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0. Presentació

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 
La missió del Institut Català d’Oncologia (ICO) és treballar per reduir el impacte del càncer a Catalunya. En el desglossament 
d’aquesta missió, juntament amb la prevenció i la recerca, es troba el tractament de la malaltia com a part integral. Actual-
ment s’estan produint canvis importants en el món del tractament oncològic, amb la introducció de nous fàrmacs i noves 
dianes terapèutiques. Per aquesta raó, hem d’assegurar la millor utilització dels recursos disponibles en base a la millor evi-
dència possible. El gran repte actual és l’avaluació d’aquestes noves estratègies terapèutiques i tecnològiques amb criteris 
d’eficiència conjuntament amb un esforç continuat d’avaluació dels resultats. 

En aquest escenari, entre els objectius de la institució per assolir aquesta missió, es troba el d’oferir una atenció basada 
en l’evidència, a través d’una eina fonamental com són les guies de pràctica clínica (GPC). Aquestes guies ens ajuden a 
mantenir l’equitat terapèutica entre els pacients, i com a conseqüència, el desenvolupament, la implantació i l’avaluació de 
resultats de GPC es consideren eines idònies per portar endavant l’atenció basada en l’evidència. Així mateix, les GPC con-
stitueixen una eina fonamental per a la discussió terapèutica amb el pacient, que permeti arribar a una presa compartida 
de decisions. En el nostre àmbit les denominarem Guies terapèutiques de l’ICO (ICOPraxis).

El punt de partida per al treball de les Guies terapèutiques del ICO és, òbviament i de manera natural, les ONCOGUIES 
(www.aatrm.net) donada l’elevada implicació dels professionals de l’ICO en el seu desenvolupament. A partir d’elles es farà 
l’adaptació i concreció a la realitat de la nostra institució concentrant els esforços en la part dels tractaments, tant farma-
cològics com de radioteràpia.

Objectius: 

 » Desenvolupar, difondre, implementar i avaluar resultats de la ICOPraxi per al tractament de la leucèmia limfàtica crònica.
 » Disminuir la variabilitat terapèutica entre els pacients tractats en els diversos centres d’aquesta institució.
 » Implementar els resultats de la terapèutica en els pacients onco-hematològics tractats d’acord amb les recomanacions 

d’aquesta guia. 

DESCRIPCIÓ DE LA CONDICIÓ CLÍNICA OBJECTE DE LA GPC
Leucèmia Limfàtica Crònica

IDENTIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ D’ESTUDI 
Pacients adults diagnosticats de Leucèmia Limfàtica Crònica.

EQUIP DE DESENVOLUPAMENT DE LA GUIA 

Integrants dels grup:
Integrants del grup:
Dra. Ana Carla Oliveira. HCL ICO Hospitalet 
Dra. Anna Lucas Calduch. ONC RDT ICO Hospitalet 
Dr. David López Sisamon. FAR ICO Badalona.
Dra. Christelle Ferrà Coll. HCL ICO Badalona.
Dra. Núria Quer Margall. FAR ICO Girona.
Dra. Carme Muñoz Sánchez. FAR ICO Hospitalet
Dra. Victoria Tuset Bertran. ONC RDT ICO Badalona
Dr. Josep Mª Roncero i Vidal. HCL ICO Girona
Coordinació: Sandra Fontanals Martínez. FAR ICO.

Revisors externs:
Dr. Julio Delgado. Servei d’Hematologia. Hospital Clínic.
Dr. Jose A. García Marco. Servicio de Hematologia. Hospital Universitario Puerta de Hierro 

http://www.aatrm.net/
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Grup d’Atenció farmacèutica de la Xarxa Oncològica. 
Membres: Hospital Municipal de Badalona (Dra.Muro), Hospital Blanes-Calella (Dra. Parada), Hospital Figueres (Dr. Quiño-
nes), Hospital d’Igualada (Dr. Capdevila, Dr. Serrais), Parc Hospitalari Martí i Julià (Dra. Malla, Dra. De Puig), Hospital Martorell 
(Dra. Estelrich), Hospital de Mataró (Dra.Gurrera), Hospital de Palamós (Dra. Lòpez), Hospital de Sant Pere de Ribes (Dr. Asen-
sio, Dra. Boleda, Dra. Pujol), Hospital de Vilafranca (Dra. Arranz, Dra. Martínez), ICO L’Hospitalet (Dra. Clopés, Dr. Fernández de 
Sevilla, Dr. Germà, Dr. Garcia, Dra. Martínez), ICO Girona (Dr. Brunet, Dr. Gallardo, Dr. Rubió, Dr. Soler, Dr. Vilà), ICO Badalona 
(Dr. Ribera, Dr. Trelis), Pla Director d’Oncologia (Dr. Espinàs), Servei Català de la Salut (Dra. Campanera, Dra Casas, Dr. Pelaez, 
Dra. Prat,  Dra. Rey, Dra. Roig, Dra. Zara).

Comissió farmacoterapèutica de l’ICO.

Responsables de l’àrea d’evidència científica: 
Dra. Anna Clopés Estela. Direcció Programa Política Medicament. Institut Català d’Oncologia
Dr. Josep Ramón Germà Lluch. Direcció Coneixement i Científica. Institut Català d’Oncologia
Dr Josep Mª Ribera Santasusana,  Cap del Servei d’Hematologia Clínica. Institut Català d’Oncologia, Badalona
 
Responsable de direcció: 
Dra. Candela Calle. Direcció General. Institut Català d’Oncologia.

CONFLICTE D’INTERÈS
Els autors han realitzat una declaració de conflicte d’interès.
No hi ha hagut finançament extern, i els finançadors de l’ICO no han influït en les recomanacions emeses en aquesta guia.

REVISIÓ DE LA LITERATURA: FONTS CONSULTADES
Fonts per a localitzar altres GPC

National Guideline Clearinghouse http://www.guideline.gov/

Guiasalud http://www.guiasalud.es/home.asp

Guidelines International Network (GIN) http://www.g-i-n.net/

GPC del NICE http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidelines.completed

The Scottish Intercollegiate Guidelines (SIGN) http://www.sign.ac.uk/

Tripdatabase http://www.tripdatabase.com/index.html

National Comprehensive Cancer Network (NCCN)  http://www.nccn.org/

Cancer Care Notario http://www.cancercare.on.ca/index_practiceGuidelines.htm

ASCO http://www.asco.org/guidelines

Agency for Health research and quality (AHQR) http://www.ahrq.gov/

ONCOGuies www.aatrm.net

Bases de dades
•	  Cochrane Library: http://www.cochrane.org/

Medline
•	 Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

http://www.guideline.gov/
http://www.guiasalud.es/home.asp
http://www.g-i-n.net/
http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidelines.completed
http://www.sign.ac.uk/
http://www.tripdatabase.com/index.html
http://www.nccn.org/
http://www.cancercare.on.ca/index_practiceGuidelines.htm
http://www.asco.org/guidelines
http://www.ahrq.gov/
http://www.cochrane.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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METODOLOGIA DE REVISIÓ SISTEMÀTICA DE L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA I GRADACIÓ DE 
L’EVIDÈNCIA.
En general, es prefereix descriure els fonaments de les recomanacions en dues escales, una que descriu el nivell d’evidència 
i una altra sobre el grau de la recomanació.

Nivells d’evidència segons ASCO

Nivell Tipus d’evidència

I Obtinguda de metanàlisi de estudis múltiples, ben dissenyats, controlats o d’assaigs clínics d’elevat poder aleatoritzats, controlats.

II Obtinguda de com a mínim d’un estudi experimental ben dissenyat o assaig clínic controlat aleatoritzat de baix poder.

III Obtinguda d’estudis ben dissenyats, quasi experimentals, com els estudis no aleatoritzats, casos-controls, cohorts, entre d’altres. 

IV Obtinguda d’estudis ben dissenyats, no experimentals com els estudis descriptius comparatius i de casos. 

V Obtinguda de la comunicació de casos i d’experiències clíniques. 

Graus de recomanació segons ASCO

Grau Origen de l’evidència

A Evidència de tipus I o de resultats consistents de múltiples estudis de tipus II, III o IV

B Evidència de tipus II, III,  o IV i resultats generalment consistents

C Evidència de tipus II, III o IV, però resultats inconsistents

D Poca o cap evidència empírica sistemàtica

La metodologia utilitzada per a l’elaboració de la guia es recull en el Manual per al Desenvolupament de Guies de Pràc-
tica Clínica i avaluació de resultats en el malalt oncològic (Manual-ICOPraxis).
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A- LA LEUCÈMIA LIMFÀTICA CRÒNICA

A.1 INTRODUCCIÓ 

La leucèmia limfàtica crònica (LLC), és una alteració hematopoètica monoclonal caracteritzada per una expansió progres-
siva de limfòcits de la línia B. Aquests limfòcits morfològicament madurs però menys immunològicament, s’acumulen a la 
sang, medul·la òssia, nòduls limfàtics i melsa (1-4).

La LLC presenta una prevalença de 3,5 casos/10.000 habitants i una incidència anual de 3-4 casos nous/100.000 habitants. 
Afecta principalment a adults a partir dels 50 anys, essent el 80% dels casos diagnosticats en pacients de més de 60 anys i la 
mitjana d’edat al diagnòstic de 72 anys. Presenta una incidència creixent en les successives dècades de la vida i afecta amb 
més freqüència homes que dones (ràtio 2:1). 

S’estima que els nous casos anuals de LLC a Catalunya són aproximadament uns 300 pacients. La mediana de supervivència 
al diagnòstic es molt variable (3). La taxa de mortalitat ajustada per edat va ser de 1,5 per cada 100.000 homes i dones per 
any en el període 2003-2007 als EUA. La supervivència relativa als 5 anys per al període 2001-2007 a   partir de les 17 àrees 
geogràfiques SEER va ser 78,0%(2).

El inici del tractament en estadis precoços de la malaltia no millora les expectatives dels pacients afectes de LLC que a més, 
sovint estan asimptomàtics. D’altra banda, els tractaments convencionals que s’administren quan apareixen símptomes de 
la malaltia generalment no tenen una finalitat curativa, sinó que pretenen només el control de la malaltia intentant generar 
un mínim de toxicitat. Per tot això, és imprescindible identificar aquells pacients que presentaran una evolució més agres-
siva de la malaltia, amb una esperança de supervivència curta. Aquests pacients podrien beneficiar-se de tractaments més 
agressius i alhora més eficaços en el control de la malaltia, en què seria acceptable una toxicitat més elevada ja que la he-
mopatia compromet la seva supervivència. Caldrà adoptar una estratègia terapèutica per a cada pacient segons l’objectiu 
que es persegueixi(5).

A.2 PRESENTACIÓ CLÍNICA 

a.2.1 Leucèmia Limfàtica crònica

El diagnòstic de LLC requereix la presència de 5 x 109 limfòcits en sang perifèrica amb la seva clonalitat confirmada per cito-
metria de flux. Els limfòcits monoclonals presenten una morfologia característica, són petits, madurs, amb escàs citoplasma 
i cromatina esquarterada. És freqüent la presència d’ombres de Gumprecht. La barreja cel·lular amb presència de limfòcits 
més grans, de morfologia atípica, amb nucli fes o de prolimfòcits en un percentatge inferior a 55% és compatible amb LLC 
atípica (4,5,6).

Per imunofenotip, els limfòcits de la LLC mostren positivitat per CD5, CD19, CD20 i CD23 a més de restricció de cadenes 
lleugeres. La intensitat del CD20 i del CD79 i cadenes de immunoglobulines de superfície és característicament feble.

a.2.2 Limfocitosi B monocLonaL:

Es defineix com la presència de limfocitosi amb morfologia i immunofenotip compatibles amb LLC però en quantitat infe-
rior a 5 x 109/mm3 i sempre en absència de limfadenopaties o visceromegàlies palpables per exploració física o per proves 
d’imatge, absència de citopènies i de símptomes relacionats a LLC.

a.2.3 Limfoma Limfocític pur

Presència d’adenopaties i/o visceromegàlies amb menys de 5 x 109/mm3 limfòcits monoclonals en sang perifèrica. És acon-
sellable la confirmació diagnòstica per biòpsia ganglionar sempre que sigui possible.

A.3 ESTUDI DIAGNÒSTIC RECOMANAT

El diagnòstic de la LLC s’estableix amb els següents criteris:
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 » El diagnòstic de LLC requereix la presència d’un mínim de 5000 limfòcits/µL a sang perifèrica. La clonalitat dels limfòcits 
circulants s’ha de confirmar per citometria de flux

 » Les cèl·lules leucèmiques són característicament de mida petita, madures, amb un citoplasma escàs, un nucli sense 
evidència de nuclèols i amb una cromatina parcialment agregada.

Les cèl·lules de la LLC co-expressen l’antigen T CD5 i els antígens B de superfície CD19, CD20 i CD23. Els nivells de immu-
noglobulina de superfície, CD20 i CD79b són característicament dèbils comparats amb els que es troben normalment als 
limfòcits B normals. Cada clona de cèl·lules leucèmiques presenta una expressió restringida de cadenes lleugeres λ o κ.

A.4 ESTADIATGE: CLASSIFICACIÓ RAI I BINET 

Estadiatge Rai (7,8)

Aquest sistema de determinació d’estadis classifica la leucèmia en diferents estadis del 0 al IV segons si el pacient presenta 
o no algun de determinats trastorns. 

Estadi 0. Limfocitosi sense limfadenopaties, visceromegàlies o citopènies.
Estadi I. Limfocitosi i limfadenopaties
Estadi II. Limfocitosi i hepatomegàlia i/o esplenomegàlia amb o sense adenopaties
Estadi III. Limfocitosi i Hb < 110 g/L amb o sense adenopaties/organomegàlia
Estadi IV. Limfocitosi i plaquetes <100 X 109/L amb o sense limfadenopaties/organomegàlia 

** Nota: el límit de la xifra d’Hemoglobina (Hb) varia entre els estadis de Rai i de Binet

Estadiatge Binet (9). Es basa en el número d’àrees ganglionars afectades i amb la presència d’anèmia o trombocitopènia

àrees que es consideren per l’estadiatge.

1. Cap i nuca, incloent l’anell de Waldeyer (compten com una àrea, fins i tot si hi ha més d’una àrea ganglionar afecta)
2. Aixella (les dues aixelles compten com una)
3. Engonals (els dos compten com una àrea) 
4. Melsa palpable
5. Fetge palpable

Estadi A. Hb 100 g/L o més i plaquetes de 100X109/L o més i 2 o menys àrees ganglionars afectades
Estadi B. Hb 100 g/L o més i plaquetes de 100X109/L o més i 3 o més àrees ganglionars afectades
Estadi C. Tots els pacients que tinguin Hb menor de 100 g/L  i/o  plaquetes inferiors a 100X109/L 

A.5 FACTORS PRONÒSTICS 

La definició dels factors pronòstics que permetin identificar els pacients amb LLC que presentaran progressió més prime-
renca de la malaltia, especialment aquells en estadis inicials, ha estat objecte d’estudi de diversos autors.

