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REZUMAT
Leucemia mieloidă cronică este o boală mieloproliferativă asociată cu cromozomul Phyladelphia t(9;22) 

având ca şi expresie gena de fuziune BCR/ABL. Anomalia genetică rezultă din formarea unei gene unice 
BCR/ABL cu activitate de tirozin-kinaza. Această activitate aberantă de tirozin-kinaza este implicată în 
patogenia LMC.

 Imatinib mesylat (CFP-57148, STI-571), introdus în 1999, a fost primul folosit în tratamentul LMC. De 
atunci s-au descoperit alte molecule cu rol de inhibitori de tirozin-kinaza – Dasatinib (BMS - 354825), în 
2006 şi Nilotinib (AMN 107), în 2007. Inhibitorii de tirozin-kinaza au devenit tratamentul de primă 
intenţie la majoritatea pacienţilor cu LMC. Imatinibul este un derivat de 2 phenylaminopyrimidina. 
Dasatinibul este o thiazolecarboxamidă, în timp ce nilotinibul este o aminopyrimidină.

Apariţia acestor molecule noi a îmbunătăţit considerabil durata de viaţă a pacienţilor cu LMC, reprezentând 
o nouă speranţă în tratamentul afecţiunilor hemato-oncologice. 

Sunt în derulare noi studii care dovedesc superioritatea tratamentului cu inhibitori de tirozin-kinaza de 
generaţia a doua ca tratament de primă linie în leucemia mieloidă cronică.

Studiul DASISION compară efi cacitatea terapeutică a Dasatinib în doza de 100mg/zi faţă de Imatinib în doză 
de 400 mg/zi ca tratament de primă linie în leucemia mieloidă cronică – fază cronică.

Studiul ENEST-end compară efi cacitatea terapeutică a Nilotinib în doze de 300 mg, respectiv 400 mg de 
două ori pe zi faţă de Imatinib în doză de 400 mg/zi în tratamentul de primă linie al leucemiei mieloide 
cronice faza cronică. 

Cuvinte cheie: leucemie mieloidă cronică, Imatinib, Dasatinib, tratament de prima linie

ABSTRACT
Chronic Myeloid Leukemia (CML) is a myeloproliferative disorder associated with the presence of 

Philadelphia Chromosome due to t(9;22), resulting in BCR-ABL fusion gene. The genetic mutation induces 
a unique gene, which has tyrosine kinase activity, and is actively involved in the pathogeny of CML.

Imatinib mesylate (CFP-57148, STI-571), introduced in 1999, was the fi rst targeted agent used in the 
treatment of CML. Since then, other tyrosine kinase inhibitors were discovered – Dasatinib (BMS-354825), 
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in 2006 and Nilotinib (AMN 107), in 2007. Tyrosine kinase inhibitors (TKI) currently represent fi rst line 
treatment in most CML patients. Imatinib is 2-phenylaminopyrimidin-derivate; Dasatinib is a thiazole 
carboxamide; nilotinib is an aminopyrimidine.

The development of these new molecules improved signifi cantly overall survival of CML patients, 
representing a new hope in the treatment of malignant hematological disorders.

There are ongoing new studies that prove the superiority of second generation TKIs as fi rst line treatment 
in CML.

DASISION study compares the effi  cacy of Dasatinib 100mg/day versus Imatinib 400mg/day as fi rst line 
treatment in Chronic Phase CML. ENEST study compares Nilotinib 300mg/day, respectively 400mg twice 
daily, versus Imatinib 400mg/day, as fi rst line treatment in Chronic Phase CML.

Key words: Chronc Myeloid Leukemia, Imatinib, Dasatinib, fi rst line treatment

INTRODUCERE
Leucemia mieloidă cronică este o boală 

mielo  proliferati vă datorată proliferării clonale a 
celulei stem pluripotente. Descrisă pentru prima 
dată în 1845 de Wirchow şi Bennet, a fost primul 
neoplasm în eti ologia căruia s-a identi fi cat un 
marker geneti c – cromozomul Ph1 –t(9;22) în 
1960 şi gena de fuziune BCR-ABL în jurul anilor 
’80. Peste 95% dintre pacienţii cu LMC prezintă 
cromozomul Ph 1 prezent. 

