye göre üstünlüğünü
göstermiştir. Yetişkin FLT-3 (+) R/R AML
hastalarında kurtarma kemoterapisi ile
gilteritinib’i (120 mg/gün/peroral) karşılaştıran
faz 3 ADMIRAL çalışması ile 2018 yılında FDA
tarafından bu ilacın kullanımı onaylanmıştır.

CRENOLANİB: Crenolanib FLT-3 ITD ve TKD mutasyonlarına karşı etkili ikinci kuşak bir FLT-3 inhibitörüdür.
Monoterapi olarak R/R AML hastalarında kullanılmış ve klinik fayda sağlanmıştır. Ancak hastalarda daha sonra nüks
gelişmektedir(1)
Bu nedenle standart tedavi ile kombinasyon çalışmaları yapılmıştır.
Crenolanib’in yeni tanı FLT3 pozitif AML hastalarında sitozin arabinozid ile ya daunorubisin veya idarubisin tedavisinden
oluşan 7+3 indüksiyon tedavisi ile kombinasyonunun değerlendirildiği çalışmada 1 yıllık sağkalım %67 olarak
belirtilmiştir(2).

1.Zhang H, Savage S, Schultz AR, Bottomly D, White L, Segerdell E, et
al. Clinical resistance to crenolanib in acute myeloid leukemia due to
diverse molecular mechanisms. Nat Commun. 2019;10(1):244-56.
2. Wang ES, Griffiths EA, Walter DB, Tallman MS, Goldberg AD,
Messahel B, et al. Tolerability and Efficacy of Crenolanib and
Cytarabine/Anthracycline Chemotherapy in Older Patients (Aged 61
to 75) with Newly Diagnosed FLT3-Mutated Acute Myeloid Leukemia
(AML). Blood. 2019;134(1):3829.

QUİZARTİNİB:
Quizartinib oldukça seçici ve etkili 2. kuşak bir FLT-3 inhibitörüdür.
•

Quizartinib’in FLT-3 (+) AML olgularında indüksiyon kemoterapisi ile kombinasyonda ve alloHSCT’den sonra
monoterapi olarak idame tedavisinde etkililik saptanmıştır(1,3)

• HSCT sonrası Quizartinibin güvenliğini değerlendiren bir başka çalışmada GvHD artış saptanmamıştır(2)
•

Faz III QUANTUM-R çalışması’n da R/R AML olgularında Quizartinib’in kurtarma tedavileri ile karşılaştırması yapılmış
ve ilacın etkinliği gösterilmiştir.

• Ancak ilacın etki süresi yaklaşık 3 ay gibi kısa olduğundan ilaca karşı direnç geliştiği düşünülmektedir(3)

1.Wang ES, Griffiths EA, Walter DB, Tallman MS, Goldberg AD, Messahel B, et al. Tolerability and Efficacy of Crenolanib and
Cytarabine/Anthracycline Chemotherapy in Older Patients (Aged 61 to 75) with Newly Diagnosed FLT3-Mutated Acute Myeloid
Leukemia (AML). Blood. 2019;134(1):3829.
2. Cortes J, Perl AE, Döhner H, Kantarjian H, Martinelli G, Kovacsovics T, et al. Quizartinib, an FLT3 inhibitor, as monotherapy in
patients with relapsed or refractory acute myeloid leukaemia: an open-label, multicentre, singlearm, phase 2 trial. Lancet
Oncol. 2018;19(7):889-903.
3. Sandmaier BM, Khaled S, Oran B, Gammon G, Trone D, Frankfurt O. Results of a phase 1 study of quizartinib as maintenance
therapy in subjects with acute myeloid leukemia in remission following allogeneic hematostem cell transplant. Am J Hematol.
2018;93(2):222-31.
4. Cortes JE, Khaled S, Martinelli G, Perl AE, Ganguly S, Russel N, et al. Quizartinib versus salvage chemotherapy in relapsed or
refractory FLT3-ıTD acute myeloid leukaemia (QuANTUM-R): a multicentre, randomised, controlled, open-label, phase 3 trial.
2019;20(7):984-97