En aquest sentit es consideren factors indicatius d’un pitjor comportament clínic la morfologia atípica dels limfòcits, la 
elevació de la LDH i de la beta-2 microglobulina, un patró difús d’infiltració en la biòpsia de medul·la òssia, positivitat dels 
limfòcits per CD38 i ZAP-70 per citometria de flux, l’estat mutacional del gen de les immunoglobulines i les alteracions 
cromosòmiques per FISH (10,-16).

Malgrat molts dels factors pronòstics descrits poden ser determinats en la pràctica clínica diària, no es disposa de prou evi-
dència en la bibliografia com per recomanar canvis en el maneig clínic del pacient. Altres tenen elevat valor pronòstic però 
no es poden utilitzar en la gran majoria de centres pel seu cost i laboriositat. N’és un exemple l’anàlisi de l’estat mutacional 
del gen de les cadenes pesades de la immunoglobulines (Ig), i més concretament l’absència de mutació d’aquest gen, la 
qual confereix mal pronòstic en la LLC (17,18). Actualment es consideren com a factors pronòstics més determinants de 
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cara al maneig clínic de la LLC les alteracions cromosòmiques de les cèl·lules leucèmiques detectades mitjançant hibridació 
in situ per  fluorescència (FISH).

Factors pronòstics “clàssics”

Clínics:
1. Estadiatges clínics de Rai i Binet (7,9)
2. Temps de duplicació limfocitària (19)

De laboratori:
1. Morfologia atípica dels limfòcits (20)
2. Beta-2 microglobulina sèrica (12)
3. Patró d’infiltració de la BMO (14)

Factors pronòstics “nous”

Immunofenotip:
1. CD38 (15,17)
2. ZAP-70 (16,21)

FISH (22,23)
Estat mutacional IgVH (24)

a.5.1 aLteracions cromosòmiques

La tècnica d’hibridació fluorescent in situ (FISH) permet l’estudi dels cromosomes en el període previ a la divisió (interfase). 
Aquest fet és fonamental en la LLC i en general en totes les malalties amb un baix índex proliferatiu tumoral, donat que és 
molt difícil aconseguir cèl·lules en divisió per analitzar-ne el cariotip per citogenètica convencional.

Les quatre principals alteracions cromosòmiques que trobem en la LLC són la deleció 13q (en el 55% dels casos), la deleció 
11q, que afecta el gen ATM (18% dels casos), la trisomia 12 (16% dels casos) i la deleció 17p que afecta el gen de la p53 (7% 
dels casos). 

Döhner i cols (22) proposen la estratificació dels pacients amb LLC en funció de les alteracions cromosòmiques, essent di-
ferent la supervivència global (SG) dels respectius subgrups. Segons els autors, es consideren de bon pronòstic els pacients 
amb deleció 13q aïllada (SG estimada de 133 mesos), aquells amb trisomia12 i sense deleció 11q ni 17p (SG estimada de 
114 mesos) i aquells amb FISH normal (SG estimada de 111 mesos). Contràriament, les alteracions que confereixen mal 
pronòstic segons l’estudi són la deleció 11q sense deleció 17p (SG estimada de 79 mesos) i la deleció 17p aïllada o acom-
panyada de qualsevol altra alteració (SG estimada de 32 mesos) (veure apartat a.5.1.1). 

Es recomana la determinació dels factors pronòstics esmentats prèviament, segons la disponibilitat del centre, a tot pacient 
amb LLC de diagnòstic recent. Tanmateix, cal dur a terme l’estudi de les quatre principals alteracions cromosòmiques per 
FISH al diagnòstic i abans d’iniciar cada línia de tractament, especialment en el grup de pacients joves i sense criteris de 
fragilitat, donat que la presència de delecions podria condicionar el tipus d’esquema terapèutic a utilitzar .

a.5.1.1 Deleció 17p

La incidència d’aquesta alteració citogenètica de mal pronòstic és del 5-8% en pacients de recent diagnòstic i del 53% en 
pacients resistents a la fludarabina (F). Aproximadament el 80% dels pacients amb deleció 17p també presenten mutació 
del gen p53 de l’al·lel restant.  Tanmateix s’ha demostrat que el pronòstic és semblant per als pacients que presenten 
mutació de p53 sense la deleció de 17p (25). És sabut que no tots els pacients tenen la mateixa quantitat de cèl·lules amb 
aquesta alteració, i es considera probable que el comportament empitjori amb la selecció i expansió del clon alterat amb 
els successius tractaments. A efectes pràctics considerarem que una LLC presenta la deleció 17p si aquesta és present al-
menys en un 20% dels nuclis estudiats per FISH. 

Els pacients amb la deleció 17p13q presenten una baixa probabilitat de respondre als tractaments que han demostrat ser 
eficaços en la LLC.  Segons l’estudi del Grup alemany de LLC (estudi CLL8) la probabilitat d’assolir una resposta completa 
(RC) en aquests pacients és del 2,3% (26). En conseqüència, acostumen a tenir una supervivència inferior des del moment 
en què es necessari iniciar el tractament, en comparació amb els pacients amb LLC que no presenten aquesta anomalia 
cromosòmica (27). Donat que alguns pacients amb alteració de 17p i/o TP53 poden tenir llargues supervivències, els criteris 
a aplicar per a iniciar tractament seran els mateixos que els que s’utilitzen per a pacients amb LLC sense aquestes alteracions 
citogenètiques (28).

A més de presentar una SG més curta, pacients amb 17p també presenten un més curt interval lliure de tractament (ILT) i 
una pitjor resposta al mateix (27). Recentment, s’ha publicat un dels pocs estudis prospectius fets en pacients amb LLC en 
estadi inicial que confirma el valor de la positivitat per CD38 i de la deleció 17p en determinar una pitjor supervivència lliure 
de progressió (SLP) (29).
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A.6 CRITERIS D’INICI DE TRACTAMENT

Els criteris d’activitat es defineixen segons la presència d’un o més dels següents factors (4):

 » símptomes relacionats amb la malaltia:
•	 (a) Pèrdua de pes igual o superior al 10% del pes corporal en un període de 6 mesos
•	 (b) Astènia significativa amb un ECOG igual o superior a 2 atribuïble a la malaltia, que interfereixi en les activitats de 

la seva vida diària 
•	 (c) Febre de 38º o més mantinguda per un període superior a 2 setmanes sense causa infecciosa que la justifiqui
•	 (d) Sudoració nocturna durant més d’un mes sense causa infecciosa que la justifiqui.

 » adenopaties voluminoses (>10cm de diàmetre) o adenopaties de creixement progressiu o simptomàtiques

 » esplenomegàlia gegant (>6cm per sota del vorell costal) o esplenomegàlia progressiva o simptomàtica

 » limfocitosi progressiva (increment de >50% en període de 2 mesos) o un temps de duplicació limfocitari <6 mesos 
(increment >100% en menys de 6 mesos si limfocitos > 30x109/L)

 » signes d’insuficiència medul·lar progressiva: Aparició o empitjorament d’anèmia (habitualment Hb <100 g/L) o trom-
bocitopènia (habitualment plaquetes <100x109/L)

 » anèmia i / o trombocitopènia autoimmune que respon pobrament a tractament amb glucocorticoides

 » marcada hipogammaglobulinèmia o aparició d’una banda monoclonal (aquests últims criteris, en absència de al-
menys un dels anteriors no solen ser suficients per recomanar inici del tractament)

La limfocitosi aïllada no progressiva, malgrat comporti xifres molt elevades de limfòcits, però sense altres alteracions 
de l’hemograma ni cap altre criteri de malaltia activa, no és motiu per iniciar tractament, però si es recomana un se-
guiment analític més estricte. Tanmateix, la hipogammaglobulinèmia sense altres troballes tampoc és criteri d’inici de 
tractament.

Estadificació  inicial

Els pacients en estadis inicials (Rai 0, Binet A) o en estadis intermedis (Rai 1 o 2, Binet B) sense criteris de malaltia activa han 
de ser monitorats sense tractament a menys que presentin signes de progressió de la malaltia o malaltia simptomàtica 
(criteris de malaltia activa) (4). 

Es recomana control ambulatori semestral amb hemograma, bioquímica bàsica, LDH, beta-2 microglobulina i proteïnogra-
ma (12). Els controls es poden fer més freqüents en funció dels canvis clínics (per exemple, aparició d’adenopaties), analítics 
(per exemple, limfocitosi aïllada superior a  100 x 109/L) o segons criteri mèdic.

Pacients amb malaltia activa

Els pacients amb malaltia activa i/o estadis avançats (Rai 4, Binet C) generalment han de rebre tractament.

La finalitat del tractament i l’esquema d’elecció estaran condicionats per l’edat i les comorbiditats del pacient (taula 1). L’inici 
del tractament en la LLC freqüentment no és urgent, sinó que sovint són necessàries setmanes o fins i tot alguns mesos per a 
valorar adequadament l’aparició d’un símptoma o d’una alteració analítica que es pugui considerar criteri de malaltia activa.

S’acorda en el si del grup definir tres grups de pacients, d’acord a les característiques dels pacients segons s’indica a conti-
nuació (3): 

Pacients “GO-GO”:
- Pacient completament independent per a les activitats de la vida diària
- Sense comorbiditats greus
- Llarga esperança de vida (<70 anys)
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Pacients “SLOW-GO”: 
- Performance status limitat  (>2)
- Edat >70 anys sense comorbiditats o edat <70 anys amb comorbiditats
- Disfunció d’òrgans important
- Candidats a tractament adaptat

Pacients “NO-GO”: 
- Edat avançada (> 75 anys)
- Comorbiditats greus
- Esperança de vida limitada 

Objectiu del tractament

L’objectiu del tractament quimioteràpic (QT) serà més o menys ambiciós en funció de la categoria en la qual es trobi el 
pacient. En aquest sentit, els pacients menors de 70 anys i sense comorbiditats (GO-GO) seran candidats a tractament 
intens, donat que l’objectiu del tractament és assolir una resposta o remissió completa (RC), ja que aquesta es tradueix en 
una millor SG (25). D’altra banda, en els pacients de més de 70 anys o de menor edat però que presentin comorbiditats 
importants (NO-GO), la finalitat del tractament serà el control dels símptomes, amb la mínima toxicitat possible i intentar 
retornar el pacient als estadis inicials de la LLC, sense criteris de malaltia activa.

El gran gruix de pacients però, són aquells entre 70 i 75 anys i sense comorbiditats importants, els quals no es consideren 
candidats a rebre esquemes agressius, però tampoc a rebre només un tractament amb finalitat pal·liativa (SLOW-GO). En 
aquest grup, l’objectiu serà intentar assolir una RC o resposta o remissió parcial (RP). En l’actualitat s’estan intentant validar 
dues escales de comorbiditat amb la finalitat de determinar si aquests pacients són aptes o no a rebre esquemes terapèu-
tics més agressius.

Taula 1. Classificació de pacients amb malaltia activa

Pacients GO-GO Pacient jove (<70 anys)
No comorbiditats de base
Llarga esperança de vida
Objectiu: Assolir màxima resposta i durada elevada
Tractament: Intensiu

Pacients SLOW-GO PS limitat (>2)
Edat <70 anys i presència de comorbiditats amb disfunció d’òrgans moderada o edat >70 anys sense comorbiditats
Objectiu: Assolir bona resposta de durada perllongada 
Tractament: No intensiu i individualitzat

Pacients NO-GO: Pacient d’edat avançada (>75 anys)
Presència de comorbiditats greus
Esperança de vida limitada
Objectiu: Control de símptomes i assolir algun tipus de resposta més o menys perllongada
Tractament: Simptomàtic i de suport

Pacients amb alteracions 
cromosòmiques 
(del 17p/p53)

Pacient jove (<70 anys)
No comorbiditats de base
Adenopaties < 5 cm
Candidat a TPH

Pacient jove (<70 anys)
No comorbiditats de base
Adenopaties > 5 cm
Candidat a TPH

Pacient d’edat avançada (> 75 anys)
± Comorbiditats greus
No candidat a TPH
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A.7 CRITERIS DE RESPOSTA, RECAIGUDA I MALALTIA REFRACTÀRIA

Es defineix com a LLC refractària aquella en la què no s’assoleix RC o RP o la que progressa abans dels sis mesos de finalitzar 
el darrer tractament. Definirem la LLC recaiguda com aquella en la què hi ha progressió en un pacient que ha estat en RC 
o RP al menys durant 6 mesos des de que va rebre el darrer tractament.

Caldrà reavaluar la malaltia als 3 mesos de finalitzat el tractament. Aquesta inclourà habitualment l’anamnesi, exploració 
física i analítica amb hemograma. 

En pacients joves en els quals es busca una màxima resposta es pot valorar realitzar una TC al final del tractament, segons 
criteri mèdic.

a.7.1. remissió compLeta 

Es considera Remissió Completa (RC) la presència de tots els següents criteris, als 3 mesos de finalitzat el tractament:

- Absència de limfòcits monoclonals en sang perifèrica. 

- Absència d’adenopaties >1.5cm per exploració física

- Absència d’hepatoesplenomegàlia per exploració física

- Absència de símptomes constitucionals

- Recomptes de sang perifèrica superiors als següents valors: (a) neutròfils>1.5x109/L, (b) plaquetes> 100x109/L, (c) hemog-
lobina >110 g/L sense transfusions o ús d’eritropoetina.
La MMR es considera negativa quan és inferior a 0.01 en sang perifèrica o medul·la òssia.
En casos de RC però que presenten neutropènia, anèmia o trombocitopènia persistents es recomana la realització d’un 
aspirat medul·lar amb citometria de flux per MMR. Si no s’observa presència de limfòcits monoclonals (MMR negativa) es 
pot considerar RC amb recuperació medul·lar incompleta (RCI)

a.7.2. remissió parciaL, maLaLtia estaBLe, progressió.

Les guies de la NCI (4), defineixen la remissió parcial RP com una reducció del 50% o més en la grandària de les adenopaties, 
esplenomegàlia o hepatomegàlia, amb uns valors d’hemogrames pròxims a la normalitat.  Sovint pot ser difícil precisar el 
grau de reducció de la malaltia a través de l’exploració física, i alternativament es pot considerar la RP per exclusió, és dir, 
tota resposta al tractament que no sigui RC, malaltia estable (SD) o malaltia en progressió (MP).