Descoperirea inhibitorilor de ti rozin-kinaza a 
reprezentat momentul crucial în tratamentul 
LMC. 

Scopul tratamentului în LMC este ati ngerea 
celor 3 răspunsuri complete: hematologic, cito-
geneti c şi molecular.

Există o categorie de pacienţi care nu răspund 
la tratamentul cu Imati nib în doza standard sau 
recad după ce iniţial au avut un răspuns. Aceşti  
pacienţi sunt rezistenţi la Imati nib. La baza 
acestei rezistenţe stau diferite mecanisme, dife-
rite mutaţii ale genei BCR-ABL. Analiza mutaţiei 
BCR-ABL este importantă pentru alegerea tera-
piei opti me pentru pacienţii care dezvoltă rezis-
tenţă la Imati nib. Detecţia de noi mutaţii la pro-
gresie sugerează rolul instabilităţii geneti ce în 
ti mpul progresiei bolii la aceşti  pacienţi. 

Conduita terapeuti că în cazul rezistenţei la 
Imati nib este fi e creşterea dozelor la 600 mg, 
respecti v 800 mg, fi e folosirea inhibitorilor de ti rozin 
kinaza de generaţia a 2-a – Dasati nib, Niloti nib.

Niloti nib este un inhibitor selecti v de ti rozin- 
kinaza cu potenţă de 30 de ori superioară 
Imati nibului. Se leagă de ABL cu o potrivire to-
pologică îmbunătăţită comparati v cu Imati nib 
determinând o creştere a potenţei. Niloti nib este 
aprobat pentru tratamentul pacienţilor cu LMC în 
faza cronică sau accelerată, rezistenţi sau intoleranţi 
la terapia anterioară, inclusiv Imati nib.

Dasati nib este un inhibitor de ti rozin-kinaza cu 
spectru larg (anti  BCR-ABL, SRC, c-KIT, anti  PDFGβ 

etc.). In vitro, potenţa lui anti  BCR-ABL este de 325 
de ori mai mare faţă de Imati nib. Se poate lega 
atât de forma acti vă, cât şi de forma inacti vă a 
BCR-ABL. Este acti v şi pe mutaţii, cu excepţia T315I. 
După eşecul terapiei cu Imati nib, Dasati nibul este 
mai efi cient la pacienţii cu LMC – faza cronică, 
decât la pacienţii cu faza accelerată sau blasti că.

Noi studii au evidenţiat superioritatea noilor 
inhibitori de ti rozin-kinaza în tratamentul de primă 
linie al LMC – faza cronică – faţă de Imati nib.

Inhibitorii de ti rozin-kinaza au devenit o clasă 
importantă de agenţi anti neoplazici cu efi cacitate 
clinică demonstrată şi profi luri de toxicitate în 
general favorabile pentru câteva afecţiuni frec-
vente în care tratamentele convenţionale au de-
monstrat doar un benefi ciu modest.

Până în prezent, succesul clinic cel mai mare 
al unui inhibitor de ti rozin-kinaza cu moleculă 
mică este cel al Imati nib-mesilatului, un inhibitor 
potent al ti rozin-kinazei bcr-abl în leucemia mie-
loidă cronică. Identi fi carea în 1960 a cro mo-
zomului Philadelphia la o cohortă de pacienţi cu 
LMC a dus la o serie de descoperiri care în cele 
din urmă au revoluţionat tratamentul acestei 
boli. La aproape toţi pacienţii cu LMC se observă 
o alterare genomică asociată cu trans locaţia 
reciprocă între braţele lungi ale cro mozomului 9 
(Abl) şi 22 (Bcr) ceea ce duce la o genă de fuziune 
Bcr-Abl. Bcr-abl a fost o ţintă terapeuti că ideală 
în LMC, iar studiile clinice ulterioare cu inhibitorul 
selecti v de ti rozin-kinaza Imati nib (Gleevec, 
Novarti s) la pacienţii cu LMC au demonstrat su-
perioritatea substan ţială a acestuia faţă de 
chimioterapia conven ţională. În SUA şi Europa 
Imati nibul a fost apro bat ca primă linie de 
tratament pentru leucemia mieloidă cronică în 
2001. În cea mai recentă actualizare a studiului 
IRIS (Internati onal Rando mized Study of Inter-
feron and STI571), rata de supravieţuire la 5 ani 
a pacienţilor nou diagnos ti caţi cu LMC în faza 
cronică trataţi cu Imati nib este de 89%. (5)
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Imati nibul (STI571, Gleevec), un inhibitor al 
kinazei Abl, este în acest moment prima linie de 
tratament pentru pacienţii cu LMC.

