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Zkrácené informace o léčivém přípravku STIVARGA® 40 mg potahované tablety
Název přípravku: STIVARGA 40 mg potahované table-
ty. Složení: regorafenibum 40 mg v 1 tabletě. Indikace: 
1) Monoterapie dospělých pacientů s metastazujícím 
kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří byli dříve léčeni 
dostupnými typy léčby nebo kteří nejsou vhodnými kan-
didáty pro dostupné typy léčby. Tyto typy léčby zahrnují 
chemoterapii na bázi fl uoropyrimidinů, anti VEGF léčbu 
a anti EGFR léčbu. 2) Monoterapie dospělých pacientů 
s neresekovatelnými nebo metastazujícími gastrointesti-
nálními stromálními nádory (GIST), u kterých došlo k pro-
gresi na předchozí léčbě imatinibem a sunitinibem nebo 
kteří tuto léčbu netolerovali. 3) Monoterapie dospělých 
pacientů s hepatocelulárním karcinomem (HCC), kteří byli 
předtím léčeni sorafenibem. Dávkování a způsob podání: 
U všech indikací je doporučená dávka 160 mg 1× denně 
po dobu 3 týdnů s následujícím 1týdenním obdobím bez 
léčby. Tablety regorafenibu by se měly polykat celé a za-
píjet vodou po lehkém jídle, které neobsahuje více než 30 % 
tuku. Případné úpravy dávky se mají provádět v krocích 
po 40 mg (jedna tableta) podle individuální bezpečnosti 
a tolerance. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou 
nebo pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření: 
doporučuje se provádět: vyšetření krevního obrazu a ko-
agulačních parametrů hlavně u pacientů se stavy pre-
disponujícími ke krvácení a u těch, kteří jsou léčeni léky, 
které zvyšují riziko krvácení, vyšetření jaterních funkcí 
před léčbou a počas léčby (jaterní testy každé dva týdny 
během prvních 2 měsíců) a pečlivě monitorovat celkovou 
bezpečnost u pacientů s lehkou nebo středně těžkou po-
ruchou funkce jater. U pacientů s těžkou poruchou funkce 
jater (Child-Pugh C) není přípravek STIVARGA doporu-
čen. Doporučuje se měření krevního tlaku před zahájením 
a po dobu léčby, léčit případnou hypertenzi a v případě 
hypertenzní krize léčbu přípravkem STIVARGA vysadit, 
sledovat pacienty s anamnézou ischemické choroby sr-
deční s ohledem na klinické známky a příznaky ischemie 

myokardu. U pacientů, u kterých se vyvine syndrom 
reverzibilní zadní encefalopatie (PRES) je doporučeno 
ukončit léčbu přípravkem STIVARGA a provádět kontrolu 
hypertenze a podpůrnou léčbu dalších příznaků. V případě 
významné dermatologické toxicity, hypertenze, krváce-
ní, srdeční ischémie/infarktu, GIT perforace a píštěle, 
zhoršení infekčních příhod, trvalých nebo recidivujících 
významných abnormalit biochemických a metabolických 
laboratorních vyšetření nebo před závažným chirurgickým 
výkonem zvážit přerušení léčby (trvalé či přechodné). 
U pacientů léčených přípravkem STIVARGA, u kterých by 
se objevila hypotyreóza, je nutná hormonální substituční 
léčba. V případě suspektního předávkování má být přípra-
vek STIVARGA okamžitě vysazen, má být zahájena léka-
řem prováděná nejlepší podpůrná péče a pacient má být 
sledován až do klinické stabilizace. Neexistují dostatečné 
údaje o pacientech, kteří ukončili léčbu sorafenibem kvůli 
toxicitě související s sorafenibem nebo jen tolerovali níz-
kou dávku (< 400 mg denně) sorafenibu. Léčivý přípravek 
STIVARGA v denní dávce 160 mg obsahuje 55,8 mg sodíku 
a 1,68 mg sójového lecithinu. Fertilita, těhotenství a kojení:
Ženy ve fertilním věku musí být informovány, že regorafe-
nib může způsobit poškození plodu. Ženy ve fertilním věku 
a muži mají používat účinnou antikoncepci během léčby 
a až 8 týdnů po ukončení terapie. Přípravek STIVARGA 
lze v těhotenství použít pouze tehdy, pokud to je nezbytně 
nutné a po pečlivém zvážení přínosů pro matku a rizika pro 
plod, během léčby nekojit. Interakce: Inhibitory CYP3A4, 
UGTA9, P-glykoproteinu, BCRP a induktory CYP3A4, sub-
stráty UGT1A1 a UGT1A9, BCRP, P-glykoproteinu, CYP2B6, 
CYP2C8, CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6, antibiotika a látky 
sekvestrující žlučové kyseliny. Inhibitory a induktory 
BCRP a P glykoproteinu mohou ovlivňovat expozici M 2 
a M 5. Nežádoucí účinky: Nejzávažnějšími nežádoucími 
účinky u pacientů léčených přípravkem STIVARGA jsou 
závažné poruchy funkce jater, krvácení, gastrointestinální 

perforace a infekce. Nejčastěji pozorovanými nežádou-
cími účinky jsou bolest, kožní reakce ruka-noha, aste-
nie/únava, průjem, snížení chuti k jídlu a příjmu potravy, 
hypertenze a infekce. Ostatní klinicky významné nežádoucí 
účinky byly hlášeny s nižší četností. Podrobnější infor-
mace naleznete v SPC přípravku STIVARGA. Podmínky 
uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl pří-
pravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v dobře uza-
vřené lahvičce. Vysoušedlo ponechte v lahvičce. Držitel 
rozhodnutí o registraci: Bayer AG, 513 68 Leverkusen, 
Německo. Registrační číslo: EU/1/13/858/001-002 Datum 
poslední revize textu*: 17. 8. 2018. Výdej přípravku je vázán 
na lékařský předpis, v indikaci 1) a 2)* je hrazen z pro-
středků veřejného zdravotního pojištění, není hrazen 
v indikaci 3). Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete 
na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivého příprav-
ku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. 
Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit ne-
žádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte 
na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, 
Česká republika. 
*Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém pří-
pravku (datum revize textu).

L.CZ.MA.09.2018.0424

STIVARGA®
– PRVNÍ PERORÁLNÍ MULTIKINÁZOVÝ INHIBITOR
– SCHVÁLENÝ PRO LÉČBU mCRC, GIST A HCC 1

mCRC – metastatický kolorektální karcinom; GIST – gastrointestinální stromální tumor ;  HCC – hepatocelulární karcinom

Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku Stivarga, poslední revize textu: 17. 8. 2018. 2. Grothey et al. Results of a phase III randomized, 
double-blind, placebo-controlled, multicenter trial (CORRECT) of regorafenib plus best supportive care (BSC) versus placebo plus 
BSC in patients with metastatic colorectal cancer who have progressed after standard therapies. Lancet 2012; 381 (9863):303-12.

V indikaci mCRC dle studie CORRECT fáze III:
   23% snížení rizika úmrtí (OS HR 0,77) 2

   51% redukce rizika progrese onemocnění (OS HR 0,49) 2

  30% zlepšení mediánu OS (p = 0,0052) 2
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Zkrácené informace o léčivém přípravku
Název přípravku: Nexavar 200 mg pota-
hované tablety. Dostupné lékové formy:
Potahovaná tableta s 200 mg sorafenibu. 
Složení: 200  mg sorafenibum (ve  for-
mě tosylátu) v jedné tabletě. Indikace: 1) 
Hepatocelulární karcinom. 2) Léčba pa-
cientů s pokročilým zhoubným nádorem 
ledvin, u nichž předchozí léčba založená 
na  interferonu-alfa nebo interleukinu-2 
nebyla úspěšná nebo je pro ně nevhodná. 
3) Léčba pacientů s progresivním, lokálně 
pokročilým nebo metastazujícím diferen-
covaným (papilární/folikulární/z Hürthleho 
buněk) karcinomem štítné žlázy, který je 
rezistentní na léčbu radiojódem. Dávkování 
a způsob podání: Doporučená dávka je 
400  mg 2× denně. Perorální podání. 
Sorafenib podávat bez jídla, nebo s nízko, 
případně mírně tučným jídlem; zapít skle-
nicí vody. Kontraindikace: Hypersenzitivita 

na léčivou nebo pomocnou látku. Zvláštní 
upozornění a opatření*: v případě derma-
tologické toxicity, hypertenze, hypoglyké-
mie, krvácení, srdeční ischémie/in farktu, 
prodloužení QT intervalu, GIT perforace 
nebo před závažným chirurgickým výko-
nem zvážit přerušení léčby (trvalé či pře-
chodné). U diabetických pacientů má být 
pravidelně kontrolována hladina glukózy 
v krvi. U pacientů s DTC by měla být před 
podáváním sorafenibu lokálně léčena tra-
cheální, bronchiální a esofageální infi ltrace, 
u pacientů s DTC je doporučeno pečlivé 
monitorování hladiny vápníku a TSH v krvi 
a opatrnosti je potřeba u pacientů s pro-
dloužením QT intervalu a při komedikaci 
warfarinem. V případě podezření na pře-
dávkování by mělo být podávání sorafeni-
bu přerušeno a v případě potřeby by měla 
být zahájena podpůrná léčba. Bezpečnost 
a účinnost přípravku Nexavar u dětí a do-
spívajících (ve věku < 18 let) nebyla dosud 
stanovena. Nejsou dostupné dostateční 
údaje o podávání u pacientů, jejichž stav 
vyžaduje dialýzu. Nejsou dostupné žádné 
údaje o podávání u pacientů s Child Pugh C 
poruchou funkce jater. Vysoce rizikoví pa-
cienti podle prognostické skupiny MSKCC 
nebyli zařazeni do studie fáze III u renálního 
karcinomu a vztah přínos-riziko u těchto pa-
cientů nebyl hodnocen. Fertilita, těhoten-
ství a kojení: Výsledky studií na zvířatech 
ukázaly, že sorafenib může narušit fertilitu 
jak u mužů, tak u žen. Přípravek by neměl 
být podáván během těhotenství, během 
léčby nekojit. Interakce: induktory a inhibi-
tory CYP3A4, substráty CYP2B6, CYP2C8, 
CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, 

UGT1A1 a UGT1A9, P-gp, antineoplastické 
látky, neomycin. Nežádoucí účinky (NÚ):
nejčastější NÚ spojené s podáváním pří-
pravku: průjem, únava, alopecie, infekce, 
kožní reakce dlaní a chodidel, vyrážka. 
Nejdůležitější zaznamenané závažné NÚ: 
infarkt/ischémie myokardu, gastrointesti-
nální perforace, léky vyvolaná hepatitida, 
krvácení a hypertenze/hypertenzní krize. 
Ostatní klinicky významné nežádoucí účin-
ky byly hlášeny s nižší četností. Podmínky 
uchovávání: Při teplotě do 25 °C. Držitel 
rozhodnutí o registraci: Bayer AG, 51368 
Leverkusen, Německo. Registrační číslo:
EU/1/06/342/001. Datum poslední revize 
textu*: 25.·6.·2018. Výdej přípravku je vá-
zán na lékařský předpis. Přípravek je hra-
zen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění ve všech schválených indikacích. 
Aktuální výši a podmínky úhrady naleznete 
na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivého 
přípravku si pečlivě přečtěte úplnou infor-
maci o přípravku. Souhrn údajů o přípravku 
i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky 
najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte 
na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 
155 00 Praha 5, Česká republika.
* Všimněte si prosím změn v informacích 
o léčivém přípravku.
L.CZ.MKT.06.2017.0170

ZAHAJTE NYNÍ
A  PRODLUŽTE PŘEŽITÍ
Když přijde čas na systémovou léčbu, zahajte ji 
přípravkem NEXAVAR® a prodlužte přežití1

•  Nexavar® je první a jediná schválená systémová terapie 
s prokázaným přínosem celkového přežití (OS) vs. placebo 
u pacientů s neresekovatelným HCC1

 –  44–47% zlepšení celkového přežití (OS) vs. placebo 

prokázané ve 2 studiích fáze III1,2

•  Nexavar® je doporučeným standardem u nereskovatelného HCC 
a u pacientů nevhodných/refrakterních k TACE3

HCC – hepatocelulární karcinom; OS – celkové přežití; 
TACE – transarteriální chemoembolizace

Pro pacienty s neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem (HCC)
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EDITORIAL

V onkologii nelze zastavit čas – co platilo 
před deseti lety, již neplatí. Principy v pří-
stupu k nemocným zůstávají.

Kdysi za jedním slavným klavíristou přišel jeho 
obdivovatel a řekl mu: Mistře, přál bych si umět 
hrát jako vy! Načež Mistr údajně odvětil: Nepřál. 
Kdybyste si to opravdu přál, tak byste tak dobře 
jako já opravdu hrál.

Jubilejní, 10. pražské mezioborové onkolo-
gické kolokvium PragueONCO 2019 se bude 
konat v  Praze ve  dnech 23.–25. ledna 2019. 
PragueONCO, zrozené v roce 2010, plynule do-
plnilo tradiční a mimořádně úspěšné dny pro-
fesora Vladimíra Staška a  samo nenápadně 
zestárlo. Čerstvých novinek je každoročně to-
lik, že není nutné bilancovat. Zveřejnit všechny 
editorialy by mohlo znamenat zajímavé čtení, 
ale lépe je shrnout a porovnat vyplnitelnost de-
setiletých předpovědí. 

Rozvoj diagnostiky a  léčby solidních nádorů 
přinesl významné snížení mortality. Nemocní 
mají mnohem větší šanci na  uzdravení nebo 
na  delší život než v  minulém století. Nové lé-
čebné postupy značně zvýšily šanci na  delší 
přežití u  nemocných s  pokročilým metasta-
zujícím onemocněním, které bylo v  minulos-
ti neléčitelné. Paradoxně tak pokrok lékařské 
péče o  nenádorová onemocnění (především 
kardiovaskulární choroby) vede k prodlužování 
střední doby života a tím přispívá k početnímu 
navýšení nádorů u  více ohrožené populace. 

Zlepšené výsledky onkologické léčby a signifi-
kantní prodlužování celkové doby přežití vedou 
obdobně k  nárůstu počtu nemocných, kteří 
vyžadují stálou onkologickou péči (Petružel-
ka, PragueONCO Journal, 2010). Platné obecné 
konstatování, které vyústilo ve  společné řeše-
ní aktivního výboru Onkologické společnosti 
a  Společnosti praktických lékařů. Onkologie 
jako vědecký a medicínský obor, který se zabý-
vá nádorovými onemocněními, zaznamenala 
v posledním čtvrtstoletí mimořádný rozvoj, kte-
rý lze vysledovat z programu všech ročníků této 
významné pražské události. V 80. letech minu-
lého století (poznámka: vlastní zkušenost) byla 
onkologie považována za ponurou, medicínsky 
bezmocnou lékařskou disciplínu a byla téměř 
na okraji zájmu lékařské veřejnosti. V průběhu 
let se situace radikálně změnila. Diagnostika 
a  léčba zhoubných nádorů zaznamenala pře-
kotný rozvoj – molekulární diagnostikou a  cí-
lenou terapií na  molekulární úrovni počínaje 
a  obrozenou imunoterapií konče. Onkologie 
již dávno není izolovaná lékařská disciplína, ale 
prostupuje všemi obory. Onkologické vědecko-
-výzkumné projekty nejsou uskutečnitelné bez 
úzké mezioborové spolupráce. Konstatování, že 
mezioborová spolupráce ve  vyspělých zemích 
je ve  srovnání s  námi stále o  krok dál a  kom-
plexní přístup v péči o nemocné se zhoubnými 
nádory má na  řadě pracovišť prostor ke  zlep-
šení, přestalo platit. Multidisciplinární léčebný 
přístup je proto základem současné onkologic-
ké léčby a  rozhodnutí o  terapii včetně časové 
posloupnosti léčebných modalit připravuje 

JAK SE ZMĚNILA 
ONKOLOGIE 
ZA POSLEDNÍCH 
DESET LET?

L. Petruželka
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mezioborový pracovní tým. Společná dohoda 
o léčbě pacienta se zhoubným nádorem může 
zlepšit výsledky terapie bez zvyšování nákladů. 
Rozhodnutí mezioborového týmu je základem 
rozhodovacího procesu a  je vnímáno jako ne-
nahraditelná podmínka i plátci péče. 
Vize onkologické léčby budoucnosti, kterou 
jsme zdůrazňovali v prvním ročníku, stále platí 
a je postupně doplňována o principy persona-
lizované a precizní onkologické léčby.

Připomínám vytyčené zásady:
1. plná vyléčitelnost časných stadií onemocnění;
2. léčitelnost diseminovaného onemocnění.

Současná a  budoucí onkologie se ubírá smě-
rem k  precizní a  personalizované medicíně. 
Termíny precizní (přesná) a  personalizovaná 
(individualizovaná) medicína se zdají býti za-
měnitelné, a  často se tak v  odborné literatuře 
ne zcela správně překrývají. Pojem individuali-
zovaného neboli personalizovaného přístupu 
není v klinické medicíně nový – naopak. Pojem 
precizní medicína odráží nové aspekty jak v dia-
gnostice, tak v  terapii. S  rozvojem molekulár-
ně biologických technologií bude v  dohledné 
době k  dispozici „molekulární podpis“ nádoru 
pro každého nemocného. Budoucnost směřuje 
k „unikátní“ léčbě pro každého „unikátního ne-
mocného“. Precizní medicína umožňuje vybrat 
léčbu pro každého pacienta na bázi genomiky,  

biomarkerů a  molekulárního fenotypu s  cílem 
zlepšit léčebný efekt a minimalizovat nežádoucí 
účinky. Personalizovaná medicína odráží kromě 
nádorové heterogenity i heterogenitu hostitele. 

Možnosti onkologické léčby dramaticky ovliv-
ňují a v budoucnosti budou stále více ovlivňo-
vat čtyři zásadní události poslední doby: 
1. k  dispozici budou „stovky“ nových cílených 
léků, které mohou přímo zasáhnout signální 
struktury, které se podílí na onkogenezi;
2. molekulární identifikace rozdílů dříve morfolo-
gicky téměř identických nádorů povede k reklasi-
fikaci nádorových onemocnění a  expanzivnímu 
nárůstu nových klinicko-molekulárně patologic-
kých jednotek „orphan molecular disease“;
3. implementace nových biotechnologií umož-
ní významně zpřesnit předpověď rizika relapsu 
(prognostické faktory) časných stadií onemoc-
nění a  předpovědět účinnost vybrané léčby 
(prediktivní faktory);
4. imunoterapie se stala standardní modalitou 
onkologické léčby a v budoucnosti lze očekávat 
zúžení indikací (cílená imunoterapie) s využitím 
imunopredikce.

Výběr a  zahájení léčby bez určení prediktiv-
ních biomarkerů nebude v  budoucnu možný. 
Budoucnost onkologické léčby je v  ukončení 
necíleného podávání cílené léčby. O výběru cí-
lené léčby není v onkologických centrech mož-
né rozhodovat bez dostupné, adekvátně pro-
váděné molekulární diagnostiky. Každý nádor 
je unikátní, každý nemocný je unikátní, a pro-
to je i budoucnost v unikátní léčbě pro každé 
nádorové onemocnění a  každého nemocné-
ho. Standardní hodnocení nádoru světelným 
mikroskopem se neobejde bez využití „mo-
lekulárního mikroskopu“, které znamená kom-
prehenzivní molekulární vyšetření zahrnující 
sekvenování nové generace, transkriptomiku 
a analýzu proteinů. 

V průběhu dekády, ve které každoročně probí-
halo minikolokvium PragueONCO, došlo k zá-
sadním změnám:
1. onkologická léčba se individualizovala: iden-
tifikovaly se vybrané skupiny nemocných, u kte-
rých bude léčba přínosem, a eliminovali se ti ne-
mocní, kteří léčbu vůbec nepotřebují nebo pro 
které nebude vybraná léčba přínosná;

Tiskové konference k prvnímu ročníku kolokvia se 
zúčastnili (zleva): MUDr. J. Bříza – zástupce ředitele 
VFN v Praze, prof. T. Zima – děkan 1. LF UK, od roku 
2014 rektor UK, prof. L. Petruželka – prezident kolo-
kvia, MUDr. M. Matějů – Sekce mladých onkologů ČOS  
a doc. P. Tesařová – generální sekretář kolokvia
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2. došlo ke změně paradigmatu v léčbě solid-
ních nádorů: došlo k  posunu od  necílené (cy-
tostatické) léčbě k léčbě terčové (cílené) a od cy-
totoxické léčby k imunoterapii.

Genomické testování je nutností, jak překo-
nat „stárnoucí“ koncept léčby nádorových 
onemocnění. V  minulosti platila zásada „One 
Size Fits for All“, tedy stejná léčba pro všechny 
ve stejném stadiu onemocnění stejného mor-
fologického typu. V  budoucnu budeme mít 
unikátní léčbu pro každé nádorové onemocně-
ní a  každého nemocného. Dnes je základním 
nástrojem pro diagnózu nádorového onemoc-
nění stále ještě světelný mikroskop, objevený 
v  15. století. Širší využití „molekulárního mik-
roskopu“ pořád chybí. Molekulární mikroskop 
znamená komprehenzivní molekulární vyšet-
ření, které zahrnuje sekvenování nové gene-
race, transkriptomiku, analýzu proteinů a další 
omické metody.

Systémová léčba bude v budoucnu genomicky 
řízená cílená (terčová) léčba a cílená imunote-
rapie. Pokud jde o  optimalizaci genomického 
testování, nahradí v současnosti používané tes-
tování typu jeden lék – jeden genový test mul-
tiplexní genomické testování nové generace, 
protože panel pro sekvenování nové generace 

(200–600 genů) umožňuje identifikovat altera-
ce, které menší „hotspot“ panel nezachytí. Mul-
tiplexní testování je a bude výrazně levnější než 
individuální testování.

Naděje jsou vkládány též do  tzv. tekuté biop-
sie, která má potenciál pro časnou detekci ná-
dorového onemocnění, minimální reziduální 
choroby, evoluce resistence na  stávající léč-
bu a  časnou detekci relapsu. Budoucnost je 
v  kombinaci tkáňového a  sérového testování 
pomocí sekvenování nové generace.

Připravme se tedy na to, že standardní hodnoce-
ní nádoru světelným mikroskopem se neobejde 
bez využití „molekulárního mikroskopu“, které 
znamená komprehenzivní molekulární vyšetře-
ní zahrnující sekvenování nové generace, tran-
skriptomiku a analýzu proteinů a další omické 
metody. Výběr a zahájení léčby bez určení pre-
diktivních biomarkerů nebude do  budoucna 
možný a  bez dostupné, adekvátně prováděné 
molekulární diagnostiky nebude ani možné 
rozhodovat o výběru cílené léčby. Každý nádor 
je unikátní, každý nemocný je unikátní, a  pro-
to patří i budoucnost unikátní léčbě pro každé 
nádorové onemocnění a každého nemocného. 
Koncept vzácných nádorů ztrácí na  významu 
a stane s obsoletním.

První ročník kolokvia zahájil jeho prezident prof. L. Petruželka spolu s doc. Mardiakem (v roce 2010 prezident Slo-
venské onkologické společnosti)
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ZÁVĚR
Podat správnou léčbu s  nejvyšší účinností 
správnému pacientovi je cílem všech onkologů, 
ale ani v éře cílené molekulární léčby a inovo-
vané imunoterapie se výběr správných nemoc-
ných ne zcela daří. Jak nemocný hostitel, tak 
zhoubné nádory jsou nesmírně heterogenní. 
Heterogenita spočívá v unikátním profilu kaž-
dého nádoru včetně imunofenotypu i v unikát-
ním profilu organizmu každého nemocného.

Koncept personalizované (adresné) komplexní 
péče v onkologii vychází z filozofie jedinečnosti 
každého pacienta. Nejedná se pouze o tzv. správ-
nou léčbu ve  správný čas pro správného pa-
cienta, ale je navíc třeba rovněž respektovat je-
dinečnost každého nemocného z hlediska jeho 
rodinného, sociálního a  ekonomického zázemí. 
Individualizovaný přístup by měl být uplatněn 
v každém stadiu nádorové choroby. Nový rozměr 
onkologické péče spočívá v  individualizaci léč-
by pro každého nemocného a pro každý nádor 
na základě molekulární (genové) charakteristiky 
nádorové choroby včetně genové výbavy každé-
ho pacienta, imunofenotypu a periferního imu-
nomu. 

Ke zlepšení léčebných výsledků vede cesta me-
zioborové spolupráce (funkční tumor board), 
inovací (rozšíření o  „molekulárního“ experta), 
komplexní léčby, propojení všech léčebných 
modalit, precizní personalizované medicíny, 
klinického využití biomarkerů a individualizace 
léčby.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK, VFN v Praze 
a ÚVN – FVN Praha
Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha
Katedra klinické onkologie IPVZ, Praha
e-mail: Lubos.Petruzelka@vfn.cz
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developing this field of tumor cell dissemina-
tion at the hospital for the cancer patients, lead-
ing strongly translational clinical research. As an 
associate professor, she became the new direc-
tor of the Laboratory of Rare Human Circulating 
Cells (LCCRH) in the Department of Pathology 
and Onco-Biology.

In this unique platform LCCRH, they isolate, de-
tect and characterize circulating tumor cells us-
ing combinations of the EPISPOT assay, the Cell-
Search® system (Silicon Biosystem – Menarini), 
the flow cytometry, the CellCollector (GILUPI), 
the molecular biology (AmpliSpeed device), the 
Parsortix system (Angle) and the DEPArray (Sili-
con Biosystem – Menarini) for single cell sorting. 
She has authored or co-authored > 60 scientif-
ic publications in this field during the last years 
including 10 book chapters, she is the inventor 
of three patents in the liquid biopsy field and 
she is the part of French national projects: for 
ex, PANTHER (FUI project) as well as of big Eu-
ropean projects: CTC-SCAN (Transcan project), 
CANCER-ID (IMI project), PROLIPSY (Transcan 
project) and European Liquid Biopsy Academy 
(ELBA, Marie-Curie project).

After she got the Scientific Prize given by the 
Region Languedoc-Roussillonin 2008, it was 
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a  great honor for her to receive the Gallet et 
Breton Cancer Prize, the highest honor con-
ferred by the French Academy of Medicine in 
November 2012 and, very recently, the 2017 
AACR Award for the most cited scientific article 
in 2015 (Cayrefourcq et al. Cancer Res).

PROF. MARC PEETERS, MD, PHD
Professor of oncology, Antwerp University, 
Belgium

Prof. Peeters is the head of the oncology de-
partment at the Antwerp University Hospital 
and the coordinator of the Multidisciplinary 
Oncology Center Antwerp. He is also the chair-
man of the College of Oncology. Dr. Peeters is 
the Secretary of the Flemish Society of Gas-
troenterology. He is the treasurer of the Bel-
gian Group of Digestive Oncology and the 
member of the Belgian Society of Medical 
Oncology, The European Society of Medical 
Oncology, The American Society for Clinical 
Oncology and the gastrointestinal group of 
the European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer. He has been involved in 
many clinical studies on therapeutic agents 
for gastrointestinal tumours. He published 
numerous articles in peer reviewed journals 
and was the author of several chapters in on-
cology books.

