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Úvod: V mediánu sledování 19-ti měsíců prokázala velká mezinárodní randomizovaná studie 
IRIS (International Randomized Study of Interferon and STI571) významně vyšší účinnost 
imatinibu ve srovnání s kombinací interferonu alfa a cytarabinu u pacientů v chronické fázi 
chronické myeloidní leukémie (CML). Vzhledem překříženému designu studie a také 
schválení imatinibu Úřadem pro potraviny a léčiva v USA došlo k velkému odlivu pacientů 
z léčebného ramene s interferonem alfa a cytarabinem a v mediánu sledování 60-ti měsíců 
jsou výsledky studie soustředěny dominantně na pacienty diagnostikované v chronické fázi 
CML léčené imatinibem jako lékem první linie.     

 
Metodika: Pacienti byli randomizováni do léčebného ramene 
s imatinibem (553 pacientů; denní dávka 400 mg per os) a 
ramene kombinujícího interferon alfa s cytarabinem (553 
pacientů; cílová denní dávka interferonu alfa 5 mil.j./m² 
podkožně v kombinaci s 10-ti denními cykly cytarabinu v dávce 
20 mg/m² měsíčně).  
 

Výsledky: V mediánu sledování 60 měsíců pokračovalo v původní přiřazené léčbě 69% 
pacientů v rameni s imatinibem a jen 3% v rameni kombinujícím interferon alfa s cytarabinem 
(viz obrázek výše).  Následující hodnocení je tedy zaměřeno na pacienty léčené imatinibem. 
Imatinib byl podáván v průměrné denní dávce ± SD 382 ± 50mg, přičemž 400 mg užívalo 
82% pacientů. Hematologická či biochemická toxicita 3. či 4. stupně již po 2 a 4 letech nebyla 
častá. Četnosti dosažených léčebných odpovědí ve 12-ti a 60-ti měsíčním mediánu sledování 
jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Medián sledování 
(měsíce) 

Kompletní 
hematologická 

odpověď (CHR) 

Kompletní 
cytogenetická 

odpověď (CCgR) 

Kompletní 
molekulární 

odpověď (CMolR) 
12 96 % 69 % 22 % 
60 98 %  87 % 41 % 

 
Na konci sledování bylo předpokládané přežití bez příznaků nemoci 83% a bez progrese do 
akcelerované fáze (AF) nebo blastické krize (BK) 93%. Roční četnosti selhání léčby včetně 
progrese do AF/BK  jeví během sledování snižující se tendenci. Dosažené cytogenetické a 
molekulární odpovědi jsou významně spojeny s přežitím bez událostí (event free survival 
EFS) a ochranou před progresí do AF/BK – viz následující tabulky: 
 

Odpověď ve 12-ti měsících Přežití bez progrese do AF/BK v 60-ti měs. 
Kompletní cytogenetická odpověď (CCgR) 97 % 
Částečná cytogenetická odpověď (PCgR) 93 % 

Ani částečná cytogenetická odpověď 81 %   
  

CCgR s velkou molekulární odpovědí 100 % 
CCgR bez velké molekulární odpovědi 95 % 

Bez dosažení CCgR 88 %  
 



Velmi podobnou ochranu před progresí do AF/BK poskytuje pacientům i dosažení 
analogických léčebných odpovědí v 18. a 24. měsíci. Dosažení CCgR ve 12-ti měsících též 
ruší vliv Sokalova skóre na přežití bez progrese do AF/BK. 
 
Závěr: Celkové očekávané 5-ti leté přežití pacientů na imatinibu bylo 89% , nejvyšší z do té 
doby publikovaných studií léčby CML, rovněž tak ve srovnání s historickými kontrolami 
léčenými kombinací interferonu alfa s cytarabinem. Žádný z pacientů, kteří dosáhli ve 12-ti 
měsících CCgR s velkou molekulární odpovědí, neprogredoval v 60-ti měsících do AF/BK. 
Imatinib coby iniciální terapie chronické fáze CML se jeví jako účinný, navozující trvalé 
léčebné odpovědi u vysokého procenta pacientů.  
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