Majoritatea pacienţilor nou diagnosti caţi în 
faza cronică, trataţi cu Imati nib, ati ng răspunsuri 
durabile, dar un procent din aceşti  pacienţi şi cei 
afl aţi în faze mai avansate de boală recad în ti mpul 
tratamentului cu Imati nib. La aceşti  pa cienţi care 
recad în ti mpul terapiei cu Imati nib, kinaza Bcr-
Abl este reacti vată, relevând im portanţa acti vităţii 
acestei ti rozin-kinaze în pato geneza acestei 
neoplazii. Cercetările efectuate de-a lungul ti m-
pului au încercat să identi fi ce me canismele rezis-
tenţei la Imati nib pentru a obţine noi inhi bitori de 
ti rozin-kinaza efi cienţi în cazurile rezistente la 
Imati nib. Cel mai comun mecanism al rezistenţei 
care apare între 60% şi 90 % dintre pacienţii care 
obţin rezistenţă la Imati nib implică mutaţii spe-
cifi ce în domeniul kinazei Bcr-Abl.(6)

Doi noi agenţi inhibitori de Bcr-Abl folosiţi în 
tratamentul leucemiei mielode cronice rezis-
tente la Imati nib au fost şi sunt încă evaluaţi în 
trialuri clinice.

Dasati nib este o thiazolecarboxamidă care 
este din punct de vedere structural neînrudită 
cu Imati nibul şi care se leagă atât de forma 
acti vă, cât şi de cea inacti vă a enzimei Abl. 

Niloti nibul este o aminopirimidină care din 
punct de vedere structural este derivată din 
Imati nib şi care, ca şi Imati nibul, se leagă doar 
de forma inacti vă a kinazei Abl. 

Dasati nibul şi Niloti nibul sunt de câteva ori 
mai potente decât Imati nibul împotriva muta-
ţiilor sălbati ce Bcr-Abl şi sunt acti ve şi împotriva 
mutaţiilor rezistente la Imati nib (excepţie mu-
taţia T315I). 

Inhibitorii de ti rozin-kinaza de generaţia a 2-a 
şi-au arătat superioritatea în leucemia mie loidă 
cronică rezistentă la Imati nib. Dar vor prelua ei în 
viitorul apropiat capul de afi ş al trata mentului 
LMC ca primă linie de tratament? În cele ce 
urmează vom comenta rezultatele a două studii 
noi publicate în The New England Journal of 
Medicine, 17 iunie, 2010. vol 362, no 24. (1,2)

DASATINIB vs IMATINIB – studiul DASISION
Tratamentul cu Dasati nib, un inhibitor de 

ti rozin-kinaza mai potent decât Imati nibul, a 
avut ca rezultat rate înalte ale răspunsului 
citogeneti c complet şi ale supravieţuirii printre 
pacienţii cu leucemie mieloida cronică fază cro-
nică, după eşecul terapiei cu Imati nib.

Într-un studiu multi naţional, DASISION (2), 
efectuat pe un lot de 519 pacienţi nou diagnos-
ti caţi cu LMC – faza cronică – s-a urmărit efi -
cacitatea şi siguranţa administrării Dasati ni bului 

în comparaţie cu Imati nibul ca primă linie de 
tratament în LMC faza cronică. În acest studiu 
s-a administrat Dasati nib în doză de 100 mg 
zilnic (259 pacienţi) şi Imati nib în doză de 400 
mg zilnic (260 pacienţi). 