QuANTUM-R denemesi, 367 FLT3-ITD (+) R/R AML
hastasını kaydeden randomize bir faz 3 denemeydi
Dikkat çekici bir şekilde, bu çalışmada ADMiRAL
çalışmasına kıyasla, yalnızca ilk CR süresi ≤6 ay olan
hastalar dahil edilmiştir.
245 hastaya quizartinib verildi.
122 hasta kemoterapi aldı (araştırmacıların seçimine göre
LDAC, MEC veya FLAG-IDA).
Quizartinib kolundaki medyan OS, kemoterapi kolundaki
4.7 aya karşı 6.2 idi (HR, 0.76, P = 0.02).
Quizartinib, Japonya’da FLT3-ITD (+) R/R AML
hastaları için onay almış olsa da, şu anda FDA veya EMA
tarafından onaylanmamıştır.

CD33 MONOKLONAL ANTİKORLARI
CD 33, AML olgularının %90’ından fazlasında
pozitiftir. Gemtuzumab ozogamisin (GO) ise
calicheamisin ile kombine halde anti CD33
monoklonal antikorudur ve bu ilacın etkinliği için
CD33 ekspresyonunun eşik değeri iyi
tanımlanmamıştır.
3325 erişkin hastanın değerlendirildiği bir çalışmada
7+3 tedavisine GO ilavesinin iyi veya orta riskli
sitogenetiği olan hastalar için nüks riskini azalttığı ve 5
yıllık ortalama sağkalımı iyileştirdiği gösterilmiştir.
Ancak olumsuz risk genetik özelliklerine sahip olan
hastalarda GO tedavisinin etkinliği gözlenmemiştir.
GO, yeni tanı konmuş CD33 (+) AML’li yetişkinlerin tedavisi için 7+3
tedavisi ile kombine olarak FDA tarafından 2017 yılında onaylanmıştır.

50-70 yaş aralığında 271 hastayı inceleyen çok
merkezli faz 3 ALFA0701 çalışmasında, 7+3
tedavisine GO eklenmesinin sadece EFS açısından
daha üstün olduğu ancak OS’de fark olmadığı
saptanmıştır.
GO tedavisinin bazı yan etkileri vardır. Şiddetli veya
ölümcül hepatik sinüzoidal obstrüksiyon sendromu
başta olmak üzere hepatotoksisite, infüzyonla ilgili
reaksiyonlar (anafilaksi dahil), kanama ve
teratojenitedir.
GO için çeşitli dozlar ve tedavi şemaları
kullanılmıştır ve daha yüksek dozlar artan toksisite
ile ilişkilidir

IDH RESEPTÖR İNHİBİTÖRLERİ
IDH mutasyonları IDH1 ve IDH2 bölgesinde olabilir ve
AML’li olguların %8-12’sinde pozitiftir.
ENASİDENİB: IDH2 mutasyonuna karşı
etkilidir.
Enasidenibin IDH-2 (+) yeni tanı AML
olgularında %73, sekonder AML olgularında ise
%63 yanıt oranına sahip olduğu gösterilmiştir.
Hastaların %5’inde grade 3 toksisite gelişir.
Başlıca yan etkileri diferansiasyon sendromu ve
ishaldir. Enasidenib R/R IDH2 (+) olgularda FDA
tarafından onaylanmıştır(1).
100 mg/gün olarak progresyona kadar
kullanılması önerilir.
Tedavi süresi en az 6 ay olmalıdır

1https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_d ocs/label/2017/209606s000lbl.pdf

7,7 aylık ortalama takipte, R/R AML hastalarında ortalama genel
sağkalım 9.3 ay, tahmini 1 yıllık sağkalım %39’du.
Tam veya kısmi remisyona ulaşan hastalarda ortalama sağkalım
sırasıyla 19.7 ay 14,4 ay olmuştur

Tek ajan enasidenib'in iyi tolere edildiğini IDH2 (+) R/R
AML'li hastalarda 9 aydan fazla medyan sağkalım(+)