PROF. NIR PELED, MD, PHD, FCCP
Expert in internal medicine, pulmonology 
and medical oncology, Soroka Medical Center 
and Ben-Gurion University, Be’er Sheva, Israel

Prof.  Peled focuses on personalized medicine 
and immuno-oncology in lung cancer and 
novel technologies to diagnose the disease. 
He is the associate professor at the Faculty of 
Medicine, Ben-Gurion University, Be’er Sheva, 
Israel. He is a pulmonologist and medical on-
cologist. Prof. Peled is the director of the Can-
cer Center at Soroka Medical Center. Previously 
he was the head of the Thoracic Cancer Unit 
and the Center for Precision Cancer Care at 
Davidoff Cancer Center at Rabin Medical Cen-

ter. In addition, Prof. Peled is the head of the 
Thoracic Oncology Assembly of the European 
Respiratory Society (ERS) and the chair of the 
Early Detection and Prevention Committee of 
the IASLC. 

UNIV. PROF. MAG. DR. ROBERT PIRKER
Department of Medicine I, Medical University 
of Vienna, Vienna, Austria

Robert Pirker is the professor of medicine and 
the program director for lung cancer at the De-
partment of Medicine I, Medical University of 
Vienna, Austria.

He obtained the master’s degree in Biochemis-
try in 1978 and his medical degree in 1979 from 
the University of Vienna. Robert Pirker trained in 
internal medicine, hemato-oncology and nucle-
ar medicine at the University of Vienna. He also 
worked as NIH Visiting Fellow at the Laborato-
ry of Molecular Biology (Chief: Dr.  Ira Pastan), 
National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA 
(1983–1986). He specializes in hemato-oncology. 
His research focuses on drug resistance mech-
anisms in patients with cancer, chemotherapy 
and targeted therapy of lung cancer, predictive 
factors in lung cancer, and anaemia manage-
ment in patients with cancer. As a  member of 
the IALT-Bio and LACE-Bio groups, he has been 
involved in the characterization of predictive fac-
tors with regard to adjuvant chemotherapy in 
patients with completely resected NSCLC. He 
was also the world-wide co-ordinating investiga-
tor of the FLEX trial.

ASSOC. PROF. PRIV. DOZ. DR. GERALD 
PRAGER
Specialist in hematology, internal oncology 
and internal medicine, Austria 

Prof. Prager is the program director for Tumor-
igenomic Medicine. He is the specialist in inter-
nal medicine and the principal investigator and 
the head of the research group "Vascular Biolo-
gy in Cancer".
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DR. TIMOTHY YAP, MBBS, PHD, MRCP (UK), 
BSC (HONS), PGDIP
Department of Investigational Cancer 
Therapeutics, Division of Cancer Medicine 
Division, USA

Dr.  Timothy Yap is the medical oncologist and 
physician-scientist based at the University of 
Texas MD Anderson Cancer Center. He is the as-
sociate professor in the Department for Investi-
gational Cancer Therapeutics (Phase I Program), 
and the Department of Thoracic/Head and Neck 
Medical Oncology. Dr. Yap is the medical direc-
tor of the Institute for Applied Cancer Science, 
a drug discovery biopharmaceutical unit where 
drug discovery and clinical translation are seam-

lessly integrated. He is also the associate director 
of Translational Research in the Institute for Per-
sonalized Cancer Therapy, which is an integrat-
ed research and clinical trials program aimed at 
implementing personalized cancer therapy and 
improving patient outcomes. Prior to his cur-
rent position, Dr. Yap was the consultant medi-
cal oncologist at the Royal Marsden Hospital in 
London, UK, and the National Institute for Health 
Research (NIHR) Biomedical Research Centre 
(BRC), the clinician scientist at the Institute of 
Cancer Research, London, UK. Dr. Yap gained his 
BSc degree with First Class Honors in Immunol-
ogy and Infectious Diseases at the Imperial Col-
lege London, UK, and was awarded the Huggett 
Memorial Prize.
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SOUHRN
Faktory stimulující granulocytární kolonie hrají 
důležitou roli v prevenci a léčbě febrilní neutrope-
nie, která je častou a potenciálně fatální komplika-
cí protinádorové léčby. Profylaxe neutropenických 
stavů pomocí faktorů stimulujících granulocytár-
ní kolonie signifikantně snižuje incidenci febrilní 
neutropenie, redukuje pravděpodobnost snížení 
dávkové intenzity a  intenzity chemoterapeutic-
kých režimů a snižuje počet hospitalizací i úmrtí 
v  důsledku febrilní neutropenie. V  následujícím 
přehledovém článku autoři shrnují výsledky pa-
nevropské neintervenční studie LEOS s komentá-
řem výsledků, které vychází z běžné klinické praxe. 

Klíčová slova: lipegfilgrastim, G-CSF, myelo-
supresivní chemoterapie, profylaxe febrilní 
neutropenie

ÚVOD
Neutropenie je častým nežádoucím účinkem 
myelosupresivní chemoterapie (dále jen „CHT“). 
Jako závažnou neutropenii označujeme stav, 
kdy dojde k  poklesu neutrofilů pod 0,5 × 109/l, 
někteří autoři udávají jako nezávislý prognos-
tický faktor pokles neutrofilů pod 0,1 × 109/l. Je 
prokázáno, že riziko vzniku infekčních komplika-
cí není ani tak závislé na  hloubce neutropenie 
(ANC nadir), jako spíš na délce trvání poklesu 
neutrofilů pod hodnotu 0,5 × 109/l (neutropenie, 
grade IV). V nejvyšším riziku jsou nemocní s vý-
skytem neutropenie (grade IV) v  délce trvání 
převyšující 10 dnů. Závažná neutropenie (grade 
III/IV), která trvá více než 3 dny, způsobuje lineár-
ní nárůst pravděpodobnosti vzniku rizika febrilní 
neutropenie (dále jen „FN“) denně o 10 %. FN je 

častou a potenciálně fatální komplikací protiná-
dorové léčby. Na základě současných metaana-
lýz je uváděna hospitalizační úmrtnost na kom-
plikace FN v  rozsahu 4–10 %. Pokud vezmeme 
v  úvahu pacienty, kteří jsou léčeni ambulantně, 
je úmrtnost na  komplikace FN uváděna okolo 
18 %. Aplikace rekombinantních forem faktoru 
stimulujícího granulocytární kolonie (dále jen 
„G-CSF“) vede ke zkrácení neutropenie a ke sní-
žení jejího výskytu. Je prokázáno, že profylaxe 
pomocí G-CSF (především jeho pegylovaných 
forem) signifikantně snižuje incidenci FN, redu-
kuje pravděpodobnost snížení dávkové intenzity 
a  intenzity chemoterapeutického režimu a sni-
žuje počet hospitalizací a úmrtí v důsledku FN.

Lipegfilgrastim je kovalentní konjugát filgras-
timu s methoxypolyethylenglykolem (zkr. PEG) 
navázaným přes karbohydrátový linker na N-ko-
nec, který je rekombinantně připraven. Ke gly-
kopegylaci dochází v  místě přirozené glykosy-
lace (threonin 134). Lipegfilgrastim tak vykazuje 
maximální strukturální shodu s  endogenním 
G-CSF. Glykopegylace představuje technologii, 
která brání jak renální exkreci filgrastimu (re-
kombinantního C-GSF), tak i jeho přímé degra-
daci v  systémové cirkulaci. Nejvíce tak prodlu-
žuje setrvávání léčiva v organizmu, a tedy jeho 
účinek. Lipegfilgrastim zkracuje období závaž-
né neutropenie a snižuje incidenci FN u dospě-
lých pacientů léčených myelosupresivní CHT. 
Díky inovativní technologii ochrany před rych-
lou renální exkrecí a  zároveň před časnou en-
zymatickou biodegradací je možné podávat jej 
pouze 1× za cyklus CHT, a to v dávce 6 mg sub-
kutánně. 

L. Holubec, J. Polívka, V. Liška, M. Šafanda

LIPEGFILGRASTIM V LÉČBĚ 
NEUTROPENIE INDUKOVANÉ 
CHEMOTERAPIÍ – FINÁLNÍ ANALÝZA 
NEINTERVENČNÍ STUDIE LEOS
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Na  konferenci ESMO 2018 byla publikována fi-
nální analýza panevropské studie LEOS, která 
se zabývala zhodnocením bezpečnosti a  účin-
nosti lipegfilgrastimu v  rutinní klinické praxi 
u nemocných s různými typy nádorových one-
mocnění, kteří podstupovali myelotoxickou 
protinádorovou léčbu. Výsledky této studie jsou 
shrnuty a komentovány v následujícím přehle-
dovém článku. 
 
STUDIE LEOS – VÝSLEDKY
Panevropská studie LEOS (A  Prospective Pan-
-European Non-Interventional Study Evaluating 
Effectiveness Of Lipegfilgrastim In Clinical 
Practice For The Prophylaxis Of Chemothera-
py-Induced Neutropenia In Adult Patients With 
Different Tumor Types) je prospektivní, neinter-
venční studie, ve  které jsou zahrnuti pacienti 
s  různými typy nádorů léčení myelosupresivní, 
cytotoxickou CHT a  bioterapií (dále jen „BT“). 
Studie probíhala celkem v 9 evropských státech 
(Rakousko, Belgie, Lucembursko, Itálie, Sloven-

sko, Španělsko, Polsko, Nizozemsko). Poměrně 
hojnou aktivní účast měla v této neintervenční 
studii i Česká republika. Seznam center podíle-
jících se na neintervenční studii LEOS je násle-
dující: Nemocnice Na Bulovce, Praha, ORAK FN 
Plzeň, FN Brno, FN u sv. Anny v Brně, KOC Ústí 
nad Labem, KOC Krajské nemocnice T. Bati, Ne-
mocnice Na Pleši, oddělení onkologie.

Nemocní byli léčeni lipegfilgrastimem v  pri-
mární (dále jen „PP“) nebo sekundární (dále 
jen „SP“) profylaxi. Zaznamenány a analyzovány 
jsou úpravy dávky CHT, závažnost neutropenie 
a události či komplikace související s neutrope-
nií.

Do finální analýzy bylo zařazeno celkem 1339 ne-
mocných s  různými typy solidních nádorů 
a  lymfoproliferativních chorob: 1305 nemoc-
ných bylo zahrnuto do  části studie, která ana-
lyzovala léčebnou účinnost lipegfilgrastimu, 
1313 nemocných bylo zahrnuto do části studie,  

Riziko vzniku FN PP SP Celkem

nízké (< 10 %), n (%) 101 (7,8 %) 26 (2,0 %) 127 (9,8 %)

střední (10–20 %), n (%) 364 (28,1 %) 118 (9,1 %) 482 (37,2 %)

vysoké (< 20 %), n (%) 608 (46,9 %) 79 (6,1 %) 687 (53,0 %)

celkem (%) 1073 (82,8 %) 223 (17,2 %) 1296 (100,0 %)

Událost PP (n = 895) SP (n = 192)

febrilní neutropenie, n (%) 16 (1,8) 2 (1,0)

neutropenie, grade III/IV, n (%) 67 (7,5) 13 (6,8)

Zkratky: FN = febrilní neutropenie, PP = primární profylaxe, SP = sekundární profylaxe
Zdroj: archiv autora

Zkratky: PP = primární profylaxe, SP = sekundární profylaxe
Zdroj: archiv autora

Tabulka č. 1: Riziko vzniku febrilní neutropenie  stanovené investigátory 

Tabulka č. 2: Výskyt neutropenických příhod po první aplikaci lipegfilgrastimu
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která analyzovala bezpečnostní profil tohoto 
léku. Zaznamenány a  analyzovány jsou úpravy 
dávky CHT, závažnost neutropenie a události či 
komplikace související s  neutropenií. Medián 
věku byl 58,4 ± 13,3 roku a  70,2 % nemocných 
tvořily ženy. Nejvíce bylo nemocných s  karci-
nomem prsu (46,7 %) a  lymfomy (26,4 %). Další 
nejčastější diagnózy byly: karcinom plic (4,1 %), 
ovariální karcinom (3,0 %) a  karcinom prostaty 
(3,0 %). Celkem 1249 nemocných (95,1 %) mělo 
více než jeden rizikový faktor vzniku FN. Většina 
nemocných zařazených do  studie (93,1 %) byla 
ve  velmi dobrém klinickém stavu: 847 (64,5 %) 
bylo v klinickém stavu ECOG O a 376 (28,6 %) bylo 
v klinickém stavu ECOG 1. Celkem 731  nemoc-
ných (55,7 %) podstoupilo CHT v adjuvantním re-
žimu (solidní nádory) nebo v indukčním režimu 
(hematologické malignity). Neoadjuvantní či 
konsolidační CHT byla aplikována u 253 nemoc-

ných (19,3 %), zatímco 247 nemocných (18,8 %) 
podstoupilo paliativní CHT pro metastatické ná-
dorové onemocnění. Zbylí nemocní podstoupili 
CHT z jiného důvodu (n = 60) nebo nebyly infor-
mace k dispozici (n = 23).

Stratifikace rizika vzniku FN stanovená investi-
gátory dle použité CHT je uvedena v tabulce č. 1. 
Nejvíce nemocných – 608 (46,9 %) – mělo v závis-
losti na volbě chemoterapeutického režimu rizi-
ko vzniku FN vyšší než 20 % a lipegfilgrastim byl 
podán v PP. Z uvedené tabulky ale také vyplývá, 
že profylaxe pegfilgrastimem byla v reálné pra-
xi podána i u poměrně vysokého procenta ne-
mocných ve středním riziku vzniku FN: PP 364 
(28,1 %); SP 118 (9,1 %). Zdá se, že v rozhodovacím 
algoritmu zahájení PP či SP byly brány v úvahu 
nejen rizikové faktory související s protinádoro-
vou léčbou, ale i  rizikové faktory související se 
stavem pacienta. FN byla po první aplikaci lipe-
gfilgrastimu pozorována v PP a SP pouze u 1,8 % 
a  1,0 % nemocných (tabulka č. 2). CHT a/nebo 
BT byla odložena, redukována nebo vynechána 
u 20,1 % nemocných v PP a u 28,1 % v SP. Je třeba 
ale zdůraznit, že tato redukce byla velmi zřídka 
komplikována FN či neutropenií (grade III/IV; 
tabulka č. 3). Antibiotická léčba byla v průběhu 
studie indikována u  24,0 % (PP) a  u  10,4 % (SP) 
nemocných. Antimykotická léčba byla indiková-
na u 6,3 % (PP) a u 4,7 % (SP) nemocných. Využití 
této léčby v důsledku FN či neutropenie induko-
vané CHT byla zaznamenána u < 1 % nemocných 
v rámci PP, v rámci SP nebyla tato léčba doku-
mentována. 

Do části studie, která se zaměřila na analýzu bez-
pečnostního profilu lipegfilgrastimu, bylo zahr-

Událost PP (n = 790) SP (n = 146)

CHT/BT odložení, redukce, vynechání dávky, n (%) 159 (20,1) 41 (28,1)

vztah mezi úpravou dávky CHT/BT a FN, n (%) 8 (1,0) 3 (2,1)

vztah mezi úpravou dávky CHT/BT a neutropenií, grade III/IV, n (%) 18 (2,2) 8 (5,5)

Nežádoucí účinky Pacienti léčení
 lipegfilgrastimem (n = 1313)

skeletální bolesti 77 (5,86 %)

bolesti svalů 45 (3,43 %)

bolesti zad 24 (1,83 %)

bolesti kloubů 22 (1,68 %)

horečka 15 (1,14 %)

Zkratky: FN = febrilní neutropenie, PP = primární profylaxe, SP = sekundární profylaxe, CHT = chemoterapie, BT = bioterapie
Zdroj: archiv autora

Zdroj: archiv autora

Tabulka č. 3: Úprava dávky chemoterapie po první aplikaci lipegfilgrastimu

Tabulka č. 4: Nežádoucí účinky lipegfilgrastimu 
(frekvence < 1 %)



PragueONCO Journal  |  Leden 201920

STUDIE

nuto celkem 1313 nemocných. Nemocní absolvo-
vali v průměru 4,27 cyklu CHT. Nežádoucí účinky 
v  důsledku aplikace lipegfilgrastimu v  rámci 
PP či SP byly zaznamenány u 284 nemocných 
(26,1 %). Závažné nežádoucí účinky byly pozorová-
ny u 42 nemocných (3,2 %). U 3 nemocných bylo 
zaznamenáno úmrtí, které mohlo být dle investi-
gátorů zapříčiněno aplikací lipegfilgrastimu.  
U 1 nemocného se jednalo o úmrtí v důsledku 
komplikace FN, další úmrtí byla zaznamenána 
v důsledku septického šoku při aplastické ané-
mii a při progresi nádorového onemocnění (ta-
bulka č. 4). 

Další studií, která byla prezentována na  ESMO 
2018, byla studie AVOID (A  randomized, open-
-label, non-inferiority study comparing the effi-
cacy and safety of lipegfilgrastim versus peg- 
filgrastim in erderly patients with aggrerssive 
B-cell non-Hodgkin lymphomas [B-NHL]- AVOID 
neutropenia). V této studii byla zkoumána účin-
nost a bezpečnost lipegfilgrastimu a pegfilgras-
timu u starších nemocných s B-non-Hodgkino-
vým lymfomem (dále jen „B-NHL“) a s vysokým 
rizikem neutropenie indukované léčebným 
schématem R-CHOP-21. Do studie bylo zařazeno 
101 nemocných s B-NHL, medián věku byl 74 let. 
Randomizováno bylo 85 nemocných (42 mužů, 
43 žen), kteří podstoupili léčbu pomocí 6 sérií 
CHT R-CHOP-21 a kterým byla v průběhu každé-
ho cyklu aplikována dávka 6 mg lipegfilgrastimu 
nebo pegfilgrastimu. Primárním cílem studie 
bylo posoudit délku trvání závažné neutrope-
nie (dále jen „DSN“) v cyklu 1. Lipegfilgrastim 
prokázal neinferioritu ve srovnání s pegfilgras-
timem: průměrná DSN (dny) v průběhu cyklu 1 
byla 1,0 (0,6–1,36; 95% CI) u  lipegfilgrastimu  
0,7 (0,34–1,11; 95% CI). Neinferiorita byla také 
prokázána u sekundárních cílů studie. Inciden-
ce FN v cyklu 1 byla 2 % u skupiny s lipegfilgras-
timem a  0 % ve  skupině s  pegfilgrastimem. 
Výskyt těžké neutropenie v cyklu 1 byl podob-
ný u skupin s lipegfilgrastimem (51 %) a pegfil-
grastimem (52 %). Průměrná doba k dosažení 
absolutního zotavení neutrofilů na  prahovou 
hodnotu ≥ 2,0 × 109/l byla podobná u skupin s li-
pegfilgrastimem (8,3 dne) a  pegfilgrastimem 
(9,4 dne). Nežádoucí účinky se vyskytly u 98 % 
pacientů v obou srovnávaných skupinách. Zá-
važné nežádoucí účinky (dále jen „SAE“) se vy-
skytly u 46 % pacientů v obou skupinách. Počet 

SAE vedoucích k ukončení léčby byl vyšší u ne-
mocných s pegfilgrastimem (18 %) ve srovnání 
se skupinou s  lipegfilgrastimem (2 %). V  dů-
sledku SAE nedošlo v průběhu léčby k žádné-
mu úmrtí, které by bylo způsobeno aplikací 
růstových faktorů. Ve všech sledovaných para-
metrech tak byla prokázána neinferiorita lipeg- 
filgrastimu ve srovnání s pegfilgrastimem. 

ZÁVĚR
Na  základě zhodnocení výše popsaných výsled-
ků z  finální analýzy studie LEOS, analýzy studie 
AVOID a dříve prezentovaných interim analýz dal-
ších studií (například NADIR) lze konstatovat, že 
lipegfilgrastim je z hlediska prevence FN bezpeč-
ný a vysoce účinný u vysoce i středně rizikových 
chemoterapeutických režimů, a to u nemocných 
napříč diagnózami solidních nádorů a lymfoproli-
ferativních chorob. Incidence FN a těžké neutro-
penie se ve všech interim analýzách ukázala jako 
velmi nízká. Lipegfilgrastim je dobře tolerován, 
typy a  množství hlášených nežádoucích účinků 
byly v souladu s registrační studií XM022 a výsled-
ky podobných analýz. Závěrem je třeba si uvědo-
mit, že rizikovost chemoterapeutických režimů 
stran prevence vzniku FN není jediným kritériem 
aplikace G-CSF. Velmi důležitými faktory v rozho-
dovacím algoritmu je také stav nemocného (věk, 
komorbidity a  další rizikové faktory), ale přede-
vším compliance nemocného z hlediska vzájem-
né spolupráce mezi nemocným a lékařem.

Tato práce byla financována z národního pro-
gramu udržitelnosti I  (NPU I) č. LO1503, posky-
tovaného Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR.
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Konference věnovaná karcinomu prsu, 
která se každoročně koná v San Antoniu, 
má program nabitý novinkami. Náplň kon-
gresu v podstatě nemá hluchá místa. O to 
bolestnější je fakt, že kvůli předvánočnímu 
načasování není možné všechny zajímavé 
programové sekce navštívit. Ve stejné době 
je totiž nutné zrealizovat vánoční nákupy. 
Já do  San Antonia přijíždím každoročně 
se soupisem zakázek pro Ježíška. Mám tři 
děti, vnuka, zetě, snachu, manžela, dvě ne-
teře a  tři synovce a  jen velmi málo času. 
Špatné svědomí, že zrovna v San Antoniu 
nejsem schopna dodržet svoji jinak vzor-
nou kongresovou morálku, mě opravdu 
trápí. A tak si každoročně ukládám takové 
pokání: pro PragueONCO Journal zpracuji 
v  průběhu vánočních svátků nejvýznam-
nější novinky z konference a případné me-
zery tím doženu.
 
PODSKUPINOVÁ ANALÝZA BIOMARKERŮ 
PROKÁZALA, ŽE PRO ÚČINNOST 
ATEZOLIZUMABU V 1. LINII LÉČBY 
TRIPPLE NEGATIVNÍHO KARCINOMU 
PRSU JE ZÁSADNÍ EXPRESE PD-L1 
NA IMUNOKOMPETENTNÍCH BUŇKÁCH 
NÁDORU
Studie fáze III IMpassion130 prokázala pro-
dloužení přežití bez progrese (dále jen „PFS“) 
i  celkové přežití (dále jen „OS“) v  1. linii léč-
by metastatického nebo lokálně pokročilého 
inoperabilního tripple negativního karcinomu 
prsu (dále jen „TNBC“) po přidání atezolizuma-
bu k  nabpaklitaxelu exkluzivně u  nemocných 
s expresí PD-L1 ≥ 1 % na imunokompetentních 
buňkách. Do studie IMpassion130 bylo zařaze-
no 902 pacientek s metastatickým nebo nere-
sekovatelným lokálně pokročilým TNBC, které 
byly randomizovány k  léčbě atezolizumabem 
a nabpaklitaxelem nebo placebem a nabpak-

litaxelem, terapie probíhala až do nepřijatelné 
toxicity nebo progrese onemocnění.

Exploratorní analýzy dalších biomarkerů, které 
zahrnovaly expresi PD-L1 na  nádorových buň-
kách, CD8 + T lymfocyty v nádoru, tumor infil-
trující lymfocyty nádorového stromatu a status 
mutace BRCA 1/2 potvrdily prediktivní význam 
exprese PD-L1 na  povrchu buněk podílejících 
se na  imunitní reakci v  nádorové tkáni. Expre-
se PD-L1 na  nádorových buňkách neposkytuje 
další informace nad rámec stavu PD-L1 imunit-
ních buněk jako nejlepšího prediktoru účinku 
této léčby. Také případná mutace BRCA nijak ne-
ovlivňuje výsledky této terapie. Podmínkou pro 
indikaci léčby atezolizumabem u  TNBC bude 
tedy nepochybně stanovování exprese PD-L1 
na imunokompetentních buňkách karcinomu.

Medián PFS ve skupině pacientů léčených ate-
zolizumabem byl 7,5 měsíce (95% CI: 6,7–9,2) 
ve srovnání s 5,0 měsíce (95% CI: 3,8–5,6) u pla-
ceba u pacientů s PD-L1-pozitivním IC (HR 0,62; 
95% CI: 0,49–0,78; p < 0,0001). Tento benefit měly 
také pacientky s expresí nádoru PD-L1 (HR 0,51; 
95% CI: 0,38–0,84).

V podskupině s PD-L1-negativními imunitními 
buňkami byl medián PFS 5,6 měsíce u  obou 
léčebných ramen (HR 0,94; 95% CI: 0,78–1,13;  
p = 0,552).

Medián OS byl 25,0 měsíce v  rameni s  atezo-
lizumabem a  nabpaklitaxelem ve  srovnání 
s  15,5 měsíce u  pacientů užívajících placebo 
a  nabpaklitaxel (HR 0,62; 95% CI: 0,45–0,86;  
p = 0,0035). V  subpopulaci PD-L1-negativních 
imunitních buněk nebyl zaznamenán žádný 
terapeutický efekt s  mediánem OS 18,9 mě-
síce a  18,4 měsíce (HR 1,02; 95% CI: 0,79–1,31;  
p = 0,9068) (1).

VYBRANÉ NOVINKY 
ZE SAN ANTONIA 2018
P. Tesařová
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ADOTRASTUZUMAB EMTANSIN 
JE ÚČINNĚJŠÍ V ADJUVANTNÍ TERAPII 
NEŽ TRASTUZUMAB U PACIENTEK 
S INVAZIVNÍM REZIDUÁLNÍM NÁDOREM 
PO NEOADJUVANCI PRO HER2-POZITIVNÍ 
KARCINOM PRSU – STUDIE KATHERINE
Klinická studie fáze III KATHERINE porovná-
vala použití adjuvantní léčby adotrastuzumab 
emtansinu (dále jen „T-DM1“; Kadcyla) a trastu-
zumabu (Herceptin) u  pacientek s  časným  
HER2-pozitivním karcinomem prsu se zbyt-
kovým invazivním onemocněním po  neoad-
juvantní chemoterapii s  trastuzumabem. Stu-
die prokázala, že T-DM1 snižuje riziko vzniku 
invazivní recidivy nebo úmrtí o  50 %. Sekun-
dární endpointy účinnosti přežití bez nemoci 
(dále jen „DFS“) a  přežití bez vzdálených me-
tastáz (dále jen „DDFS“) také prokázaly klinicky 
významné zlepšení s T-DM1.

HER2-pozitivní rakoviny prsu představují při-
bližně 15 % všech nově diagnostikovaných lo-
kalizovaných a  metastazujících invazivních 
karcinomů prsu. Pacientky s HER2-pozitivním 
časným karcinomem prsu, které mají reziduální 
invazivní onemocnění po  neoadjuvantní che-
moterapii a HER2-cílené léčbě, mají vysoké ri-
ziko recidivy a úmrtí. Současným standardem 
péče o  tyto pacientky je pokračování léčby 
trastuzumabem v  adjuvantní léčbě po  dobu  
1 roku.