DASISION a fost un trial de faza 3 multi naţional 
şi multi centric efectuat pe un lot de 547 pacienţi 
nou diagnosti caţi cu LMC între septembrie 2007 
şi decembrie 2008 în 108 centre din 26 de ţări; 
dintre aceşti  pacienţi, 519 au fost randomizaţi - 
259 au primit Dasati nib şi 260 au primit Ima-
ti nib.

Primul scop urmărit a fost răspunsul cito-
geneti c complet la 12 luni confi rmat prin două 
determinări succesive la 28 de zile. Al doilea 
scop al studiului a fost răspunsul molecular 
major, testat la un nivel de semnifi caţie de 
0.0001 prin mai multe determinări succesive.

Pacienţii diagnosti caţi cu leucemie mieloidă 
cronică Ph poziti v au fost diagnosti caţi prin 
examen citogeneti c din măduva osoasă efectuat 
cu cel mult 3 luni înainte de intrarea în studiu. 
Faza cronică a fost defi nită prin prezenţa sub 
15% a blaşti lor, sub 20% bazofi le şi sub 30% 
blaşti  + promielocite în sângele periferic şi 
măduva osoasă şi trombocite peste 100.000/µl 
sau mai multe în absenţa unei determinări 
extra medulare cu excepţia hepato-spleno-
megaliei. Pacienţii eligibili nu au primit tratament 
anterior pentru LMC, exceptând Anagrelidul şi 
Hidroxiureea, au avut scor ECOG 0-2, funcţia 
renală şi hepati că normală. Femeile însărcinate 
sau lăuze nu au fost eligibile, ca şi pacienţii cu 
funcţia renală şi hepati că la valori peste: BI X 2, 
AST, ALT X 2,5; creati nina x3. Alte criterii de 
excludere au fost: afecţiuni medicale grave, ne-
controlate, infecţii, boli cardiace necontrolate, 
interval QT peste 450 ms, istoricul de hemoragii 
nelegat de LMC, cancer anterior sau concurent 
(altele decât cancerul de piele cu celule bazale), 
chimioterapie anterioară pentru mobilizare de 
celule stem, pleurezie.

Pacienţii au fost strati fi caţi în funcţie de 
scorul de risc Hasford. Au fost randomizaţi în 
raport de 1:1 să primească fi e Dasati nib po în 
doza de 100 mg o dată pe zi sau Imati nib po în 
doza de 400 mg o dată pe zi. Bolnavii au con-
ti nuat să primească tratament din studiu până 
când boala a progresat sau au dezvoltat efecte 
toxice foarte grave, necontrolabile. Întreruperea, 
scăderea dozelor sau escaladarea dozelor au 
fost permise în ambele loturi ale studiului.

Progresia bolii a fost defi nită prin dublarea 
numărului de leucocite peste 20.000/µl în ab-
senţa unui răspuns hematologic complet, creş-
terea Ph în măduva osoasă peste 35%, progresia 
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spre faza accelerată sau blasti că, decesul de 
orice cauză.

Caracteristi cele demografi ce legate de boală 
şi strati fi carea riscului au fost asemănătoare în 
ambele loturi.

Rata de răspuns citogeneti c complet con-
fi rmat la 12 luni a fost semnifi cati v mai mare 
printre pacienţii care au primit Dasati nib decât 
printre pacienţii care au primit Imati nib (77% vs 
66%, p=0.001). Rata răspunsului molecular 
complet determinat în orice moment a fost 
semnifi cati v mai mare printre pacienţii cu 
Dasati nib decât printre pacienţii care au primit 
Imati nib (52% vs 34%, p<0.0001). Rata răs-
punsului molecular major la 12 luni a fost mai 
mare la Dasati nb decât la Imati nib (46% vs 28%, 
p<0.001). În plus, printre pacienţii la care răs-
punsul citogeneti c complet a fost ati ns la 12 
luni, rata răspunsului molecular major a fost mai 
mare la Dasati nib decât la Imati nib (54% vs 39%, 
p=0.002). Răspunsurile au fost mai repede ati nse 
la Dasati nib decât la Imati nib. Rata răspunsurilor 
citogeneti ce la 3, 6 şi 9 luni după iniţierea tra-
tamentului cu Dasati nib a fost de 54%, 73% şi 
78%, iar ratele de răspuns citogeneti c după ini-
ţierea tratamentului cu Imati nib au fost de 31%, 
59% şi 67%. Timpul până la obţinerea unui 
răspuns citogeneti c complet a fost semnifi cati v 
mai scurt în cazul tratamentului cu Dasati nib 
decât în cazul tratamentului cu Imati nib.

