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Úvod:
Od  roku  1984  probíhalo  několik  klinických  studií  zabývajících  se  možnostmi  léčby  pacientů  s 
myelodysplastickým  syndromem  (MDS)  pomocí  azacytidinu.  Autoři  této  práce  použili  výsledky  tří 
velkých studií a zpracovali je dle aktuální klasifikace WHO pro MDS a AML a dle IWG kritérií pro 
hodnocení léčebné odpovědi.

Metodika:
Byla použita data všech pacientů zařazených do studií Cancer and Leukemia Group B 9221 (azacytidin 
s.c. vs. podpůrná léčba), 8921 (azacytidin s.c.) a 8421 (azacytidin i.v.). Celkem se jednalo o 309 pacientů, 
z nichž 268 bylo léčeno azacytidinem a 41 nejlepší dostupnou podpůrnou léčbou. Dávka azacytidinu ve 
všech studiích byla 75 mg/m2 denně po dobu 7 dní v intervalu 28 dní. Léčba byla ukončena po 3 cyklech 
od  dosažení  kompletní  remise  (CR).  U  pacientů,  kteří  dosáhli  pouze  parciální  remise  (PR)  nebo 
hematologického zlepšení  (HI),  léčba  pokračovala  až do progrese onemocnění  nebo projevů toxicity. 
Pacienti  progredující  na podpůrné léčbě mohli  být po 4 měsících  přeřazeni  do větve s azacytidinem. 
Výsledky léčby byly hodnoceny dle kritérií IWG s požadavkem na délku trvání léčebné odpovědi alespoň 
8 týdnů. Samostatně pak byla zpracována data pacientů, kteří dle WHO klasifikace splnili diagnózu AML 
(RAEB-t a AML dle FAB klasifikace použité v původních studiích).

Výsledky:
Léčebné výsledky v jednotlivých větvích ukazuje následující tabulka:

azacytidin i.v.
n = 48

azacytidin s.c.
n = 169

pouze observace
n = 41

azaC po observaci
n = 51

CR 7 (15 %) 22 (13 %) 0 (0 %) 3 (6 %)
PR 1 (2 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 2 (4 %)
HI 13 (27 %) 52 (31 %) 7 (17 %) 13 (25 %)
CR + PR + HI 21 (44 %) 75 (44 %) 7 (17 %) 18 (35 %)
Medián počtu cyklů do dosažení léčebné odpovědi byl 3 cykly, u 75 % pacientů byla dosažena odpověď 
po 4 cyklech, u 90 % pacientů pak po 6 cyklech. Medián trvání léčebné odpovědi byl 13,1 měsíce.
V další tabulce jsou uvedeny výsledky léčby u pacientů s AML:

azacytidin i.v.
n = 25

azacytidin s.c.
n = 53

pouze observace
n = 12

azaC po observaci
n = 13

CR 3 (12 %) 5 (9 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
PR 1 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (8 %)
HI 8 (32 %) 14 (26 %) 0 (0 %) 1 (8 %)
CR + PR + HI 12 (48 %) 19 (36 %) 0 (0 %) 2 (15 %)
Medián trvání léčebné odpovědi u pacientů s AML byl 7,3 měsíce.

Další tabulka ukazuje výsledky u pacientů s AML léčených azacytidinem ve srovnání s observací:
medián azacytidin observace

celkové přežití 19,3 měsíce 12,9 měsíce
doba nezávislosti na 
transfuzích erytrocytů

14,7 měsíce 4,8 měsíce p = 0,02

doba nezávislosti na 
transfuzích trombocytů

13 měsíců 4,5 měsíce p = 0,004



Ze všech 191 pacientů ve studii 9221 bylo vstupně 121 (63 %) závislých na transfuzích. Celkem 45 těchto 
pacientů odpovědělo na léčbu (CR, PR nebo HI), z nich se pak 36 (35 bylo léčených azacytidinem) stalo 
nezávislými na transfuzích. Medián doby nezávislosti na transfuzích byl 9 měsíců pro erytrocyty a 6,3 
měsíce pro trombocyty.
Nežádoucí  účinky  byly  při  léčbě  azacytidinem  pozorovány  přibližně  dvakrát  méně  často  než  při 
samostatné podpůrné léčbě. Erytrocyty,  leukocyty, neutrofily a trombocyty klesaly na nejnižší hodnoty 
okolo 15. dne léčebného cyklu. Při léčbě azacytidinem byly častější nežádoucí účinky gastrointestinální 
(nevolnost,  zvracení,  zácpa,  průjem, nechutenství)  a reakce v místě  vpichu.  Azacytidin ve srovnání s 
podpůrnou léčbou nezvýšil riziko krvácení, infekčních komplikací ani úmrtí.

Závěr:
Azacytidin se ukázal být v léčbě pacientů s myelodysplastickým syndromem účinnější než samostatná 
podpůrná léčba, a to jak v dosažení léčebné odpovědi, tak prodloužení doby nezávislosti na transfuzích. 
Minimální doporučená délka léčby jsou 4 cykly, přičemž u většiny pacientů je dosaženo odpovědi po 6 
cyklech  léčby.  V  léčbě  je  však  možno  pokračovat  tak  dlouho,  dokud  pacientům  přináší  prospěch. 
Nežádoucí účinky při léčbě azacytidinem nebyly pozorovány častěji v porovnání s podpůrnou léčbou, 
nedošlo ke zvýšení krvácivých a infekčních komplikací ani počtu úmrtí. Povzbuzující jsou rovněž léčebné 
výsledky azacytidinu u pacientů s akutní myeloidní leukemií.
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