Studie zjistila, že podávání T-DM1 významně 
zlepšilo přežívání bez invazivního onemoc-
nění ve  srovnání s  trastuzumabem (HR 0,50;  
95% CI: 0,39–0,64). U  91 pacientek (12,2 %) v  ra-
meni s  T-DM1 se vyskytla invazivní rekurence 
nádoru ve srovnání se 165 pacientkami (22,2 %) 
v  rameni s  trastuzumabem. Celková analý-
za přežití je v  tomto okamžiku nezralá. Údaje 
o bezpečnosti byly v souladu se známým bez-
pečnostním profilem T-DM1 (2).

KONJUGÁT PROTILÁTKY PROTI HER3 
U3-1402 PROKÁZAL VELMI DOBROU 
OBJEKTIVNÍ ODPOVĚĎ U PACIENTEK 
S POKROČILÝM KARCINOMEM PRSU
U3-1402 (ADC) je konjugát patritumabu zamě-
řeného na  antigen HER3 a  inhibitoru topoizo-
merázy I  DX-8951 semisyntetického derivátu 
campthotecinu.

Ve  studii fáze I/II bylo zařazeno 42 pacientek 
s mediánem věku 54,5 roku se značně předlé-
čeným (medián byl 6 předchozích režimů) me-
tastatickým (70 % viscerální metastázy a  14,3 % 
metastázy v CNS) karcinomem prsu všech his-
tologických typů.

Objektivní odpověď byla 42,9 % (18/42), z  toho 
40 % pacientů léčených dávkou 4 mg/kg a 60 % 
pacientů léčených dávkou 6,4 mg/kg. PFS bylo 
8,3 měsíce (rozmezí 1,2–15,8).

Celková míra kontroly onemocnění byla 90,5 % 
(38/42). Celková míra kontroly onemocnění byla 
86,7 % u dávky 4 mg/kg a 100 % u dávky 6,4 mg/kg.

Střední doba odpovědi byla 2,6 měsíce (rozme-
zí 1,4–2,8). Většina odpovědí byla dlouhodobá, 
jelikož průměrné doby trvání odpovědi nebylo 
dosaženo (rozsah 2,8–13,8 měsíce) po mediánu 
sledování 10,5 měsíce. Dvacet jedna pacientů 
zůstalo na léčbě i po ukončení této fáze sledo-
vání.

U3-1402 byl obecně dobře tolerován. Pouze 1 pa-
cient přerušil léčbu kvůli nežádoucím účinkům 
vyvolaným léčbou (dále jen „TEAE“) a  nedošlo 
k žádným smrtelným TEAE.

Bezpečnostní analýza ukázala, že u  8 (19,0 %) 
pacientů musela být snížena dávka a 19 (45,2 %) 
mělo TEAE vyžadující přerušení dávky, nejčas-
těji pro neutropenii (23,8 %), leukopenii (11,9 %) 
a anémii a zvýšené AST (7,1 %).

Nejčastějšími vedlejšími účinky s  frekvencí  
(≥ 20 %) byly nevolnost (85,7 %), trombocytopenie 
(71,4 %), snížená chuť k jídlu (66,7 %), neutrope-
nie (64,3 %), leukopenie (59,5 %), zvýšená hladi-
na jaterních enzymů (AST – 47,6 %, ALT – 45,2 %), 
anémie (38,1 %), stomatitida (35,7 %), průjem  
(31,0 %), alopecie a únava (28,6 %), zácpa (23,8 %) 
a  nazofaryngitida a  malátnost (každá 21,4 %). 
Nejčastější (≥ 10 %) stupeň ≥ 3 nežádoucích účin-
ků byla trombocytopenie (35,7 %), neutropenie 
(28,6 %), leukopenie (21,4 %), anémie (16,7 %) 
a zvýšená hodnota ALT (11,9 %).

Jedná se tedy o velmi slibnou a zdá se i bezpeč-
nou léčbu, což by ale definitivně měla potvrdit 
studie fáze III.
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TRILACICLIB (INHIBITOR CKD4/6) MŮŽE
ZAJISTIT ZACHOVÁNÍ FUNKCE 
KOSTNÍ DŘENĚ V RÁMCI CHEMOTERAPIE 
METASTATICKÉHO TNBC
Delší podávání chemoterapie je možné u  ne-
mocných s metastatickým TNBC, pokud dostá-
vají kombinovanou chemoterapii karboplatinou 
s gemcitabinem s inhibitorem CK4/6 trilaciclib, 
proti těm, co jsou léčeni jen chemoterapií. V ra-
meni s  trilaciclibem bylo signifikantně méně 
závažných nežádoucích hematologických kom-
plikací v rámci klinické studie fáze II.

Také odpověď nádoru byla vyšší v  rameni s  1 
nebo 2 dávkami trilaciclibu v  průběhu cyklu 
stejně jako trend k prodloužení PFS.

Předběžné údaje ze studie fáze II ukázaly, že 
mediánu 20 týdnů s  kombinací GC bylo dosa-
ženo, pokud byl trilaciclib podáván 1× za  cy-
klus a  medián 19 týdnů GC pak při dávkování  
2× za cyklus ve srovnání s mediánem 14,4 týdne 
se samotnou chemoterapií. 

Trilaciclib dosáhl myeloprezervačního efektu, 
který umožňuje prodloužené podávání myelo-
toxické chemoterapie.

Průměrný věk u  102 zařazených pacientek byl 
57 let, všechny měly výkonnostní stav ECOG 0 
(53 %) nebo 1 (47 %), 62,7 % nedostalo systémo-
vou chemoterapii pro metastatické onemocně-
ní a 37,3 % absolvovalo 1 nebo 2 předcházející li-
nie; 5,9 % mělo metastázy v mozku a 25,5 % mělo 
na  počátku jaterní metastázy; 52,2 % nádorů 
bylo basal-like (4).

PRODLOUŽENÍ PFS V RAMENI 
S KOMBINACÍ S ALPELISIBEM U PACIENTEK 
S PIK3CA MUTOVANÝM KARCINOMEM PRSU 
Následná analýza klinické studie SOLAR-1 
ukázala, že alpelisib (BLY719), alfa-specifický 
inhibitor PI3K, v  kombinaci s  fulvestrantem 
prodlužuje PFS ve srovnání se samotným ful-
vestrantem u  pacientek s  PIK3CA mutova-
ným pokročilým karcinomem prsu bez ohle-
du na  předléčenost nemocných inhibitory 
CKD4/6. Zatím nebylo dosaženo mediánu OS. 
Studie také ukázala možnost stanovení muta-
ce PIK3CA pomocí cirkulující DNA, u  těchto 
pacientek bylo při léčbě alpelisibem dosa-

ženo významného prodloužení PFS. Asi 40 % 
pacientek s ER+ karcinomem prsu má muta-
ci v genu PIK3CA. Existují čtyři PIK3 izoformy. 
Alpelisib inhibuje izoformu alfa, což zajišťuje 
nejširší terapeutické spektrum.

Mezi zde uvedenými aktualizovanými údaji byla 
také první předběžná analýza, která prokáza-
la pozitivní trend OS pro kombinaci ve  skupi-
ně s mutací PIK3CA (HR 0,73; 95% CI: 0,48–1,10;  
p = 0,06). 

Ve  studii SOLAR-1 bylo 572 postmenopauzál-
ních pacientek s  ER+/HER2- pokročilým kar-
cinomem prsu randomizováno k perorálnímu 
podávání alpelisibu (300 mg/den) nebo pla-
ceba a  intramuskulární injekce fulvestrantu 
(500 mg každých 28 dní a  ve  dnech 1 a  15 lé-
čebného cyklu 1). Celkem 341 pacientek mělo 
mutaci PIK3CA.

Účastnice dostaly 1 nebo více předcházejících 
linií hormonální terapie, ale neměly chemotera-
pii pro pokročilou rakovinu prsu. 

V  primární analýze po  mediánu 20 měsíců 
u  podskupiny pacientek s  mutací PIK3CA byl 
medián PFS 11,0 měsíce u  těch, které dostáva-
ly kombinaci alpelisibu ve srovnání s 5,7 měsíce 
u  těch, které užívaly placebo s  fulvestrantem, 
což odpovídá 35% snížení rizika progrese nebo 
úmrtí (HR 0,65; p = 0,00065) U  pacientů bez 
mutace PIK3CA nedošlo k prodloužení mediá-
nu PFS (5).

U ČASNÉHO KARCINOMU PRSU 
MŮŽE BÝT OZÁŘENÍ AXILY ALTERNATIVOU 
K AXILÁRNÍ DISEKCI 
Analýza klinické studie fáze III AMAROS potvrdi-
la po desetiletém sledování, že radioterapie axily 
poskytuje srovnatelný prospěch s lokoregionál-
ní kontrolou jako disekce axilárních lymfatických 
uzlin (dále jen „ALND“) u  pacientek s  časným 
karcinomem prsu s pozitivní sentinelovou uzli-
nou. Předchozí data 5letého sledování ukázala, 
že lymfedém se vyskytuje výrazně méně často 
u  těch, kdo absolvovali radioterapii, ve  srovná-
ní s  těmi, kdo podstoupili ALND. Radioterapii 
lze považovat v  tomto případě za  standardní 
postup a  alternativu k  chirurgickému zákroku 
v této populaci.
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Randomizovaná, multicentrická studie fáze III 
hodnotila, zda použití radioterapie axily jako léč-
by u žen s  invazivním karcinomem prsu může 
přinést prospěch srovnatelný s výsledky tradiční 
ALND. Z 4806 do studie zařazených pacientek 
s časným karcinomem prsu s klinicky negativ-
ními axilárními uzlinami mělo 1425 pacientek 
pozitivní biopsii axilárních uzlin; z  těchto ne-
mocných 744 podstoupilo disekci axilárních uz-
lin, zatímco 681 bylo indikováno k  radioterapii. 
Po  10 letech byl kumulativní výskyt axilární re-
cidivy 1,82 % (95% CI: 0,74–2,94) v případě radio-
terapie oproti 0,93 % (95% CI: 0,18–1,68) v rameni 
s ALND (HR 1,71; 95% CI: 0,67–4,39; p = 0,365). DFS 
bylo 174 v rameni s ALND a 188 ve skupině s ra-
dioterapií (HR 1,19; 95% CI: 0,097–1,46; p = 0,105). 
Pokud jde o DDFS nebo OS, nebyl zaznamenán 
významný rozdíl mezi oběma léčebnými ra-
meny. Byla ale zjištěna vyšší 10letá kumulativní 
incidence dalších primárních nádorů v  rameni 
s  radioterapií (12,09 %; 95% CI: 9,42–14,76) ver-
sus ALND (8,33 %; 95% CI: 6,14–10,52), především 
vyšší výskyt kontralaterálního karcinomu prsu 
u pacientek, které podstoupily radioterapii (6).

NÍZKÁ DÁVKA TAMOXIFENU SNIŽUJE 
RIZIKO RECIDIVY A MÁ NÍZKOU TOXICITU 
Užívání nízkých dávek tamoxifenu ve  studii 
TAM-01 prokázalo snížení rizika vzniku, ale i ná-
vratu intraepiteliální neoplazie po chirurgickém 
odstranění s  minimem nežádoucích účinků 
ve srovnání s placebem.

Do  studie byly zařazeny ženy ve  věku < 75 let 
s atypickou duktální hyperplazií (dále jen „ADH“), 
lobulárním karcinomem in situ (dále jen „LCIS“) 
a ER+ nebo duktálním karcinomem in situ (dále 
jen „DCIS“). Byly randomizovány 1 : 1 k  léčbě ta-
moxifenem (n = 253) v dávce 5 mg denně nebo 
placebem (n = 247) po  dobu 3 let s  minimálně 
2 roky sledování. Primárním cílovým ukazate-
lem byl výskyt invazivního karcinomu prsu nebo 
DCIS.

Při mediánu sledování 5,1 roku došlo v  rameni 
s  tamoxifenem ke  14 (5,5 %) recidivám nemo-
ci proti 28 (11,3 %) u  nemocných s  placebem  
(HR 0,48; 95% CI: 0,26–0,92; p = 0,024). Roční 
riziko návratu nemoci bylo 11,6 oproti 23,9 na   
1000 pacientů, což představuje 52% snížení ku-
mulativního rizika nemoci.

Riziko kontralaterálního karcinomu prsu s  níz-
kými dávkami tamoxifenu bylo ve  srovnání 
s  placebem sníženo o  75 % (HR 0,24; 95% CI: 
0,07–0,87; p = 0,018), to by mohlo znamenat vý-
znamný preventivní potenciál, ale závěr vyžadu-
je ověření, protože se opírá pouze o  diagnózu  
15 druhostranných nádorů.

Výsledky se u  jednotlivých podskupin nelišily, 
DCIS (69 % versus 70 %), ADH (20 % versus 20 %) 
a LCIS (11 % versus 10 %). Průměrný věk nemoc-
ných byl 54 let a méně než polovina (46 % versus 
44 %) byla premenopauzální.

Studie pečlivě sledovala subjektivní nežádoucí 
účinky, v rameni s tamoxifenem došlo k hranič-
nímu zvýšení návalů, ale bolesti kloubů, dyspa-
reunie a vaginální suchost se mezi rameny nijak 
nelišila. O tom svědčí i dobrá adherence 64,8 % 
oproti 60,7 % u tamoxifenu v porovnání s place-
bem.

Co se týká objektivních nežádoucích účinků, 
objevil se 1 případ hluboké žilní trombózy nebo 
plicní embolie a 2 případy koronárního srdeč-
ního onemocnění v  obou ramenech, 1 případ 
karcinomu endometria v  rameni s  tamoxi-
fenem, jiné malignity u  4 pacientek užívají-
cích tamoxifen proti 6 ve skupině s placebem. 
Ke smrti došlo u 1 pacientky užívající tamoxifen 
versus u 2 žen užívajících placebo.

Potvrzení dobré účinnosti a  malé toxicity níz-
kých dávek tamoxifenu otevírá možnost upra-
vit dávku léku nemocným se špatnou tolerancí. 
Pravděpodobně je lepší dávku redukovat než 
na užívání tamoxifenu zcela rezignovat (7).

POČET CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH 
BUNĚK JE VHODNÝM VODÍTKEM 
PRO VOLBU LÉČBY U METASTATICKÉHO 
KARCINOMU PRSU
Počet cirkulujících nádorových buněk (dále jen 
„CTC“) je možné využít pro výběr léčby u  me-
tastatického hormonálně dependentního karci-
nomu prsu s HER2-negativitou. V randomizova-
né studii se dvěma rameny použili výzkumníci 
hodnotu CTC pro stanovení 1. linie terapie a do-
spěli k závěru, že tam, kde došlo k souladu vol-
by dle CTC a volby lékaře, byl malý rozdíl v PFS 
a OS. Nicméně v případech rozdílné volby léčby 



PragueONCO Journal  |  Leden 2019 27

ZPRÁVA Z KONFERENCE

dle CTC a lékaře mezi doporučenou terapií CTC 
a volbou klinického lékaře byla v terapii úspěš-
nější chemoterapie než hormonální léčba. Pa-
cientky byly randomizovány 1 : 1 do ramene s roz-
hodnutím klinika a ramene s rozhodnutím dle 
CTC. Ve  druhé skupině byly hodnoty CTC pro 
výběr terapie < 5 CTC na  7,5 ml pro hormonál-
ní terapii a ≥ 5 CTC na 7,5 ml pro chemoterapii. 
Pacientky s nízkými hodnotami CTC měly dob-
rou prognózu a byly léčeny pouze hormonální 
léčbou; jinak dostaly chemoterapii. Primárním 
cílem studie bylo prokázat neinferioritu PFS 
mezi klinicky řízeným a dle CTC rozhodovaným 
ramenem v  klinické studii se 778 pacientka-
mi. Sekundárním cílem bylo OS a podskupino-
vá analýza, která zkoumala soulad a  nesoulad 
v  doporučené terapii. Primární cíl neinferiority 
PFS byl splněn, přičemž studie prokázala me-
dián PFS 15,6 měsíce v rameni s CTC a 14,0 měsíce 
v kontrolní skupině (HR 0,92; 90% CI: 0,80–1,06). 
Respektive OS bylo 82,1 % oproti 81,4 %. V poolo-
vané explorativní analýze diskordantních sku-
pin, která hodnotila nadřazenost samotné te-
rapie, byl zaznamenán trend směrem k lepším 
výsledkům při volbě chemoterapie jak pro PFS, 
tak pro OS. Medián PFS byl 15,6 měsíce oproti 
10,5 měsíce pro chemoterapii oproti hormo-
nální terapii (HR 0,66; p = 0,001) a OS bylo pro 
chemoterapii 82,9 % versus 74,4 % pro hormo-
nální terapii (HR 0,65; p = 0,04). Zdá se tedy, že 
pokud není zcela jisté, že hormonálně depen-
dentní nádor má nízké nebo střední riziko, je 
lépe použít chemoterapii, neboť přináší větší 
naději na  prodloužení PFS i  OS, což poněkud 
zpochybňuje současná doporučení upřednost-
nit u všech HR+ nemocných v metastatické fázi, 
pokud jim nehrozí viscerální krize, hormonote-
rapii. Využití CTC jako zpřesňujícího vodítka pro 
optimální volbu léčby by mohlo být v budoucnu 
přínosné (8).

AKCELEROVANÁ ČÁSTEČNÁ RADIOTERAPIE 
PRSU NENÍ ROVNOCENNÁ CELKOVÉMU 
OZÁŘENÍ PRSU U NEMOCNÝCH 
SE STEJNOSTRANNOU RECIDIVOU 
KARCINOMU PRSU, ALE ROZDÍLY JSOU 
VELMI MALÉ
Akcelerovaná částečná radioterapie prsu (dále 
jen „PBI“) po odstranění nádoru je sice hranič-
ně, nicméně ne zcela rovnocenná celkovému 
ozáření prsu (dále jen „WBI“) v parametru kon-

troly stejnostranné recidivy zhoubného nádo-
ru, alespoň podle závěrů studie fáze III NSABP 
B-39/RTOG 0413 s 4216 pacienty.

Desetiletý odhad pro období bez recidivy 
(dále jen „RFI“) ukázal, že u  PBI bylo statistic-
ky významně nižší než u  WBI s  rozdílem 1,6 %. 
Vzhledem k  tomu, že rozdíly v  procentu reku-
rencí i RFI jsou poměrně malé, uvedl hlavní in-
vestigátor dr. Frank Vicini, že akcelerovaná PBI 
může být stále alternativou pro pacienty, kteří 
podstoupí prs šetřící výkon. Zkracuje totiž dobu 
ozáření a zlepšuje kvalitu života. 

Statisticky významné rozdíly mezi oběma lé-
čebnými rameny nebyly u  RFI, DFS nebo OS 
významné, což by mohlo znamenat, že méně 
zatěžující radiační metoda zrychleného PBI 
může být přijatelnou volbou pro mnoho ne-
mocných. Další analýzy probíhají především 
k  ověření, zda neexistuje některá podskupina 
pacientek, která by mohla mít při PBI výhody 
v  rámci lokální a  regionální kontroly relapsu. 
Toxicita stupně 3 byla mírně vyšší u pacientek, 
které absolvovaly PBI, ve srovnání s těmi, kte-
ré podstoupily WBI (9,6 versus 7,1 %). Podobně 
byla toxicita stupně 4–5 mírně vyšší u pacien-
tek s PBI ve srovnání s těmi, které byly léčeny 
WBI (0,5 % versus 0,3 %) (9).

MOLEKULÁRNÍ TESTY BLUEPRINT 
A MAMMAPRINT REKLASIFIKUJÍ ZNAČNOU 
ČÁST PRIMÁRNÍCH KARCINOMŮ PRSU
V retrospektivní studii s 208 pacientkami s kar-
cinomem prsu se ukázalo, že použití molekulár-
ně biologického vyšetření změnilo u 25 % těchto 
nádorů klinicky diagnostikovaný podtyp, není 
tedy vyloučeno, že tyto nemocné mohly být lé-
čeny neoptimálně. To je významný argument 
pro zařazení molekulárně biologických vyšetře-
ní do prospektivní diagnostiky. Konkrétně: 39 % 
nádorů prsu, které byly klinicky klasifikovány 
jako HER2+, bylo molekulárně biologicky pře-
klasifikováno na  luminální typy nejspíše pro-
fitující z  hormonoterapie, a  20 % nádorů, které 
byly klinicky hodnoceny jako tripple negativní, 
byly luminální nádory či HER2+ s možností vy-
užít cílenou anti-HER2 terapii nebo hormonál-
ní léčbu. Podle profesora Massima Cristofanilli-
ho, přednosty oddělení lékařské onkologie Fox 
Chase Cancer Center ve Filadelfii, by využití dia-
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gnostiky pomocí MammaPrintu a  BluePrintu 
mohlo významně zpřesnit indikaci adjuvantní 
terapie (10).

ENDOPREDICT IDENTIFIKUJE ŽENY 
S HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM 
KARCINOMEM PRSU V RIZIKU POZDNÍCH 
METASTÁZ 
Další multigenový test EndoPredict může po-
moci identifikovat ženy s  karcinomem prsu 
ER+/HER2-, u kterých se pravděpodobně v dlou-
hodobém výhledu objeví metastatické one-
mocnění. Zatímco je Oncotype DX vhodným 
prognostickým testem pro odhalení časného 
relapsu, u hormonálně dependentního karcino-
mu hrozí návrat nemoci v  dlouhodobém hori-
zontu. EndoPredict by mohl identifikovat ženy 
vhodné k prodloužené adjuvantní hormonote-
rapii. Na  rozdíl od  jiných multigenových testů, 
které jsou založeny výlučně na  vyšetření mo-
lekulárního profilu karcinomu prsu, totiž kom-
binuje multigenové vyšetření (3 proliferační  
a 5 ER-dependentních genů a 3 referenční) s hod-
nocením známých klinických rizikových faktorů 
(velikost nádoru, postižení regionálních uzlin).

Ve studii bylo vyšetřeno 1702 nádorových vzor-
ků žen po menopauze (střední věk 64 let) s kar-
cinomem prsu ER+/HER2-, které se zúčastnily  
2 randomizovaných studií ABCSG-6 a ABCSG-8. 
Celkově mělo 33 % postižené regionální uzliny. 
Na  základě předem definovaného klinického 
skóre EndoPredict bylo zjištěno, že 64 % pa-
cientek mělo nízké riziko vzdálených metastáz 
a 98,2 % těchto žen nemělo po 10 letech žádné 
známky návratu nemoci, tedy 5× větší naději 
na  uzdravení než 33 % žen s  vysokým rizikem. 
Je tedy zřejmé, že geny spojené s ER signalizací 
zpřesňují nezávisle prognostické vyhlídky týka-
jící se případné pozdní recidivy (11). 

Další retrospektivní analýza pěti prospektivních 
studií hodnotila, zda EndoPredict (EPclin) může 
předpovědět přínos chemoterapie u 3746 žen 
s  časným ER+/HER2- karcinomem prsu léče-
ných 5 let hormonoterapií samostatně nebo 
v  kombinaci s  chemoterapií. Výsledky ukázaly, 
že pacientky s  vysokým skóre (> 3,3) EndoPre-
dict na hormonoterapii v kombinaci s chemo-
terapií měly signifikantně nižší riziko 10letého 
DR než u  samotné hormonoterapie. Naproti 

tomu nebyly zjištěny žádné významné rozdíly 
v 10letém DR mezi hormonoterapií a hormono-
terapií v kombinaci s chemoterapií u pacientek 
s nízkým skóre (< 3,3) EndoPredict. Tato zjiště-
ní byla statisticky významná (p = 0,02) a potvr-
dila, že EndoPredict byl schopen přesně před-
povědět přínos chemoterapie u  žen s  časným  
ER+/HER2- karcinomem prsu (12).

ZÁVĚR
Pokud bych měla vybrat jen jeden hlavní trend, 
který charakterizuje směřování základního i kli-
nického výzkumu karcinomu prsu, je to nepo-
chybně personalizovaná medicína. Hledání 
individuálních charakteristik každé pacientky 
s karcinomem prsu je proto, aby její léčba byla 
co nejcílenější, a  tedy pravděpodobně také 
účinnější, v současné době hlavní směr přístu-
pu k  nemocným s  karcinomem prsu ve  všech 
stadiích nemoci. 
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Novartis  s.r.o.
Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, 140 00  Praha 4
tel.: 225 775 111,  www.novartis.cz CZ1806846791/06/2018

SÍLA

1. linie léčby postmenopauzálních pacientek s HR+/HER2- 
lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
V kombinaci s jakýmkoli nesteroidním inhibitorem aromatázy.