Ratele de răspuns molecular major la 3, 6 şi 9 
luni după iniţierea tratamentului cu Dasati nib 
au fost de 8%, 27%, respecti v 39% , iar ratele de 
răspuns molecular major la 3, 6 şi 9 luni după 
ini ţierea tratamentului cu Imati nib au fost de 
0,4%, 8% şi respecti v 18%. Timpul până la obţi-
nerea răspunsului molecular major a fost sem-
nifi cati v mai scurt în braţul cu Dasati nib. 

Ratele de răspuns la 12 luni au fost mai mari 
la pacienţii care au primit dasati nib decât la cei 
care au primit Imati nib pentru toate categoriile 
de risc Hasford. Ratele de răspuns citogeneti c 
complet la 12 luni în grupul cu Dasati nib au fost 
de 94% printre pacienţii cu risc scăzut, 78% 
printre pacienţii cu risc intermediar şi 78% 
printre pacienţii cu risc înalt. Ratele de răspuns 
corespunzătoare pentru grupul cu Imati nib au 
fost de 76%, 72% şi 64%. Ratele de răspuns 
molecular major la 12 luni în grupul cu Dasati nib 
au fost de 56% printre pacienţii cu risc scăzut, 
45% printre pacienţii cu risc intermediar şi 31% 
printre pacienţii cu risc crescut. Ratele de răs-
puns molecular major pentru pacienţii care au 
primit Imati nib au fost de 36%, 28% şi 16%. 

Progresia spre o fază accelerată sau blasti că 
a fost întâlnită în 5 din cei 259 de pacienţi care 

au primit Dasati nib (1,9%) şi la 9 din cei 260 care 
au primit Imati nib (3,5%). 

La 12 luni supra vieţuirea a fost similară în cele 
2 grupuri (96% vs 97%). Nici un pacient care a 
ati ns răspuns major molecular nu a pro gresat 
spre faza accelerată sau blasti că pe ti mpul urmării 
în acest studiu. La 12 luni, ratele esti mate de 
supravietuţire au fost 97% printre pacienţii cu 
Dasati nib şi 99% printre pacienţii cu Imati nib.

Reacţiile adverse de grad 3 şi 4 non he ma-
tologice au fost întâlnite rar în ambele grupuri 
de tratament. Întreruperea terapiei datorată 
reacţiilor adverse incluzând citopeniile au fost 
si milare. Câteva reacţii adverse nonhematolo-
gice au fost mai comune la Imati nib decât la 
Dasati nib (retenti e de fl uide 19% Dasati nib 
respecti v 42% Imati nib; episoadele de pleurezie 
10% Dasati nib respecti v 30% Imati nib). Reacţiile 
adverse de grad 1 şi 2 au manageriat prin redu-
cerea temporară a dozelor sau întreruperea ad-
ministrării sau ambele.

Profi lul de siguranţă al Dasati nib a fost favo-
rabil pentru pacienţii cu leucemie mieloidă 
cronică care nu răspund la Imati nib sau care nu 
îl tolerează.

În acest trial, Dasati nibul, în comparaţie cu 
Imati nibul, a fost asociat cu rate semnifi cati v înalte 
de răspuns citogeneti c complet şi răspuns mole-
cular major, urmărirea pe termen lung evi denţiind 
superioritatea Dasati nib faţă de Imati nib.

