
Nilotinib (formely AMN107), a highly selective BCR-ABL tyrosine kinase inhibitor, is 
effective in patients with Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous 
leukemia in chronic phase following imatinib resistance and intolerance 

Kantarjian H. M., Giles F., Gattermann N. et al., Blood Vol. 110, Nr. 10, November 15 2007; 
3540 – 3546. 

Úvod: Nilotinib, perorální selektivní tyrosin kinázový inhibitor Bcr-Abl, je v preklinických 
modelech 30x účinnější než imatinib a dokáže překonat většinu mutací způsobujících 
rezistenci k imatinibu. V této otevřené studii fáze 2 bylo podáváno 400mg nilotinibu 
perorálně dvakrát denně 280 pacientům s Philadelfským chromosomem pozitivní (Ph+) 
chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi (CML-CP) po selhání nebo intoleranci léčby 
imatinibem. Pacienti byli sledováni nejméně 6 měsíců a posuzovány byly hematologické a 
cytogenetické odpovědi stejně jako bezpečnost léčby a celkové přežití.  

Pacienti: Medián věku pacientů byl 58let a všichni byli významně předléčeni vzhledem 
k mediánu trvání CML 57 měsíců. Medián délky předchozí léčby imatinibem byl 32 měsíců. 
194 pacientů (69%) bylo imatinib rezistentních a 86 (31%) netolerujících léčbu imatinibem.  

Nejdůležitější výsledky: Po 6 měsících bylo u 48% pacientů dosaženo velké cytogenetické 
odpovědi (MCyR), u 31% pacientů kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) a u 16% 
částečné cytogenetické odpovědi (PCyR) s nevelkými rozdíly mezi skupinou imatinib 
rezistentních a imatinib netolerujících pacientů. Medián času k dosažení MCyR byl 2,8 
měsíce. Přibližné celkové přežití (OS) po 12 měsících bylo 95%. Kompletní hematologické 
remise (CHR) bylo dosaženo u 74% z 185 pacientů, kteří ji neměli při vstupu do studie. CHR 
bylo dosaženo rychle, medián času do jejího dosažení byl 1 měsíc.  

Nilotinib byl účinný u pacientů s mutacemi způsobujícími rezistenci k imatinibu (mimo 
mutaci T315I) a také u pacientů s rezistencemi způsobenými jinými mechanismy. Celkem 
42% pacientů ve studii mělo prokázanou mutaci. Z těchto pacientů 42% dosáhlo po 6 
měsících MCyR a 23% CCyR, pro pacienty bez prokázané mutace byly tyto hodnoty 51% a 
35%. Mezi pacienty, kteří nebyli vstupně v CHR byl rozdíl v dosažení CHR během 6 měsíců 
61% vs. 83% pro pacienty s nalezenou mutací a bez ní. Hodnoty cytogenetických i 
hematologických odpovědí byly ovlivněny typem mutace a odpovídaly sensitivitě na nilotinib 
in vitro.  

Nežádoucí účinky byly většinou lehké až střední a nalezena byla minimální zkřížená 
intolerance s imatinibem. Grade 3-4 neutropenie a trombocytopenie se objevily u 29% 
pacientů, obvykle dobře zvládnutelné úpravou dávky. Pleurální a perikardiální výpotky se 
vyskytly u 1% pacientů (žádné nebyly závažné). Pozorováno bylo přechodné zvýšení 
nepřímého bilirubinu (gr. 3-4 u 9% pacientů), jaterních testů a lipáz (gr. 3-4 u 14% pacientů) 
se spontánním ústupem na konstantní dávce nilotinibu během 1-2 týdnů. Dále se vyskytly 
kožní vyrážky (28% pacientů), nausea a pruritus (24% pacientů každý), bolesti hlavy a únava 
(každý 19%).  

Po cca 1,5 roce zůstalo ve studii 183 (65%) pacientů, nejčastějším důvodem přerušení léčby 
ve studii byly nežádoucí účinky (15% pacientů), nejčastěji myelosuprese, a progrese onem. 
(11% pacientů). 

Závěr: Nilotinib je vysoce efektivní a bezpečný preparát u pacientů s CML-CP po selhání 
nebo intoleranci léčby imatinibem.  
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