Zkrácená informace      KISQALI 200 mg potahované tablety
 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.
Složení: Léčivá látka: Ribociclibi succinas odpovídající ribociclibum 200 mg. Indikace: Přípravek Kisqali je v kombinaci s inhibitorem aromatázy indikován k iniciální léčbě postmenopauzálních žen s lokálně pokročilým nebo me-
tastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních (HR) receptorů a negativitou receptorů 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER 2). Dávkování: Doporučená dávka je 600 mg ribociklibu jednou denně po dobu 21 dnů
následováno 7denní přestávkou. Léčba má pokračovat tak dlouho, dokud je pozorován klinický benefi t, nebo dokud nenastane neakceptovatelná toxicita. Přípravek Kisqali má být užíván současně s 2,5 mg letrozolu nebo s jiným
inhibitorem aromatázy. Inhibitor aromatázy má být podáván perorálně jednou denně celý 28denní cyklus bez přerušení. Přípravek Kisqali může být podáván s jídlem nebo bez jídla. Pacientky by měly být poučeny o tom, že je nutné dávku
užívat každý den přibližně ve stejnou dobu a to nejlépe hned ráno. Pokud pacientka po podání dávky zvrací nebo pokud dojde k vynechání dávky, další dávka nemá být ve stejný den užita. Dávky nesmějí být zdvojnásobovány, 
pacientka užije následující dávku v obvyklém čase. Z důvodu výskytu závažných nebo nepřijatelných nežádoucích účinků může být nutné užívání přípravku Kisqali dočasně přerušit, snížit nebo ukončit (viz SPC, Úprava dávkování). 
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na arašídy, sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Zvláštní upozornění/opatření: V případě neutropenie může být dle závažnosti nezbytné léčbu 
přípravkem Kisqali přerušit, snížit nebo ukončit. Před zahájením léčby přípravkem Kisqali mají být provedeny jaterní testy. Po zahájení léčby mají být jaterní funkce sledovány. Podle závažnosti zvýšení hladin jaterních transamináz, 
může být nezbytné léčbu přípravkem Kisqali přerušit, snížit nebo ukončit. Před zahájením léčby přípravkem Kisqali má být vyhodnoceno EKG. Léčba přípravkem Kisqali má být zahájena pouze u pacientek s hodnotou QTcF nižší 
než 450 ms. Je třeba se vyhnout užívání přípravku Kisqali u pacientek s prodloužením QT intervalu v anamnéze nebo u pacientek, kterým hrozí významné riziko vzniku prodloužení QTc. Je třeba se vyhnout souběžnému užívání 
přípravku Kisqali s léčivými přípravky, které prodlužují QTc interval a/nebo se silnými inhibitory CYP3A4. Pokud se nelze vyhnout souběžnému užívání, dávka přípravku má být snížena na 400 mg jednou denně. Interakce: Je třeba
se vyvarovat souběžnému užívání silných inhibitorů CYP3A4, např.: klarithromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lopinavir, ritonavir, nefazodon, nelfi navir, posakonazol, sachinavir, telaprevir, telithromycin, verapamil a vorikonazol.
Pacientky by měly být poučeny o tom, aby se vyhýbaly konzumaci granátového jablka, šťávy z granátových jablek, grapefruitu a grapefruitové šťávy. Je třeba se vyvarovat souběžnému užívání silných induktorů CYP3A4, např.: fenytoin,
rifampin, karbamazepin a třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Doporučuje se opatrnost při souběžném užívání s citlivými substráty CYP3A4 s úzkým terapeutickým indexem, např.: alfentanil, cyklosporin, everolimus, fentanyl,
sirolimus a takrolimus. Je třeba se vyhnout souběžnému užívání ribociklibu spolu s: alfuzosin, amiodaron, cisaprid, pimozid, chinidin, ergotamin, dihydroergotamin, kvetiapin, lovastatin, simvastatin, sildenafi l, midazolam, triazolam. 
Doporučuje se opatrnost a sledování při souběžném užívání: digoxinu, pitavastatinu, pravastatinu, rosuvastatinu a metforminu. Je třeba se vyhnout souběžnému užívání přípravku Kisqali s léčivými přípravky s potenciálem prodloužit
QT interval, jako jsou antiarytmika (např.: amiodaron, disopyramid, prokainamid, chinidin a sotalol) a další léčivé přípravky, které prodlužují QT interval (např.: chlorochin, halofantrin, klarithromycin, haloperidol, methadon, moxifl oxacin,
bepridil, pimozid a intravenózní ondansetron). Obecně platí, že pokud je ribociklib podáván souběžně s jiným léčivým přípravkem, je nezbytné, na základě SPC tohoto léčivého přípravku, zhodnotit doporučení týkající se souběžného 
užívání. Těhotenství a kojení: Před začátkem léčby přípravkem Kisqali je nutné vyloučit graviditu. Na základě klinických studií na zvířatech bylo zjištěno, že u těhotných žen může užívání ribociklibu poškodit plod. Vliv na řízení 
vozidel a obsluhu strojů: Přípravek Kisqali má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je třeba pacientky poučit, aby byly opatrné, pokud při řízení nebo obsluze strojů pocítí příznaky únavy vlivem léčby přípravkem 
Kisqali. Nežádoucí účinky: Velmi časté: infekce močových cest, neutropenie, leukopenie, anemie, lymfopenie, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, insomnie, dušnost, nauzea, průjem, zvracení, zácpa, stomatitida, bolest břicha,
alopecie, vyrážka, pruritus, bolest zad, únava, periferní edém, astenie, pyrexie, abnormální hodnoty jaterních testů. Časté: trombocytopenie, febrilní neutropenie, hypokalcemie, hypokalemie, hypofosfatemie, zvýšené slzení, suché oči,
synkopa, epistaxe, dysgeuzie, dyspepsie, hepatotoxicita, erytém, zvýšená hladina kreatininu v krvi, snížená tělesná hmotnost, prodloužení intervalu QT. Další nežádoucí účinky – viz úplná informace o přípravku. Podmínky 
uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Dostupné lékové formy/velikosti balení: Jednotková balení obsahují 21, 42 nebo 63 potahovaných tablet a vícečetná balení obsahují
63 (3 balení po 21), 126 (3 balení po 42) nebo 189 (3 balení po 63) potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku.
Reg. číslo: EU/1/17/1221/001-012. Datum registrace: 22.8.2017. Datum poslední revize textu SPC: 12.4.2018. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irsko.
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, úhrada přípravku dosud nebyla stanovena.
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NOVINKA

Podpůrná léčba v onkologii a hematoonkologii 
má za cíl předcházet komplikacím způsobe-
ným pacientovi onkologickou léčbou i samot-
ným onemocněním a řešit je. Hlavním výsled-
kem by mělo být zachování a zlepšování kvality 
života a ideálně také jeho prodloužení. Toto 
úsilí v sobě zahrnuje medicínská, ošetřovatel-
ská, fyzioterapeutická, psychosociální i spirituál-
ní řešení celé řady dílčích problémů pacienta 
včetně edukačních aktivit – vždy individuali-
zovaně, ale v rámci multioborové a multiper-
sonální spolupráce. Právě v tomto kontextu, 
kromě původní iniciativy profesora Jiřího Vor-
líčka a výboru České onkologické společnosti  
v podobě založení Sekce podpůrné léčby v říj-
nu 2017, je vydávání tohoto specifičtěji zamě-
řeného časopisu další velmi dobrý počin, který 
dále pomáhá naplňovat jeden z cílů národního 
onkologického programu: „Zlepšení kvality ži-
vota onkologicky nemocných".

Periodikum Podpůrná léčba, které bude vychá-
zet jako čtvrtletník, bude věnovat pozornost 
příspěvkům týkajícím se častých nebo klinicky 
zásadních komplikací v běžné denní praxi.

Postupně, jak se bude odrážet v článcích, by-
chom čtenářům rádi představili řadu dalších 
dílčích problematik, především, ale nikoli pou-
ze, z oblasti kožních poškození, gastrointes-
tinálních a muskuloskeletárních komplikací 
včetně bolesti, hematologické a imunologické 
problematiky.

Věřím, že časopis splní svůj účel a najde si své 
čtenáře, kterým bude vhodným edukačním 
pomocníkem pro základní a běžnou klinickou 
praxi v oblasti podpůrné léčby i ošetřování na-
šich onkologických pacientů.

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda redakční rady časopisu Podpůrná léčba
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň 
e-mail: VOKURKA@fnplzen.cz

PŘEDSTAVUJEME NOVÝ ČASOPIS…

Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní křest 
nového periodika, který proběhne 24. ledna 2019 
od 10:05 hodin v rámci 10. ročníku kolokvia 
PragueONCO v Clarion Congress hotel  Prague.
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SÍLA

1. linie léčby postmenopauzálních pacientek s HR+/HER2- 
lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
V kombinaci s jakýmkoli nesteroidním inhibitorem aromatázy.

Zkrácená informace      KISQALI 200 mg potahované tablety
 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.
Složení: Léčivá látka: Ribociclibi succinas odpovídající ribociclibum 200 mg. Indikace: Přípravek Kisqali je v kombinaci s inhibitorem aromatázy indikován k iniciální léčbě postmenopauzálních žen s lokálně pokročilým nebo me-
tastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních (HR) receptorů a negativitou receptorů 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER 2). Dávkování: Doporučená dávka je 600 mg ribociklibu jednou denně po dobu 21 dnů
následováno 7denní přestávkou. Léčba má pokračovat tak dlouho, dokud je pozorován klinický benefi t, nebo dokud nenastane neakceptovatelná toxicita. Přípravek Kisqali má být užíván současně s 2,5 mg letrozolu nebo s jiným
inhibitorem aromatázy. Inhibitor aromatázy má být podáván perorálně jednou denně celý 28denní cyklus bez přerušení. Přípravek Kisqali může být podáván s jídlem nebo bez jídla. Pacientky by měly být poučeny o tom, že je nutné dávku
užívat každý den přibližně ve stejnou dobu a to nejlépe hned ráno. Pokud pacientka po podání dávky zvrací nebo pokud dojde k vynechání dávky, další dávka nemá být ve stejný den užita. Dávky nesmějí být zdvojnásobovány, 
pacientka užije následující dávku v obvyklém čase. Z důvodu výskytu závažných nebo nepřijatelných nežádoucích účinků může být nutné užívání přípravku Kisqali dočasně přerušit, snížit nebo ukončit (viz SPC, Úprava dávkování). 
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na arašídy, sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Zvláštní upozornění/opatření: V případě neutropenie může být dle závažnosti nezbytné léčbu 
přípravkem Kisqali přerušit, snížit nebo ukončit. Před zahájením léčby přípravkem Kisqali mají být provedeny jaterní testy. Po zahájení léčby mají být jaterní funkce sledovány. Podle závažnosti zvýšení hladin jaterních transamináz, 
může být nezbytné léčbu přípravkem Kisqali přerušit, snížit nebo ukončit. Před zahájením léčby přípravkem Kisqali má být vyhodnoceno EKG. Léčba přípravkem Kisqali má být zahájena pouze u pacientek s hodnotou QTcF nižší 
než 450 ms. Je třeba se vyhnout užívání přípravku Kisqali u pacientek s prodloužením QT intervalu v anamnéze nebo u pacientek, kterým hrozí významné riziko vzniku prodloužení QTc. Je třeba se vyhnout souběžnému užívání 
přípravku Kisqali s léčivými přípravky, které prodlužují QTc interval a/nebo se silnými inhibitory CYP3A4. Pokud se nelze vyhnout souběžnému užívání, dávka přípravku má být snížena na 400 mg jednou denně. Interakce: Je třeba
se vyvarovat souběžnému užívání silných inhibitorů CYP3A4, např.: klarithromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lopinavir, ritonavir, nefazodon, nelfi navir, posakonazol, sachinavir, telaprevir, telithromycin, verapamil a vorikonazol.
Pacientky by měly být poučeny o tom, aby se vyhýbaly konzumaci granátového jablka, šťávy z granátových jablek, grapefruitu a grapefruitové šťávy. Je třeba se vyvarovat souběžnému užívání silných induktorů CYP3A4, např.: fenytoin,
rifampin, karbamazepin a třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Doporučuje se opatrnost při souběžném užívání s citlivými substráty CYP3A4 s úzkým terapeutickým indexem, např.: alfentanil, cyklosporin, everolimus, fentanyl,
sirolimus a takrolimus. Je třeba se vyhnout souběžnému užívání ribociklibu spolu s: alfuzosin, amiodaron, cisaprid, pimozid, chinidin, ergotamin, dihydroergotamin, kvetiapin, lovastatin, simvastatin, sildenafi l, midazolam, triazolam. 
Doporučuje se opatrnost a sledování při souběžném užívání: digoxinu, pitavastatinu, pravastatinu, rosuvastatinu a metforminu. Je třeba se vyhnout souběžnému užívání přípravku Kisqali s léčivými přípravky s potenciálem prodloužit
QT interval, jako jsou antiarytmika (např.: amiodaron, disopyramid, prokainamid, chinidin a sotalol) a další léčivé přípravky, které prodlužují QT interval (např.: chlorochin, halofantrin, klarithromycin, haloperidol, methadon, moxifl oxacin,
bepridil, pimozid a intravenózní ondansetron). Obecně platí, že pokud je ribociklib podáván souběžně s jiným léčivým přípravkem, je nezbytné, na základě SPC tohoto léčivého přípravku, zhodnotit doporučení týkající se souběžného 
užívání. Těhotenství a kojení: Před začátkem léčby přípravkem Kisqali je nutné vyloučit graviditu. Na základě klinických studií na zvířatech bylo zjištěno, že u těhotných žen může užívání ribociklibu poškodit plod. Vliv na řízení 
vozidel a obsluhu strojů: Přípravek Kisqali má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je třeba pacientky poučit, aby byly opatrné, pokud při řízení nebo obsluze strojů pocítí příznaky únavy vlivem léčby přípravkem 
Kisqali. Nežádoucí účinky: Velmi časté: infekce močových cest, neutropenie, leukopenie, anemie, lymfopenie, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, insomnie, dušnost, nauzea, průjem, zvracení, zácpa, stomatitida, bolest břicha,
alopecie, vyrážka, pruritus, bolest zad, únava, periferní edém, astenie, pyrexie, abnormální hodnoty jaterních testů. Časté: trombocytopenie, febrilní neutropenie, hypokalcemie, hypokalemie, hypofosfatemie, zvýšené slzení, suché oči,
synkopa, epistaxe, dysgeuzie, dyspepsie, hepatotoxicita, erytém, zvýšená hladina kreatininu v krvi, snížená tělesná hmotnost, prodloužení intervalu QT. Další nežádoucí účinky – viz úplná informace o přípravku. Podmínky 
uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Dostupné lékové formy/velikosti balení: Jednotková balení obsahují 21, 42 nebo 63 potahovaných tablet a vícečetná balení obsahují
63 (3 balení po 21), 126 (3 balení po 42) nebo 189 (3 balení po 63) potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku.
Reg. číslo: EU/1/17/1221/001-012. Datum registrace: 22.8.2017. Datum poslední revize textu SPC: 12.4.2018. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irsko.
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, úhrada přípravku dosud nebyla stanovena.
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Reference: 1. Xtandi SmPC, www.sukl.cz. 
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ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU: Xtandi (enzalutamidum). 
Složení: jedna měkká tobolka obsahuje enzalutamidum 40 mg. Indikace: léčba dospělých mužů s vysoce rizikovým nemetastatickým kastračně-rezistentním karcinomem prostaty (CRPC); léčba dospělých mužů s metastatickým 
CRPC, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgen deprivační terapie a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována; léčba dospělých mužů s metastatickým CRPC, u jejichž onemocnění došlo 
k progresi při nebo po léčbě docetaxelem. Dávkování a způsob podání: doporučená dávka je 160 mg enzalutamidu (čtyři 40mg měkké tobolky) jako jedna denní perorální dávka. U pacientů, kteří nepodstoupili chirurgickou 
kastraci, je zapotřebí během léčby pokračovat ve farmakologické kastraci pomocí analogu hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH). Jestliže pacient dostává silný inhibitor CYP2C8, dávka enzalutamidu má být snížena 
na 80 mg jednou denně. U starších pacientů, u pacientů s poruchou funkce jater; u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávky. Způsob podání: určeno k perorálnímu podání, 
tobolky se musí se polykat celé, zapíjet vodou. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v SmPC. Ženy, které jsou těhotné nebo mohou otěhotnět. Zvláštní upozornění 
a opatření pro použití: riziko epileptického záchvatu: užívání enzalutamidu je spojováno s epileptickým záchvatem. Rozhodnutí pokračovat v léčbě u pacientů, u kterých došlo k epileptickému záchvatu, musí být hodnoceno 
individuálně. Syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie: vzácně došlo k hlášení syndromu posteriorní reverzibilní encefalopatie (PRES) u pacientů užívajících Xtandi. PRES je vzácná, reverzibilní, neurologická porucha, která se 
může projevit rychle se vyvíjejícími symptomy, včetně epileptického záchvatu, bolesti hlavy, zmatenosti, slepoty a dalšími vizuálními a neurologickými poruchami, doprovázenými hypertenzí nebo bez hypertenze. Diagnostika 
PRES vyžaduje potvrzení pomocí zobrazení mozku, přednostně zobrazení magnetickou rezonancí (MRI). U pacientů, u kterých se projevil PRES, je doporučeno přerušení léčby přípravkem Xtandi. Současné užívání s jinými léčivými 
přípravky: enzalutamid je silný induktor enzymů a to může vést ke ztrátě účinnosti mnoha běžně užívaných léčivých přípravků. Přehled současně podávaných léčivých přípravků má být stanoven při zahájení léčby enzalutamidem. 
Současnému podávání enzalutamidu s léčivými přípravky, které jsou citlivými substráty mnoha metabolizujících se enzymů nebo transportérů, se má vyhnout, pokud má jejich léčebný účinek pro pacienta velký význam a jestliže 
nelze snadno provádět úpravy dávky na základě sledování účinnosti nebo plazmatické koncentrace. Je třeba se vyhnout současnému podávání warfarinu a antikoagulancií kumarinového typu. Pokud je Xtandi podáván současně 
s antikoagulanciem, které je metabolizováno pomocí CYP2C9 (jako např. warfarin nebo acenokumarol), má se provádět dodatečné monitorování hodnot International Normalised Ratio (INR). Porucha funkce ledvin: opatrnosti je 
zapotřebí u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin, neboť u této populace pacientů nebyly provedeny žádné studie s enzalutamidem. Těžká porucha funkce jater: u pacientů s těžkou poruchou funkce jater bylo zjištěno zvýšení 
poločasu enzalutamidu, pravděpodobně v souvislosti se zvýšenou distribucí v tkáních. Klinický význam tohoto zjištění zůstává neznámý. Nicméně očekává se prodloužení doby do dosažení rovnovážného stavu koncentrací a doba 
k dosažení maximálního farmakologického účinku, stejně jako doba pro nástup a pokles indukce enzymů může být zvýšena. Nedávné kardiovaskulární onemocnění: ze studií fáze 3 byli vyloučeni pacienti s nedávným infarktem 
myokardu (v posledních 6 měsících) nebo nestabilní anginou pectoris (v posledních 3 měsících), srdečním selháním třídy III nebo IV podle Newyorské kardiologické asociace (NYHA), s výjimkou případů, kdy byla levá ventrikulární 
ejekční frakce (LVEF) ≥ 45%, bradykardií nebo neléčenou hypertenzí. To je třeba vzít v úvahu, je-li přípravek Xtandi předepisován těmto pacientům. Androgen-deprivační léčba může prodlužovat QT interval: před zahájením léčby 
přípravkem Xtandi by měl lékař zvážit poměr přínosů a rizik, včetně rizika Torsade de pointes, u pacientů s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu v anamnéze a u pacientů souběžně užívajících léčivé přípravky, které mohou 
prodlužovat QT interval. Použití s chemoterapií: bezpečnost a účinnost současného užívání přípravku Xtandi s cytotoxickou chemoterapií nebyly stanoveny. Současné podávání enzalutamidu nemělo žádný klinicky významný 
účinek na farmakokinetiku intravenózně podávaného docetaxelu, zvýšení výskytu neutropenie vyvolané docetaxelem však nelze vyloučit. Pomocné látky: Xtandi obsahuje sorbitol (E 420). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 
s intolerancí fruktózy by neměli tento přípravek užívat. Hypersenzitivní reakce: hypersenzitivní reakce zde uvedené, aniž by byl jejich výčet úplný, jako jsou vyrážka nebo edém tváře, jazyka, rtů nebo faryngu, byly pozorovány 
v souvislosti s enzalutamidem. Významné interakce: enzalutamid je silný induktor CYP3A4 a středně silný induktor CYP2C9 a CYP2C19. Plná indukční schopnost enzalutamidu se může projevit přibližně až za 1 měsíc po zahájení 
léčby. Po užití může u těhotné ženy způsobit poškození nenarozených dětí nebo ztrátu těhotenství. Při užívání a 3 měsíce po skončení léčby musí pacient používat kondom (s těhotnou ženou nebo s ženou ve fertilním věku). Xtandi má 
mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: shrnutí bezpečnostního profi lu: nejčastějšími nežádoucími účinky jsou astenie/únava, návaly horka, zlomeniny a hypertenze. Dalšími důležitými nežádoucími 
účinky jsou pády, kognitivní porucha a neutropenie. K epileptickému záchvatu došlo u 0,4 % pacientů léčených enzalutamidem, 0,1 % pacientů léčených placebem a 0,3 % pacientů léčených bikalutamidem. Vzácně byl hlášen 
syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie u pacientů léčených enzalutamidem. Tabulkový seznam nežádoucích účinků: nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích jsou uvedeny níže podle kategorie frekvence výskytu. 
Kategorie frekvence výskytu jsou defi novány takto: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000); není známo (z dostupných 
údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
Tabulka 1: Nežádoucí účinky identifi kované v kontrolovaných klinických studiích a po uvedení na trh

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA Nežádoucí účinek a frekvence
Poruchy krve a lymfatického systému Méně časté: leukopenie, neutropenie. Není známo*: trombocytopenie.
Poruchy imunitního systému Není známo*: edém tváře, edém jazyka, edém rtů, edém faryngu.
Psychiatrické poruchy Časté: úzkost. Méně časté: zrakové halucinace.
Poruchy nervového systému Časté: bolest hlavy, porucha paměti, amnézie, porucha pozornosti, syndrom neklidných nohou. Méně časté: kognitivní porucha, 

epileptický záchvat¥. Není známo*: syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie.
Srdeční poruchy Časté: ischemická choroba srdeční†. Není známo*: prodloužení QT intervalu.
Cévní poruchy Velmi časté: návaly horka, hypertenze. 
Gastrointestinální poruchy Není známo*: nauzea, zvracení, průjem.
Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté: suchá kůže, svědění. Není známo*: vyrážka.
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Velmi časté: zlomeniny‡. Není známo*: myalgie, svalové spasmy, svalová slabost, bolest zad.
Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté: gynekomastie.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté: astenie, únava.
Poranění, otravy a procedurální komplikace Časté: pád.

* Spontánní hlášení po uvedení na trh. ¥ Podle hodnocení dle zúžených standardizovaných dotazů MedDRA (SMQ) „záchvaty“ zahrnují záchvat, generalizované tonicko-klonické záchvaty, komplexní parciální záchvaty, 
parciální záchvaty a status epilepticus. Toto zahrnuje i vzácné případy záchvatu s komplikacemi vedoucími k úmrtí.  † Podle hodnocení dle zúžených standardizovaných dotazů MedDRA (SMQ) „infarkt myokardu“ a „jiná 
ischemická choroba srdeční“ zahrnují následující preferované termíny pozorované nejméně u dvou pacientů v randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích fáze 3: angina pectoris, ischemická choroba srdeční, 
infarkty myokardu, akutní infarkt myokardu, akutní koronární syndrom, nestabilní angina pectoris, ischemie myokardu a arterioskleróza koronární tepny. ‡ Zahrnuje všechny preferované termíny se slovem „zlomenina“ kostí.
Popis vybraných nežádoucích účinků - Epileptický záchvat: v kontrolovaných klinických studiích se epileptický záchvat objevil u 13 pacientů (0,4 %) z 3179 pacientů léčených denní dávkou 160 mg enzalutamidu. Epileptický 
záchvat byl zaznamenán u jednoho pacienta (0,1 %) užívajícího placebo a u jednoho pacienta (0,3 %) užívajícího bikalutamid. Zdá se, že dávka je důležitým predikčním faktorem ohledně rizika epileptického záchvatu, jak 
o tom svědčí preklinické údaje a údaje ze studie s eskalací dávky. V kontrolovaných klinických studiích byli vyřazeni pacienti s předchozím epileptickým záchvatem nebo rizikovými faktory pro vznik záchvatu. V jednoramenné 
studii 9785-CL-0403 (UPWARD) hodnotící incidenci epileptických záchvatů u pacientů s predisponujícími faktory (z nichž 1,6 % mělo epileptické záchvaty v anamnéze) prodělalo 8 z 366 pacientů (2,2 %) léčených 
enzalutamidem epileptický záchvat. Medián délky léčby byl 9,3 měsíců. Mechanismus, kterým enzalutamid může snižovat práh vzniku epileptických záchvatů, není znám, ale mohl by souviset s údaji ze studií in vitro, 
které prokázaly, že enzalutamid a jeho aktivní metabolity se váží na chloridový kanál s GABA a mohou inhibovat jeho aktivitu. Ischemická choroba srdeční: V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích 
byl výskyt ischemické choroby srdeční u 2,5 % pacientů léčených enzalutamidem plus ADT v porovnání s 1,3% pacientů léčených placebem plus ADT. Podmínky uchovávání: nevyžaduje zvláštní podmínky. Držitel 
rozhodnutí o registraci: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Nizozemsko. Registrační číslo: EU/1/13/846/001. Datum poslední revize textu: 23. října 2018. 
Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o léčivém přípravku. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.
Astellas Pharma s.r.o., Budova River Garden, vchod D, Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8.
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ÚVAHA

Nemám rád sprejery. Obrazně řečeno bych 
jim sekal ruce. Nemohu uvěřit, že by se ne-
dali chytit a pak řádně potrestat. Oni však 
doslova řádí. Hlavně že mají volnou plo-
chu, nejlépe čerstvě vytvořenou. Vyplní ji 
nesmyslnými pestrobarevnými klikyháky, 
a často dokonce nechybí ani jejich utajený 
podpis.

Do  práce jezdím MHD a  přiznám se, že mi to 
není proti srsti. Nejprve jedu autobusem, pak 
metrem. Už si ani nečtu a  jen tak koukám 
z  okna. V  jednu chvíli projíždím pod jakýmsi vi-
aduktem pod Jižní spojkou. Mostek stojí na   
14 sloupech z  každé strany a  nevypadá, že by 
byl v  havarijním stavu. Na  každém sloupku je 
jedno písmeno, které vytváří jednoduchou vý-
zvu – N E V Z D A V E J T E S E ! Přemýšlím, kdo 
je autorem. Jistě to není architekt, stavební in-
ženýr ani stavař, kteří jsou za konstrukci zodpo-
vědní. Je to určitě zase ten hrozný tajný sprejer.

Asi jeden rok jsem si tuto výzvu četl na začát-
ku každého nelehkého pracovního dne. Kdy-
by mi podobnou banalitu řekl někdo na klini-
ce, asi bych si pomyslel: je mladý, nezkušený, 
pošetilý, bláhový, naivní, podléhající velkým 
slovům. Slova na zdi mě však k ničemu neza-
vazovala, nenutila mě ani, abych si je četl, po-
nechávala mi absolutní svobodu. Před nedáv-
nem jsem jel opět do práce, kterou již opravdu 
musím opustit. Téměř po 50 letech je to sko-
ro má povinnost. Vjíždíme pod viadukt a já si 
jako obvykle chci přečíst tu zdánlivě banální 

větu. A ejhle! Bojovníci proti sprejerům již ráz-
ně zakročili. Písmena jsou zabílena, takže ne-
prosvítá zhola nic. Přiznám se, že jsem byl tak 
trochu zklamán.