NILOTINIB vs IMATINIB – studiul ENESTnd
Studiul ENESTnd (Evaluati ng Niloti nib Effi  cacy 

and Safety în Clinical Trials-Newly Diagnosed 
Pati ents) (1), studiu multi focal şi multi centric, 
efectuat din septembrie 2007 până în septembrie 
2008 a randomizat 846 pacienţi nou dignosti caţi 
cu LMC – faza cronică care au primit Niloti nib în 
două prize pe zi: 2 loturi 300 mg/zi – 282 pacienţi 
şi 400 mg/zi – 281 pacienţi şi Imati nib în doză 
unică zilnică de 400 mg.

Criteriile de includere în studiu au fost iden-
ti ce cu cele ale studiului prezentat anterior. 
Defi nirea fazelor bolii şi răspunsurilor la trata-
ment au fost aceleaşi pentru ambele studii. 
Carac teristi cile de bază ale loturilor şi distribuţia 
în funcţie de scorul de risc Sokal au fost asemă-
nătoare. La momentul fi nalizării studiului, durata 
medie a tratamentului a fost de 14 luni în toate 
grupurile analizate. Procentul de pacienţi care 
mai primeau tratament au fost de 84% în grupul 
cu Niloti nib 3oomg/zi ; 82% în grupul cu Niloti nib 
400mg/zi; şi 79% în grupul cu Imati nib. Din 
grupul cu Imati nib, 45 de pacienţi au avut dozele 
escaladate la 800 mg/zi. La momentul fi nalizării 
studiului, 13 pacienţi au întrerupt tratamentul. 
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(7 din cauza eşecului tratamentului, 3 datorită 
pro gresiei bolii şi 1 pacient datorită răspunsului 
subopti mal, reacţiilor adverse şi violării protoco-
lului.)

Scopul studiului – în primul rând, s-a urmărit 
rata răspunsului molecular major la 12 luni, 
defi nit ca nivelul transcriptului BCR-ABL sub 
0,1% în sângele periferic. În al doilea rând, s-a 
urmărit rata răspunsului citogeneti c complet la 
12 luni, progresia în faza accelerată sau blasti că. 

La 12 luni, ratele de răspuns molecular major 
au fost evident mai mari la pacienţii care au 
primit Niloti nib 300 mg (44%) sau 400 mg (43%) 
de două ori pe zi decât la cei care au primit 
Imati nib (22%) (p sub 0.001 pentru ambele 
comparări). Printre pacienţii care au ati ns răs-
puns molecular major înainte de 12 luni, ratele 
au fost de 51% în grupul cu Niloti nib 300 mg x2/
zi, 50% în grupul Niloti nib 400 mgx2/zi şi 27% în 
grupul cu Imati nib. Ratele de răspuns molecular 
major la data fi nalizării studiului au fost 57% pentru 
pacienţii care au primit 300 mg x2/zi Niloti nib, 54% 
la cei cu Niloti nib 400 mgx2/zi şi 30% pentru cei 
care au primit Imati nib 400 mg/zi.

Printre pacienţii cu risc Sokal crescut răs-
punsul molecular major la 12 luni a fost de 41% 
pentru pacienţii cu 300 mgx2/zi Niloti nib, 32% 
pentru Niloti nib 400 mgx2/zi, 17% pentru 
Imati nib 400 mg/zi.

Rata de răspuns molecular major la 3,6 şi 9 
luni a fost mai mare pentru cei care au primit 
Niloti nib în orice doză, decât pentru cei care au 
primit Imati nib. Timpul median până la obţinerea 
răspunsului molecular major prin curba Kaplan-
Meyer a fost mai scurt pentru pacienţii care au 
primit Niloti nib 300 mgx2/zi (8.6 luni) şi 400 mg 
x2/zi (11 luni). Probabilitatea de apariţie a 
răspunsului molecular major în orice moment a 
fost mai mare pentru loturile care au primit 
Niloti nib (p<0.001). Până la data fi nalizării stu-
diului, nivelul transcriptului bcr-abl a fost sub 
0.0032% la 13% dintre pacienţii cu Niloti nib 300 
mgx2/zi, 12% dintre pacienţii cu Niloti nib 400 
mgx2/zi şi 4% pentru Imati nib 400mg/zi.