Malaltia Estable (SD): Absència de milloria després del tractament en cap dels resultats clínics o analítics que van comportar 
el inici de tractament. Absència de signes de progressió.

Malaltia en Progressió (MP): Aparició d’algun criteri de malaltia activa no present prèviament o transformació a formes his-
tològiques més agressives (per exemple:   Síndrome de Richter).
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A.8 COMPLICACIONS

a.8.1 sínDrome De richter 

La síndrome de Richter fa referència a la transformació de la LLC a un tipus de limfoma agressiu, habitualment un limfoma 
B difús de cèl·lules grans (LBDCG). Malgrat que per al diagnòstic de la síndrome de Richter es requereix una  mostra per 
histologia, la seva definició és també clínica, ja que en alguns casos es tracta d’una transformació a un limfoma de Hodgkin, 
amb un comportament també agressiu.

Es caracteritza per un curs clínic agressiu, una mala resposta als tractaments habituals i una baixa supervivència. El tracta-
ment d’aquesta síndrome però no és objecte d’aquesta guia de pràctica clínica.

a.8.2 citopènies immunoLògiques 

Segons les sèries més freqüents, la proporció de pacients que presenten una citopènia autoimmune en algun moment de 
l’evolució de la seva malaltia oscil·la entre el 4.3% i el 9.7%. La presentació més freqüent és l’anèmia hemolítica autoimmune 
(AHAI), al voltant del  7%, mentre que la incidència de trombocitopènia immune   està entre el 2% i el 5%. L’aplàsia pura de 
sèrie vermella és molt menys freqüent (<1%) i la neutropènia autoimmune és rara. 

Diverses característiques clíniques i biològiques s’han associat amb un risc augmentat de desenvolupar una citopènia 
autoimmune. D’una banda, en diversos estudis s’ha descrit una correlació entre un estadi avançat i el risc d’AHAI, motiu pel 
qual s’ha associat a la LLC activa. Altres trets clínics implicats són l’edat avançada, el sexe masculí, una xifra alta de leucòcits 
i un temps de duplicació limfocitària curt.

D’altra banda, tant l´AHAI com la  trombocitopenia immune s’han associat amb marcadors de mal pronòstic, com els gens 
no mutats del GVH, l’expressió alta de ZAP70 i CD38, i els nivells elevats de beta-2 microglobulina.

És sabut també que aquestes alteracions poden afectar a més d’una línia cel·lular en un 12-17% dels pacients amb citopè-
nia autoimmune i aproximadament el 7-14% dels pacients amb LLC tenen un test de Coombs directe positiu, sense que 
presentin cap evidència clínica d’hemòlisi. 

D’altra banda, en alguns pacients, l’aparició d’una citopènia autoimmune precedeix al diagnòstic de LLC. S’estima que apro-
ximadament un 18% dels pacients diagnosticats de AHAI primària desenvoluparan més tard una LLC. Aquesta data però és 
difícil d’interpretar, donat què alguns d’aquests pacients poden tenir una clon de  LLC que no pot ser detectat per mitjans 
convencionals. En aquest sentit,  un estudi va reportar que el 19% de pacients amb AHAI presentaven una limfocitosi B 
monoclonal amb un fenotipus de LLC. En canvi, no hi ha evidència epidemiològica de la relació entre tenir una  tromboci-
topènia immune i el risc de desenvolupar LLC.

Respecte el significat pronòstic d’aquests pacients, la presència de citopènia autoimmune (estadi C immune) sense re-
queriments de tractament per la LLC té millor pronòstic que a si la citopènia és deguda a insuficiència medul·lar (estadi C 
infiltratiu). Malgrat això, la seva supervivència és inferior a la dels pacients amb un estadi A no complicat, probablement 
degut a l’associació de les citopènies immunes amb els factors de mal pronòstic (ZAP70, CD38). D’altra banda, s’ha avaluat 
què una prova de  Coombs D+ en pacients que requereixin tractament per la LLC és un factor predictiu de mala resposta 
al tractament i  de pitjor supervivència.

A.9 GENERALITATS SOBRE ELS TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS 

El tractament en monoteràpia amb agents alquilants com clorambucil (Cl) o ciclofosfamida (C) ha estat durant dècades 
l’estàndard de tractament inicial de la LLC i encara es considera una opció de tractament vàlida per a pacients fràgils o amb 
comorbiditats (30,31,32,33). 

El tractament amb aquests agents presenta com avantatges el seu adequat perfil de seguretat, un baix cost i la seva como-
ditat d’administració. Malgrat això, s’associen a unes taxes de RC molt baixes i l’aparició de leucèmies agudes i síndromes 
mielodisplàsics secundaris al tractament prolongat amb aquests fàrmacs. 

Als anys 1980 van aparèixer els anàlegs de purines, en concret la fludarabina (F), que va canviar el paradigma del tractament 
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de primera línia de la LLC, esdevenint d’elecció en els casos resistents a Cl. En comparació amb Cl, la F oferia millors taxes 
de respostes i SLP, malgrat no suposava un benefici a nivell de SG. La seva eficàcia, però, disminueix en ser administratda a 
pacients recaiguts i en especial en malalts resistents al tractament previ. 

En comparar F respecte altres esquemes de tractament amb agents alquillants com CAP (ciclofosfamida, doxorubicina i  
prednisona) i CHOP (ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina i prednisona) es van obtenir resultats similars d’eficàcia. En els 
pacients d’edat avançada, la F també va obtenir millors taxes de resposta però sense impacte en la SLP ni en la SG. 

La cladribina és un anàleg de purina similar a la fludarabina que en combinació amb prednisona va obtenir millors taxes 
de RC i respostes globals que la combinació de Cl i prednisona amb una millora de la SLP. No es van observar diferències 
significatives en comparar fludarabina i cladribina i aquesta última no s’utilitza en el nostre entorn.

Cal destacar que aquests fàrmacs produeixen immunodepressió destacable, sobretot en forma de descens de les cèl·lules 
CD4+ de sang perifèrica, predisposant a l’aparició d’infeccions (veure apartat E). Altres efectes adversos (EA) freqüentment 
associats al tractament són l’AHAI i la síndrome de lisi tumoral. 

A finals dels anys 1990 l’aparició de l’anticòs monoclonal Rituximab (R) específic contra l’antigen CD20 va revolucionar el 
tractament dels limfomes CD20+. Els primers estudis de R en monoteràpia en pacients amb LLC i limfoma limfocític de 
cèl·lula petita prèviament tractats, van obtenir bones taxes de resposta especialment en els pacients prèviament no tractats 
Cal també tenir en compte les toxicitats associades al fàrmac. 

Alemtuzumab (A) és un anticòs monoclonal recombinant que s’uneix a l’antigen de superfície CD52 i és efectiu tant en 
pacients prèviament tractats com no tractats amb una reducció del 42% del risc de progressió o mort comparat amb Cl. 
El perfil d’efectes adversos d’ambdós fàrmacs era similar excepte per què alemtuzumab s’associava amb més reaccions 
infusionals i reactivacions del citomegalovirus (CMV), mentre que Cl s’associava més amb EA gastrointestinals. 

El següent pas va ser la combinació d’agents citostàtics amb anticossos monoclonals, que va suposar un gran avenç en el 
maneig de la LLC. Aquesta iniciativa es va basar en l’evidència preclínica de sinergisme entre R i els agents quimioteràpics i 
de l’èxit de la combinació en el tractament dels limfomes fol·licular i de cèl·lula B difús.  

Els primers estudis van combinar R amb F obtenint resultats prometedors. També es va estudiar l’ús concomitant de R 
respecte el seqüencial, amb taxes de RC clínica i molecular significativament superiors a l’ús d’agents alquilants o d’anàlegs 
de purines. 

L’alemtuzumab també s’ha combinat amb QT, en aquest cas amb fludarabina, obtenint bones respostes en la malaltia 
recaiguda/refractària. 

Donat que l’esquema FC suposa una millora respecte F es va plantejar la combinació amb rituximab, en l’esquema FCR.  
L’esquema FCR-Lite es va dissenyar per mantenir l’eficàcia del FCR però amb un menor grau de neutropènia de grau 3 /4. 

Els resultats d’eficàcia d’ambdós tractaments FCR envers FC indicaven taxes de resposta i SLP significativament superiors 
per FCR que per FC, malgrat que la incidència de neutropènia de grau 3/ 4 i la neutropènia febril eren superiors per FCR. 

D’altra banda la bendamustina (B) és un nou agent alquilant amb un mecanisme d’acció diferent de la resta i que ha de-
mostrat millors respostes en comparació amb clorambucil. Cal tenir en compte però la elevada incidència de neutropènia 
de grau 3/4 associada al tractament. 
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B- TRACTAMENT PRIMARI DE LA LEUCÈMIA LIMFOCÍTICA CRÒNICA: REVISIÓ DE 
L’EVIDÈNCIA I RECOMANACIONS 

B.1 ESTADI INICIAL

La LLC es diagnostica normalment en edats avançades. Segons les dades epidemiològiques del Programa del National 
Cancer Institute (NCI), el SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) (2), l’edat mitjana en el moment del diagnòstic 
de LLC als Estats Units és de 72 anys (dades de 1975 a 2008) . Això es tradueix en el fet que el 75% dels pacients tenen més 
de 65 anys, i gairebé >50% són majors de 75 anys. A més, un percentatge molt important dels pacients diagnosticats de LLC 
són seguits durant anys abans de iniciar un tractament. Això fa que habitualment  l’edat mitjana en el moment de iniciar el 
tractament sigui avançada.

És sabut que l’edat condueix a una disminució en la reserva funcional de molts òrgans: poca reserva medul·lar, major risc de 
cardiotoxicitat, neurotoxicitat i mucositis, reducció en la capacitat d’excreció renal, alteracions en el metabolisme hepàtic i 
un important augment de les comorbiditats. Aquest augment de les comorbiditats és avaluat de mode groller en l’àmbit 
de l’hemato-oncologia amb escales com l’ECOG o el Karnofsky Performance Status, malgrat no han estat dissenyades per 
avaluar aquest trets dels pacients. Altres escales, com el CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) o  la de Charlson (modificat) 
es consideren més adients per avaluar les comorbiditats. Aquestes són utilitzades en l’actualitat pel Grup d’Estudi Alemany 
de la LLC (GCLLSG) per decidir sobre la inclusió dels pacients en els assajos clínics. 

En aquest sentit, cal fer notar que disposem de molt poca evidència publicada basada en estudis dirigits a pacients d’edat 
avançada i/o amb comorbiditats. Majoritàriament, els resultats en els pacients d’edat avançada provenen de l’anàlisi de 
subgrups a partir del global de pacients, en els quals no estan representats els pacients amb comorbiditats importants. De 
fet, malgrat ésser l’edat mitjana al diagnòstic de 70 anys, la mitjana d’edat dels pacients inclosos en els assajos clínics de LLC 
és de 58 a 66 anys, essent més baixa encara en els assajos que valoren la immunoquimioteràpia (57 a 63 anys). Per exemple, 
dels gairebé 1500 pacients inclosos en els assajos CLL1, CLL4 i CLL5 del GCLLSG, tan sols el 10% tenien més de 70 anys,  el 
3% eren majors de 75 anys i  només l’assaig de fase III CLL5 estava dirigit a pacients majors de 65 anys (33).

Un interessant estudi retrospectiu de la clínica Mayo (34) analitza, entre 1995 i 2006, les comorbiditats presents en el mo-
ment del diagnòstic de LLC, dels pacients en el seu entorn geogràfic (no referits des d’altres localitzacions). El 46% dels 
pacients tenia com a mínim una comorbiditat major: cardiopatia, accident cerebrovascular, malaltia pulmonar obstructiva 
crònica (MPOC) i segones neoplàsies. Tanmateix, segons l’estudi, un 26% dels pacients, no haguessin pogut ser inclosos en 
un assaig clínic. Per tant, cal tenir en compte que l’augment de les comorbiditats relacionat amb l’edat dóna lloc a un biaix 
important en els pacients que participen en un assaig clínic. 

B.2 PACIENTS AMB MALALTIA ACTIVA

B.2.1 go-go; sLoW-go; go-go

El clorambucil (Cl) és el fàrmac amb major experiència acumulada en el tractament de la LLC, amb taxes de resposta global 
del 40-70% (34). Segons la revisió dels resultats obtinguts amb aquest fàrmac en els diferents assajos fase III del grup anglès 
recentment publicada per Catovsky (36), el percentatge de respostes complertes obtingut és del 7 al 21%, segons la dosi 
total utilitzada. Per altra banda, en aquests assajos una tercera part dels pacients tenien més de 70 anys, i les toxicitats eren 
clarament inferiors a les que es presenten amb altres tractaments. Juntament amb això, els resultats en terme de percentat-
ge de respostes i SLP eren similars als reportats amb fludarabina (F) o bendamustina en monoteràpia descrits a continuació. 

Respecte els anàlegs de purines, les taxes de resposta associades oscil·len entre el 40-60% dels quals al voltant del 25% són 
respostes completes. 

En l’estudi de Rai i cols (33), la Fludarabina va obtenir majors taxes de resposta i una major durada de la remissió i de la 
SLP que el clorambucil (25 mesos i 20 mesos, respectivament, mentre que tots dos valors eren de 14 mesos en el grup de 
clorambucil (p <0,001 per a ambdues comparacions). No es van observar diferències en SG. En general, els efectes tòxics 
eren tolerables amb els dos règims en monoteràpia malgrat les infeccions greus i la neutropènia van ser més freqüents 
amb F que amb clorambucil (p= 0,08).
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L’estudi CLL4 del grup anglès (37,39,40) va aleatoritzar els pacients a tres branques de tractament: clorambucil, F, i fludara-
bina/ciclofosfamida (FC). Una tercera part dels pacients tenien 70 anys o més, però sense comorbiditats rellevants. L’estudi 
va concloure que hi havia diferències significatives a favor de FC en termes de taxa de respostes (TR) i SLP, malgrat no hi 
va haver diferències en SG. Tanmateix, es va observar en els pacients majors de 70 anys, un menor percentatge de RC i un 
menor interval de SLP envers els altres grups d’edat tractats amb FC, així com un major percentatge de neutropènies i in-
gressos per infecció. Per tal de reduir aquesta toxicitat, diferents grups han publicat assajos en pacients majors de 70 anys 
amb reducció de dosis de FC, aconseguint millores pel que fa a la toxicitat. Es tracta però d’assajos en fase II i que inclouen 
un baix nombre de pacients. 