A  jak tato drobná příhoda souvisí s  onkologií? 
Patrně ne moc. Ale učili nás, že všechno souvi-
sí se vším. Nevzdávat se v onkologii není často 
jednoduché. Zažil jsem doby, kdy to ani nešlo. 
Velmi brzy jsme skládali zbraně a přijali nebez-
pečný nihilizmus. Již samotný věk nad 70 let, 
metastázy v CNS, metastázy v  játrech byly do-
statečným důvodem k  ukončení terapie. Tře-
tí linii chemoterapie jsme mnohdy považovali 
za problematickou a zbytečně zatěžující. Dnes 
je naše situace zcela jiná. Máme k dispozici nová 
cytostatika, celé nové léčebné metody, biolo-
gickou terapii, imunoterapii, chemoradioterapii 
atd. Nadále však platí, že ukončit onkologickou 
léčbu je často nutné. Neznamená to vzdát se, 
ale pokračovat v  terapii neonkologické, symp-
tomatické. A  ještě jeden vzkaz (takový home 
message, kterým končí většina onkologických 
přednášek). Ne vždy se musíme řídit zásadami 
a doporučenými postupy. Někdy se v léčbě do-
slova vyplatí, když ji pacientovi ušijeme na míru. 
I sprejer se svými graffiti někdy může být třeba 
i nevědomky moudrý a nic nevyřeší ani krycí bě-
loba. 

doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
e-mail: bkonop@vfn.cz

B. Konopásek

SPREJEŘI A ONKOLOGIE



ZKRÁCENÁ INFORMACE O  PŘÍPRAVKU

JEVTANA 60 mg
koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok
Název přípravku: Jevtana 60 mg koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok. Složení: 1 ml koncentrátu obsahuje cabazitaxelum 40 mg. Po úvodním naředění 
přiloženým rozpouštědlem obsahuje 1 ml roztoku cabazitaxelum 10 mg. Upozornění: Injekční lahvička s koncentrátem přípravku JEVTANA 60 mg/1,5 ml (plnicí 
objem 73,2 mg kabazitaxelu v 1,83 ml) a injekční lahvička s rozpouštědlem (plnicí objem 5,67 ml) obsahují nadbytečný objem, aby byly kompenzovány ztráty 
roztoku během přípravy. Díky tomuto přeplnění je zajištěno, že po naředění VEŠKERÝM objemem dodávaného rozpouštědla bude výsledná koncentrace roztoku 
kabazitaxelu 10 mg/ml. Indikace: V kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem 
prostaty dříve léčených režimem obsahujícím docetaxel. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka kabazitaxelu je 25 mg /m2 v jednohodinové intravenózní 
infuzi každé 3 týdny v kombinaci s 10 mg prednisonu nebo prednisolonu perorálně denně po celou dobu léčby. Pracoviště musí mít k dispozici zařízení a vybavení 
k  léčbě závažných hypersenzitivních reakcí (hypotenze a bronchospazmus). Pacienti musí být alespoň 30 minut před podáním přípravku premedikováni 
antihistaminiky, kortikosteroidy a antagonisty H2 a profylakticky antiemetiky. Při výskytu nežádoucích účinků je třeba přikročit k úpravě dávky. Doporučené 
úpravy dávkování viz platné SPC.* Pokud se u pacientů vyskytnou nežádoucí účinky i při snížené dávce 20 mg/m2, má být zvážena redukce dávky na 15 mg/m2 
nebo přerušení podávání přípravku JEVTANA. Údaje o podávání přípravku v dávce pod 20 mg/m2 jsou omezené. Kontraindikace: Hypersenzitivita na kabazitaxel, 
na jiné taxany nebo na kteroukoli pomocnou látku (včetně polysorbátu 80), počet neutrofilů menší než 1500/mm3, závažná porucha funkce jater (celkový bilirubin 
> 3 x ULN) *, souběžné očkování vakcínou proti žluté zimnici. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Před zahájením infuze kabazitaxelu by měli být všichni 
pacienti premedikováni. Pacienty je třeba pečlivě sledovat kvůli hypersenzitivním reakcím, a to především během první a druhé infuze .. Hypersenzitivní reakce 
mohou vzniknout během několika minut po záhájení infuze kabazitaxelu. Mohou se vyskytnout závažné reakce zahrnující generalizovanou vyrážku/erytém, 
hypotenzi a bronchospasmus, které vyžadují okamžité přerušení infuze kabazitaxelu a příslušnou léčbu a musí být léčba přípravkem JEVTANA ukončena. Může 
se vyskytnout útlum kostní dřeně projevený jako neutropenie, anemie, trombocytopenie nebo pancytopenie.* Ke snížení rizika nebo ke zvládnutí neutropenických 
komplikací (febrilní neutropenie, dlouhodobá neutropenie nebo neutropenická infekce) může být profylakticky podáván G-CSF. Primární profylaxi G-CSF je třeba 
uvážit u pacientů z vysoce rizikových klinických skupin (věk > 65 let, špatný celkový stav, prodělané epizody febrilní neutropenie, rozsáhlá dřívější radiace, špatný 
stav výživy nebo jiné závažné komorbidity), které jsou predispozicí k častějším komplikacím z dlouhodobé neutropenie. Každotýdenní monitorování kompletního 
krevního obrazu je nezbytně nutné v cyklu 1 a nadále před každým cyklem léčby, aby bylo možno případně upravit dávku. Dávku je třeba snížit v případě febrilní 
neutropenie nebo u neutropenie přetrvávající navzdory příslušné léčbě. Léčba má být znovu zahájena, pouze pokud se počet neutrofilů vrátí na úroveň >= 1500/
mm3. Pokud se u pacienta po podání kabazitaxelu vyskytne průjem, je možné zahájit léčbu obvykle používanými přípravky proti průjmu a zavést příslušná 
opatření k rehydrataci pacientů. Vyskytne-li se u pacientů nausea nebo zvracení, je možné podat obvyklá antiemetika. V případě výskytu periferní neuropatie 
je nutno posoudit příznaky a jejich zhoršení před každou léčbou a léčbu odložit, dokud se příznaky nezlepší, event. snížit dávku. Byly hlášeny renální poruchy 
ve spojitosti se sepsí, závažnou dehydratací způsobenou průjmem, zvracením a obstrukční uropatií, dále selhání ledvin včetně fatálních případů. Po celou dobu 
léčby je třeba pečlivě kontrolovat hydrataci pacienta a intenzivně pacienty léčit, pokud nastane změna ve vylučování moči. V případě selhání ledvin >= stupeň 
3 má být léčba kabazitaxelem ukončena. * Byl pozorován výskyt hematurie všech stupňů závažnosti. Možné příčiny jako je progrese onemocnění, instrumentace, 
infekce nebo antikoagulační/NSAID/aspirinová terapie byly identifikovány téměř ve dvou třetinách případů. Rozpouštědlo obsahuje 573,3 mg 96% ethanolu. 
Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu u vysoce rizikových skupin pacientů, jako jsou pacienti s onemocněním jater nebo s epilepsií a alkoholici. Příznaky jako je 
bolest a citlivost břicha, horečka, přetrvávající zácpa, průjem s neutropenií nebo bez ní mohou být časnými projevy závažné gastrointestinální toxicity a mají být 
vyšetřeny a neodkladně léčeny. Může být nutné léčbu kabazitaxelem odložit nebo ukončit.Bylo hlášeno gastrointestinální krvácení a perforace, ileus, kolitida 
včetně fatálních případů .Opatrnost je nutná zejména při léčbě pacientů s rizikem gastrointestinálních komplikací: pacienti s neutropenií, starší pacienti, pacienti 
užívající současně NSAID, protidestičkovou léčbu nebo antikoagulancia a pacienti, kteří mají v anamnéze radioterapii pánve, gastrointestinální onemocnění jako 
je ulcerace a GI krvácení. Byly hlášeny případy intersticiální pneumonie/pneumonitidy a intersticiální plicní nemoci, které mohou být spojeny s fatálními následky. 
Pokud se rozvinou nové nebo se zhorší stávající plicní příznaky, pacienti mají být pečlivě sledováni, ihned vyšetřeni a vhodným způsobem léčeni. Je doporučeno 
přerušit léčbu kabazitaxelem do té doby než je k dispozici diagnóza, obnovení léčby kabazitaxelem musí být pečlivě zhodnoceno.* Pacienti s poruchou funkce 
ledvin: Ledvinami je kabazitaxel vylučován minimálně. U pacientů s poruchou funkce ledvin, kteří nevyžadují hemodialýzu, není zapotřebí upravovat dávku. 
U pacientů v konečném stadiu renálního selhání (clearance kreatininu (CLCR< 15ml/min/1,73 m2) je z důvodu jejich stavu a omezeného množství dostupných 
údajů zapotřebí postupovat se zvýšenou opatrností a během léčby je nutné pečlivě kontrolovat jejich stav. Pacienti s poruchou funkce jater: Pacientům s mírnou 
poruchou funkce jater (celkový bilirubin >1 až ≤1,5 x ULN nebo AST >1,5 x ULN) by měla být snížena dávka kabazitaxelu na 20 mg/m2. Kabazitaxel by měl být 
podáván u pacientů s mírnou poruchou funkce jater se zvýšenou opatrností a za pečlivého sledování bezpečnosti. U pacientů se středně závažnou poruchou 
funkce jater (celkový bilirubin >1,5 až ≤3,0 x ULN) by neměla dávka překročit 15 mg/m2. Nicméně jsou k dispozici pouze omezené údaje o účinnosti této dávky. 
Kabazitaxel by neměl být podáván pacientům se závažnou poruchou funkce jater (celkový bilirubin > 3 x ULN) *. Pediatrická populace: Užití přípravku JEVTANA 
není opodstatněné u pediatrické populace. Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí a dospívajících do 18 let nebyla stanovena. * Starší pacienti: U starších pacientů 
se nedoporučuje žádná specifická úprava dávkování. U pacientů ≥ 65 let může být vyšší pravděpodobnost výskytu určitých nežádoucích účinků včetně neutropenie 
a febrilní neutropenie. Pacienti s anémií: Byla pozorována anémie. Hemoglobin a hematokrit by měly být zkontrolovány před zahájením léčby kabazitaxelem 
a pokud pacienti vykazují známky nebo příznaky anémie či ztráty krve. U pacientů s hladinou hemoglobinu < 10 g/dl je zapotřebí postupovat s opatrností 
a v případě klinické indikace zavést příslušná opatření. Fertilita, těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se podávání kabazitaxelu těhotným 
ženám. Stejně jako ostatní cytotoxické léčivé přípravky může i kabazitaxel zapříčinit u těhotných žen poškození plodu. Kabazitaxel se nedoporučuje během 
těhotenství. Kabazitaxel by neměl být užíván během kojení. Pacienti léčení kabazitaxelem by měli užívat účinnou antikoncepci po celou dobu léčby, přičemž se 
doporučuje s antikoncepcí pokračovat ještě dalších až 6 měsíců po poslední dávce kabazitaxelu. Interakce: Je třeba vyvarovat se současného podávání silných 
inhibitorů CYP3A (např. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, telitromycin, vorikonazol), neboť může dojít 
ke zvýšení plazmatické koncentrace kabazitaxelu .*. Je třeba vyvarovat se současného podávání silných induktorů CYP3A (např. fenytoin, karbamazepin, rifampin, 
rifabutin, rifapentin, fenobarbital), neboť může dojít ke snížení plazmatické koncentrace kabazitaxelu . Současné podávání aprepitantu, středně silného inhibitoru 
CYP3A, nemělo žádný vliv na clearance kabazitaxelu. Pacienti by neměli užívat třezalku tečkovanou. Dále je třeba vyvarovat se očkování živou atenuovanou 
vakcínou. Podání substrátů OATP1B1 se doporučuje s odstupem 12 hodin před infuzí nebo 3 hodiny po infuzi kabazitaxelu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat 
stroje: Je třeba upozornit pacienty na možnost vzniku nežádoucích účinků (únava a závrať) a varovat je před řízením či obsluhováním strojů za těchto okolností. 
Nežádoucí účinky: anémie, leukopenie, febrilní neutropenie, trombocytopenie, průjem, nauzea, zvracení, zácpa, bolest břicha, kolitida, enterokolitida, gastritida, 
neutropenická enterokolitida, gastrointestinální krvácení a perforace, ileus a střevní obstrukce*, hematurie*, dyspepsie, anorexie, dyspnoe, kašel, alopecie, bolesti 
zad, artralgie, únava, astenie, pyrexe, srdeční arytmie, nejčastěji tachykardie a fibrilace síní, komplexní přehled NÚ viz SPC. Předávkování: Specifické antidotum 
neexistuje. V případě předávkování by měl být pacient umístěn na specializované jednotce, pečlivě monitorován a co možná nejdříve dostat G-CSF. Měla by být 
zavedena další vhodná symptomatická léčba. Doba použitelnosti a podmínky uchovávání: 3 roky. Při teplotě do 30 °C, chraňte před mrazem! Balení: Jedno 
balení obsahuje 1 bezbarvou injekční lahvičku o objemu 15 ml s 1,5 ml koncentrátu a 1 bezbarvou injekční lahvičku o objemu 15 ml s 4,5 ml rozpouštědla. Držitel 
rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, F- 75008, Paříž, Francie. Registrační číslo: EU/1/11/676/001. Datum revize textu: 22. 1. 2018.

Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Výdej je vázán pouze na lékařský předpis. Léčivý přípravek je plně hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese: sanofi–aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 
233 086 222, http://www. ema.europa.eu/.

*Všimněte si prosím změny v informacích o přípravku.
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POMÁHÁME, 
KDE JE POTŘEBA
ERBITUX®.

ERBITUX® 5 mg/ml infuzní roztok - Zkrácená informace o přípravku 

Léčivá látka: cetuximabum. Indikace: K léčbě pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) exprimujícím receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR) a vykazujícím geny 
RAS divokého typu. Používá se v kombinaci s chemoterapií na základě irinotekanu, v první linii léčby v kombinaci s FOLFOX, a/nebo jako samostatná látka k léčbě pacientů, u kterých selhala léčba 
na základě oxaliplatiny a irinotekanu a u pacientů, kteří nesnáší irinotekan. V kombinaci s radiační terapií k léčbě pacientů s lokálně pokročilým spinocelulárním karcinomem hlavy a krku a/nebo 
v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny k léčbě relabujícího a/nebo metastazujícího onemocnění. Dávkování a způsob podání: ERBITUX® je podáván 1x týdně. Úvodní dávka je 400 mg/m², 
následující týdenní dávky jsou každá 250 mg/m². Pacienti musí být premedikováni antihistaminiky a kortikosteroidy nejméně 1 hodinu před podáním cetuximabu. Kontraindikace: 
U pacientů se známou těžkou hypersenzitivní reakcí na cetuximab. Kombinace s chemoterapií zahrnující oxaliplatinu je u metastazujícího kolorektálního karcinomu kontraindikována u pacientů 
s mutovanými geny RAS nebo u pacientů, u nichž není mutační stav genů RAS znám. Nutno vzít v úvahu i kontraindikace pro současně užívané chemoterapeutické látky nebo radiační terapii. 
Zvláštní upozornění: Často se mohou objevit těžké reakce spojené s infuzí, včetně anafylaktických reakcí, které mohou ve vzácných případech vést až k úmrtí. Výskyt těžké reakce spojené 
s infuzí vyžaduje okamžité a trvalé přerušení léčby cetuximabem a může být nutná pohotovostní léčba. Příznaky se mohou objevit v průběhu první infuze a až několik hodin poté. Mezi příznaky 
patří bronchospazmus, kopřivka, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, ztráta vědomí nebo šok. Nežádoucí účinky: Velmi časté (≥ 1/10): hypomagnesemie, zvýšení hladin jaterních enzymů, 
reakce spojené s infuzí. V kombinaci s lokální radiační terapií se objevily nežádoucí účinky jako mukozitida, radiační dermatitida a dysfagie nebo leukopenie, převážně ve formě lymfocytopenie. 
Mezi kožní reakce patří akneiformní vyrážka, poruchy nehtů (paronychium). Interakce: V kombinaci s infuzemi fluoropyrimidinů se zvyšuje četnost výskytu srdeční ischemie, včetně infarktu 
myokardu a městnavého srdečního selhání, stejně jako četnost výskytu syndromu ruka - noha. Léková forma a balení: Infuzní roztok. Balení obsahuje jednu 20 ml nebo 100 ml lahvičku 
s obsahem 5mg/ml cetuximabu. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 – 8 °C). Držitel rozhodnutí o registraci: Merck KGaA, Darmstadt, Německo. Registrační číslo: EU/1/04/281/003, 
EU/1/04/281/005. Datum poslední revize textu: 10/2018.

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. 
Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.

Úplnou informaci o přípravku obdržíte na adrese: 
Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 272 084 211, Fax: +420 272 084 307.

CZ/ERBMCRC/1218/0009

Merck spol. s r.o.  |  Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
tel.: +420 272 084 211  |  fax: +420 272 084 307  |  www.merck.cz  |  www.medimerck.cz
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ROZHOVOR

Redakce: Paní docentko, povšimla jsem si, že vaše 
jméno figuruje v  panelu expertů tvořících do-
poručení pro diagnostiku a léčbu časného karci-
nomu prsu v rámci vysoce prestižní Mezinárodní 
konference o rakovině prsu, která bude probíhat 
na  jaře 2019 ve  Vídni a  která je podle dosavad-
ního místa konání mezi odborníky známá jako  
St. Gallen konference. Co je to za konferenci?

PT: Tato evropská konference se bude konat 
již pošestnácté a za dobu své více než třicetile-
té historie, pořádá se totiž jednou za  dva roky, 
získala reputaci nejvýznamnějšího evropského 
multidisciplinárního setkání odborníků v  ob-
lasti časného karcinomu prsu. Závěry konsenzu 
udávají na další dva roky pravidla léčby i  směr 
dalšího výzkumu v  této oblasti nejen v  Evro-
pě. O jejím významu svědčí i fakt, že zakladatel 
prof.  Hans-Jörg Senn musel s  těžkým srdcem 
přesunout tuto velmi úspěšnou konferenci ze 
St. Gallen do Vídně, neboť její formát dávno pře-
rostl kapacity místního kongresového centra 
i ubytovacích možností regionu.

Redakce: Takže vás pozvání mezi nejvýznam-
nější odborníky na karcinom prsu muselo potě-
šit. Nikoho jiného z bývalého východního bloku 
jsem tam nenašla.

PT: Ano, velmi. Když jsem dostala na  jaře mi-
nulého roku dopis s  nominací, byla jsem moc 

potěšena. Je to pro mne nejen pocta, ale také 
satisfakce spojená s velikou nadějí.

V  posledních letech jsem totiž měla dojem, že 
všechna práce, kterou jsem pro českou onkolo-
gii i onkologické pacienty za ta léta v málo pří-
znivých podmínkách udělala, nedopadá prá-
vě na  úrodnou půdu. Bohužel, i  do  odborných 
a  akademických sfér postupně prorostl klien-
telizmus. Některá výběrová řízení jsou zcela for-
mální, pokud náhodou v  nezávislém konkurzu 
nevyhraje předem vybraný kandidát, je konkurz 
zrušen. V případě, že si dovolíte vyslovit jiný názor, 
jehož prezentace je ve svobodné demokratické 
společnosti samozřejmá, jste často osobně i od-
borně ostrakizováni, tedy pokud nejste zrovna 
podepřeni nějakou silnější, třeba politickou silou. 
Skutečná kompetence na vedoucích místech už 
není zaručena. Fakt, že někde v Evropě oceňují 
odbornost a skutečné výsledky práce, mě napl-
ňuje nadějí, že se u nás jedná jen o přechodnou 
dobu temna, která snad nebude trvat věčně. 
Jako členka výboru České onkologické společ-
nosti cítím velkou zodpovědnost za cestu, kterou 
se bude náš obor do budoucna ubírat, a trápí mě 
to. Věřím, že v blízké době snad nebudou muset 
všichni schopnější kolegové hledat uplatnění jen 
v zahraničí. Ráda bych ale ukázala, že pokud jsou 
domácí možnosti, ať už z  jakýchkoliv důvodů, 
omezené, je docela dobře možné pokusit se vyu-
žít svoje znalosti jinde.

Rozhovor s doc. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc.

ČESKÁ REPUBLIKA BUDE MÍT 
POPRVÉ SVÉHO ZÁSTUPCE 
V PANELU EXPERTŮ NA JEDNÁNÍ 
ST. GALLEN INTERNATIONAL 
BREAST CANCER CONFERENCE 2019 
VE VÍDNI
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ROZHOVOR

Redakce: Je problematika časného karcinomu 
prsu dostatečně nosná, aby mohla být nápl-
ní velké evropské konference? Většina nových 
informací se věnuje především pokročilému 
a metastatickému karcinomu prsu, kde se tes-
tují a také posléze prakticky využívají nové léky.

PT: Volba primární léčby časného karcinomu 
prsu je nejzodpovědnější částí v  rozhodování 
o onkologické léčbě s různým záměrem. Ve vět-
šině případů se jedná o  kurativní terapii, která 
může nemocné zachránit život. Proto si právě 
tato oblast zaslouží velkou pozornost a pečlivou 
rozvahu multidisciplinárního týmu. Fatalita indi-
kace léčby časného karcinomu prsu souvisí s ab-
sencí exaktní možnosti diagnostikovat přítom-
nost nebo nepřítomnost minimální reziduální 
choroby po  chirurgickém odstranění nádoru. 
Systémová onkologická léčba, kterou využíváme, 
je spojena s řadou možných nežádoucích účin-
ků, které mohou poškodit zdraví pacientky nebo 
nemocnou, v  extrémním případě závažných 
komplikací, o život i připravit. Na druhou stranu 
podcenění zajišťovací pooperační systémové léč-
by je nevratné. Přestože stejné léčebné modality 
můžeme využít kdykoliv později v rámci nepříz-
nivého vývoje nemoci, už nikdy nemůžeme ne-
moc vyléčit. Adjuvantní terapie je tedy, díky jisté 
indikaci „na slepo“, stále nejkonfekčnější oblastí 
systémové léčby. I to se snaží St. Gallen konferen-
ce svými doporučeními postupně měnit.

Redakce: Proč se ale o  adjuvantní či neoad-
juvantní léčbě píše a přednáší méně než o té pa-
liativní?

PT: Ten důvod jste už vlastně zmínila. Jsou to nové 
léčebné možnosti, které se vždy testují u nemoc-
ných s pokročilým nebo metastatickým nádorem 
a v této indikaci také přicházejí do léčebné praxe. 
Teprve potom, co se osvědčí jako léky oddalují-
cí progresi nemoci anebo léky prodlužující život 
generalizovaných pacientů, postupují na  zákla-
dě výsledků klinických studií do zajišťovací léčby, 
kde mohou zcela ochránit větší procento nemoc-
ných před návratem choroby. Příkladem je třeba 
trastuzumab, který v  kombinaci s  chemoterapií 
prodlužoval sice významně život HER2 pozitiv-
ních generalizovaných pacientek, ale v prognóze 
nemocných sehrál významnou roli až tehdy, jak-
mile jsme jej mohli využívat v  adjuvantní léčbě. 

Já věřím, že pokles úmrtnosti na karcinom prsu 
nesouvisí jen s  probíhajícím screeningem kar-
cinomu prsu, ale také s  novými možnostmi ad-
juvantní léčby, jejichž indikaci je třeba u každého 
nemocného individuálně pečlivě zvážit.

Redakce: Konference St. Gallen vydává formou 
závěru panelu expertů léčebná doporučení pro 
časný karcinom prsu pro následující dva roky. 
Mají výstupy jednání panelu expertů ještě něja-
ký další význam?

PT: Ano určitě. Závěry shrnují nejen novou evi-
denci, která vyplynula z  řady klinických studií 
a  může měnit léčebná pravidla, ale pokrývají 
i bílá místa v léčebných doporučeních, konečně 
o tom je právě konsenzus, která se zatím nemo-
hou o žádnou evidenci opřít. Léčebné standardy 
vyplývající z  jednání expertů jsou také nástro-
jem sbližování úrovně onkologické péče v  celé 
Evropě, protože ukazují minimum, o které by se 
měl zdravotnický systém jednotlivých států po-
starat, aby jeho onkologická péče byla na evrop-
ské úrovni. Závěry zároveň ochraňují pacienty. 
Zhoubný nádor je závažná diagnóza, vyvolávající 
obavy nemocných i  jejich blízkých z dalšího vý-
voje nemoci. Takový člověk se může snadno stát 
obětí prodavačů „zaručených prognostických 
nebo prediktivních testů“ či neověřených léčeb-
ných postupů, které nemohou zajistit uzdravení 
nemocných a mohou je naopak dokonce poško-
dit. Konsenzus se svými doporučeními vymezuje 
i proti těmto metodám.

Redakce: Paní docentko, budeme se moc těšit 
na další zprávy o průběhu jednání i novinky, kte-
ré konference přinese, a budeme rádi, když je 
poté zprostředkujete našim čtenářům.

PT: S velkou pokorou si uvědomuji svoji odpo-
vědnost v  rámci reprezentace České republiky 
v panelu významných odborníků z celého světa, 
tvořících léčebné standardy pro časný karcinom 
prsu. Vynasnažím se odvést dobrou práci a ráda 
vám po skončení konference poskytnu „horké“ 
informace o  novinkách a  změnách léčebných 
doporučení v  rámci St. Gallen konsenzu 2019 
a doufám, že je budeme moci i u nás promptně 
inkorporovat do léčebné praxe.