La 12 luni, rata răspunsului citogeneti c com-
plet a fost semnifi cati v mai mare printre pacienţii 
care au primit Niloti nib 300 mg x2/zi (80%) şi 
respecti v 400 mg x2/zi (78%), în comparaţie cu 
Imati nib (65%) (P<0.001). Procentele răspunsului 
citogeneti c complet până în 12 luni au fost 93% 
(300 mg Niloti nib), 93% (400 mg Niloti nib) şi 
76% (Imati nib).

Printre pacienţii cu risc Sokal crescut răs-
punsul citogeneti c complet la 12 luni a fost 74% 
(300 mgx2/zi Niloti nib), 63% (400 mgx2/zi 
Niloti nib), 49% (Imati nib). La 6 luni, ratele de 

răspuns citogeneti c complet au fost mai mari în 
ambele grupuri cu Niloti nib.

Progresia spre faza accelerată sau blasti că a 
apărut la 14 pacienţi: 11 pacienţi (4%), în braţul 
cu Imati nib, 2 pacienţi (<1%) în braţul cu Niloti nib 
300 mg x2/zi şi 1 pacient (<1%) în braţul cu 
Niloti nib 400 mgx2/zi. Nici un pacient care a 
ati ns răspuns molecular complet nu a progresat 
spre faza accelerată sau blasti că indiferent de 
tratamentul administrat, 3 pacienţi care au 
primit Imati nib şi au ati ns răspuns citogeneti c 
complet au progresat spre o fază accelerată sau 
blasti că. 

Ambele doze de Niloti nib au fost superioare 
Imati nibului în ceea ce priveşte progresia spre o 
fază aceelerată sau blasti că (p=0.01 pentru 
grupul cu Niloti nib 300 mg şi p=0.004 pentru 
grupul cu Niloti nib 400 mg).

Dintre cei 45 de pacienţi care au primit doza 
escaladată de Imati nib, 1 pacient a ati ns răspun-
sul molecular major şi răspuns citogeneti c com-
plet şi 13 pacienţi au ati ns răspuns citogeneti c 
complet.

În cele 3 grupuri, efectele adverse de grad 3 
şi 4 au fost rar întâlnite. Greaţa, voma, diareea, 
crampele musculare şi edemele au fost mai des 
întâlnite în grupul pacienţilor care au primit 
Imati nib, în ti mp ce rash-ul, pruritul, alopecia în 
grupul pacienţilor cu Niloti nib. Neutropenia şi 
anemia de grad 3 şi 4 au fost mult mai frecvente 
în grupul cu Imati nib, în ti mp ce trombopenia a 
fost mai des întâlnită în grupul cu Niloti nib. 
Creşterea transaminazelelor şi a bilirubinei au 
fost mai des modifi cate în grupurile cu Niloti nib. 
Reducerea dozelor sau întreruperea tratamen-
tului au apărut la 59% dintre pacienţii care au 
primit Niloti nib 300 mgx2/zi, 66% pentru 
Niloti nib 400 mgx2/zi şi 52% la pacienţii care au 
primit Imati nib. Oprirea tratamentului din cauza 
reacţiilor adverse s-a observat în procente de 
5%, 9%, respecti v 7% pentru loturile menţio-
nate.

Până la data fi nalizării studiului, 9 pacienţi au 
decedat. Dintre pacienţii care au primit Imati nib, 
4 au întrerupt tratamentul din cauza progresiei 
bolii şi au decedat din cauza LMC; dintre pacienţii 
care au primit Niloti nib 300 mgx2/zi, 2 au murit 
(unul prin obstrucţie intesti nală şi unul s-a 
sinucis) în ti mpul studiului şi 1 a murit în pe-
rioada de urmărire după transplantul de celule 
stem. În grupul pacienţilor cu 400 mg x2/zi 
Niloti nib, 1 a oprit tratamentul din cauza pro-
gresiei şi a decedat în perioada de urmărire şi 
un altul a întrerupt tratamentul şi a murit 6 
săptămâni mai târziu din cauza unui cancer 
gastric.
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Pacienţii au fost monitorizaţi atent pentru a 
observa prelungirea intervalului QT sau modi-
fi cări ale fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng. 
La nici un pacient din studiu nu s-a înregistrat 
prelungirea intervalului QT peste 500 msec. sau 
scăderea fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng. 
Un total de 11 pacienţi a înregistrat modifi cări 
ischemice cardiace, doar unul fi ind nevoit să în-
trerupă tratamentul. 