D’altra banda, l’estudi CLL5 del GCLLSG (41) va aleatoritzar a pacients majors de 65 anys amb un ECOG de 0-2 a rebre tracta-
ment amb F o Cl. Malgrat que la fludarabina va mostrar un major percentatge de respostes, no es varen observar diferències 
significatives en la SLP (19 mesos amb F, 18 mesos amb Cl) ni en la SG (46 mesos amb F, 64 mesos amb Cl). Tampoc es va 
observar una diferència significativa en el percentatge de pacients amb neutropènia de grau 3-4 o infecció. 

La combinació FC també s’ha avaluat en pacients joves amb LLC com a tractament de primera línia i en comparació amb 
F (42). La branca FC va obtenir una taxa significativament major de remissió completa (24%) i de RG (94%) en comparació 
amb F sola (7% i 83%, p <0,001 i P =0 .001). La SLP també va ser favorable a FC (48 mesos envers 20 mesos, P = 0.001) i a una 
supervivència lliure de tractament més prolongada (37 mesos envers 25 mesos, p <0.001). No es van observar diferències 
en la mitjana de SG. Respecte el perfil de seguretat, FC va causar significativament més trombocitopènia i leucopènia, però 
sense augmentar el nombre d’infeccions greus. En base a aquests resultats, es considera que la fludarabina en monoteràpia 
no suposa cap avantatge envers el clorambucil.

D’altra banda, s’han descrit diversos factors que s’associen amb una major probabilitat de respondre a la fludarabina. Entre 
ells trobem l’edat (millors resultats en pacients <60 anys), l’absència de deleció 17p en l’estudi citogenètic, un bon estat 
general, funció renal normal, menor nombre de tractaments previs i la malaltia prèvia (40). 

Respecte la via d’administració de fludarabina, diversos estudis han demostrat que el fosfat de fludarabina per via oral té 
una eficàcia clínica similar a la formulació intravenosa (IV) i un perfil de seguretat que és previsible i essencialment semblant 
a la de la formulació IV (43-46). En aquest sentit, les dues formes farmacèutiques es consideren intercanviables. La dosi oral 
recomanada de 40 mg de fosfat de fludarabina/m2 de superfície corporal (SC) diàriament durant 5 dies consecutius cada 
28 dies, equival a 1,6 vegades la dosi intravenosa recomanada de fosfat de fludarabina (25 mg/m2 de superfície corporal al 
dia)(43). Donat que és un fàrmac d’eliminació renal, cal tenir molta precaució en el seu ús en pacients amb aclariment de 
creatinina alterat.

Actualment la combinació de Rituximab-Fludarabina-Ciclofosfamida (RFC) es considera el tractament d’elecció de la 
LLC en pacients joves (47-51). La combinació d’aquests tres fàrmacs és l’esquema terapèutic què, fins al moment, ha acon-
seguit els millors resultats en aquest grup de pacients: 90% de respostes globals (RG) amb un 44% de RC (respecte a 80% 
de RG amb 22% de RC en pacients tractats amb FC sense R). Tanmateix, l’addició de R va millorar els resultats de SLP i SG 
d’aquests pacients (p=0.001 p=0,012 respectivament).(Grau d’evidència 1A)

L’evidència al respecte es basa principalment en dos grans assaigs clínics (49,51). El primer d’ells, un fase III del GCLLSG (49) 
va aleatoritzar els pacients a R-FC o FC, essent menys del 10% els pacients majors de 70 anys. A l’anàlisi de subgrups  no es 
va observar una diferència significativa en termes de SG entre els dos braços de tractament en els pacients majors de 65 
anys. Tanmateix, en aquests pacients el percentatge de toxicitat hematològica de grau III-IV i de infeccions va ser major que 
en els pacients menors de 65 anys. 

El segon estudi (51), un fase II promogut pel M. D. Anderson Cancer Center (MDACC), va incloure un total de 300 pacients. 
Només un 13% tenia més de 70 anys i no presentaven comorbiditats rellevants. Malgrat que els resultats varen donar un 
percentatge de RC i de PFS mai aconseguits fins el moment, es va observar que la resposta disminuïa dràsticament en els 
pacients majors de 70 anys. En l’anàlisi multivariant, els factors predictius de resposta i de supervivència al tractament amb 
R-FC van ser els nivells de beta2-microglobulina i una edat major de 70 anys. En aquest sentit, el MDACC va recollir la seva 
experiència amb R-FC en el tractament de la LLC en pacients majors de 70 anys, i va concloure que les toxicitats eren prou 
importants com per desaconsellar el tractament amb R-FC en aquests pacients (mielotoxicitat grau III-IV 65-82%, infeccions 
grau III-IV 11-48%).

En un intent de mantenir l’eficàcia de R-FC, i al mateix temps disminuir la seva toxicitat, s’han modificat les dosis de fludara-
bina i ciclofosfamida, en el nomenat “R-FC lite” (52). En l’assaig de Foon i cols es van avaluar 50 pacients no tractats dels quals 
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el 14% dels pacients tenien més de 70 anys. Un 55% d’aquests no va completar el tractament per toxicitat. El percentatge 
de RC va ser del 79% i després d’una mitjana de seguiment de 2,4 anys, tots els pacients excepte un mantenien la RC. La 
incidència de neutropènies severes va ser del 13%, molt inferior al FCR (51%). Es considera que aquest esquema no és eficaç 
en els pacients amb deleció 17p. També s’ha avaluat la combinació de l’esquema R-FC amb mitoxantrona, assolint bones 
taxes de resposta (53).

Principalment la toxicitat del tractament amb R-FC és hematològica (neutropènia) i també pot ocasionar nàusees i/o 
vòmits. També s’han observat casos de síndromes mielodisplàsics i leucèmies mieloides secundàries al tractament amb 
anàlegs de purines (54,55,56).

Si bé l’anèmia hemolítica (AHAI) clàssicament s’ha descrit en relació amb el tractament amb anàlegs de les purines, sembla 
que la incidència d’aquesta complicació es redueix en tractaments combinats (36).

De forma molt freqüent els pacients descriuen l’astènia com a símptoma residual un cop finalitzat el tractament, que sol ser 
lleu/moderada i sense altres símptomes acompanyants, ni anèmia i de durada variable. En alguns casos pot ser més intensa 
i afectar a la qualitat de vida. 

Habitualment s’administren de 4 a 6 cicles de tractament amb una periodicitat de 28 dies, segons tolerància clínica. 

D’altra banda, s’ha explorat l’eficàcia de la combinació de Rituximab amb clorambucil en dos estudis de fase II (57-59). En 
l’actualitat hi ha assaigs clínics fase III que oferiran més informació respecte l’eficàcia d’aquesta combinació. Fins aleshores, 
l’evidència disponible en l’ús d’aquesta combinació no permet recomanar-ne el seu ús. 

En base a la menor mielotoxicitat de la pentostatina en comparació amb la fludarabina, diversos grups han avaluat el 
seu ús en combinació amb ciclofosfamida i rituximab (PCR) (60,61,62). L’assaig de fase III de Reynolds i cols va avaluar 
l’esquema PCR envers R-FC emprant una dosi de pentostatina de 4mg/m2. L’estudi va concloure unes taxes de resposta 
global (RC i RP) del 59% per FCR i del 49% pel PCR, observant major toxicitat amb l’esquema PCR (62). D’altra banda, l’assaig 
amb major número de pacients reportat (65 pacients,el 28% majors de 70 anys), va aconseguir un percentatge de RC del 
41% i una SLP de 32.6 mesos, sense observar diferencies d’eficàcia ni de toxicitat segons l’edat dels pacients La dosi de 
pentostatina emprada en aquest estudi va ser de 2 mg/m22 Respecte la toxicitat, un 41% dels pacients varen presentar 
toxicitat hematològica de grau III-IV, i un 9% van presentar infeccions de grau III-IV. Les diferents dosis emprades en aquests 
estudis fan que els seus resultats siguin difícilment comparables. També s’ha avaluat la pentostatina a dosis de 4mg/m2, 
amb rituximab i sense l’adició de ciclofosfamida (63), assolint un percentatge de respostes del 76%, amb un 27% de RC i 
una supervivència lliure de tractament de 16 mesos. Amb aquest esquema les toxicitats greus varen tenir una incidència 
molt baixa, i no es van observar diferències pel que fa al percentatge de respostes, la durada de la resposta o la incidència 
de toxicitats en els pacients majors de 70 anys. 

La Bendamustina (B) està indicada en monoteràpia en pacients en els quals no és adequada una QT en combinació amb 
fludarabina. En l’estudi pivotal de fase III (62) es va avaluar l’eficàcia i toxicitat de la B en relació amb el Cl. La B va mostrar una 
major eficàcia que el Cl en termes de percentatge de respostes, percentatge de RC i SLP (RG (68% vs 31%), RC (31% vs 2%) 
i SLP (21.6 mesos envers 8.3 mesos) amb un baix perfil de toxicitat. Malgrat que les toxicitats grau III-IV varen ser lleugera-
ment superiors amb la B, no es varen detectar diferències significatives en el qüestionari de qualitat de vida. 

Ara bé, cal destacar que un criteri de inclusió en aquest assaig era una edat inferior a 75 anys. D’altra banda, el percentatge 
de respostes amb clorambucil, així com la seva SLP van ser els més baixos reportats amb Cl fins ara en un assaig fase III 
però el percentatge de respostes globals (no el de respostes complertes) així com la SLP amb la B, eren similars als del grup 
assignat a clorambucil del CLL4 (Grau d’evidència 1A).

Pel que fa al seu perfil de toxicitat, les reaccions adverses més freqüents són de tipus hematològic (leucopènia, tromboci-
topènia), dermatològic (reaccions al·lèrgiques) o gastrointestinals (nàusees, vòmits).

En base a l’evidència disponible, el Programa d’Harmonització de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria del 
CatSalut (PHMHDA), ha emès un dictamen favorable respecte l’ús de Bendamustina en els pacients no candidats a fludara-
bina. D’acord a aquesta decisió, que és vinculant per als hospitals de la xarxa pública catalana, i que ha estat assumida per la 
Comissió Farmacoterapèutica del ICO, es recomana l’ús de Bendamustina en monoteràpia en els pacients que compleixin 
els següents criteris: 
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 » Adults ≤ 75 anys, PS de 0-2; esperança de vida > 3 mesos; 
 » Amb diagnòstic de LLC de cèl·lules B confirmada (coexpressió de CD5, CD23 i CD19 o CD20 o totes dues), 
 » Amb malaltia simptomàtica en estadi B o C de Binet
 » Que no siguin candidats a un tractament amb fludarabina. 

L’evidència actualment disponible respecte l’ús de bendamustina en combinació amb rituximab és escassa (66-69). No-
més es disposa de diversos estudis de fase II on s’ha avaluat l’eficàcia i la seguretat de la combinació, tant com a tractament 
de primera línia de la LLC (65) com en pacients en recaiguda (67). Actualment s’està duent a terme un assaig clínic de fase 
III en pacients prèviament no tractats, que compara la seguretat i eficàcia de la combinació de rituximab-bendamustina 
envers l’esquema R-FC (69,71). Per tant, en base a l’evidència disponible i a l’espera dels resultats d’aquests estudis no es pot 
emetre una recomanació d’ús d’aquesta combinació. 

L’alemtuzumab (Campath-1H) és un anticòs monoclonal humanitzat que reconeix l’antigen humà CD52. Amb un meca-
nisme d’acció diferent als anàlegs de les purines ha demostrat activitat en pacients amb aquesta alteració citogenètica. Ha 
mostrat activitat en monoteràpia i en combinació, en pacients amb LLC tant en primera línia (72,73,74) com en refractaris 
o recaiguts després de ser tractats amb anàlegs de les purines (75-81). La dosi òptima i el millor esquema d’administració 
d’alemtuzumab no estan ben definits. 

La via d’administració aprovada d’alemtuzumab és la intravenosa. Malgrat això, existeixen diversos estudis que avaluen l’ad-
ministració subcutània (SC) del fàrmac. A nivell farmacocinètic, els resultats dels estudis indiquen que amb l’administració 
SC, el fàrmac assoleix concentracions similars a les de la via intravenosa, encara que amb una dosi acumulada lleugerament 
major (82-86). Tanmateix la via  SC s’associa a un millor perfil de seguretat i major comoditat per al pacient, i en base als 
resultats disponibles ambdues vies d’administració es consideren equivalents. 

Pel que fa als resultats d’eficàcia d’alemtuzumab en primera línia, segons l’estudi de fase II de Lundin i cols (73), la taxa de 
resposta general (OR) assolida en 38 pacients (81%) va ser del 87% (19% de RC i 68% de RP)). Les cèl·lules de la LLC van de-
saparèixer de la sang en 95% dels pacients en un temps mitjà de 21 dies i es va aconseguir en el 66% dels pacients una RC 
o RP en la medul·la òssia, majoritàriament després de 18 setmanes de tractament. Es van aconseguir en els ganglis limfàtics 
un 87% de respostes globals (29% CR). 

A l’estudi pivotal d’alemtuzumab en primera línia, el CAM 307 (74), els resultats amb alemtuzumab van ser superiors a la 
monoteràpia amb clorambucil, indicant una diferència estadísticament significativa en la SLP de 2.9 mesos favorable a 
alemtuzumab respecte clorambucil. La diferència en l’efecte del tractament sobre la SLP entre Alemtuzumab i clorambucil 
s’observa des de l’inici del tractament i es manté en el temps. Encara que l’estudi no va ser dissenyat per detectar diferèn-
cies segons l’estratificació dels pacients, l’examen de subgrups va mostrar una diferència estadísticament significativa en el 
resultats a favor d’Alemtuzumab en pacients <65 anys d’edat, amb ganglis limfàtics de <5 cm  i amb PS <2.  

La combinació de Fudarabina, ciclofosfamida, alemtuzumab i rituximab com a primera línia de tractament ha estat avalu-
ada en un estudi clínic de Parkish i cols (87). Aquesta combinació ha demostrat taxes de resposta del 92%, amb un 70% de 
RC i un 18% de RP.  

Les associacions d’alemtuzumab amb altres agents seran presumiblement més tòxiques que la seva administració indi-
vidual, i no s’haurien d’explorar fora d’assaig clínic, al igual que l’administració d’alemtuzumab com a manteniment en 
pacients amb LLC tractades per a negativitzar la malaltia mínima residual (87). Els efectes secundaris associats a la infusió 
intravenosa (esgarrifances, febre, dispnea, erupció cutània o hipotensió) es poden minimitzar amb l’administració subcutà-
nia, i l’efectivitat és semblant. Altres complicacions freqüents són citopènies i infeccions oportunistes (3,89,90). 