Redakce We Make Media, s. r. o.



nestojím o ıluze˙

potřebujı pomoc˙

ELI LILLY ČR, s.r.o., 
Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, 
tel.: 234 664 111, fax: 234 664 89

PP-RB-CZ-0062

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Zkrácená informace o přípravku CYRAMZA – 10mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku:
CYRAMZA (ramucirumab) je protinádorové léčivo, lidská IgG1 monoklonální protilátka cílená na VEGF receptor 2. Složení: 10ml lahvička obsahuje 100 mg ramucirumabu jako koncentrát pro 
přípravu infuzního roztoku. Indikace: Přípravek Cyramza je v kombinaci s paklitaxelem indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým karcinomem žaludku nebo adenokarcinomem gast-
roesofageální junkce (GEJ) s progresí choroby po předchozí chemoterapii platinou a fluoropyrimidinem  a v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s pokročilým karcinomem žaludku nebo 
adenokarcinomem GEJ s progresí choroby po předchozí chemoterapii platinou nebo fluoropyrimidinem, u kterých není vhodná léčba v kombinaci s paklitaxelem. V kombinaci s FOLFIRI (irino-
tekan, kyselina folinová a fluoruracil) je určen k léčbě dospělých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s progresí onemocnění na předchozí léčbě bevacizumabem, oxaliplatinou 
a fluoropyrimidinem nebo po ní. V kombinaci s docetaxelem je indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC),  
u kterých po chemoterapii založené na platině došlo k progresi onemocnění. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka ramucirumabu v monoterapii je 8 mg/kg každé 2 týdny, v kom-
binaci s paklitaxelem  je 8 mg/kg v 1. a 15. den 28denního cyklu, před infuzí paklitaxelu.  V kombinaci s FOLFIRI je 8 mg/kg každé 2 týdny před aplikací FOLFIRI. V kombinaci s docetaxelem je 
10 mg/kg v 1. den 21denního cyklu před infuzí docetaxelu. Léčba by měla pokračovat do progrese choroby nebo rozvoje nepřijatelné toxicity. Cyramza se nemá podávat ani míchat s roztoky 
glukózy, podává se v intravenózní infuzi po dobu cca 60 minut (nepřekračovat  maximální rychlost infuze 25 mg/min, nepodávat jako intravenózní bolus nebo injekci). Před infuzí ramucirumabu 
se doporučuje premedikace antagonistou histaminových H1 receptorů, během infuze by měly být monitorovány známky reakcí souvisejících s podáním infuze (IRR) a je třeba zajistit dostupnost 
vhodného resuscitačního vybavení. Pokud dojde k IRR 1. nebo 2. stupně závažnosti, podejte dexamethason (nebo ekvivalent) a při všech následujících infuzích použijte premedikaci intravenóz-
ně podávaným antagonistou histaminových H1 receptorů, paracetamolem a dexamethasonem (nebo jejich ekvivalenty).  Zároveň snižte rychlost infuze ramucirumabu o 50 % po celou dobu 
trvání této a všech následujících infuzí. Při vzniku IRR 3. nebo 4. stupně, je třeba ramucirumab okamžitě a trvale vysadit. Snížení dávky přípravku není doporučeno u starších pacientů (≥65 let), 
pacientů s mírnou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin, pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce jater (o podávání pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin 
- vypočítaná clearance kreatininu 15-29 ml/min nebo s těžkou poruchou funkce jater neexistují žádné údaje). Nejsou dostupné žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku u dětí a dospíva-
jících (<18 let) a o předávkování. V případě předávkování použít podpůrnou léčbu. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku. U pacientů s NSCLC je 
kontraindikací kavitace nádoru, nebo když nádor zahrnuje hlavní cévy. Zvláštní upozornění: V klinických studiích byly hlášeny závažné, někdy fatální arteriální tromboembolické příhody (ATE) 
včetně infarktu myokardu, srdeční zástavy, cerebrovaskulární příhody a mozkové ischémie. Pokud dojde k závažné ATE, je třeba ramucirumab trvale vysadit. U pacientů léčených ramuciruma-
bem byly hlášeny případy gastrointestinální (GI) perforace, při jejím vzniku je třeba ramucirumab trvale vysadit. Léčba ramucirumabem může zvyšovat riziko vzniku závažného krvácení. Při 
krvácení 3. nebo 4. stupně závažnosti je třeba ramucirumab trvale vysadit. U pacientů se stavy predisponujícími ke krvácení nebo léčených antikoagulancii či jinými současně podávanými léči-
vými přípravky zvyšujícími riziko krvácení nutno monitorovat krevní obraz a srážlivost. U pacientů léčených ramucirumabem v kombinaci s paklitaxelem  nebo s FOLFIRI byly hlášeny případy 
závažného GI krvácení včetně fatálních. U pacientů s dlaždicobuněčnou histologií NSCLC léčených ramucirumabem ve studii nebyl pozorován nárůst plicní hemoragie stupně 5. Ze studie byli 
vyloučeni NSCLC pacienti s nedávným plicním krvácením, prokázanou kavitací nádoru nebo jeho invazí do hlavních cév event. jejich obrůstáním, pacienti na antikoagulaci a/nebo dlouhodobé 
léčbě NSAID nebo antiagregačními látkami, kromě kys. acetylsalicylové v dávkách do 325 mg/d. V klinických studiích byly hlášeny IRR, většinou vzniklé v průběhu nebo po podání první nebo 
druhé infuze ramucirumabu. U pacientů užívajících ramucirumab byla v porovnání s placebem hlášena vyšší incidence závažné hypertenze, většinou zvládnutá podáváním standardní antihyper-
tenzní léčby. U pacientů s nekontrolovanou hypertenzí by do její kompenzace neměla být léčba ramucirumabem zahájena. Před každým podáním ramucirumabu je třeba monitorovat krevní tlak 
a při vzniku klinicky významné hypertenze je třeba až do doby její kompenzace léčbu ramucirumabem přerušit, pokud hypertenzi nelze bezpečně kompenzovat, je třeba ramucirumab vysadit 
trvale.  Ramucirumab by mohl nežádoucím způsobem ovlivňovat hojení ran. Léčbu ramucirumabem je třeba dočasně přerušit nejméně 4 týdny před elektivním chirurgickým zákrokem. Při 
komplikovaném hojení rány, je třeba léčbu ramucirumabem dočasně přerušit až do úplného zhojení.  U pacientů se závažnou cirhózou jater (Child-Pugh B nebo C), cirhózou s jaterní encefalo-
patií, klinicky významným ascitem nebo hepatorenálním syndromem je třeba ramucirumab podávat s opatrností a pouze v případě, že potenciální přínos léčby převáží možné riziko progresivní-
ho selhání jater. Při léčbě ramucirumabem může být zvýšeno riziko vzniku píštěle, při jejím vzniku je třeba ramucirumab trvale vysadit. Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených ramuci-
rumabem hlášen zvýšený výskyt proteinurie a během léčby je třeba monitorovat její případný rozvoj nebo zhoršení. Pokud se na testovacím proužku objeví bílkovina ≥2, je třeba provést 
24hodinový sběr moči. Pokud hladina bílkoviny v moči dosáhne ≥2 g/24 hodin, je třeba léčbu ramucirumabem dočasně přerušit. Po návratu hladiny na <2 g/24 hodin, je možné obnovit léčbu 
sníženou dávkou. Při opětovném zvýšení hladiny na ≥2 g/24 hodin, se doporučuje druhé snížení dávky. Pokud hladina bílkoviny v moči dosáhne >3 g/24 hodin nebo se rozvíjí nefrotický syndrom, 
je třeba léčbu ramucirumabem trvale vysadit. U pacientů léčených ramucirumabem v kombinaci s chemoterapií byla ve srovnání s pacienty užívajícími placebo a chemoterapii hlášena zvýšená 
incidence stomatitidy. V případě jejího vzniku je nutné ihned zahájit symptomatickou léčbu. Před započetím léčby starších pacientů s NSCLC musí být důkladně zváženy komorbidity spojené  
s věkem, stav výkonnosti a pravděpodobná tolerance chemoterapie, kvůli pozorovanému trendu k nižší účinnosti kombinace ramucirumabu s docetaxelem  s rostoucím věkem. 10ml injekční 
lahvička přípravku obsahuje méně než 1mmol sodíku. Interakce: Mezi ramucirumabem a paklitaxelem nebyly pozorovány žádné lékové interakce. Kombinované podávání s ramucirumabem 
nemělo vliv na farmakokinetiku irinotekanu a jeho aktivního metabolitu SN-38 ani na farmakokinetiku docetaxelu. Fertilita, těhotenství a kojení: Léčba ramucirumabem se nedoporučuje 
během těhotenství a u žen v reprodukčním věku nepoužívajících antikoncepci. Ženy v reprodukčním věku by měly během léčby a 3 měsíce po poslední dávce ramucirumabu používat účinnou 
antikoncepci, je třeba je informovat o potenciálním riziku pro těhotenství a plod a doporučit jim, aby během léčby neotěhotněly. Pokud pacientka během léčby otěhotní, má být poučena o poten-
ciálním ohrožení udržení těhotenství a o riziku pro plod. Ramucirumab by měl být užíván v těhotenství pouze tehdy, pokud potenciální přínos léčby pro matku převýší možné riziko. Po dobu 
léčby a alespoň 3 měsíce po poslední dávce ramucirumabu je třeba přerušit kojení. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Není známo, že by měl ramucirumab vliv na schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje. U pacientů s příznaky narušujícími schopnost soustředění a reakce se doporučuje, aby neřídili a neobsluhovali stroje, dokud tento účinek neodezní. Nežádoucí 
účinky: Nejzávažnější nežádoucí účinky spojené s léčbou ramucirumabem (v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií) byly GI perforace, závažné GI krvácení a ATE. Nejčastější nežádoucí 
účinky pozorované u pacientů léčených ramucirumabem jsou: neutropenie, únava/astenie, leukopenie, epistaxe, průjem a stomatitida. Balení, výdej a hrazení: 2 injekční lahvičky 10 ml. Výdej 
přípravku je vázán na lékařský předpis s preskripčním omezením a přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v režimu VILP. Podmínky pro uchovávání: Uchovávejte  
v chladničce (2 – 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel registračního rozhodnutí: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 
3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. Číslo registračního rozhodnutí a datum poslední revize textu: EU/1/14/957/001-003; 13.12.2018
Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění Souhrnu údajů o přípravku obdržíte 
na webových stránkách VPOIS spol. Lilly: https://www.lilly.cz/cs/produkty/vpois.aspx nebo na adrese: ELI LILLY ČR, s.r.o., 
Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, tel.: 234 664 111, fax: 234 664 891.
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Přípravek IBRANCE® je indikován k léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického HR+/HER2- karcinomu prsu:1
• v kombinaci s AI
• v kombinaci s fulvestrantem u pacientek, které předtím užívaly HT
U pre- a peri-menopauzálních pacientek by měla být HT kombinována s agonistou LHRH

AI = inhibitor aromatázy; CDK 4/6 = cyklin dependentní kinázy 4/6; CI = interval spolehlivosti; HR = míra rizika; HR+/HER2- = pozitivní pro hormonální receptor, 
negativní pro receptor lidského epidermálního růstového faktoru; HT = hormonální terapie; LHRH = hormon uvolňující luteinizační hormon; mBC = metastatický 
karcinom prsu; mPFS = medián přežití bez progrese.

Literatura: 1. IBRANCE® – Souhrn údajů o přípravku (SPC). 2. McCain J. P&T. 2015;40(8):511-520. 3. Rugo HS, et al. SABCS 2017, posterová prezentace.

Přípravek IBRANCE® v kombinaci s letrozolem 
signifikantně prodloužil mPFS o 13,1 měsíce 
na celkových 27,6 měsíce v 1. linii léčby 
HR+/HER2- mBC, (n = 666; HR = 0,56; 
95% CI: 0,46–0,69; p < 0,000001).3

Jediným monitoringem vyžadovaným dle SPC  
vždy u všech pacientek je pravidelná kontrola 
krevního obrazu*1

*Na základě individuální odpovědi a zdravotního stavu každé pacientky 
mohou být vyžadovány další kontroly1

IBRANCE® + AI1

PRVNÍ
INHIBITOR
CDK 4/6 

SCHVÁLENÝ 
K LÉČBĚ mBC1,2 

  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti 
o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC.

Zkrácená informace o přípravku IBRANCE® 125 mg, 100 mg, 75 mg tvrdé tobolky

Složení – léčivá látka: palbociclibum odpovídající 125 mg, 100 mg, 75 mg palbociklibu v jedné tvrdé tobolce; a další pomocné látky. Indikace: Přípravek Ibrance je indikován k léčbě lokálně pokročilého nebo 
metastazujícího karcinomu prsu s pozitivním hormonálním receptorem (HR) a negativním receptorem lidského epidermálního růstového faktoru typu 2 (HER2) a to v kombinaci s inhibitory aromatázy, nebo 
v kombinaci s fulvestrantem u žen, které předtím užívaly hormonální léčbu. U pre- nebo perimenopauzálních žen je třeba endokrinní léčbu kombinovat s agonistou hormonu uvolňujícího luteinizační hormon. 
Dávkování a způsob podávání: Doporučená dávka je 125 mg palbociklibu jednou denně po dobu 21 po sobě jdoucích dnů následovaná 7denní přestávkou v léčbě (režim 3/1), což představuje kompletní cyklus 
28 dnů. Na základě individuální bezpečnosti a snášenlivosti je přípustné snížení dávky na 100 mg nebo 75 mg jednou denně. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou 
látku. Užívání přípravků obsahujících třezalku tečkovanou. Zvláštní upozornění: U pre/perimenopauzálných žen, kterým je podáván přípravek Ibrance v kombinaci s inhibitorem aromatázy, je nutná ablace ovarií 
nebo suprese agonistou LHRH. Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem byl u pre/perimenopauzálních žen sledován pouze při současném podání LHRH agonisty. Přípravek Ibrance nesmí být podávat pacientům 
s viscerální krizí. U pacientů s neutropenií stupně 3 nebo 4 se doporučuje přerušení podávání dávky, snížení dávky nebo odložení zahájení léčebných cyklů. Pacienty je třeba sledovat, zda nejeví známky a příznaky 
infekce, a léčit je vhodným způsobem. Podávat s opatrností u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater a/nebo ledvin. Vyhnout se souběžnému podávání se silnými induktory/inhibitory CYP3A. 
Interakce: silné inhibitory/induktory CYP3A. Fertilita, těhotenství a kojení: Pacienti ve fertilním věku musí během užívání přípravku IBRANCE používat vysoce účinnou metodu antikoncepce. U zvířat prokázána 
reprodukční toxicita. Není známo, zda se palbociklib vylučuje do lidského mateřského mléka, kojení má být během léčby přerušeno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Má minimální vliv na schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje. Může způsobovat únavu, proto je nutná zvýšená opatrnost. Nežádoucí účinky: Nejčetnějšími nežádoucími účinky jakéhokoli stupně hlášenými u 20 % pacientů byly neutropenie, 
infekce, leukopenie, únava, nauzea, stomatitida, anémie, alopecie a průjem. Předávkování: Může se objevit jak gastrointestinální toxicita (např. nauzea, zvracení), tak i hematologická toxicita (např. neutropenie) 
a je třeba poskytnout obecnou podpůrnou léčbu. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Balení: Papírová krabička se 3 blistry (1 blistr obsahuje 7 tvrdých tobolek nebo 21 tvrdých tobolek v HDPE lahvičce. 
Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgie. Registrační číslo: EU/1/16/1147/001-009. Datum poslední revize textu:  
30. 7. 2018. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku.

Souhrnné informace o přípravku jsou k dispozici na adrese:
Pfizer PFE, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: 283 004 111, fax: 251 610 270, www.pfizer.cz.
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ONKOGYNEKOLOGIE

PREDIKTIVNÍ MARKERY IMUNOTERAPIE 
SOLIDNÍCH NÁDORŮ

P. DUNDR
Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: PD-L1, mikrosatelitová instabili-
ta, imunoterapie, predikce

ÚVOD 
Imunoterapie se u části pacientů s nádorovými 
onemocněními stává jednou ze základních lé-
čebných modalit. I přes dosažené úspěchy však 
na tuto léčbu reaguje pouze část pacientů, a zá-
sadním problémem tak zůstává jejich správná 
selekce.

CÍL 
Problematika prediktivního testování imuno-
terapie tzv. checkpoint inhibitory se neustále 
vyvíjí. Cílem sdělení je podat přehled součas-
ného stavu a  výhledu do  budoucna. Zmíně-
na bude zejména problematika exprese PD-L1 
s ohledem na způsob hodnocení, rozdílné imu-
nohistochemické platformy a  protilátky, hete-
rogenitu exprese atd. Diskutovány také budou 
další potenciální prediktory imunoterapie, jako 
je hodnocení mikrosatelitové instability, mutač-
ního loadu, imunitních signatur a  tumor infil-
trujících lymfocytů.

ZÁVĚR 
Jediným aktuálně využívaným prediktorem je 
v  České republice hodnocení exprese PD-L1, 
v  brzké budoucnosti však lze očekávat i  zave-
dení dalších markerů, jako je například hod-
nocení mikrosatelitové instability. Diskutována 
je i možnost testování mutačního loadu. S ná-
stupem dalších léčebných modalit bude důle-
žité i  hodnocení jiných markerů (LAG3, Tim-3, 
TIGIT). I přes nejasnosti související s  faktem, že 

exprese PD-L1 není z různých důvodů optimální 
prediktor, je to aktuálně prediktor zásadně dů-
ležitý. Jeho testování je u nás dostupné, stejně 
jako u ostatních prediktivních markerů probíhá 
v síti tzv. referenčních laboratoří (jejich aktuální 
seznam viz například patologie.info). 

e-mail: pavel.dundr@vfn.cz

VÝZNAM MOLEKULÁRNÍCH METOD 
V GYNEKOPATOLOGII

P. DUNDR
Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: molekulární metody, gyneko-
patologie, molekulární testování

ÚVOD 
Molekulární testování v  gynekopatologii nabý-
vá na významu v rámci primární diagnostiky při 
stanovení histologického typu nádoru, při pre-
dikování odpovědi na léčbu, ale i v diagnostice 
některých hereditárních onemocnění či jejich 
screeningu.

CÍL 
Cílem sdělení je podat přehled významu mo-
lekulárního testování v gynekopatologii. 

Podle klasifikace nádorů ženského genitálu 
podle WHO z roku 2014 existuje 83 nádorů ova-
ria s vlastním morfologickým kódem, z toho 69 
lze pokládat za nádory vzácné. Diferenciální dia-
gnostika některých jednotek je velmi kompliko-
vaná a molekulární vyšetření mohou být přínos-
ná zejména s ohledem na:

1. potvrzení histologického typu nádoru cha-
rakterizovaného konkrétní specifickou aberací;
2. diferenciální diagnostiku nádorů, které jsou 
charakterizovány výskytem nikoli zcela specific-
kých, avšak často odlišných genetických aberací;
3. pomoc při rozlišení primárního zdroje u syn-
chronních a metachronních nádorů.
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Prediktivní vyšetřování se v  současné době 
týká pouze hodnocení mutačního stavu genu 
BRCA 1/2 v  souvislosti s  léčbou PARP inhibito-
ry a  je tedy cíleno v  první řadě na  high grade 
serózní karcinomy ovaria. V brzké době však lze 
očekávat i testování dalších prediktivních mar-
kerů, a  to hlavně s  ohledem na  výrazný rozvoj 
imunoterapie. Kromě exprese PD-L1 se v tomto 
kontextu ukazují být přínosná i molekulární vy-
šetření, včetně například testování mikrosateli-
tové instability, stanovení tzv. mutačního loadu 
či hodnocení imunitních signatur. 

S ohledem na hereditární onemocnění je role 
patologa dána kontextem bioptického vyšet-
ření, jehož výsledky mohou pro některý here-
ditární syndrom svědčit. Jsou také dostupná 
rutinně prováděná vyšetření, která mohou 
být s  ohledem na  některé syndromy použita 
jako screeningová (například hodnocení mi-
krosatelitové instability). Problematika here-
ditárních syndromů a testování germinálních 
mutací je však v rukou klinických genetiků, ni-
koli patologů. Jako nejvýznamnější se v tomto 
kontextu jeví Lynchův syndrom a mutace genu 
BRCA 1/2. V oblasti ženského genitálu se však 
mohou vyskytovat i další nádory, které zřejmě 
souvisejí s  hereditárními aberacemi, jako je 
například deficit fumaráthydratázy (syndrom 
hereditární leiomyomatózy a  karcinomu led-
viny) či mutace genu SMARCA4, vyskytující se 
u  hyperkalcemického typu malobuněčného 
karcinomu ovaria (který představuje maligní 
rabdoidní nádor ovaria).

ZÁVĚR 
Základem správné diagnostiky zůstává erudice 
patologa a prvním krokem v diagnostickém pro-
cesu je hodnocení preparátů barvených hema-
toxylin-eozinem v  kontextu makroskopického 
nálezu a dalších nálezů, často rozšířené o imu-
nohistochemická vyšetření. Pouze na podkladě 
těchto nálezů mohou být v  některých přípa-
dech indikována následná molekulární vyšet-
ření. Molekulární vyšetření jsou přínosná přede-
vším v uvedených indikacích a jejich spektrum 
se bude jistě rozšiřovat. Problémem jsou však 
v současné době v první řadě nejasnosti v jejich 
úhradě a v některých případech i v indikaci. 
 
e-mail: pavel.dundr@vfn.cz

GESTAČNÍ TROFOBLASTICKÁ NEMOC 
DNES A ZÍTRA

L. ROB, H. ROBOVÁ, M. J. HALAŠKA
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK 
a FN Královské Vinohrady, Praha 

Klíčová slova: gestační trofoblastická nemoc, 
historie léčby, trendy

Gestační trofoblastická nemoc představuje 
spektrum jednotek od  potenciálně maligních 
molárních těhotenství až po raritní vysoce ma-
ligní, rychle metastazující formy choriokarcino-
mů. Co se změnilo v posledních 20 letech a jaké 
jsou trendy?
 
PREMALIGNÍ – MOLÁRNÍ TĚHOTENSTVÍ
Nejvýraznější změnou je časná detekce ab-
normálně se vyvíjejících těhotenství díky stan-
dardní dostupnosti ultrazvuku v  gynekolo-
gických ordinacích. Tento fenomén výrazně 
změnil klasickou symptomatologii molárních 
těhotenství a výrazně snížil morbiditu, kterou 
přinášely evakuace extrémně zvětšených dě-
loh. Monitorování po evakuaci je dnes díky do-
stupnosti kvalitních hCG kitů snadné a v Čes-
ké republice standardizované u registrujících 
gynekologů včetně kritérií pro referování 
do  centra, což minimalizuje pokročilá stadia 
a  ukvapené nadléčení. Kriticky diskutována 
jsou i kritéria FIGO 2018 pro sledování postmo-
lárních těhotenství. 

MALIGNÍ FORMY GESTAČNÍ 
TROFOBLASTICKÉ NEMOCI
Padesát procent maligních forem gestační tro-
foblastické nemoci však vzniká po  potratech, 
porodech či mimoděložním těhotenství. Tato 
onemocnění přinášejí řadu diagnostických 
úskalí. Současný skórovací systém podle WHO 
2018 rozděluje gestační trofoblastické nemoci 
na low a high risk s hranicí 7 bodů. Trend sou-
časnosti je však individualizace managementu 
léčby. Klasifikace low risk 1–4 body, intermedia-
te 5–7 bodů, high risk 8–12 bodů a ultra high nad 
13 bodů je v praxi racionálnější a vystihuje lépe 
současné trendy individualizované léčby gyne-
kologických malignit. 

e-mail: lukas.rob@fnkv.cz
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KARCINOM PRSU

PÉČE O PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU 
POHLEDEM „ZDOLA“

K. KAŠPAROVÁ
Centrum klinické onkologie ANTI CA, s.r.o, Kladno

Klíčová slova: komplexní onkologické centrum, 
regionální onkolog

Po ustavení komplexních onkologických center 
se stále hledá nejlepší možné schéma, jak zor-
ganizovat onkologickou péči v České republice 
tak, aby byla rovnocenně dostupná všem po-
třebným. O  uspořádání hovoří především zá-
stupci pojišťoven, komplexních onkologických 
center a velkých nemocnic. 

Sdělení má za cíl ukázat, kam sahají a jaké jsou 
možnosti péče o pacientky s karcinomem prsu 
v regionu z pohledu praktikujícího „obvodního“ 
onkologa. 

e-mail: kasparova@anti-ca.cz

KLINICKÝ DOPAD MUTACÍ NEJASNÉHO 
VÝZNAMU U KARCINOMU PRSU

M. VOČKA
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: karcinom prsu, varianty nejas-
ného významu, genetika

ÚVOD
Nemocní s dědičným karcinomem prsu tvoří vy-
soce rizikovou skupinu onkologických pacientů. 
Nosičství patogenní mutace v  nádorových pre-
dispozičních genech je důležitým prognostickým 
a  v  některých případech (například BRCA 1/2) 
i prediktivním faktorem. 

METODY A VÝSLEDKY
Kromě identifikace jasně patogenních variant 
může genetická analýza u indikovaných osob 
zjistit i přítomnost doposud nepopsaných ge-
netických změn. Jejich interpretace klinickým 
genetikem není jednoduchá, protože není 

zřejmé, zda má přítomnost varianty dopad 
na výsledný fenotyp (nádorovou predispozici), 
nebo zda tento fenotyp neovlivňuje. Pro klasi-
fikaci všech genetických variant se v součas-
nosti používají kritéria IARC (1), která rozdělují 
význam zachycených variant do  pěti katego-
rií. Varianty třídy 4 a 5 identifikují patogenní 
a  pravděpodobně patogenní mutace, které 
se s  více než 95% pravděpodobností podílejí 
na zjevné nádorové predispozici. Varianty tří-
dy 1 a 2 zahrnují naopak nepatogenní varianty 
asociující se s nádorovou predispozicí s prav-
děpodobností menší než 5 %. Nejrozsáhlejší 
skupinu všech zachycených změn tak zatím 
tvoří varianty třídy 3, pro které se vžilo popis-
né označení varianty nejasného významu. Re-
klasifikace variant nejasného významu do tří-
dy 1–2 nebo 4–5 je předmětem preklinického 
výzkumu a  zahrnuje široké spektrum metod 
molekulární a  buněčné biologie a  přístupů 
klinické genetiky s  genealogickým šetřením 
v postižených rodinách. 

Z  pohledu klinického onkologa reprezentu-
jí varianty nejasného významu nekonkluzivní 
výsledek genetické analýzy a na základě jejich 
přítomnosti nelze modifikovat klinická dopo-
ručení a  postupy, které odpovídají diagnostice 
a léčbě osob bez identifikace nádorové predis-
pozice. Jejich uvádění v klinické zprávě je proto 
sporné a v řadě zemí uváděny nejsou. 

Vývoj v interpretaci variant nejasného významu 
i v jejich „reportování“ se však velmi rychle mění 
na  základě nových poznatků klinické onkoge-
netiky. V případě reklasifikace variant nejasné-
ho významu na varianty třídy 4 a 5 by o této sku-
tečnosti měl být referující onkolog informován 
klinickým genetikem, který indikoval vyšetření 
a interpretoval jeho výsledky. 

ZÁVĚR
Přestože je dopad mutací nejasného významu 
klinicky malý, je nezbytné anticipovat jejich 
budoucí reklasifikaci, která může v  některých 
případech vést k zařazení variant nejasného vý-
znamu mezi patogenní mutace třídy 4 a  5, se 
související změnou léčebných a  dispenzárních 
opatření u nosiče mutace.

e-mail: michal.vocka@vfn.cz



PragueONCO Journal  |  Leden 201944

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK – HLAVNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE

HORNÍ ČÁST GIT

ENDOSKOPICKÁ LÉČBA ČASNÝCH 
NÁDORŮ JÍCNU

J. KRAJČÍOVÁ, Z. VACKOVÁ, J. MARTÍNEK
Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha

Klíčová slova: adenokarcinom jícnu, dlaždico-
buněčný karcinom jícnu, endoskopická resekce, 
endoskopická submukózní disekce, radiofrek-
venční ablace

ÚVOD
Karcinom jícnu je v současnosti celosvětově 8. nej-
častější malignitou a  jeho incidence v  Evropě 
je cca 4,5 případu/100 000/rok. Incidence ade-
nokarcinomu dramaticky stoupá, v  některých 
zemích se jedná o častější nádor oproti dlaždi-
cobuněčnému karcinomu. Problémem zůstá-
vá pozdní diagnostika, většina nádorů jícnu je 
bohužel diagnostikována v pokročilých stadiích, 
a proto je mortalita téměř totožná s incidencí.

METODY A VÝSLEDKY
Předpokladem úspěšné endoskopické léčby 
je zejména včasný záchyt maligních a  prema-
ligních (dysplastických) lézí. U  Barrettova jíc-
nu je proto nezbytná pravidelná endoskopická 
surveillance s protokolárními biopsiemi a even-
tuálně i screening rizikových skupin. Pro časnou 
detekci malých lézí je zásadní provedení vyšet-
ření endoskopem s  vysokým rozlišením s  po-
užitím chromoendoskopie (kyselina octová), 
eventuálně zvětšení a  elektronického barvení 
(například NBI). V  detekci časných dlaždico-
buněčných lézí je důležitá chromoendoskopie 
s Lugolovým roztokem. 

Pacienti s  Barrettovým jícnem a  prokázanou 
intraepiteliální neoplazií jsou kandidáti endo-
skopické léčby – endoskopické (slizniční) resek-
ce všech viditelných lézí a/nebo ablační terapie 
ploché „barrettovské“ sliznice. Endoskopická 
resekce v kombinaci s radiofrekvenční ablací je 
nyní považována za zlatý standard v terapii čas-
ného karcinomu v terénu Barrettova jícnu. U pa-
cientů s  časným dlaždicobuněčným karcino-
mem je indikována endoskopická submukózní 
disekce. Resekční endoskopické techniky (endo-

skopická resekce a  endoskopická submukózní 
resekce) jsou užitečné jak z hlediska diagnostic-
ké přesnosti, tak z hlediska přesného histopato-
logického stagingu a mohou vést k úspěšnému 
léčebnému zákroku bez nutnosti další chirurgic-
ké intervence nebo onkologické terapie. 
U  adenokarcinomu jícnu je vhodnou indikací 
k endoskopické léčbě nádor, který zasahuje ma-
ximálně do horní třetiny submukózy (< 500 μm, 
sm1 invaze), kdy je riziko metastatického posti-
žení uzlin malé (1–8 %). Spinocelulární karcinom 
má kritéria přísnější, za kurativně endoskopicky 
odstraněný nádor lze považovat pouze slizniční 
nádor (m3 invaze). 