İVOSİDENİB:
IDH1 mutasyonu olan olgularda
%24.7 tam remisyon (CR) ve %8
oranında parsiyel hematolojik
yanıtlı CR sağlamıştır.
Olguların ≥%5’in de tedavi ilişkili
grade 3 advers olaylar gelişmiştir.
QT mesafesinde uzama,
diferansiasyon sendromu, porterior
reverzibl ensefalopati sendromu ve
gulian barre sendromu yan
etkilerindendir.
IDH1 inhibitörü tedavisine hasta
tolere ettiği ve tedaviye yanıtlı
olduğu sürece devamı önerilir.
Ivosidenib IDH1 mutasyonu
pozitif olan hem relaps/refrakter
olgularda, hem de ≥75 yaş yeni
tanı olgularda FDA tarafından
onaylanmıştır

• OLUTASİDENİB: Faz 1 çalışması (NCT02719574), IDH1 mutasyonu olan AML veya MDS hastalarında
yapılmıştır.
• R/R AML’de tek ajan olarak %41 ve kombinasyon tedavisi olarakta %46 yanıt oranına sahiptir(1). Faz 2
çalışması, tek ajan olarak ve Azasitidin ile kombinasyon halinde devam etmektedir(2).

1.Watts JM, Baer MR, Yang J, Prebet T, Lee S, Schiller GJ, et al. Olutasidenib (FT-2102), an ıDH1m inhibitor as a
single agent or in combination with azacitidine, induces deep clinical responses with mutation clearance in patients
with acute myeloid leukemia treated in a phase 1 dose escalation and expansion study. Blood. 2019;134:231.
2. Botton SD, Yee KWL, Recher C, Wei A, Montesinos P, Taussig P, et al. Effect of olutasidenib (FT-2102) on
complete remissions in patients with relapsed/refractory (R/R) mıDH1 acute myeloid leukemia (AML): Results from a
planned interim analysis of a phase 2 clinical trial. J Clin Oncol. 2021;39(15):7006.

HEDGEHOG YOLU İNHİBİTÖRLERİ:
Glasdegib oral hedgehog yolu inhibitörüdür ve 100 mg/gün
oral olarak kullanılır.
•

BRIGHT AML 1003 çalışmasında düşük doz sitozin
arabinozid (2x20 mg SC D1-10) ile bu ilacın Glasdegib ile
kombinasyonu karşılaştırılmıştır.

• Ortalama takip süresi 20 ay olup; CR ve medyan OS oranları
kombinasyon kolunda daha üstün saptanmıştır.
•

Glasdegib yoğun tedavi için uygun olmayan yeni tanı ≥75
yaş AML hastalarında düşük doz sitozin arabinozid ile
kullanım için FDA onayı almıştır(1).

•

Glasdegib teratojeniktir ve ventriküler fibrilasyon, taşikardi,
QT mesafesinde uzama gibi kardiyak yan etkileri vardır(2).

•

Bu nedenle tedaviden önce, tedavinin birinci haftasında ve
sonraki 2 ay boyunca ayda bir olarak EKG takibi
yapılmalıdır.

• Ayrıca Glasdegib CYP3A4 inhibitörleri ile etkileşir ve bu
yüzden güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte
kullanılmamalıdır.
• Orta ve ileri derecede güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile
beraber kullanılacaksa Glasdegib dozu azaltılmalıdır

1.https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_d ocs/label/2020/210656s002s004lbl.pdf
2.https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_d ocs/label/2018/210656s000lbl.pdf

POLO-LİKE KİNAZ İNHİBİTÖRLERİ:
• Polo like kinaz serin/treonin kinaz ailesindendir ve AML olgularında artmış ekspresyonu sözkonusudur.
Volasertib bir polo like kinaz inhibitörüdür.
• Yoğun indüksiyon kemoterapisine uygun olmayan 87 hastalık çok merkezli bir çalışmada incelenmiştir(1)
• Olguların bir kısmına düşük doz sitozin arabinozid, diğer kısmına ise bu ilaç ile kombine olarak volasertib
verilmiştir.
• Tam remisyon oranı kombinasyon grubunda diğer gruba göre anlamlı yüksek saptanmıştır (%30’a karşı
%13.3).
• Yan etkiler ise gastrointestinal yan etkiler ve sitopenidir. 2016 yılında FDA volasertib’i AML tedavisinde çığır
açan bir ilaç olarak adlandırmıştır.