Per últim esmentar que recentment (agost de 2012) es va retirar l’autorització de comercialització d’alemtuzumab (en 
pacients amb LLC en els que el tractament amb fludarabina no és adequat) a petició del laboratori. Malgrat això, es garan-
teix la disponibilitat de la medicació de forma gratuïta a través d’un programa d’accés compassiu gestionat pel laboratori 
fabricant.
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B.2.2 amB aLteracions cromosòmiques (DeLeció 17p)

Els pacients amb deleció 17p/mutació p53 s’associen a un pitjor pronòstic i baixa resposta als tractaments quimioteràpics, 
degut a la seva resistència inherent als anàlegs de les purines i als agents alquilants. Donada la baixa incidència d’aquesta 
deleció, l’evidència disponible en aquests pacients és escassa i majoritàriament provinent de l’anàlisi de subgrups d’altres 
estudis (28,49,74,76,87, 92-93).  

La monoteràpia amb clorambucil en pacients amb LLC amb deleció 17p dóna lloc a una baixa taxa de resposta i una SLP 
curta (ORR, 20% -27%, SLP: 2-3 mesos). La fludarabina en monoteràpia també s’associa a una baixa ORR (27% -60%) i una 
SLP curta (6-9 mesos). D’altra banda, la teràpia de combinació amb fludarabina i ciclofosfamida (FC) no es va associar a una 
millora significativa en les RC o SLP per als pacients amb deleció 17p, malgrat el petit nombre de pacients amb deleció en 
aquests estudis poden haver limitat la capacitat de detectar diferències en els resultats en aquest subgrup. 

Pel que fa a l’esquema FCR, l’estudi CLL-8 va demostrar en els pacients amb deleció 17p que van rebre FCR una tendència a 
la millora en la ORR (FCR vs FC: 71% vs 46%, P = 0,08) i en la SLP als 3 anys (17,9% vs 0%, P = 0,052) en comparació amb els 
pacients que van rebre FC. El nombre de pacients però era limitat (FCR, n = 21; FC,   n = 16), el que pot explicar per què les 
diferències no fossin estadísticament significatives. 

S’ha postulat que alemtuzumab pot suposar una avantatge teòrica sobre la quimioteràpia (FCR) en evitar la selecció de 
clones de cèl·lules leucèmiques quimioresistents (31,93). 

En l’estudi CAM307 es va observar una ORR del 64% amb alemtuzumab envers el 20% amb clorambucil i una SLP de 10.7 
mesos envers 2.2 mesos en aquests pacients (74). No obstant, les diferències a favor d’alemtuzumab en la ORR i la SLP en 
els pacients amb la deleció 17p no van ser significatives, probablement degut a la petita mida de la mostra. D’altra banda, 
els pacients amb masses voluminoses (≥5 cm), amb malaltia refractària o en recaiguda, es van associar a una baixa resposta 
al tractament (76% envers 44%) en comparació amb els pacients amb masses més petites.

Per últim, s’ha estudiat la combinació de FCR amb alemtuzumab (87) observant-se més remissions completes en pacients 
amb la deleció 17p, encara que sense millorar la SG respecte a tractament amb RFC. 

Les reaccions adverses associades a alemtuzumab més freqüents són: reaccions infusionals, citopènies, símptomes gas-
trointestinals, símptomes neurològics, immunodepressió i infeccions. La seva administració requereix d’un estricte mo-
nitoratge i supervisió per part de personal especialitzat en el fàrmac davant del seu perfil d’efectes adversos (hipotensió, 
calfreds, dificultat respiratòria, incloent broncoespasme).

També s’ha avaluat l’ús de fàrmacs amb mecanismes d’acció diferents als alquilants o anàlegs de les purines, que han 
mostrat eficàcia en pacients amb LLC refractària o recurrent  en pacients amb marcadors genètics i/o moleculars de mal 
pronòstic (ofatumumab, flavopiridol, lenalidomida, bendamustina) (79). D’aquests, només la bendamustina està autoritzat 
al nostre país per a tractament de la LLC però pel moment no ha demostrat activitat sobre LLC amb del 17p (67).

En base a l’evidència disponible, sempre que sigui possible es recomana la inclusió del pacient amb deleció 17p o alteració 
de p53 en un assaig clínic. 

Com alternativa, en pacients joves, d’alt risc (deleció 17p/ mutació p53), sense comorbiditats de base i candidats a trans-
plantament i amb masses tumorals < 5 cm es recomana l’ús d’alemtuzumab. 

No existeix un esquema d’elecció per a masses tumorals >5cm . El grup de treball recomana com a primera opció la inclusió 
en assaig clínic i valorar individualment el tractament en cada cas, essent una opció el tractament amb RFC. 
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Recomanació de tractament de primera línia en pacients amb criteris de malaltia activa:

Pacients		go-go	(<	70	anys	i	sense	comorbiditats):
1a	elecció:	rituximab-fludarabina-ciclofosfamida	(r-fc).	
alternativa	en	pacients	no	candidats	a	fludarabina:	Bendamustina	en	monoteràpia.

Pacients	sloW-go	(>	70	anys	sense	comorbiditats	o	<70	anys	amb	comorbiditats)	:	fludarabina	en	monoteràpia,	
clorambucil	monoterapia,	Bendamustina	en	monoteràpia.

Pacients	no	go	(>75a):	tractament	amb	clorambucil	±	prednisona	a	dosis	baixes	o	tractament	de	suport.

Pacients	amb	deleció	17p	o	alteració	de	p53	
•	 Pacients	<	70a	,	sense	comorbiditats:

1a	opció:	assaig	clínic	
si	hi	ha	disponibilitat	de	donant	emparentat	o	no	emparentat	considerar	trasplantament	al·logènic	amb	condi-
cionament	no	mieloablatiu.

•	 llc	amb	del	17p/p53	i	sense	grans	adenopaties:	alemtuzumab	
•	 llc	amb	del	17p/p53	i	adenopaties	>5cm:	r-fc	i/o	valorar	individualment

•	 Pacients	d’edat	avançada	(>	75	anys)	±	comorbiditats	greus	i		no	candidat	a	tPH:	assaig	clínic
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Quadre 1. Estudis en primera línia de tractament de LLC

Ref Autor Assaig
(fase) Tipus d’estudi n

Tractaments
(experimental 
/comparador)

Objectius Resultats Conclusions

35 Rai i cols, 2000 III
Aleatoritzat, 
mulicèntric, 
prospectiu

509 
Fludarabina 
(n=170) Cloram-
bucil  (n=181)

F  vs Cl vs FC en 1ª línia

SLP
DR
TR
SG

DR 25 mesos (F) vs 14 
mesos (Cl)
SLP 20 mesos vs 14 
mesos (P<0.001)  
SG 66 mesos vs 56 
mesos 

Inclusió a FC aturada 
per toxicitat excessiva. 
TR major per F que 
per Cl

37
Catovsky i cols 
(CLL4) 2007

III
Aleatoritzat, 
mulicèntric, 
prospectiu

777 
FC (n= 196)
clorambucil (n= 
387)

FC vs F vs clorambucil 
en 1ª línia

RG

RC: 38% (FC)  vs 15% 
(F) VS 7% (Cl)
ORR:  94% (FC) vs 
80% (F) VS 72% (Cl) 
p<0.0001

Diferències significa-
tives a favor de FC en 
termes de taxa de res-
postes (TR) i SLP. Sense 
diferències en SG.

38
Stilgenbauer i 
cols  2008

II
mulicèntric, 
prospectiu

26 FC vs F en 1ª línia
ORR
RC
SLP

RC: 6.7
ORR: 60% 
SLP: 6.1 mesos vs 5.6 
mesos

41
Eichhorst i 
cols. 
2009 (CLL5)

III
mulicèntric, 
prospectiu

193 F vs Cl (1a línia)
OR
RC
TTF

OR 72% (F) vs 51% (Cl), 
P = .003; 
RC 7% vs 0%, 
P = .011 
TTF: 18 mesos (F) vs 
11 (Cl) 
P = .004), Sense 
diferències en SLP
SG: 46 m vs 64 m
P = 0.15

En pacients majors de 
65 anys F no suposa 
cap avantantge envers 
Cl

42
Eichhorst i 
cols. 
2006

III
mulicèntric, 
prospectiu

328 FC vs F en 1ª línia
ORR
SLP
RC

RC: 24% (FC) vs 7% (F)
ORR: 94% vs 83%
SLP 48 m vs 20 m

Resultats favorables a 
la combinació FC

49
Hallek i cols 
(CLL8), 2010

III

Aleatoritzat, 
mulicèntric, 
prospectiu, 
obert

817 RFC vs FC en 1ª línia
RG, SLP 
i SG

RFC superior:
RG (90% vs 80%)
RC (44% vs 22%)
SLP (p=0.001)
SG (p=0.012)

RFC millors RG y RC, 
SLP y SG

51
Tam i cols
(2008)

II
MDACC
prospectiu

300 FCR en 1ª línia OR, TTT

OR: 95%
RC: 72%
nPR: 7%
PR: 13%
TTP: 18m

Taxa infeccions 10%.
Gran eficàcia.

53
Bosch i cols
2009

II
Mulicèntric, 
prospectiu

67 FCMR OR, RC
OR: 93%
RC: 82%

46% respostes 
mo·leculars.  Neutro-
pènia 13%, infeccions 
greus 8%.

60
Kay i cols. 
2007

II Prospectiu 64 PCR en 1ª línia
RC
ORR
SLP

RC: 41%
ORR: 91%
SLP: 31%

62
Reynolds i 
cols, 
2012

III
mulicèntric, 
prospectiu

184
PCR envers R-FC en 
1ª línia

TR

taxes de resposta 
global (RC i RP) del 
59% per FCR i del 49% 
pel PCR

major toxicitat amb 
l’esquema PCR

64
Knauf i cols 
2009

III
Aleatoritzat, 
mulicèntric, 
prospectiu

319 B vs Cl en 1ª línia RG i SLP

Bendamustina 
superior:
RG (68% vs 31%)
RC (31% vs 2%) SLP 
21.6mesos vs 8.3 
mesos (p=0.0001)

B millors RG, RC y SLP

65
Fischer i cols 
2012

II
Mulicèntric, 
prospectiu

117 B + R en 1ª línia
RG, SLP i 
toxicitat

RG 88%
RC 23%
SLE 34% (27m)

BR efectiu i segur en 
1ª línea
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74
Hilmen i 
cols 2007 
(CAM307)

III

Aleatoritzat, 
mulicèntric, 
prospectiu, de 
superioritat

297 pacients (146 
Alemtuzumab,  
148 Clorambucil

Alemtuzumab vs Cl en 
1ª línia

SLP
2aris: TR, 
CR, SG

SLP Alemtuzumab 
14.6 (12.3-21.7) mesos 
vs Clorambucil 11.7 
(9.9-13.2)
HR 0.58 (0.435-0.775)

TR 83,2% (76.2-88.8) vs 
55,4% (47-63,6%)
p<0,0001*  OR=3.99

Diferència estadística-
ment significativa en la 
SLP de 2.9 mesos favo-
rable a Alemtuzumab 
respecte Clorambucil
Sense diferències en 
la SG. 
SLP pacients amb dele-
ció de 17p: 10,7 mesos 
Alemtuzumab i 2.2 
mesos amb clorambu-
cil (p = 0,4066

96
Badoux i cols
2011

II
MDACC,
prospectiu

60 Lenalidomida SLP, RC, OR

SLP: 65%
ORR: 65%
RC: 10%
nPR: 7%

Ben tolerat en aquesta 
població > 65a.

RG: respostes globals; RC: respostes completes; SG: supervivència global; SLP: supervivència lliure de progressió; SLE: supervivència lliure d’edeveniment; 
TTF: temps fins al fracàs del tractament; TR: taxa de resposta: ORR: taxa de resposta global. F: fludarabina; Cl: clorambucil; RFC: rituximab, fludarabina i 
ciclofosfamida; PCR: pentostatina, ciclofosfamida i rituximab; nPR: remissió parcial nodular
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C-TRACTAMENT DE SEGONA LÍNIA I POSTERIORS DE LA LEUCÈMIA LIMFOCÍTICA 
EN RECAIGUDA O REFRACTÀRIA: REVISIÓ DE L’EVIDÈNCIA I RECOMANACIONS 

Les recaigudes en pacients amb LLC es consideren freqüents. El seu pronòstic i el tractament d’elecció dependrà entre 
d’altres factors del temps transcorregut des del tractament de primera línia. En aquest sentit, s’estableixen tres categories 
en funció d’aquest període: Recaiguda o progressió tardana (>36 mesos), Recaiguda o progressió intermitja (entre 24 i 36 
mesos del tractament previ ) o Recaiguda o progressió precoç (< 24 mesos del tractament previ).

Les recaigudes abans dels dos anys de finalitzat el tractament han de ser considerades de mal pronòstic.  

L’esquema FCR ha demostrat ser capaç d’induir bones respostes pacients prèviament tractats /recaiguts en diversos estudis 
(94,95,96). En l’estudi de Wierda i cols, es va aconseguir una RC en el 25% dels 177 pacients inclosos, i la remissió parcial no-
dular (nPR) i la remissió parcial (RP) es va aconseguir en el 16% i el 32% dels pacients, respectivament, amb una taxa de res-
posta global del 73%. L’estimació mediana de SG va ser de 47 mesos i la de SLP de 21 mesos. L’anàlisi de subgrups d’aquest 
estudi va demostrar que la ORR en els pacients refractaris a fludarabina era menor (n=54) (56% envers 79% p<0.001) i 
també el percentatge de RC (7% envers 39%), en comparació amb els pacients sensibles a fludarabina. També eren pitjors 
els resultats en SLP i SG d’aquests pacients.

El subgrup de pacients amb deleció 17p (n=20) són els que van obtenir els pitjors resultats, amb una ORR del 35%, SLP de 5 
mesos i SG de 10.5 mesos.  En aquest context, la inclusió dels pacients en assaig clínic es considera el tractament d’elecció. 

Posteriorment, l’estudi de fase III de Robak i cols (94) va comparar sis cicles de RFC amb FC. Després d’una mitjana de se-
guiment de 25 mesos, la SLP de la branca amb rituximab va ser significativament millor (30,6 mesos per R-FC v 20,6 mesos 
per FC; HR=0,65, p <.001). La TR, RC, la durada de la resposta i el temps fins al nou tractament de la CLL o la mort també van 
millorar significativament.

També s’ha estudiat la combinació de pentostatina i ciclofosfamida, amb o sense rituximab (97), assolint taxes de ORR del 
75- 77%, essent favorable a l’ús de l’anticòs. 