ZÁVĚR
S  aktuálními pokroky v  oblasti endoskopie je 
nyní možné léčit dysplazii nebo časné nádory 
jícnu pouze endoskopicky. Díky tomu se drama-
ticky snížila morbidita a mortalita – u endosko-
pické léčby je prakticky nulová. 

e-mail: kraj@ikem.cz

STANDARDS AND NOVEL DIRECTIONS 
IN MULTIMODAL TREATMENT 
OF OESOPHAGEAL CANCER

F. LORDICK
1st Medical Department (Haematology, Cell 
Therapy, Medical Oncology and Haemostaseol-
ogy); University Cancer Center Leipzig (UCCL), 
University Hospital Leipzig, Germany

Key words: oesophageal cancer, squamous cell 
carcinoma, adenocarcinoma, treatment

Oesophageal cancer is the sixth most com-
mon cause of cancer-related death worldwide 
and is therefore a major global health chal-
lenge. The two major subtypes of oesophageal 
cancer are oesophageal squamous cell carci-
noma (OSCC) and oesophageal adenocarci-
noma (OAC), which are epidemiologically and 
biologically distinct. OSCC accounts for 90% 
of all cases of oesophageal cancer globally 
and is highly prevalent in the East, East Africa 
and South America. OAC is more common in 
developed countries from the Western hemi-
sphere. Preneoplastic lesions are identifiable 
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for both OSCC and OAC and are frequently 
amenable to endoscopic ablative therapies. 
However, most patients with oesophageal 
cancer require extensive treatment, includ-
ing chemotherapy, chemoradiotherapy and/
or surgical resection. Patients with advanced 
or metastatic oesophageal cancer are treated 
with palliative chemotherapy; those who are 
human epidermal growth factor receptor 2 
(HER2) positive may also benefit from trastu-
zumab treatment. Immune checkpoint inhib-
itors have also shown promising early results 
in OSCC and OAC. In his lecture, the state-
of-the-art knowledge on the biology and 
treatment of oesophageal cancer, including 
emerging molecular targets will be reviewed, 
and best practices in chemotherapy, chemo-
radiotherapy, surgery and the maintenance of 
patient quality of life will be discussed.

e-mail: florian.lordick@medizin.uni-leipzig.de

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

POHLED CHIRURGA NA LÉČBU 
NEKOLOREKTÁLNÍCH JATERNÍCH
METASTÁZ 

J. ULRYCH, V. FRÝBA, Z. KRŠKA 
I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové 
chirurgie VFN v Praze

Klíčová slova: jaterní metastázy, chirurgická 
léčba

ÚVOD
Jaterní metastázy jsou obecně považovány 
za  projev systémového postižení maligním 
onemocněním. Systémové stadium maligního 
nádoru pak jaksi automaticky vylučuje přínos 
lokoregionálních léčebných modalit a preferu-
je systémové modality onkologické léčby. Toto 
původní léčebné dogma bylo poprvé prolome-
no v souvislosti s chirurgickou léčbou jaterních 
metastáz kolorektálního karcinomu a  vedlo 
k původnímu schematickému rozdělení jater-
ních metastáz do  dvou skupin – jaterní me-
tastázy kolorektálního karcinomu a nekolorek-
tální jaterní metastázy. 

METODY A VÝSLEDKY
V současné době však i toto dělení ztrácí na své 
aktuálnosti a ze skupiny nekolorektálních jater-
ních metastáz byly vyčleněny další dvě malig-
nity s jasně definovaným přínosem chirurgické 
léčby. Možnost jaterní resekce má být posou-
zena u pacientů s jaterními metastázami neu-
roendokrinních nádorů klasifikovaných jako 
NET-G1 nebo NET-G2 (5leté přežití 46–86 %, 
10leté přežití 35–79 %). U  pacientů s  jaterní-
mi metastázami NET mají své oprávnění i  pa-
liativní jaterní resekce charakteru debulking. 
Chirurgická léčba metastáz má význam také 
u sarkomů. V kontextu limitovaných možností 
systémové léčby sarkomů a velice krátce trva-
jící regrese metastatického postižení (medián 
9 měsíců) po chemoembolizaci je v současnos-
ti jasně dokumentován benefit radikální jaterní 
resekce sarkomů (5leté přežití 27–31 %). I po vy-
loučení předchozích malignit zůstává skupina 
jaterních metastáz nekolorektálního původu 
vysoce heterogenní a  zahrnuje široké spekt-
rum malignit s různým origem a biologickým 
chováním. Nesourodý soubor pak generuje 
nejednoznačné výsledky a  devalvuje pohled 
na chirurgickou léčbu. Současným trendem je 
tedy odklon od univerzálního přístupu k neko-
lorektálním jaterním metastázám.

Z  prognostického pohledu jsou nekolorektální 
jaterní metastázy klasifikovány do  tří skupin. 
Do 1. skupiny patří karcinom prsu, renální karci-
nom, ovariální karcinom a karcinom endomet-
ria, karcinom varlete, karcinom kůry nadledvin, 
GIST, sarkomy (5leté přežití > 30 %). Do 2. skupi-
ny patří karcinom žaludku a okulární melanom 
(5leté přežití 15–30 %). Prognosticky zcela nepří-
znivá je 3. skupina, kam patří karcinom pan-
kreatu, karcinom jícnu a  karcinom plic (5leté 
přežití < 15 %). Přestože má systémová léčba bez-
pochyby klíčovou roli v léčbě jaterních metastáz 
u  výše uvedených malignit, současný konsen-
zus doporučuje zvážit jaterní resekci u oligome-
tastatického postižení malignit z 1. skupiny.

ZÁVĚR
V  kontextu moderního přístupu k  léčbě jater-
ních metastáz jsme si dovolili prezentovat naše 
výsledky chirurgické léčby nekolorektálních ja-
terních metastáz za posledních 6 let. Na našem 
pracovišti bylo v  období 01/2013–11/2018 prove-
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deno 56 jaterních resekcí pro metastatické po-
stižení jater nekolorektálního původu. Nejčas-
tější indikací k resekci jater byly metastázy NET 
(11 pacientů – 19,6 %), metastázy urologických 
malignit (8 pacientů – 14,3 %, metastázy gyne-
kologických tumorů a  maligního melanomu 
[v obou případech 7 pacientů] – 12,5 %). Bylo pro-
vedeno celkem 7 opakovaných resekcí, ve 2 pří-
padech kombinace jaterní resekce a radiofrek-
venční ablace.

e-mail: Jan.Ulrych@vfn.cz

PÁTEK 25. 1. 2019

NÁDORY GENITOURINÁRNÍHO 
TRAKTU

IMUNOTERAPIE UROTELIÁLNÍHO 
KARCINOMU

T. BÜCHLER
Onkologická klinika 1. LF UK 
a Thomayerovy nemocnice, Praha

Klíčová slova: imunoterapie, uroteliální karci-
nom

ÚVOD
Uroteliální nádory patří mezi malignity výraz-
ně ovlivnitelné imunoterapií. Imunoterapie 
v podobě instilace Bacillus Calmette-Guérin se 
již dlouho používá v  léčbě povrchového karci-
nomu močového měchýře s  vysokým rizikem 
v  adjuvanci po  jeho odstranění transuretrální 
endoskopickou resekcí. Analýzy nádorového 
mikroprostředí svědčí pro významnou roli imu-
nitního systému v patogenezi uroteliálních ná-
dorů. Jako jiné nádory asociované s  kouřením 
nesou i uroteliální karcinomy vysokou mutační 
nálož s neoantigeny umožňujícími účinné imu-
nitní protinádorové reakce. 

METODY A VÝSLEDKY
Svůj účinek u  nemocných refrakterních 
na standardní chemoterapii s cisplatinou nebo 
u  pacientů neschopných této chemoterapie 
prokázalo několik léků – monoklonální proti-
látky proti PD-1 pembrolizumab a  monoklo-

nální protilátky proti PD-L1 atezolizumab, dur-
valumab a avelumab. V léčbě 1. linie je hlavním 
prediktorem účinnosti terapie exprese PD-L1, 
ve  vyšších liniích léčby tento marker selhává 
a  důležitější je molekulární fenotyp nádoru 
a  mutační nálož v  nádoru. Dalšího zlepšení 
výsledků za cenu vyšší toxicity se podařilo do-
sáhnout kombinovanou léčbou nivolumabem 
a  inhibitorem CTLA-4 ipilimumab. Relativně 
vysokého stupně kompletních remisí (30–40 %) 
při akceptovatelné toxicitě se podařilo dosáh-
nout imunoonkologickým lékům pembroli-
zumab a  atezolizumab podávaným v  neoad-
juvanci.

ZÁVĚR
Imunoonkologická léčba má naději stát se no-
vým standardem v  léčbě některých pacientů 
s  metastatickým karcinomem močového mě-
chýře. Doporučené indikace imunoonkologické 
léčby v  1. linii v  současnosti zahrnují nemocné 
s  kontraindikací cisplatiny a  s  nádorem vyso-
ce exprimujícím PD-L1 a  nemocné s  progresí 
na  platinovém režimu bez ohledu na  expresi 
PD-L1 nádorem. 

e-mail: tomas.buchler@ftn.cz

KAZUISTIKY PACIENTŮ S METASTATICKÝM 
KARCINOMEM PROSTATY

O. ČAPOUN
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: primárně metastatický karci-
nom prostaty, abirateron, docetaxel

Cílem prezentace je vyvolat panelovou diskuzi 
nad třemi případy pacientů s  metastatickým 
karcinomem prostaty. 

S  ohledem na  výsledky studií CHAARTED 
a  LATITUDE se bude jednat o  dva pacienty 
s  primárně metastatickým karcinomem pro-
staty, kteří byli mimo standardní androgen 
deprivační terapii léčeni v 1. linii buď abiratero-
nem (v klinické studii), nebo docetaxelem. Třetí 
pacient podstoupil po  léčbě docetaxelem pro 
primárně metastatický karcinom prostaty radi-
kální radioterapii na prostatu a semenné váčky. 
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Během kazuistik bude panel expertů průběžně 
dotazován na možná řešení daného klinického 
stavu. Postup zvolený na našem pracovišti bude 
vždy obhájen prezentací dostupných studií.

Přednáška byla podpořena projektem 
RVO-VFN64165. 
 
e-mail: otakar.capoun@seznam.cz

MOLEKULÁRNÍ MARKERY A JEJICH 
KLINICKÉ VYUŽITÍ U PACIENTŮ 
S KARCINOMEM PROSTATY

Š. VESELÝ
Urologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Klíčová slova: karcinom prostaty, onkomarkery, 
detekce

Prostatický specifický antigen zásadním způ-
sobem změnil diagnostiku karcinomu prostaty. 
Je však známo, že jako onkomarker má četné 
limitace, což vede k  dalšímu bádání nad způ-
soby zlepšení přesnosti detekce a zefektivnění 
léčby tohoto nádoru. V  posledních letech byly 
analyzovány různé formy prostatického speci-
fického antigenu, ale i  zcela nové biomarkery 
detekovatelné v  tkáni, séru či moči. Volný pro-
statický specifický antigen prokázal svou klinic-
kou užitečnost a počítá se s ním i ve složitějších 
diagnostických panelech.

Velmi slibné je i použití prekurzorů prostatického 
specifického antigenu, především [-2]proPSA, 
který je součástí volného prostatického spe-
cifického antigenu a  nachází se v  první řadě 
v periferní zóně prostaty, tedy v oblasti, kde se 
nádor vyskytuje nejčastěji. Další detekovatel-
nou formou volného prostatického specific-
kého antigenu je intaktní prostatický specific-
ký antigen, který byl stanoven v séru i v tkáni, 
avšak zatím pouze v experimentálních studiích. 
Ze stejné genové rodiny jako prostatický spe-
cifický antigen pochází i  lidská kalikreinová 
peptidáza 2. Řada studií poukázala na  to, že 
v kombinaci s volným a celkovým prostatickým 
specifickým antigenem dokáže lidská kalikrei-
nová peptidáza 2 zpřesnit diagnostiku karcino-
mu prostaty.

Glutamát karboxypeptidáza II je detekovatelný 
integrální membránový protein s  celou řadou 
enzymatických funkcí. Je upregulován při an-
drogenní deprivaci, a i když jeho detekce v séru 
není verifikovaná screeningová metoda, jeho 
exprese významně koreluje s agresivitou nádo-
ru. Další slibný marker karcinomu prostaty, kte-
rý je v  současné době intenzivně zkoumán, je 
nukleární protein EPCA-2.

Je málo pravděpodobné, že některá z  nových 
forem prostatického specifického antigenu či 
jiný, nově definovaný onkomarker by samotně 
zásadně přispěl ke  zlepšení diagnostiky. Bu-
doucnost pravděpodobně tkví v kombinaci řady 
markerů a ve tvorbě diagnostických panelů (na-
příklad 4K skóre nebo index zdraví prostaty).

Z genetických markerů je již v klinické praxi pou-
žívaný test moči na PCA 3 a dále tkáňové genetic-
ké markery dostupné hlavně v USA. Základní vý-
zkum poukazuje na celou řadu dalších slibných 
genetických markerů. V poslední době je důraz 
kladen na vývoj tzv. tekuté biopsie, které spočí-
vají v analýze biomarkerů vázaných na cirkulující 
nádorové buňky. Jejich uvedení do klinické praxe 
je však často komplikováno špatnou dostupností 
laboratorní metody a jejím finančním pokrytím. 
Přesto bylo nedávno prokázáno, že genomický 
profil stanovený z tkáně prostaty pacientů po bi-
opsii či radikální prostatektomii může významně 
přispět k zpřesnění identifikace rizikových pa-
cientů a stanovení prognózy. 

e-mail: stepan.vesely@fnmotol.cz

KARCINOM PLIC

PREDIKTIVNÍ MARKERY LÉČBY 
NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC

K. NĚMEJCOVÁ
Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, 
prediktivní markery

Při optimalizaci léčebné strategie má přesná 
klasifikace karcinomů plic spolu s hodnocením 
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molekulárních (genetických) a cytogenetických 
změn zcela zásadní význam, a to zejména s ohle-
dem na vývoj nových speciálních terapeutických 
metod. Nemalobuněčné karcinomy mohou mít 
variabilní klinický průběh v  histopatologickém 
nálezu, ale i  molekulárněgenetické charakte-
ristiky. Především u adenokarcinomů plic vedly 
nové poznatky k zásadní změně v přístupu k dia-
gnostice a léčbě. U části těchto nádorů umožnila 
identifikace specifických genových aberací na-
sazení tzv. cílené (biologické) léčby, a tím zlepše-
ní prognózy pacientů. Navíc se v poslední době 
rychle rozšířily možnosti imunoterapie. 

Algoritmus histologického vyšetření a  moleku-
lárního testování je v  České republice upraven 
guidelines zahrnujícími Doporučené postupy pro 
histologické vyšetření karcinomů plic (schváleno 
Společností českých patologů ČLS JEP), Modrou 
knihu a aktualizované výstupy z konsenzuálních 
jednání zástupců odborných společností. V sou-
časné době jsou v  referenčních laboratořích 
u  malých biopsií prováděna hodnocení mutač-
ního stavu genu EGFR a ALK a  testování PD-L1 
(u primodiagnóz) u nemalobuněčného karcino-
mu plic automaticky v době diagnózy a ostatní 
vyšetření jsou na  vyžádání onkologa. Testování 
ROS 1 se u  nemalobuněčného karcinomu plic 
provádí pouze na vyžádání onkologa. U reseká-
tů jsou v  současné době tato vyšetření, vyjma 
hodnocení PD-L1, prováděna na vyžádání onko-
loga. Testování dalších markerů (RET, HER2, MET, 
BRAF, RAS, KRAS) je možné, ale v současné době 
není zařazeno mezi rutinní prediktivní vyšetření. 

Rozšiřování terapeutických možností u  nádoro-
vých onemocnění klade stále větší požadavky 
na počet hodnocených markerů včetně predik-
torů, což někdy naráží na  limity dané mnohdy 
malým množstvím nádorové tkáně, která je pro 
příslušná vyšetření k  dispozici. V  indikovaných 
případech, kdy není dostupná DNA ze vzorku ná-
dorové tkáně nebo pokud výsledek předchozího 
molekulárního vyšetření nebyl informativní, lze 
využít jako alternativní metodu i vyšetření volné 
cirkulující DNA, tedy tzv. tekuté biopsie. Predik-
tivní testování by ale mělo být přednostně prová-
děno ze solidní tkáně / cytologických preparátů. 

Zásadní roli však stále hraje úzká multidiscipli-
nární spolupráce a diagnostika plicních procesů 

by měla být souhrnným dílem spolupracujícího 
pneumologa, radiologa a patologa. 

Podpořeno MZ ČR projektem RVO-VFN 64165. 

e-mail: kristyna.nemejcova@vfn.cz

IMUNOTERAPIE V NOVÝCH 
SOUVISLOSTECH A INDIKACÍCH

INTERIM ANALÝZA OTEVŘENÉ, 
RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ 
STUDIE FÁZE II ZKOUMAJÍCÍ IMUNOTERAPII 
NA BÁZI DENDRITICKÝCH BUNĚK 
(DCVAC/OVCA) S CHEMOTERAPIÍ 
U PACIENTEK S EPITELIÁLNÍM OVARIÁLNÍM 
KARCINOMEM PO PRIMÁRNÍ CHIRURGICKÉ 
LÉČBĚ – KLINICKÁ STUDIE SOV01

L. ROB1, P. MALLMANN2, P. KNAPP3, 
B. MELICHAR4, J. KLÁT5, L. MINÁŘ6, 
Z. NOVOTNÝ7, J. BARTŮŇKOVÁ8, R. ŠPÍŠEK9, 
L. PECEN9, H. I. BIN HASSAN9, J. CHOVANEC10, 
D. CIBULA11, SOV01 ZKOUŠEJÍCÍ LÉKAŘI
1 Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK 
 a FN Královské Vinohrady, Praha
2 Gynekologicko-porodnická klinika 
 Kolínské univerzity, Kolín nad Rýnem, Německo
3 Gynekologicko-porodnická klinika 
 Lékařské akademie Bialystok, Bialystok, Polsko
4 Onkologická klinika FN Olomouc
5 Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava
6 Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
7 Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň
8 Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
9 SOTIO a.s., Praha
10 Masarykův onkologický ústav, Brno
11 Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK 
 a VFN v Praze

Klíčová slova: epiteliální ovariální karcinom, 
imunoterapie, dendritické buňky, DCVAC, doba 
bez progrese, klinické hodnocení, klinická studie, 
vaječníky, SOTIO

ÚVOD
V současné době se hledají efektivnější léčebné 
postupy léčby epiteliálního ovariálního karcino-
mu, které by pomohly prodloužit dobu přežití bez 
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progrese a  zejména zlepšit celkové přežití. Zá-
kladem léčebného úspěchu u pokročilých stadií 
epiteliálního ovariálního karcinomu je radikální 
chirurgická léčba s následnou adjuvantní chemo-
terapií. Jedním z  inovativních postupů je využití 
aktivní buněčné imunoterapie. Tato studie byla 
představena také na výroční konferenci Americké 
společnosti pro klinickou onkologii (ASCO 2018).

METODY
Do  multicentrické studie SOV01 bylo v  letech 
2013–2016 randomizováno 99 pacientek s  epi-
teliálním ovariálním karcinomem stadia III 
po  kompletní cytoredukci nebo s  reziduem 
do  1 cm. Pacientky byly randomizovány v  po-
měru 1 : 1 : 1 do ramene A: chemoterapie se sou-
časným (konkomitantním) podáním DCVAC; 
ramene B: chemoterapie s následnou (mainte-
nance) aplikací DCVAC; a ramene C: chemote-
rapie (kontrolní rameno).

VÝSLEDKY
Medián doby následného sledování v době inte-
rim analýzy byl 26,8 měsíce (rozsah 3,24–43,0 mě-
síce). Medián přežití bez progrese byl 18,3 měsíce 
v rameni A; 24,3 měsíce v rameni B a 18,6 měsíce 
v rameni C. Srovnání s ramenem C: poměr ri-
zik pro přežití bez progrese v rameni A je 1,08 
(95% CI: 0,53–2,21) a poměr rizik pro přežití bez 
progrese v rameni B je 0,43 (95% CI: 0,18–1,03). 
Tento rozdíl je statisticky významný ve  pro-
spěch ramene B s  následnou (maintenance) 
léčbou DCVAC (p = 0,05). Stejný trend vykazu-
je jak doba bez biologické progrese na zákla-
dě hodnot CA 125, tak i trend celkového přežití.
 
ZÁVĚR
Aktivní imunoterapie na bázi dendritických bu-
něk prokázala ve  fázi II klinického hodnocení 
velice slibné výsledky v primární léčbě epiteliál-
ního ovariálního karcinomu, pokud byla podána 
po chemoterapii (maintenance). Tyto předběž-
né výsledky jsou v  současnosti nejperspektiv-
nější ze všech inovativních léčebných postupů 
jak pro slibnou účinnost, tak pro mimořádně 
dobrý bezpečnostní profil. Česká biotechnolo-
gická společnost SOTIO, která přípravek vyvíjí, 
plánuje fázi III klinického hodnocení, která by 
měla ověřit optimistické výsledky fáze II. 

e-mail: lukas.rob58@gmail.com

IMUNOTERAPIE HEPATOCELULÁRNÍHO 
KARCINOMU – BĚŽNÁ PRAXE V DOHLEDU

J. TOMÁŠEK, I. KISS
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Klíčová slova: hepatocelulární karcinom, 
imunoterapie, nivolumab, pembrolizumab, 
durvalumab

ÚVOD
Dlouhodobě měl monopol v  systémové léčbě 
hepatocelulárního karcinomu tyrosinkinázo-
vý inhibitor sorafenib. Nově je registrován ty-
rosinkinázový inhibitor regorafenib do  2. linie 
po progresi na sorafenibu, neregistrovaný je ty-
rosinkinázový inhibitor cabozantinib. Do 2. linie 
po selhání sorafenibu má indikaci také mono-
klonální protilátka proti VEGFR2 ramucirumab 
(jen při AFP ≥ 400 ng/ml). Jasně pozitivní vý-
sledky studií časné fáze s inhibitory kontrolních 
bodů imunitní reakce vedly k zařazení imunote-
rapie do algoritmů systémové léčby hepatoce-
lulárního karcinomu jak v  Evropě (doporučení 
ESMO), tak v USA (NCCN), i když ještě nemáme 
výsledky studií fáze III. Inhibitor PD-1 nivolumab 
byl testován ve  studii fáze I/II CheckMate 040, 
do  které bylo zařazeno celkem 262 pacientů 
s  hepatocelulárním karcinomem, kteří mohli 
být dříve léčeni sorafenibem.

VÝSLEDKY A ZÁVĚR
ORR 20 % (RECIST 1.1), PFS 9 měsíců. Sto čtyři-
cet pět pacientů bylo předléčeno sorafenibem 
a  medián celkového přežití byl u  této podsku-
piny 15,6 měsíce (13,2–18,9), což je zřetelně lepší 
výsledek proti celkovému přežití, kterého bylo 
dosaženo ve studiích fáze III s jinými léky u ob-
dobné skupiny pacientů. V  této studii nebyl 
prokázán prediktivní význam exprese PD-L1 pro 
účinnost nivolumabu. V nejbližší době je očeká-
vána studie fáze III CheckMate 459, ve které je 
testována účinnost nivolumabu ve srovnání se 
sorafenibem v 1. linii. Protilátka anti-PD-1 pem-
brolizumab prokázala účinnost ve studii fáze II 
KEYNOTE-224 u předléčených pacientů sorafe-
nibem (ORR 16,3 %, medián TTP 4,9 měsíce, me-
dián celkového přežití 12,9 měsíce). Běží studie 
fáze III HIMALAYA, která v  1. linii testuje durva-
lumab v  monoterapii a  s  tremelimumabem, 
imunoterapie je testována také jako adjuvance 
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po resekci nebo ablaci hepatocelulárního karci-
nomu.
 
e-mail: tomasek@mou.cz

IMUNOTERAPIE V LÉČBĚ NÁDORŮ 
HLAVY A KRKU

M. VOŠMIK
Klinika onkologie a radioterapie
FN Hradec Králové

Klíčová slova: imunoterapie, nádory hlavy a krku

Klinická data ze studií s  moderní imunotera-
pií založenou na  inhibici útlumu protinádoro-
vé imunitní odpovědi blokádou mezibuněčné 
komunikace v tzv. imunologických kontrolních 
bodech postupně mění léčebné standardy 
u řady malignit včetně skvamózních karcinomů 
hlavy a krku. 

V  současné době máme k  dispozici klinická 
data zejména ze studií s  anti-PD-1 terapií (ni-
volumab, pembrolizumab) pro rekurentní/me-
tastatické skvamózní karcinomy hlavy a  krku. 
První větší studií, která prokázala u  části pa-
cientů účinnost anti-PD-1 terapie, byla studie 
KEYNOTE-012, ve  které byla v  kohortě 132 pa-
cientů s rekurentními skvamózními karcinomy 
hlavy a  krku zaznamenána celková odpověď 
po  pembrolizumabu u  významně předléče-
ných pacientů (16 %) a  doba trvání odpovědi 
2,4–27,7 měsíce. Efekt anti-PD-1 protilátek byl 
následně potvrzen v randomizovaných studiích 
III. fáze, a  to jak pro nivolumab (CheckMate 
141), tak pro pembrolizumab (KEYNOTE-040). 
Do obou studií byli zařazováni pacienti s reku-
rentními/metastatickými skvamózními karci-
nomy hlavy a krku po selhání režimu s platino-
vým derivátem. V obou studiích byla anti-PD-1 
léčba porovnávána s terapií vybranou zkoušejí-
cím (cetuximab v monoterapii, docetaxel nebo 
metotrexát). 

Z podzimní konference ESMO 2018 máme k dis-
pozici předběžné výsledky studie KEYNOTE-048, 
která hodnotila přínos pembrolizumabu samot-
ného a pembrolizumabu v kombinaci s chemo-
terapií proti standardnímu režimu cetuximab-cis-

platina-5-fluorouracil (podle studie EXTREME). 
Přestože nebyla dokončena statistická analýza 
pro jednotlivé podskupiny, lze předpokládat, že 
zlepšení celkového přežití pacientů v obou expe-
rimentálních ramenech proti rameni standard-
nímu povede ke schválení léčebného postupu 
příslušnými autoritami a změně standardu pro 
1. linii léčby rekurentních/metastatických skva-
mózních karcinomů hlavy a krku. 