1.Döhner H, Lübbert M, Fiedler W, Fouillard L, Haaland A, Brandwein JM, et al. Randomized, phase 2 trial of lowdose cytarabine with or without volasertib in AML patients not suitable for induction therapy. Blood. 2014;124(9):
1426-33.

Targeting Immune Checkpoints in AML
Inhibition of T/NK Cells by Immune Checkpoints1

1. Kursunel. EBioMedicine. 2017;23:6. 2. Daver. ASH 2020. Abstr 1041.
3. Sallman. ASH 2020. Abstr 330. 4. Brunner. ASH 2020. Abstr 657.

Antibodies under clinical investigation


Nivolumab (anti–PD-1)2



Ipilimumab (anti–CTLA-4)2



Magrolimab (anti-CD47)3



Sabatolimab (anti–Tim-3)4

Slide credit: clinicaloptions.com

PD1 İNHİBİTÖRLERİ:
Nivolumumab ve pembroluzimab PDL1
inhibitörleridir. Relaps AML olgularında
Azasitidin ile Nivolumab
kombinasyonunun güvenli ve etkili
olduğu saptanmıştır(1).
Yeni tanı AML veya yüksek riskli MDS
olan 44 olguda idarubisin ve sitozin
arabinozid ile nivolumumab
kombinasyonun 18.5 ay relapssız
sağkalım süresini sağladığı
saptanmıştır(2)

1.Daver N , Garcia-Manero G , Basu S, Boddu PC, Alfayez M, Cortes JE, et al. Efficacy, safety, and biomarkers of
response to azacitidine and nivolumab in relapsed/refractory acute myeloid leukemia: a nonrandomized, open-label,
phase ıı study. Cancer Discov. 2019;9(3):370-83.
2. Ravandi F, Assi R, Daver N, Benton CB, Kadia T, Thompson PA, et al. ıdarubicin, cytarabine, and nivolumab in
patients with newly diagnosed acute myeloid leukaemia or high-risk myelodysplastic syndrome: a single-arm, phase
2 study. Lancet Haematol. 2019;6(9): 480-8.
3.Becker PS, Foran JM, Altman JK, Yacoub A, Castro JE, Sabbatini P, et al. Targeting the CXCR4 Pathway: Safety,
Tolerability and Clinical Activity of Ulocuplumab (BMS-936564), an Anti-CXCR4 Antibody, in Relapsed/Refractory
Acute Myeloid Leukemia. Blood. 2014; 124(21):386.

Sabatolimab + HMA Therapy in AML: Phase Ib Study Design

 Multicenter dose-escalation phase Ib
Adults with ND or R/R AML to
≥1 therapy (decitabine arm
only), HMA naive, and
ineligible for induction
chemotherapy
(N = 50)

Decitabine 20 mg/m2 Days 1-5 +
MBG453* every 28 days
Azacitidine 75 mg/m2 Days 1-7 +
MBG453* every 28 days
*Escalating doses of MBG453 were given IV at 240 or
400 mg Q2W (Days 8, 22) or 800 mg Q4W (Day 8).

 Primary endpoint: safety and tolerability
 Secondary endpoints: PK, efficacy (by IWG)
Borate. EHA 2020. Abstr S185.

Slide credit: clinicaloptions.com

Sabatolimab + HMA Therapy in AML: Efficacy

Evaluable Patients (%)
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MBG453 + Decitabine MBG453 + Azacitidine

ORR with MBG453 + decitabine in patients with
R/R AML (26 evaluable) was 23% (all CRi)
Borate. ASH 2020. Abstr S185.
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CXCR4 İNHİBİTÖRLERİ:
CXCR4 AML blastlarında eksprese edilir.
Ulocuplumab CXCR4 monoklonal antikorudur ve AML hücrelerinin apopitozisini tetikler.
İlk klinik çalışmada relaps/refrakter 73 AML olgusunda bu ilaç mitoksantron, etoposid ve sitozin arabinozid ile
kombinasyon halinde kullanılmış ve olguların %51’inde inkomplet kemik iliği iyileşmesi ile birlikte olan
komplet remisyon sağlanmıştır(3).