El paper d’alemtuzumab en aquest context ha estat estudiat per diversos autors (75-81). Pel que fa al seu ús en monoterà-
pia, en l’estudi de Stilgenbauer i cols (76) en 109 pacients refractaris a fludarabina o en recaiguda, que va assolir una taxa 
de RG del 34% (4% RC, 30% RP). La mitjana de SLP va ser de 7,7 mesos i la mitjana de SG de 19,1 mesos.  D’altra banda, en 
un estudi de fase II va demostrar ORR del 33% (RC 2%), una mediana de temps a la progressió de 4,7 mesos (9.5 mesos per 
als pacients responedors).

Cal tenir en compte la profilaxis antiinfecciosa i el monitoratge dels pacients en tractament amb alemtuzumab, donat que 
la reactivació del CMV es dóna entre el 10-25% dels pacients en recaiguda/refractaris (77,78,82). 

L’evidència d’ús de la bendamustina en recaigudes prové d’un únic estudi prospectiu de és un fase I/II de tolerància de dosi 
del grup alemany, que descriu 56% RG (68). Recentment, Iannitto et al (69) han publicat un estudi retrospectiu comparant 
la bendamustina en monoteràpia amb la combinació de Rituximab i Bendamustina (RB) en LLC recaiguda i reporten un 
13% envers un 32% (p = 0.014) de RC respectivament. La toxicitat d’ambdues combinacions va ser bastant acceptable fins i 
tot en pacients d’edat avançada i prèviament tractats amb F. La combinació de RB en pacients amb LLC recaiguda ha estat 
també avaluada a l’assaig clínic de Fisher i cols (67). Aquesta combinació va aconseguir un 77,4% RG i 14.5% de RC.  

Actualment, com s’ha comentat, la bendamustina només està provada en 1ª línia i en monoteràpia. Malgrat això, es consi-
dera per consens d’experts la opció de sol·licitar el seu ús en segona línia en monoteràpia d’acord al circuit de medicaments 
especials. 

Ofatumumab és un anticós monoclonal humanitzat anti-CD20 que ha demostrat activitat en pacients de mal pronòstic 
recaiguts després de fludarabina, rituximab i alemtuzumab en l’estudi  de fase II Hx-CD20-406 (98-100). L’assaig va incloure 
pacients amb deleció p53 amb adenopaties superiors a 5 cm. No obstant, el fàrmac no està comercialitzat al nostre país. 

Per últim citar que la lenalidomida ha demostrat ser activa en estudis de fase II en el maneig de pacients amb LLC recaiguda 
o refractària (101-104). Actualment la evidència disponible és insuficient i no disposa de indicació aprovada i no recomana 
el seu ús fora del context d’un assaig clínic o dins del procediment de medicaments especials.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stilgenbauer S%22%5BAuthor%5D
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Quadre 2. Estudis en pacients amb LLC en recaiguda o refractaris (2a línia)

Ref Autor Assaig
(fase) Tipus d’estudi n

Tractaments
(experimental/ 
comparador)

Objectius Resultats Conclusions

66
67

Fischer i 
cols 2009

II
Mulicèntric, 
prospectiu

78 B + R en 2ª línia
RG i toxi-
citat

RG 59%
SLE 15% (24m)

BR efectivo y seguro en 2ª línea

77
Keating i 
cols
2002

II
Multicèntric
Prospectiu

93 Alemtuzumab RC+RP

RC 9% 
nPR:5%  
RP:31% 
TR:55%.

Alemtuzumab especialment eficaç en formes 
d’alt risc, amb toxicitat acceptable

94
Robak i 
cols
2010

III
Aleatoritzat, 
mulicèntric, 
prospectiu

552
RFC vs FC en 2ª 
linea

SLP

RFC superior:
RG (70% vs 
58%)
RC (24% vs 13%)
SLP (p=0.001)

RFC millors RG, RC i SLP

95
Wierda i 
cols 2006

II
Multicèntric, 
prospectiu

177 FCR
RC
TR

RC 25% 
nPR:16%  
RP:32% 
TR:73%.

FCR ben tolerat. Mielosupressió com principal 
EA.

96
Badoux i 
cols
2011

II
Multicèntric
Prospectiu, 288 FCR

RC
TR

RC 30% 
nPR:14%  
RP:30% 
TR:74%.

FCR ben tolerat. Mielosupressió com principal 
EA.

100
Wierda i 
cols
2011

II
Mulicèntric, 
prospectiu, 
pivotal

206 Ofatumumab
ORR
SLP

ORR:47%
SLP: 5,5 mesos

Ben tolerat fins i tot en població de mal 
pronòstic

C.1- PAPER DEL TRANSPLANTAMENT 

El transplantament de precursors hematopoètic (TPH) al·logènic és l’única estratègia actual capaç d’induir curació en la 
LLC a través de l’efecte de l’empelt contra el tumor. Aproximadament, d’un a dos terços dels pacients amb LLC d’alt risc es 
poden curar amb aquest procediment. Diferents treballs estimen que la SG als 4 anys després d’un TPH al·logènic es situa 
entre el 48 i el 70%. No obstant, és un procediment que s’associa a una important morbiditat i mortalitat i per tant només 
s’ha de considerar en aquells malalts amb una LLC de molt alt risc que presumiblement els escurçarà la vida (106,107).

Si bé fa uns anys s’havia utilitzat, no hi ha evidència de què el TPH autogènic s’associï a una millor supervivència en pacients 
amb LLC (105,109) i no s’hauria d’aplicar fora del context investigacional, excepte en algun malalt molt seleccionat (per 
exemple amb Síndrome de Richter). 

Fins al moment però no disposem de cap estudi aleatoritzat que explori l’eficàcia del TPH al·logènic en la LLC. Per aquest mo-
tiu, un grup d’experts del European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) varen establir els criteris d’indicació 
del TPH (106). Segons aquestes rescomanacions, s’estableix el TPH al·logènic de donant emparentat idèntic o amb una di-
ferència, i el de donant no emparentat idèntic com a tractament estàndard en pacients amb LLC de mal pronòstic, menors 
de 70 anys, sense comorbiditats importants i amb disponibilitat de donant. 

Es consideren segons els criteris de la EBMT com indicacions generalment acceptades de TPH al·logènic amb condicio-
namient no mieloablatiu:

 » Resistència inicial als anàlegs de les purines en monoteràpia o recaiguda en un període inferior als 12 mesos desprès 
d’haver acabat aquest tractament

 » Citogenètica de mal pronòstic: deleció 17p/mutació p53 malgrat estiguin en remissió completa
 » Recaiguda dins dels 24 mesos posteriors a la teràpia combinada que inclogui anàlegs de les purines o TPH autogènic. 

Valorar individualment cada cas

Existeixen altres possibles indicacions per a TPH al·logènic sobre les quals no existeix consens universal entre els experts i 
per tant no podem establir una recomanació clara al respecte. Entre elles trobem les alteracions citogenètiques tradicio-
nalment relacionades amb un mal pronòstic (per exemple la deleció(11q)), el gen IgH VH no mutat, el Síndrome de Richter 
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previ o una malaltia mínima residual (MMR) positiva desprès de la primera línia de tractament. 

L’estat de la malaltia amb el qual el pacient inicia el procés de trasplantament és crucial pel seu pronòstic. Sempre que sigui 
possible s’ha de procurar que el pacient vagi a trasplantament en resposta. En els pacients que no assoleixin resposta (és a 
dir, refractaris als tractament) o amb una elevada càrrega tumoral s’ha de desestimar el procediment. 

En general es recomanarà un condicionament no mieloablatiu, amb una quimioteràpia de menor intensitat. Fins al mo-
ment no es disposa d’evidència sòlida de què un condicionament més intensiu aporti un millor control de la malaltia i en 
canvi comporta major morbi/mortalitat. La mortalitat relacionada amb el TPH esperada és aproximadament del 44% amb 
un condicionament mieloablatiu i del 15-25% amb condicionament no mieloablatiu (28,105). No obstant, es pot considerar 
com opció pel seu potencial efecte beneficiós en pacients joves, sense comorbiditats i amb elevada càrrega tumoral. El 
condicionament més freqüentment utilitzat és  amb fludarabina 30 mg/m2/d iv en 30 minuts de dia -8 a -4 (Dosi total 150 
mg/m2) i melfalà 70/m2/d iv en 15 minuts dies -3 i -2 (Dosi total 140 mg/m2). També s’han explorat modificacions d’aquest 
condicionament bàsic incorporant anticossos mono o policlonals (rituximab, ofatumumab, alemtuzumab, timoglobulina, 
etc.) (107).

La font de progenitors més comunament utilitzada és la sang perifèrica, si bé la del moll de l’ós no ha demostrat inferioritat 
de resultats.

És sabut que retardar massa la indicació del TPH al·logènic pot anar en detriment de les expectatives de supervivència del 
pacient, motiu pel qual és important considerar de forma precoç aquesta opció en pacients de molt alt risc. Tanmateix, 
s’ha demostrat que els pacients que han rebut 3 o menys línies de tractament previ al TPH presenten una millor SLM que 
aquells que n’han rebut més de 3 (108).

Per últim cal tenir en compte la necessitat d’associar al tractament quimioteràpic la profilaxi per la malaltia de l’empelt 
contra l’hoste, que habitualment consisteix en un inhibidor de calcineurina (ciclosporina o tacrolimus i una pauta curta de 
metotrexat).

Recomanacions de tractament: 

en	base	a	l’evidència	disponible	i	d’acord	al	consens	internacional	i	del	grup	de	treball	de	la	Icopraxi,	s’estableixen	
les	recomanacions	de	tractament	segons	l’edat,	les	comorbiditats	del	pacient	i	el	moment	en	el	què	es	doni	la	
recaiguda.	no	obstant,	es	recomana	en	tots	els	casos	valorar	la	inclusió	dels	pacients	candidats	a	tractament	en	
assaigs	clínics.	

Pacients GO-GO
recaiguda	o	progressió	tardana	(>36	mesos)
el	tractament	d’elecció	és	el	re-tractament	amb	el	mateix	esquema	emprat	prèviament	(rfc).	com	alternativa:	
Bendamustina	(fft)	o	alemtuzumab	en	pacients	no	candidats	a	fludarabina.

Recaiguda o progressió entre 24 i 36 mesos del tractament previ 
no	es	recomana	repetir	l’esquema	previ,	sobretot	si	aquest	conté	fludarabina.	s’aconsella	valorar	individualment	
el	tractament	a	instaurar,	essent	les	alternatives	la	Bendamustina	(fft)	o	alemtuzumab.

Recaiguda o progressió precoç (< 24 mesos del tractament previ) 
És	recomana	la	inclusió	en	ac.	com	alternatives,	es	proposa	l’ús	d’alemtuzumab	o	de	Bendamustina	com	a	fft.	
en	pacients	amb	criteris	com	a	candidats	a	teràpies	intensives,	excepte	en	els	considerats	fràgils,	cal	considerar	la	
possibilitat	de	transplantament	al·logènic	un	cop	assolida	una	segona	resposta.

Pacients SLOW-GO
es	recomana	retractament	amb	esquema	Qt	inicial	excepte	en	el	cas	de	pacients	prèviament	tractats	amb	fluda-
rabina	o	rituximab	i		recaiguda	precoç	<	24	mesos.

Pacients NO-GO
es	valorarà	individualment	el	tractament	a	instaurar,	essent	el	tractament	pal·liatiu.
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Taula 2: Tractaments d’elecció per grups de pacients segons comorbiditats i característiques clíniques basals

Pacients GO-GO Pacient jove (<70 anys)
No comorbiditats de base
Llarga esperança de vida
Objectiu: Assolir màxima resposta 
i durada elevada
Tractament: Intensiu

1ª Línia 2ª Línia

D’elecció: RFC
Alternativa: B en pacients 
no candidats a Fludarabina

Recaiguda o progressió 
tardana (>36 mesos)

D’elecció: Retractament amb 
esquema inicial RFC 
Alternativa: B (FFT) o Alemtu-
zumab (FFT) en pacients no 
candidats a Fludarabina

Recaiguda entre 24-36 
mesos

D’elecció: B (FFT) No retracta-
ment, especialment, si esquema 
inicial conté Fludarabina

Recaiguda precoç < 24mesos D’elecció: Assaig clínic
Alternativa: R (FFT) ± TPH, 
excepte pacients fràgils

Pacients SLOW-GO PS limitat (>2)
Edat <70 anys i presència de 
comorbiditats amb disfunció 
d’òrgans moderada o Edat >70 
anys sense comorbiditats
Objectiu: Assolir bona resposta 
de durada perllongada 
Tractament: No intensiu i indivi-
dualitzat

Opcions:
Fludarabina monoteràpia,
Clorambucil setmanal,
Bendamustina monoterà-
pia,

D’elecció: Retractament amb esquema QT inicial.
Excepció: Pacients prèviament tractats amb Fludarabina o Rituxi-
mab (en cas de recaiguda precoç < 24 mesos)

Pacients NO-GO: Pacient d’edat avançada (>75 
anys)
Presència de comorbiditats greus
Esperança de vida limitada
Objectiu: Control de símptomes 
i assolir algun tipus de resposta 
més o menys perllongada
Tractament: Simptomàtic i de 
suport

D’elecció: Clorambucil 
± PDN dosis baixes
± Tractament Suport

Valorar individualment tractament a instaurar. 
Tractament pal·liatiu.

Pacients amb 
alteracions 
cromosòmiques 
(del 17p/p53)

Pacient jove (<70 anys)
No comorbiditats de base
Adenopaties < 5 cm
Candidat a TPH

D’elecció: Assaig clínic
Alternativa: Alemtuzumab 
(FFT)

D’elecció: Assaig clínic
Alternativa: Alemtuzumab (FFT)

Pacient jove (<70 anys)
No comorbiditats de base
Adenopaties > 5 cm
Candidat a TPH

D’elecció: Assaig clínic
Alternativa: RFC i/o valorar 
individualment

Pacient d’edat avançada (> 75 
anys)
± Comorbiditats greus
No candidat a TPH

D’elecció: Assaig clínic



ICOPraxi per  al tractament mèdic i amb irradiació de la leucèmia limfàtica crònica 29Institut Català d’Oncologia

D- Indicacions de la radioteràpia

D- INDICACIONS DE LA RADIOTERÀPIA

L’alta radiosensibilitat de les neoplàsies limfoides, especialment de l’estirp B, és deguda, entre d’altres factors, a un fenomen 
de ràpida inducció apoptòtica sobre les cèl·lules tumorals. En el context d’una malaltia limfoide disseminada, aquest fet 
converteix la radioteràpia (RT) en un molt bon tractament amb finalitat pal·liativa, per la millora simptomàtica que pot 
aportar. Les dosis baixes de RT són suficients, motiu pel qual els efectes secundaris d’aquestes irradiacions solen ser mínims, 
el temps de tractament és curt i el cost del mateix és baix. 