Acest studiu a demonstrat că ambele doze 
de NILOTINIB 300 mg x2/zi sau 400 mg x2/zi 
sunt mai efi cace decât Imati nibul.

În derulare mai sunt încă 2 studii de faza 3: TOPS 
(The Tyrosine Kinase Inhibitor Opti mizati on and 
Selecti vity) şi German CML Study IV care studiază 
rata răspunsului cu Imati nib în doză de 800 mg şi 
400 mg. Rata de răspuns ti mpuriu a fost mai mică la 
cei cu 400 mg faţă de cei cu 800 mg Imati nib, dar 
răspunsurile tardive, urmărite în dinamică au fost 
echivalente pentru ambele doze sau chiar mai bune 
în grupul cu 800 mg Imati nib. (8) 

În studiul ENESTnd (2) escaladarea dozelor 
de Imati nib până la 800 mg nu a adus o îm-
bunătăţire majoră comparati v cu Niloti nibul în 
ceea ce priveşte progresia bolii. Doza de 800 mg 
Imati nib în LMC – faza cronică – în oricare studiu, 
nu s-a dovedit a avea vreun benefi ciu în ceea ce 
priveşte progresia bolii faţă de doza de 400 mg 
cu excepţia unor răspunsuri ti mpurii.

Rezultatele studiului ENESTnd sunt susţinute 
de alte 2 studii importante în care sunt înrolaţi 
pacienţi cu LMC – faza cronică – nou diagnosti caţi: 
studiul de faza 2 (MCT 00481052) condus de 
Gruppo Italiano Matti  e Ematogiche dell Adulto 
(GINEMA) cu o perioadă de urmărire de 15 luni 
şi studiul efectuat de MD Adersson Cancer 

Center (MDACC) (MCT00129740) cu o perioadă 
de urmărire de 21 de luni.

Tratamentul leucemiei mieloide cronice în 
faza cronică evoluează rapid în prezent sunt în 
derulare încă două studii de fază 3 care analizează 
inhibitori de ti rozin-kinaza duali Bcr-Abl şi SMC 
family: Dasati nib (MCT00481247) şi Bosuti nib 
(MCT00574873). (8)

Este dovedid că noii inhibitori de ti rozin-
kinaza sunt mai efi cienţi decât Imati nibul. Stu-
diile următoare vor aduce informaţii noi în ceea 
ce priveşte durabilitatea răspunsurilor, dezvol-
tarea rezistenţei la tratament şi efectele adverse 
pe termen lung.

Noile studii demonstrează că tratamentul 
de prima linie în LMC fază cronică este într-o 
con ti nuă schimbare, noi molecule din ce în ce 
mai efi ciente fi ind în lupta conti nuă pentru 
afi r mare. 

CONCLUZII 
Studiile deja efectuate, cât şi cele în curs de 

derulare, dovedesc superioritatea terapeuti că 
ca tratament de prima linie a noilor inhibitori de 
ti rozin-kinaza în tratamentul leucemiei mieloide 
cronice afl ată în faza cronică.

Scopurile tratamentului cu inhibitori de 
ti rozin-kinaza – ati ngerea răspunsurilor hema-
tologic, citogeneti c, molecular, creşterea supra-
vieţuirii şi limitarea efectelor adverse medi ca-
mentoase sunt ati nse mai rapid şi cu o efi cacitate 
mai mare folosind fi e Dasati nib, fi e Niloti nib ca 
prima linie terapeuti că. 

Apariţia inhibitorilor de ti rozin-kinaza a adus 
o nouă speranţă de viaţă pentru pacienţii diag-
nosti caţi cu leucemie mieloidă cronică.  
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