T-Cell–Directed Therapy for AML: BiTE vs CAR T-Cells
CAR T-Cell

BiTE

Genetically modified
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BiTE and CAR T-cell therapies engage the immune system
Maino. Exp Rev Hema. 2016;9:563.
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Phase I Study of CD33/CD3 BiTE AMG 330: Responses
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 8 responders: 3 CRs (cohorts 11, 15, 16), 4 CRi (cohorts 9, 9, 12, 15), 1 MLFS (cohort 2);
3 total responders of 14 treated patients in cohorts 15-17
 Minimal effective dose established as 120 µg/day, based on the 7 patients with CR/CRi
 Responses observed starting after cycle 1, sustained for median of 38.5 days (range: 14-121)
 1 patient with CRi in cohort 15 bridged to allogeneic HSCT
Ravandi. ASCO 2020. Abstr 7508.
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Flotetuzumab (MGD006):
CD123 x CD3 Bispecific DART
Molecule
• Bivalent, bispecific (CD3 x CD123)
construct coengaging T-cells with a
tumor-associated antigen
• DART: dual-affinity retargeting agent
• CD123: low-affinity receptor for IL-3
• Usually present on basophils,
monocytes, hematopoietic
progenitor cells, plasmacytoid
dendritic cells
• Overexpressed on leukemic
stem cells in hematologic
malignancies, including AML
• Flotetuzumab engineered to redirect
T-cells to kill tumor cells and
recognize tumors regardless of TCR,
MHC

Uy. ASH 2018. Abstr 764. Uy. Blood. 2021;137:731.

Image not available

AXL inhibitörü
Ön çalışma için izin aldı
Bemcentinib (BGB324
Loges S, Heuser M, Chromik J, et al. The combination of
bemcentinib, a novel, oral, selective axl-inhibitor and lowdose cytarabine yields durable responses in aml patients
unfit for intensive chemotherapy. Presented at: 2019 EHA
Congress; June 13-16, 2019; Amsterdam, Netherlands.
Abstract PF259.

Sonuç
 FLT3 veya IDH inhibitörleri AML hastaları için
hedefli tedaviler olarak onaylanmıştır
 IDH inhibitörü ivosidenib, IDH1 mutasyonlu R/R
AML’li ve IDH1 mutasyonlu yeni tanı almış
hastalar için birinci basamak tedavi olarak
onaylanmıştır.

•

•

 FLT3 inhibitörü gilteritinib, FLT3 mutasyonlu R/R
AML hastalarında onaylanmıştır

•

 HMA ve IDHi kombinasyonu, etkileyici yanıt
oranları ve tolere edilebilirlik profili sağlar

•

 Gemtuzumab ozogamisin + indüksiyon
kemoterapisi, uygun riskli sitogenetiği olan
hastalarda en etkili gibi görünmektedir.

•

T hücresine yönelik tedaviler (bispesifik ajanlar)in
AML’de kullanımı ile ilgili çalışmalar devam
etmektedir.
HMA ile immune check point inhibitörlerinin
kombinasyonları, relaps ve düşük riskli AML'de
umut vericidir (örneğin, TP53 mutant AML için
magrolimab + azasitidin)
Yeni ajanlar lösemi kök hücrelerini ve moleküler alt
kümelerini hedef alıyor (RAR∝, NPM-1 ve
KMT2A-mutant AML)
Akış sitometrisi ya da moleküler yöntemlerle MRD,
AML'de genel ve nükssüz sağkalım ile güçlü bir
şekilde ilişkilidir
MRD-pozitif AML hastalığını ortadan kaldırabilen
ajanlara ihtiyaç vardır

Teşekkürler
drmaslaner@hotmail.com