En el context de la LLC, s’utilitza la RT per al tractament de l’esplenomegàlia gegant i de les masses o conglomerats adeno-
pàtics simptomàtics.

D.1. RADIOTERÀPIA ESPLÈNICA

A l’actualitat la RT esplènica queda restringida a l’àmbit de la pal·liació, buscant la millora dels símptomes atribuïbles a 
l’esplenomegàlia, com el dolor abdominal, la plenitud postprandial precoç, la distensió, etc. De manera indirecte també se’n 
poden beneficiar altres manifestacions de la malaltia hematològica com l’anèmia o la trombocitopènia. L’efecte beneficiós 
de la RT és degut a la seva acció directa sobre la càrrega tumoral esplènica i a la inhibició del sistema reticle-endotelial. 
No obstant, sembla què, per altres mecanismes no tan ben coneguts, podria també actuar sobre el patró de secreció de 
citoquines i la resposta immune (110).

En el cas de la LLC, la indicació de la RT està ben establerta, tot i que a la bibliografía trobem pocs estudis publicats, majori-
tàriament antics i tots ells retrospectius (111-118). No obstant, els resultats de les sèries de pacients objectiven bones taxes 
de resposta a la RT esplènica, entre el 50% i el 90% de reducció de volum de la melsa (>25-50%) i la milloria de símptomes 
com el dolor o el desconfort abdominal. Els resultats són més variables respecte els canvis observats en sang perifèrica: al-
guns autors parlen de remissions hematològiques completes en una tercera part dels pacients, mentre que d’altres només 
detecten discrets efectes sobre l’anèmia o la trombopènia en un petit percentatge dels casos tractats.

La durada de la resposta obtinguda sol estar entre 7 i 18 mesos, malgrat en alguns casos les respostes poden ser força més 
prolongades. Es pot plantejar una reirradiació en el cas de progressió després d’un període mantingut de resposta. Sembla 
però que els pacients més politractats prèviament, ja sigui amb QT,  glucocorticoids o bé amb una primera RT esplènica, 
tenen una menor taxa de resposta i una menor durada d’aquesta.

Els efectes secundaris més habitualment observats amb la RT són astènia, nàusees i/o enteritis lleus, i a nivell hematològic, 
plaquetopènia i neutropènia transitòries. La trombocitopènia prèvia no és una contraindicació per la RT esplènica, però és 
aconsellable un monitoratge de les xifres durant el tractament. L’anèmia és poc habitual i el que es sol veure és una milloria 
posterior de les xifres d’hemoglobina. En quant als efectes a llarg termini, no se n’han descrit, ja que els òrgans de risc més 
propers com poden ser el ronyó esquerre o la medul·la no solen patir complicacions amb aquestes dosis baixes de radiació. 
No obstant, en el moment de la planificació cal registrar la dosi rebuda per aquests òrgans davant la  implicació que pugui 
tenir en futurs tractaments.

Dosis:
Són diversos els esquemes emprats per la irradiació esplènica, però tenen en comú una dosi per fracció i una dosi total 
baixes. Normalment s’administren dosis per fracció de 0.5-1 Gy, en una sessió diària o bé en 1-3 sessions setmanals, fins a 
arribar a la reducció esplènica desitjada. La dosi total sol trobar-se en el interval entre 5 i 10 Gy. Sembla que amb dosis per 
sota de 5 Gy més de la meitat dels pacients no obtenen resposta i que dosis superiors 10 Gy no aporten una major reducció 
esplènica. 

Tècnica:
La tècnica més habitual d’irradiació esplènica és l’ús de dos camps anteroposteriors, paral·lels i oposats, cobrint la totalitat 
de la melsa (119). Durant el tractament la mida dels camps s’haurà d’anar ajustant a la mida de la melsa, a mesura que 
aquesta es vagi reduint, per tal de no irradiar budell de forma innecessària. Aquest ajustament de mida es fa per palpació 
a la pròpia taula de tractament.

En el cas de funció renal alterada o irradiacions prèvies, caldrà protegir el ronyó esquerre. Segons la seva disposició, això es 
podrà fer amb els col·limadors o caldrà modificar l’angulació de l’entrada dels feixos.
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D.2. RADIOTERÀPIA SOBRE MASSES O CONGLOMERATS ADENOPÀTICS

Els pacients amb LLC i limfomes no hodgkinians indolents disseminats poden desenvolupar lesions localitzades, refractàri-
es al tractament sistèmic i causants de simptomatologia variada segons la ubicació. Aquestes masses es poden tractar amb 
RT focal, assolint molt bons resultats des del punt de vista de la pal·liació obtinguda i, tal com passava amb la RT esplènica, 
amb dosis baixes, curta durada, mínims efectes secundaris, tècniques senzilles i baix cost del tractament. 

Volum de tractament
Emprem el que anomenem Involved field Radiotherapy (IFRT). El volum de tractament ha d’incloure el volum tumoral 
macroscòpic, sigui massa o conglomerat adenopàtic) amb 1 cm de marge com a mínim per generar el CTV (Clinical Target 
Volume) i 0.5-1 cm per generar el PTV (Planning Target Volume)

Dosis
Clàssicament s’han emprat dosis convencionals (> 20 Gy), però en els últims quinze anys s’han publicat sèries en les que 
s’administren dosis molt més baixes (4 Gy) sobre l’àrea afecta (IFRT). Aquests estudis inclouen majoritàriament a pacients 
amb LNH indolents (120,121,122,123,124) i descriuen resultats excel·lents, amb taxes de resposta global entre el 80 i el 95%. 
Són menys els estudis que inclouen pacients amb LLC en la sèrie. Dins aquest grup, cal destacar un estudi fase II danès, pu-
blicat al 2002 per Johannsson i cols (125) que avaluava l’eficàcia de l’esquema de 2 sessions de 2 Gy en 3 dies sobre masses 
limfomatoses.. Aquest estudi va incloure 7 pacients amb LLC (32% de la sèrie) i va objectivar una taxa de respostes del 71% 
per aquest grup de pacients, una mica menor que pel grup de LNH (87%). Les respostes observades es desglossen en un 
29% de RC i un 42% de RP, estimant-ne la durada mediana de la resposta en 22 mesos per la sèrie global amb una toxicitat 
mínima. 

Tanmateix, Rossier i cols han comunicat els resultats d’un estudi retrospectiu que inclou 13 pacients amb LLC (30% de la 
sèrie), encara pendent de publicació (126) . Els pacients van ser tractats amb l’esquema de 2x2 Gy IFRT en 2-4 dies. S’objecti-
ven un 90% de respostes per la sèrie global (28% de RC, 35% de RP i 26% d’estabilitzacions) amb una mediana de durada de 
la resposta també de 21 mesos. L’anàlisi dels factors pronòstics en el control local conclou la influència de l’edat (<73 anys) 
i l’absència de tractaments quimioteràpics, però no de la histologia. 

Davant aquestes dades, i malgrat són molts més els estudis que inclouen pacients amb LNH indolents que no pas amb LLC, 
la RT a baixa dosi es considera un tractament interessant per la seva eficàcia pal·liativa, curta durada (només dues sessions) 
i manca d’efectes secundaris. Tot i que no hi ha estudis que comparin les dosis més altes que s’administraven anteriorment 
amb els esquemes actuals més curts, es considera que no té sentit sotmetre a als pacients a tractaments de més llarga 
durada.

La RT a dosis baixes és un tractament eficaç, senzill i barat per millorar la qualitat de vida dels pacients amb 
LLC. La  RT aconsegueix la milloria simptomàtica en un alt percentatge de casos amb esplenomegàlia gegant 
o masses adenopàtiques refractàries al tractament sistèmic. En el cas de la irradiació esplènica, les dosis a 
administrar seran de 5-10 Gy, habitualment a 1 Gy/sessió/dia, i en les masses o conglomerats, de 4 Gy a 2 
Gy/s en tres dies.
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E- TRACTAMENTS COMPLEMENTARIS PER AL MANEIG DEL PACIENT AMB 
LEUCÈMIA LIMFÀTICA CRÒNICA I DEL LIMFOMA LIMFOCÍTIC PUR: REVISIÓ DE 
L’EVIDÈNCIA I RECOMANACIONS

E.1. ÚS DE FACTORS ESTIMULANTS DE COLÒNIES GRANULOCÍTIQUES (FEC-G):

 Veure icopraxi per a l’ús de factors estimulants de colònies granulocítiques. apartat de neutropènia crònica associa-
da a tractaments mielodepressors.

En pacients amb neutropènia crònica diferida o iatrogènica es recomana administrar FEC-G com a profi laxi secun-
dària, després d’un episodi infecciós, mentre es mantingui la situació de neutropènia. En casos de neutropènies 
llargues amb recompte absolut de neutròfils <0,5.109/L, valorar l’administració de FEC-G com a profilaxi primària 
(consens d’experts). 

E.2. ANÈMIA

La incidència de l’anèmia induïda per quimioteràpia en pacients amb LLC depèn del règim de quimioteràpia. En cas 
de ser simptomàtica , el seu tractament inclou la transfusió de concentrats de glòbuls vermells i/o l’administració 
d’eritropoetina. guia clínica anèmia en malalts amb càncer que reben quimioteràpia i factors estimulants de 
l’eritropoesi (fee). ico 2009.

E.3. SÍNDROME DE LISI TUMORAL

La síndrome de lisi tumoral (SLT) és una alteració metabòlica causada per la destrucció d’un gran nombre de cèl·lules 
neoplàsiques de proliferació ràpida. Es caracteritza per hiperuricèmia, hiperpotassèmia, hiperfosfatèmia i hipocalcèmia. 
També es pot desenvolupar acidosi i la insuficiència renal aguda es presenta amb freqüència (131).

La hiperuricèmia pot ser present en el moment de la QT. L’augment dels nivells sèrics d’àcid úric provinents dels àcids 
nucleics, causa un ambient local àcid, i l’àcid úric pot precipitar en els túbuls, la medul·la i els túbuls col·lectors del ronyó, 
provocant insuficiència renal (IR). Tanmateix, l’acidosi làctica i la deshidratació poden contribuir a la precipitació d’àcid úric 
en els túbuls renals. La troballa de cristalls d’àcid úric en l’orina és una forta evidència de nefropatia per l’àcid úric. 

Cal monitorar la funció renal i els valors d’àcid úric, per tal de prevenir-la en aquells pacients que rebin tractament amb 
fludarabina i/o anticossos monoclonals. 

La hiperfosfatèmia pot ser causada per l’alliberament del fosfat intracel·lular de la lisi tumoral, produeix una depressió 
recíproca en el calci sèric, que provoca irritabilitat neuromuscular i tetània. Tanmateix, la deposició de fosfat de calci en el 
ronyó i la hiperfosfatèmia pot causar IR. D’altra banda, el potassi és el catió intracel·lular principal, i la destrucció massiva de 
les cèl·lules malignes poden donar lloc a hiperpotassèmia. Aquesta, en pacients amb IR, pot produir ràpidament arítmies 
ventriculars i mort sobtada.

El reconeixement dels riscos i la seva prevenció són els passos més importants en el maneig d’aquesta síndrome. Actual-
ment hi ha desacord pel que fa al risc de SLT dels pacients amb LLC i la seva prevenció amb agents hipouricèmics a banda 
de la hidratació dels pacients. Possiblement, el tractament d’aquests pacients ha de ser individualitzat, basat en el recompte 
de leucòcits circulants, l’estat de la medul·la la òssia i la funció renal.

L’enfocament preventiu estàndard consta de l’administració d’al·lopurinol, l’alcalinització urinària i la hidratació agressiva. 
L’al·lopurinol per via intravenosa es pot administrar en pacients que no poden tolerar la teràpia oral. En alguns casos con-
crets, en pacients d’alt risc per a la profilaxi del síndrome de lisis tumoral, amb nivells elevats d’urats, leucocitosi elevada i/o 
gran volums tumorals i alteracions de la funció renal es pot considerar excepcionalment l’ús de rasburicasa. La rasburicasa 
actua de forma ràpida, disminuint els nivells d’àcid úric en qüestió d’hores, però pot causar reaccions d’hipersensibilitat, 
com ara broncoespasme, hipòxia i hipotensió. El seu ús està contraindicat en pacients amb deficiència de glucosa-6-fosfat, 
que són incapaços de descompondre el peròxid d’hidrogen, un producte final de la reacció d’urat oxidasa. Tot i la profilaxi 
agressiva, pot aparèixer la síndrome de lisi tumoral i/o oligúria o anúria i IR. Cal també prevenir l’empitjorament de la hipo-
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calcèmia simptomàtica deguda a la inducció d’alcalosi durant la infusió de bicarbonat. L’administració de bicarbonat de 
sodi també pot conduir a la precipitació de fosfat de calci urinari, que és menys soluble en el pH alcalí. En casos greus pot 
ser necessari l’ús de tècniques de depuració extracorpòria. 

E.4. INFECCIONS

Les infeccions són la causa aproximadament del 50%  de les morts en pacients amb LLC i és essencial fer una bona pro-
filaxi antibiòtica de les mateixes (127,128,129). La predisposició a patir infeccions es deu en part als tractaments utilitzats 
que són especialment immunodepressors (com l’alemtuzumab i els anàlegs de les purines) però també a característiques 
intrínseques de la malaltia: 

 » hipogammaglobulinèmia, 
 » alteració funcional dels limfòcits T i Natural Killer (NK), 
 » neutropènia i/o alteració funcional dels neutròfils, 
 » dèficits en l’activitat del complement,
 » alteracions funcionals dels monòcits,
 » defectes en la immunitat de les barreres mucoses.

Són diversos els factors que s’han associat amb un interval curt de temps amb malaltia fins a la primera infecció, i a una ma-
jor mortalitat relacionada amb la infecció. Entre ells trobem la presència de regió VH de les immunoglobulines no mutada i 
les alteracions de P53 i CD38+ (127). Tanmateix el risc d’infecció és més elevat en els pacients amb malaltia més avançada 
que en els que no han requerit tractament. 

L’espectre de les infeccions variarà també en funció del tractament utilitzat (129):

Tractament convencional amb esquemes que inclouen agents alquilants: infeccions bacterianes (Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa entre 
d’altres). El focus de les infeccions sol ser respiratori. 

Tractament amb anàlegs de les purines (ex: fludarabina): aquests fàrmacs han alterat l’espectre de les infeccions que apa-
reixen afegint a les típiques infeccions bacterianes, les infeccions oportunistes (Listeria, micobacteries, Nocardia, Candida, 
Aspergillus, Cryptococcus, Pneumocystis, toxoplasma i virus de la família herpes [citomegalovirus, varicella-zoster, herpes 
simplex]). L’ús simultani de glucocorticoides, l’absència de resposta i el nombre elevat de tractaments previs, augmenten 
molt el risc d’infeccions oportunistes.

Tractament amb alemtuzumab: aquest anticòs provoca una immunodepressió especialment profunda que afecta a limfò-
cits T, B i NK. Aquesta s’inicia poc temps desprès de començat el tractament i es manté almenys 9 mesos després de fina-
litzat el tractament. El grau d’immunodepressió no sembla estar relacionat amb la dosi acumulada del fàrmac. Tanmateix, 
el tractament amb alemtuzumab s’associa a infeccions oportunistes com Pneumocystis jiroveci, fongs i virus de la família 
herpes (reactivació del citomegalovirus).  

e.4.1 profiLaXi De Les infeccions

pneumocystis jiroveci: Pacients que han rebut fludarabina o alemtuzumab: fins als 6 mesos després de finalitzat el tracta-
ment o fins que el nombre de limfòcits CD4 sigui superior a 250x109/L, administrar cotrimoxazol i àcid folínic 1c/24h, 2-3 
dies a la setmana (3-4 dosis setmanals en total de Septrin Forte® comprimit) o pentamidina cada 28 dies.  

Infeccions víriques: 
Pacients que han rebut alemtuzumab:  fins als 6 mesos després de finalitzat el tractament o fins que el nombre de limfòcits 
CD4 sigui superior a 250x109/L, realitzar de forma sistemàtica profilaxis per Virus herpes simplex i herpes zoster amb aciclo-
vir (com alternatives es poden emprar valaciclovir o  fanciclovir). 

En el 10-25% de pacients tractats amb alemtuzumab es dóna la reactivació del CMV. Cal realitzar  el control de l’antigenèmia 
de citomegalovirus (CMV) o detecció del virus per PCR amb periodicitat setmanal i iniciar el tractament anticipat quan les 
antigenèmies siguin positives (valganciclovir 900 mg/12h vo o ganciclovir 5 mg/kg/12 iv). Alguns centres realitzen profilaxi 
sistemàtica a tots els pacients, però aquesta profilaxi anti-CMV indiscriminada por agreujar les neutropènies dels pacients 
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innecessàriament. S’hauria de fer aquest monitoratge fins al menys tres mesos d’acabat el tractament en pacients que no 
han presentat positivització, i durant un període més llarg en pacients que han positivitzat CMV. 

En alguns casos, en pacients en tractament amb fludarabina es podrà valorar també la profilaxis amb aciclovir. 

Hepatitis: En pacients amb antigen de superfície de l’hepatitis B positiu (HBsAg+) o negatiu (HBsAg-) amb anticossos Anti-
HBc+ es recomana introduir tractament amb lamivudina i mantenir-lo tot el període que duri la immunodepressió (com 
a mínim fins a 6 mesos del final del tractament). És obligat confirmar les serologies de hepatitis (inclòs anti-HBc) abans 
d’iniciar un tractament amb alemtuzumab o rituximab. També és aconsellable realitzar una determinació i monitoratge de 
la càrrega viral enfront de VHB i VHC.

Antibacteriana: en pacients amb infeccions bacterianes de repetició, per presència de bronquiectàsies per exemple, es 
pot plantejar la rotació d’antibiòtics.

Antifúngica: profilaxi amb fluconazol o itraconazol obligada en aquells pacients amb antecedents d’infecció fúngica, es-
pecialment en aquells en tractament amb altes dosis de metilprednisolona. En casos de profilaxi secundària (antecedent 
de infecció per fons filamentós) considerar profilaxi amb posaconazol.

Antituberculosos: isoniacida 300 mg/d durant 12 mesos si existeix antecedent de infecció per Mycobacterium tuberculosis.

Immunoglobulines a altes dosis: cal valorar-ho de forma individualitzada en pacients amb hipogammaglobulinèmia in-
tensa i antecedents d’infeccions bacterianes de repetició. Tenen un elevat cost i no s’ha demostrat el seu efecte beneficiós 
en cas d’infeccions fúngiques o víriques. Dosi: 500 mg/kg/d cada 4 setmanes durant 1 any. En un estudi controlat, es va 
demostrar que l’administració d’immunoglobulina G a altes dosis disminuïa el nombre d’infeccions en malalts amb LLC i 
hipogammaglobulinèmia. 

Vacunes: la resposta a la immunització de pacients amb LLC és subòptima degut a una producció d’anticossos i a una 
presentació d’antígens defectuoses. La resposta a la immunització pot ser molt diferent entre pacients en resposta o amb 
malaltia activa. No hi ha evidència per a recomanar la vacunació universal d’aquests pacients. En general és pràctica habi-
tual la immunització  universal contra el virus influenza.

La tendència a les infeccions fa necessària l’administració d’antibiòtics d’ampli espectre si hi ha sospita d’infecció. 

E.5. REACCIONS D’INFUSIÓ DELS ANTICOSSOS HUMANS 

La infusió inicial d’anticossos humans o humanitzats (per exemple, rituximab) s’associa amb febre, calfreds, nàusees, astènia 
i mal de cap i fins en el 50% dels pacients tractats (131, 132,133). En l’1% dels pacients pot aparèixer broncospasme i hipo-
tensió. Les manifestacions greus com infiltracions pulmonars, síndrome de dificultat respiratòria aguda i xoc cardiogènic 
són molt poc freqüents. Les manifestacions de laboratori inclouen nivells elevats de transaminases hepàtiques, trombo-
citopènia i prolongació del temps de protrombina. La patogènia sembla deguda a l’activació dels processos immunes 
efectors (cèl·lular i sistema del complement) i a l’alliberament de citoquines inflamatòries, com el factor de necrosi tumoral 
i la interleucina 6 (síndrome d’alliberament de citoquines). Les reaccions severes de rituximab es poden produir en pacients 
amb més de 50x 109 limfòcits, amb un gran nombre de cèl·lules portadores de l’antigen circulants (CD 20). Aquestes s’han 
associat a una ràpida disminució de les cèl·lules tumorals circulants, amb síndrome de lisi tumoral, i molt rarament, amb 
la mort. A més, pot aparèixer un augment dels enzims hepàtics, dímer D, LDH, i la prolongació del temps de protrombina. 

En aquest sentit, una gran massa tumoral i/o un elevat nombre de cèl·lules tumorals circulants (≥ 25 x 109/L) suposen un 
major risc de desenvolupar una síndrome d’alliberament de citoquines greu, i per tant cal extremar les precaucions durant 
el tractament. En aquests pacients s’ha emprat una estratègia de fraccionament de l’esquema quimoteràpic, en concret de 
l’administració de rituximab juntament amb un monitoratge estricte durant la perfusió. Segons la fitxa tècnica de rituximab, 
es recomana reduir la velocitat de la primera infusió o fraccionar la dosi durant més de dos dies, en el primer cicle i algun 
cicle posterior si el recompte de limfòcits és encara > 25 x 109/L.  En aquest sentit, una de les possibles pautes de fraccio-
nament consisteix en administrar el 25% del rituximab el primer dia (amb la QT) i el 75% del rituximab el segon dia (amb 
dexclorfeniramina + dexametasona i en 4-6hores). 

És sabut que els antihistamínics (difenhidramina/dexclorfeniramina), els corticoides (hidrocortisona/dexametasona), i el pa-
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F- Icoseguiments

racetamol poden prevenir o suprimir els símptomes relacionats amb la infusió. Si malgrat això es produeixen, cal aturar la 
infusió i reiniciar-la a la meitat de la velocitat d’infusió inicial després de què els símptomes hagin disminuït. La síndrome 
d’alliberament de citoquines pot requerir un suport intensiu per la síndrome del distrès respiratori agut i la hipotensió resistent.
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G. Annex: esquemes quimioteràpics recomanats 

F. ICOSEGUIMENTS

ICOSEGUIMENT DELS PACIENTS AMB LEUCÈMIA LIMFÀTICA CRÒNICA TRACTATS
Vàlid mentre el pacient no presenti progressió de la malaltia

Mes
Perfil bàsic bioquimic.
Hematologia

LDH sèrum, Urat sèrum, Beta2microglobulina sèrum, 
proteines,proteinograma, Test Coombs TC tòrax i abdomen*

3 X    

6 X X  

9 X   X

12 X X  

       
16 X X  

20 X    

24 X X  

       

30 X X  

36 X    

       
42 X X  

48 X    

       
54 X X  

60 X    

   

* Només en casos amb grans masses adenopàtiques
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G. ANNEX: ESQUEMES QUIMIOTERÀPICS RECOMANATS 

Fàrmacs i dosificació Freqüència
RFC-Cicle 1:  
RITUXIMAB 375mg/m2/dia IV dia 1
FLUDARABINA 25mg/m2/dia IV 30 min dies 1-3
CICLOFOSFAMIDA 250mg/m2/dia IV dies 1-3

Cada 28 dies

RFC-Cicle 2-6:  
RITUXIMAB 500mg/m2/dia IV dia 1
FLUDARABINA 25mg/m2/dia IV 30 min dies 1-3
CICLOFOSFAMIDA 250mg/m2/dia IV dies 1-3

Cada 28 dies

BENDAMUSTINA Cicles 1-6
BENDAMUSTINA 100mg/m2/dia IV dies 1 i 2

Cada 28 dies x 6 Cicles

CLORAMBUCIL-SETMANAL:
CLORAMBUCIL 10mg/m2/dia x 7dies

Cada 28 dies

CLORAMBUCIL-INTERMITENT:
CLORAMBUCIL 0,4-0,8mg/kg/dia DU

Cada 15 o 30 dies

CLORAMBUCIL-CONTINU: 
CLORAMBUCIL 4-8mg/dia OR (0,1mg/kg/dia) 

Cada 3-6 setmanes

CLORAMBUCIL-PDN:
CLORAMBUCIL 10-12mg/m2/dia x 7dies
PREDNISONA 50mg/dia OR dies 1-4

Cada 28 dies

ALEMTU-IV-Setmana 1:
ALEMTUZUMAB 3mg/dia IV dia 1, 10mg/dia IV dia 2 i 30mg/dia IV dia 3

Cada setmana

ALEMTU-SC-Setmana 1:
ALEMTUZUMAB 3mg/dia SC dia 1, 10mg/dia SC dia 2 i 30mg/dia SC dia 3

Cada setmana

ALEMTU-IV-Setmanes 2-12:
ALEMTUZUMAB 30mg/dia IV 2h dies 1,3 i 5

Cada setmana

ALEMTU-SC-Setmanes 2-12:
ALEMTUZUMAB 30mg/dia SC dies 1,3 i 5

Cada setmana

FLUDA-IV:
FLUDARABINA 25mg/m2/dia IV 30 min dies 1-5

Cicles de cada 28 dies x 6 Cicles

FLUDA-OR:
FLUDARABINA 40mg/m2/dia OR dies 1-5

Cicles de cada 28 dies x 6 Cicles
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PROPOSTA D’INDICADORS PER AVALUAR EL SEGUIMENT DELS RESULTATS

A partir de la data inicial d’aplicació de l’ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del la leucèmia limfàtica crònica 
s’estableixen els indicadors de qualitat citats a continuació. Seria desitjable que l’avaluació dels esmentats indicadors i el seu 
seguiment fos dut a terme pels mateixos membres responsables de l’elaboració de la present ICOPraxi, amb la col·laboració 
complementària necessària en cada cas (personal data manager, Comitè d’avaluació extern, etc.).

Indicadors de procés. Valoració dels procediments diagnòstics i d’estadiatge en els pacients amb LLC a través dels se-
güents indicadors:

 » Registre de les següents dades, essencials en el moment d’iniciar el tractament: 
•	 Demogràfiques: edat, sexe.
•	 Diagnòstiques
•	 D’estadiatge i pronòstiques

Estàndard: presència de les citades dades en ≥90% dels pacients.

 » Número i percentatge de pacients tractats segons les recomanacions de l’ICOPraxi. Aquesta avaluació hauria de ser duta 
a terme per un Comitè d’Avaluació extern, independent dels membres responsables del tractament i del seguiment 
d’aquests pacients, així com independent també dels membres involucrats en l’elaboració i aprovació d’aquesta guia.

Indicadors de resultat. Valoració dels resultats clínics en els pacients diagnosticats de LLC i tractats al Institut Català 
d’Oncologia segons les recomanacions de l’ICOPraxi a partir d’aquests paràmetres:

 » Taxa de remissions completes, parcials i resposta global.
 » Percentatge de pacients amb malaltia refractària.
 » Supervivència lliure de malaltia, supervivència lliure de progressió i supervivència global.

Estàndard: ≥ 80% 1r any, augmentant 5% cada any fins assolir el 95% el 3r any de la implantació (excloent aquells inclosos en 
assaig clínic).

Es proposa una revisió anual dels resultats clínics i de complementació i seguiment de l’ICOPraxi en la que estaran implicats, 
entre d’altres, els encarregats de l’elaboració de la mateixa. Aquesta revisió ha de permetre detectar el grau d’adaptació dels 
diferents hospitals de l’ICO a la guia, identificar possibles errors tant en les directrius i recomanacions establertes en la guia 
com en la seva aplicació en els diferents hospitals, i establir les adaptacions oportunes en cada cas. Així mateix, es revisarà 
la idoneïtat dels indicadors de qualitat proposats, per a la seva possible correcció (reducció, ampliació o substitució dels 
mateixos).

Finalment, es considera que caldrà dur a terme una revisió i actualització de les recomanacions de la present ICOPraxi amb 
una periodicitat de cada 2 anys o quan es disposi de nova evidència que impliqui un canvi en la pràctica clínica diària, per 
part dels responsables de la seva elaboració, i en la que caldrà aplicar els mateixos criteris utilitzats en la seva creació.
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PROFESSIONALS ALS QUE VA DIRIGIDA LA GUIA
 Professionals de l’ICO, Hematòlegs clínics i Oncòlegs radioteràpics, tant dels 3 centres de referència com de la Xarxa Co-
marcal.

DATA D’EDICIÓ O DE LA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ
Primera edició: Novembre 2012

PREVISIÓ SOBRE L’ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA
Es preveu revisar i actualitzar les recomanacions establertes en aquesta guia, segons els criteris emprats en el moment de 
l’elaboració, cada 2 anys o quan es disposi de nova evidència que impliqui un canvi en la pràctica clínica diària.
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