V blízké době očekáváme výsledky studií s dal-
šími anti-PD-1 a  anti-PD-L1 protilátkami nebo 
léčebnými kombinacemi, které je zahrnují, a to 
pro rekurentní/metastatické skvamózní kar-
cinomy hlavy a  krku, ale hlavně pro kurativně 
léčené pacienty s  lokálně pokročilými nádory 
v kombinaci s radioterapií, případně chirurgií. 

e-mail: milan.vosmik@fnhk.cz
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Zkrácená informace            TAFINLAR 50 mg tvrdé tobolky            TAFINLAR 75 mg tvrdé tobolky
Složení: Dabrafenibi mesilas v množství odpovídajícím 50 mg, resp. 75 mg dabrafenibu. Indikace: Dabrafenib je indikován v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s mutací V600 genu BRAF. *V kombinaci s trametinibem k adjuvantní léčbě dospělých pacientů
s melanomem stadia III s mutací V600 genu BRAF po kompletní chirurgické resekci.* V kombinaci s trametinibem k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s mutací V600 genu BRAF. Dávkování: Doporučená dávka dabrafenibu užívaného buď v monoterapii, nebo v kombinaci s trametinibem je 150 mg
(dvě 75 mg tobolky) dvakrát denně (celková denní dávka 300 mg). Dabrafenib je třeba užít nejméně 1 hodinu před jídlem nebo alespoň 2 hodiny po jídle a mezi jednotlivými dávkami je třeba ponechat interval přibližně 12 hodin. Ke zlepšení compliance pacienta je třeba dabrafenib užívat v podobnou dobu každý den. Pokud se užívá dabrafenib
a trametinib v kombinaci, trametinib se má podávat jednou denně ve stejnou dobu každý den buď s ranní dávkou, nebo s večerní dávkou dabrafenibu. V případě toxicity spojené s užíváním dabrafenibu v kombinaci s trametinibem se musí dávka obou látek snížit, přerušit nebo ukončit současně. *Při adjuvantní léčbě melanomu mají být pacienti léčeni
po dobu 12 měsíců, pokud nedojde k rekurenci nemoci nebo se neobjeví nepřijatelná toxicita.* Výjimky, kde jsou úpravy dávkování nezbytné jenom pro jednu ze dvou látek, jsou v případě výskytu horečky, uveitidy, malignit s RAS pozitivní mutací vyskytujících se v jiné lokalitě než kožní (primárně spojené s dabrafenibem), snížení ejekční frakce levé 
komory, okluze retinální žíly, ablace retinálního pigmentového epitelu a intersticiálního plicního onemocnění/pneumonitidy. U pacientů > 65 let není nutná počáteční úprava dávkování. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin a u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater je třeba dabrafenib používat s opatrností a to jak při užívání
v monoterapii, tak v kombinaci s trametinibem. Klinické údaje u pediatrické populace nejsou k dispozici. Další informace o dávkování – viz úplná informace o přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění/opatření: Bezpečnost a účinnost dabrafenibu nebyla stanovena u pacientů
s melanomem nebo NSCLC s divokým typem genu BRAF, proto se dabrafenib u těchto pacientů nemá používat. Při podávání dabrafenibu jak v monoterapii, tak v kombinaci s trametinibem, se mohou vyskytovat nové malignity, a to jak kožní, tak mimo kožní lokalizaci. U 1 % pacientů léčených dabrafenibem v monoterapii nebo v kombinaci
s trametinibem v klinických studiích byly zaznamenány závažné neinfekční febrilie, které byly doprovázené těžkou ztuhlostí, dehydratací, hypotenzí a/nebo akutním renálním selháním prerenálního původu u subjektů s původně normálními renálními funkcemi. U pacientů léčených dabrafenibem v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem byly 
zaznamenány případy kožního spinocelulárního karcinomu (cuSCC), které zahrnují léze klasifi kované jako podtyp keratoakantomu. Před zahájením léčby dabrafenibem a poté každý měsíc v průběhu léčby a po dobu až 6 měsíců od ukončení léčby se doporučuje provádět kožní vyšetření. Ve sledování se má pokračovat po dobu 6 měsíců po ukončení
léčby dabrafenibem nebo do zahájení další protinádorové léčby. Pacienti užívající dabrafenib jak v monoterapii, tak v kombinaci s trametinibem by měli být v průběhu léčby sledováni s ohledem na subjektivní a objektivní oční příznaky (z důvodu možného vzniku iriditidy) a na sérový kreatinin. U pacientů užívajících trametinib v monoterapii a v kombinaci
s dabrafenibem se vyskytly hemoragické příhody, včetně závažných hemoragických příhod a fatální hemoragie. V souvislosti s trametinibem užívaným v monoterapii nebo v kombinaci s dabrafenibem bylo hlášeno zvýšení krevního tlaku, výskyt intersticiálního plicního onemocnění nebo pneumonitidy, vyrážky a rhabdomyolýzy. Pokud se u pacientů
v průběhu užívání dabrafenibu s trametinibem objeví symptomy plicní embolie nebo hluboké žilní trombózy, jako jsou dušnost, bolest na hrudi nebo otok rukou či nohou, musí ihned vyhledat lékařskou pomoc. V případě život ohrožující plicní embolie léčbu trametinibem a dabrafenibem trvale ukončete. U pacientů užívajících dabrafenib v kombinaci
s trametinibem byly hlášeny kolitidy a gastrointestinální perforace. Interakce: Při společném podávání dabrafenibu se silnými inhibitory (např. ketokonazol, gemfi brozil, nefazodon, klarithromycin, ritonavir, sachinavir, telithromycin, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, atazanavir), je třeba postupovat s opatrností. Je nutné se vyvarovat současného
podávání dabrafenibu se silnými induktory CYP2C8 a CYP3A4 [např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital nebo třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)]. Současné podávání dabrafenibu s warfarinem nebo s digoxinem může vést ke snížení expozice warfarinu respektive digoxinu. Opakované podávání dávky trametinibu 2 mg jednou 
denně společně s dabrafenibem 150 mg dvakrát denně nevedlo ke klinicky významným změnám Cmax a AUC trametinibu nebo dabrafenibu. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí v průběhu léčby a po dobu 4 týdnů po ukončení léčby používat účinnou antikoncepci a 4 měsíce po poslední dávce trametinibu, je-li podáván v kombinaci
s dabrafenibem. Nežádoucí účinky: Velmi časté: papilom, snížení chuti k jídlu, bolest hlavy, kašel, nauzea, zvracení, průjem, hyperkeratóza, alopecie, vyrážka, syndrom palmo-plantární erythrodyzestezie, artralgie, myalgie, bolest končetin, pyrexie, únava, zimnice, astenie. Časté: kožní spinocelulární karcinom, seborhoická keratóza, akrochordon 
(kožní přívěsky), bazocelulární karcinom, hypofosfatémie, hyperglykémie, zácpa, suchá kůže, pruritus, aktinická keratóza, kožní léze, erytém, fotosenzitivní reakce, onemocnění podobné chřipce. Navíc pro kombinaci trametinibu s dabrafenibem: Velmi časté: nazofaryngitida, závratě, hypertenze, hemoragie, abdominální bolest, zácpa, suchá kůže, 
pruritus, erytém, svalové spazmy, periferní otok, onemocnění podobné chřipce, zvýšení ALT, zvýšení AST. Časté: infekce močových cest, celulitida, folikulitida, paronychium, pustulózní vyrážka, papilom, neutropenie, anemie, trombocytopenie, leukopenie, dehydratace, hyponatremie, rozmazané vidění, poruchy vidění, *uveitida*, snížení ejekční frakce,
hypotenze, lymfedém, dušnost, sucho v ústech, stomatitida, akneiformní dermatitida, noční pocení, hyperkeratóza, alopecie, syndrom palmo-plantární erythrodyzestezie, hyperhidróza, panikulitida, kožní fi sury, zánět sliznice, otok obličeje, zvýšení gama-glutamyltransferázy a alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi. Další nežádoucí
účinky – viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Dostupné lékové formy/velikosti balení: 28 nebo 120 tvrdých tobolek. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. číslo: EU/1/13/865/001-4.
Datum registrace/prodloužení registrace: 26.8. 2013 /8.5.2018. Datum poslední revize textu SPC: 27.8.2018. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irsko.      Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem v indikaci
neresekovatelný nebo metastazující melanom s mutací V600 genu BRAF z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V indikacích adjuvantní léčba dospělých pacientů s melanomem stadia III s mutací V600 genu BRAF po kompletní chirurgické resekci v kombinaci s trametinibem a pokročilý nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) s mutací V600 genu BRAF 
úhrada přípravku z prostředků veřejného zdravotního pojištění dosud nebyla stanovena.      *Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.

Zkrácená informace            MEKINIST 0,5 mg potahované tablety            MEKINIST 2 mg potahované tablety
 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz Souhrn údajů o přípravku, bod 4.8. Složení: Léčivá látka: Mekinist 0,5 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 
trametinibum 0,5 mg. Mekinist 2 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje trametinibum 2,0 mg. Indikace: Monoterapie nebo v kombinaci s dabrafenibem k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s mutací V600 genu BRAF. * V kombinaci s dabrafenibem k adjuvantní léčbě dospělých pacientů s melanomem stadia 
III s mutací V600 genu BRAF po kompletní chirurgické resekci. *V kombinaci s dabrafenibem k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací V600 genu BRAF. Dávkování: Léčba musí být vedena pouze lékařem se zkušenostmi s protinádorovou léčbou. Pacient musí mít potvrzenou mutaci V600 genu BRAF pomocí
validovaného testu. Doporučená zahajovací dávka trametinibu je 2 mg jednou denně. Doporučená zahajovací dávka dabrafenibu užívaného v kombinaci s trametinibem je 150 mg dvakrát denně. V případě toxicity spojené s užíváním trametinibu v kombinaci s dabrafenibem se musí dávka obou látek snížit, přerušit nebo ukončit. *Při adjuvantní léčbě melanomu 
mají být pacienti léčeni po dobu 12 měsíců, pokud nedojde k rekurenci nemoci nebo se neobjeví nepřijatelná toxicita.*Vyskytne-li se u pacienta spinocelulární karcinom (cuSCC) nebo nový primární melanom, úprava dávky se nedoporučuje. Výjimky, kde jsou úpravy dávkování nezbytné jenom pro jednu ze dvou látek, jsou blíže popsány v textu SPC - jedná se 
o horečku, uveitidu, malignity s RAS pozitivní mutací vyskytující se v jiné lokalitě než kožní, snížení ejekční frakce levé komory (LVEF), okluze retinální žíly (RVO), odchlípení pigmentového epitelu sítnice (RPED) a intersticiální plicní onemocnění (ILD)/pneumonitida (primárně spojené s trametinibem). U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce 
ledvin a u pacientů s mírnou poruchou jater není nutná úprava dávkování. Trametinib je třeba u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin a u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater používat s opatrností, a to jak při užívání v monoterapii nebo v kombinaci s dabrafenibem. Trametinib se užívá perorálně, tablety se nesmí žvýkat ani drtit
a užívá se bez jídla. Jakmile se užívá trametinib a dabrafenib v kombinaci, trametinib se podává jednou denně ve stejnou dobu každý den buď s ranní dávkou, nebo s večerní dávkou dabrafenibu. Další informace o dávkování – viz úplná informace o přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Zvláštní 
upozornění/opatření: Léčba kombinací trametinib-dabrafenib by měla být zvážena u pacientů po předchozí léčbě BRAF inhibitory. Existují informace o výskytu nových malignit, je-li trametinib podáván v kombinaci s dabrafenibem. Byly hlášeny případy nově diagnostikovaného primárního melanomu a cuSCC (včetně keratoakantomu) u pacientů léčených tra-
metinibem v kombinaci s dabrafenibem. U pacientů s mutacemi v RAS může dabrafenib na základě mechanismu účinku zvyšovat riziko vzniku malignit mimo kožní lokalizaci. U pacientů užívajících trametinib v monoterapii a v kombinaci s dabrafenibem se vyskytly hemoragické příhody, včetně závažných hemoragických příhod a fatální hemoragie. Trametinib 
má být u pacientů s poruchou funkce levé komory užíván s opatrností. V souvislosti s trametinibem užívaným v monoterapii nebo v kombinaci s dabrafenibem bylo hlášeno zvýšení krevního tlaku a dále horečka, u které její výskyt a závažnost jsou zvýšeny v případě kombinační terapie. V klinické studii fáze III se u 2,4 % (5/211) pacientů léčených trametinibem 
v monoterapii rozvinulo intersticiální plicní onemocnění nebo pneumonitida. Léčbu trametinibem je třeba přerušit u pacientů se suspektním intersticiálním plicním onemocněním nebo pneumonitidou, včetně pacientů s novými nebo progresivními plicními symptomy a nálezy zahrnujícími kašel, dušnost, hypoxii, pleurální výpotek nebo infi ltráty. Léčbu trameti-
nibem je třeba trvale ukončit u pacientů s diagnostikovaným intersticiálním plicním onemocněním nebo pneumonitidou související s léčbou. Trametinib se nedoporučuje podávat pacientům s okluzí retinální žíly v anamnéze. Pokud se u pacientů objeví symptomy plicní embolie nebo hluboké žilní trombózy, jako jsou dušnost, bolest na hrudi nebo otok rukou či 
nohou, musí ihned vyhledat lékařskou pomoc. V případě život ohrožující plicní embolie léčbu trametinibem a dabrafenibem trvale ukončete. Při léčbě trametinibem v monoterapii nebo v kombinaci s dabrafenibem byly hlášeny kolitidy a gastrointestinální perforace, a to včetně případů s fatálními následky. Je zapotřebí zvýšené opatrnosti u pacientů s rizikovými 
faktory pro gastrointestinální perforaci, včetně divertikulitidy v anamnéze, metastáz v gastrointestinálním traktu a současného užívání léků se známým rizikem gastrointestinální perforace. Interakce: Trametinib může způsobit přechodnou inhibici BCRP substrátů (např. pitavastatinu) ve střevě, která může být minimalizována odděleným podáním (s minimálně 
2hodinovým odstupem) těchto léků a trametinibu. Trametinib je in-vitro substrátem efl uxního transportéru P-gp, doporučuje se obezřetnost při současném podávání s léčivými přípravky, které jsou silnými inhibitory P-gp (např. verapamil, cyklosporin, ritonavir, chinidin, itrakonazol). Při užívání v kombinaci s dabrafenibem, je třeba postupovat s opatrností
u silných inhibitorů (např. ketokonazol, gemfi brozil, nefazodon, klarithromycin, ritonavir, sachinavir, telithromycin, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, atazanavir). Je nutné se vyvarovat současného podávání dabrafenibu se silnými induktory CYP2C8 a CYP3A4 [např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital nebo třezalka tečkovaná (Hypericum 
perforatum)]. Pacienti by měli užívat trametinib v monoterapii nebo v kombinaci s dabrafenibem alespoň jednu hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle. Těhotenství a kojení: Přípravek se nedoporučuje podávat v průběhu těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. V průběhu podávání přípravku se nedoporučuje kojení. Přípravek může snížit účinnost
hormonální antikoncepce. Nežádoucí účinky: Velmi časté: Hypertenze, hemoragie, kašel, dušnost, průjem, nauzea, zvracení, zácpa, bolest břicha, sucho v ústech, vyrážka, akneiformní dermatitida, suchá kůže, pruritus, alopecie, únava, periferní edém, pyrexie, zvýšení AST. Časté: folikulitida, paronychium, celulitida, pustulózní vyrážka, anémie, hypersenzitivita, 
dehydratace, rozmazané vidění, periorbitální edém, poruchy vidění, dysfunkce levé komory, snížení ejekční frakce, bradykardie, lymfedém, pneumonitida, stomatitida, erytém, syndrom palmo-plantární erythrodysestezie, kožní fi sury, popraskaná kůže, edém obličeje, zánět sliznic, astenie, zvýšení ALT, zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení kreatinkinázy v krvi. 
Navíc pro kombinaci trametinibu s dabrafenibem: Velmi časté: nazofaryngitida, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, závratě, abdominální bolest, erytém, artralgie, myalgie, bolest končetin, svalové spazmy, zimnice, astenie, horečka, zvýšení ALT, onemocnění podobné chřipce. Časté: infekce močových cest, spinocelulární karcinom, papilom, seboroická keratóza, 
neutropenie, trombocytopenie, leukopenie, hyponatremie, hypofosfatemie, hyperglykémie, *uveitida*, hypotenze, aktinická keratóza, noční pocení, hyperkeratóza, alopecie, kožní léze, hyperhidróza, panikulitida, fotosenzitivní reakce,  zvýšení gama-glutamyltransferázy. Další nežádoucí účinky – viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání:
Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Dostupné lékové formy/velikosti balení: Lahvička o obsahu 7 nebo 30 tablet. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. číslo: Mekinist 0,5 mg – EU/1/14/931/01, EU/1/14/931/02, 
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v indikaci neresekovatelný nebo metastazující melanom s mutací V600 genu BRAF z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V indikacích adjuvantní léčba dospělých pacientů s melanomem stadia III s mutací V600 genu BRAF po kompletní chirurgické resekci v kombinaci s dabrafenibem a pokročilý nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) s mutací V600 
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KDYŽ VÍTE,
PROTI ČEMU STOJÍTE,

MŮŽETE ZAÚTOČIT
Využijte již v časném stadiu léčby BRAF mutovaných pacientů
Tafinlar a Mekinist, terapii s prokázanou a dlouhodobou účinností 1-4

REFERENCE: 1. Souhrn údajů o přípravcích Tafi nlar a Mekinist, Novartis 2018; 2. GV Long et al. N Engl J Med 2017;377:1813-23.; 3. Hauschild A, et al. JCO 36, DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.18.01219.; 
4. Robert C, et al. Ann Oncol. 2016;27 (suppl 6) [abstract LBA40]. 

4 ROKY OD ZAČÁTKU ADJUVANTNÍ LÉČBY:
 je 54 % pacientů bez relapsu onemocnění
 67 % pacientů přežívá bez vzdálených metastáz 3

3 ROKY OD ZAČÁTKU LÉČBY
PRO METASTATICKÉ ONEMOCNĚNÍ:
 přežívá až 45 % pacientů a až 70 % pacientů 
 ve skupině s LDH  ULN a méně
 než 3 místy metastazování 4
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ONKOLOGICKÉ BIOMARKERY –
Z LABORATOŘE DO KLINICKÉ 
PRAXE

BIOMARKERS FOR PARP INHIBITORS: 
FROM BENCH TO BEDSIDE

T. YAP
Drug Development Unit, Lung cancer Unit, 
Cancer Biomarkers Laboratory Group, 
NIHR Biomedical Research Centre Royal 
Marsden Hospital, Institute of Cancer 
Research, London, United Kingdom

Key words: lung cancer, biomarkers, cancer 
therapy

The discovery that BRCA-mutant cancer 
cells are exquisitely sensitive to inhibition of  
poly (ADP-ribose) polymerase has ushered 
in a new era of research on biomarker-driv-
en synthetic lethal treatment strategies for 
different cancers. The therapeutic landscape 
of antitumour agents targeting the DDR has 
rapidly expanded to include inhibitors of oth-
er key mediators of DNA repair and replica-
tion, such as ATR inhibitors. Efforts to optimize 
these therapies are ongoing across a range of 
cancers, involving the development of pre-
dictive biomarker assays of responsiveness 
(beyond BRCA mutations), assessment of 
the mechanisms underlying intrinsic and ac-
quired resistance, and evaluation of rational, 
tolerable combinations with standard-of-care 
treatments (such as chemotherapeutics and 
radiation), novel molecularly targeted agents 
and immune-checkpoint inhibitors.

e-mail: timothy.yap@icr.ac.uk

ZÁKLADNÍ ONKOLOGICKÝ 
VÝZKUM

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM NĚKTERÝCH 
MECHANIZMŮ CHEMOREZISTENCE

T. ECKSCHLAGER, M. BELHAJOVÁ, 
J. HRABĚTA
Klinika dětské hematologie a onkologie 
2. LF UK a FN v Motole, Praha

Klíčová slova: chemorezistence, epigenetické 
změny, genetické změny, acetylace histonů

ÚVOD
Získaná chemorezistence je jedním z  hlavních 
důvodů selhání protinádorové léčby. Dosud 
byla rezistence k  chemoterapii vysvětlována 
změnami v genomu klonu nádorových buněk, 
který nesl určitou mutaci a byl léčbou selekto-
ván. Nově popisovaný fenomén rychle vzniklé 
rezistence k cytostatikům i k cílené terapii svěd-
čí pro dynamickou epigenetickou heterogenitu 
nádorové populace, která kontinuálně produ-
kuje různé fenotypové varianty.

METODY A VÝSLEDKY
Na základě literatury a našich výsledků byl vy-
tvořen in vitro model získané chemorezistence, 
kdy po  jednorázové krátkodobé kultivaci s  vy-
sokou dávkou cytostatika (vinkristin, doxoru-
bicin) přežila subpopulace nádorových buněk. 
Tato subpopulace se neliší ve  svém genomu, 
ale vykazuje změny v acetylaci a methylaci his-
tonů i  v  metabolizmu a  svou chemorezistenci 
po kultivaci v médiu bez cytostatika ztrácí. Tyto 
modely se významně liší od  chemorezistent-
ních sublinií získaných dlouhodobou kultivací 
s  postupně stoupající koncentrací cytostatika, 
které si chemorezistenci udržují dlouhodobě 
a od mateřské linie se liší změnami v genomu.

ZÁVĚR
Literární údaje i  výsledky našich experimentů 
a výsledky klinických studií ukazují, že chemo-
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rezistence je způsobena více různě se kombi-
nujícími mechanizmy, a proto většina inhibitorů 
chemorezistence (inhibitory ABC transportérů, 
Bcl2-inhibitory aj.) v klinické praxi selhává. 

Studie chemorezistence je podpořena gran-
tem GA UK 812217. 

e-mail: tomas.eckschlager@lfmotol.cuni.cz

MIGRASTATICS – ANTI-METASTATIC 
AND ANTI-INVASION DRUGS: PROMISES 
AND CHALLENGES

A. GANDALOVICOVA1, D. ROSEL1, 
V. SANZ-MORENO2, L. PETRUZELKA3,
J. BRABEK1

1 Charles University, Faculty of Natural Sciences, 
 Biocev, Czech Republic
2 Barts Cancer Institute, Great Britain 
3 Central Military Hospital, Czech Republic

Key words: cancer, metastasis, invasiveness, 
anti-metastatic treatment, migrastatics

In solid cancers, invasion and metastasis ac-
count for more than 90% of mortality. However, 
in the current armory of anticancer therapies, 
a specific category of anti-invasion and antime-
tastatic drugs is missing. We coin the term ‘mi-
grastatics’ for drugs interfering with all modes 
of cancer cell invasion and metastasis, to dis-
tinguish this class from conventional cytosta-
tic drugs, which are mainly directed against 
cell proliferation. We define actin polymerizati-
on and contractility as target mechanisms for 
migrastatics, and select candidate migrastatic 
drugs. Critical assessment of these antime-
tastatic agents is warranted, because they may 
define new options for the treatment of solid 
cancers.

e-mail: jan.brabek@natur.cuni.cz

AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÁ LEUKEMIE 
U DĚTÍ – VYUŽITÍ GENOMICKÝCH METOD 
PRO POZNÁNÍ BIOLOGIE A PŘÍMÁ KLINICKÁ 
ROZHODNUTÍ

M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ1, E. FROŇKOVÁ1, 
J. ZUNA1, O. HRUŠÁK1, J. STARÝ2, J. TRKA1

1 Childhood Leukaemia Investigation Prague 
 Kliniky dětské hematologie a onkologie 
 2. LF UK a FN v Motole, Praha 
2 Klinika dětské hematologie a onkologie 
 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Klíčová slova: akutní lymfoblastická leukemie, 
genomika, B-other, minimální reziduální nemoc

ÚVOD
Významný pokrok v léčbě akutní lymfoblastic-
ké leukemie u dětí v posledních dekádách při-
nesl vynikající výsledky moderních léčebných 
protokolů: 5leté přežití bez události převyšuje 
85 % a  celkové přežití 90 %. Riziková stratifi-
kace dnes stojí na citlivém měření dynamiky 
léčebné odpovědi neboli minimální reziduál-
ní nemoci a  určování genetických prognos-
tických znaků. Velmi nízká hladina minimální 
reziduální nemoci v počáteční fázi léčby iden-
tifikuje skupinu pacientů s  excelentními lé-
čebnými výsledky (kandidáty dezintenzifikace 
léčby), naopak přítomnost zbytkové nemoci 
po tříměsíční terapii upozorňuje na vysoké ri-
ziko relapsu.

S  nástupem vysokokapacitních genomických 
technologií se dramaticky zvýšil počet popsa-
ných genetických či expresních aberací s poten-
ciálním prognostickým významem. K tradičním 
genetickým prognostickým znakům využíva-
ným k  léčebné stratifikaci (hyperdiploidie, hy-
podiploidie, fúze BCR-ABL1, ETV6-RUNX1, fúze 
zahrnující gen KMT2A-MLL nebo gen TCF3-E2A) 
přidávají jednotlivé národní či mezinárodní 
protokoly další markery, jejichž prognostic-
ký význam považují za  prokázaný (například 
vysoce rizikový genotyp IKZF1 plus). Detekce 
nově popsaných genetických aberací je vý-
zvou zejména ve  skupině B prekurzorových 
akutních lymfoblastických leukemií bez tra-
dičních genetických prognostických znaků 
označovaných jako B-other akutní lymfoblas-
tická leukemie.
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METODY
Populační data o frekvenci nových aberací však 
téměř neexistují – vždy se jedná o specifické, čas-
to obohacené kohorty pacientů. My jsme analy-
zovali konsekutivní skupinu 110 B-other akutních 
lymfoblastických leukemií diagnostikovaných 
v  České republice v  období 12/20102–12/2017 
(27 % všech dětských akutních lymfoblastic-
kých leukemií v  tomto období). Transkripto-
mové sekvenování bylo provedeno u  109/110 
případů, SNParrays u  103 a  celoexomové sek-
venování u 69.

VÝSLEDKY
Celkově nejčastějším subtypem identifikovaným 
v  naší kohortě byly fúze genu DUX4 (DUX4r – 
27 %) následované subtypem Ph-like (16 %), dále 
ZNF384r (5 %), ETV6-RUNX1-like (5 %) a MEF2Dr 
akutní lymfoblastické leukemie (2 %); největší 
skupina pacientů však nepatřila do žádné z de-
finovaných skupin (B-rest; n = 49; 45 %). Genotyp 
IKZF1 plus asociovaný se špatnou prognózou 
jsme nalezli u 14 ze 103 B-other akutních lym-
foblastických leukemií. Kinázové aberace za-
hrnuté do skupiny JAK/STAT se vyskytly u 23 pa- 
cientů, aktivační aberace v dráze RAS/RAF-MAPK 
jsme nalezli v  47 případech napříč kategoriemi. 
V celé kohortě jsme popsali jen jedinou aberaci 
v kategorii ABL-class – fúzi ETV6-ABL. 

ZÁVĚR
Naše data dokládají odlišné frekvence aberací 
a  fúzí od  publikovaných nekonsekutivních ko-
hort pacientů. Velmi nízká frekvence léčebně 
cílitelných kinázových/receptorových fúzí sni-
žuje i význam expresního vzorce Ph-like akutní 
lymfoblastické leukemie jako prescreeningo-
vého nástroje pro vyhledávání těchto pacientů. 
Celkem 45 % ze všech dětských B-other akut-
ních lymfoblastických leukemií zůstává přes 
využití komplexního genomického přístupu 
nezařazeno do  známých podskupin. Nejdůle-
žitějším prognostickým znakem dětské akutní 
lymfoblastické leukemie zůstává rychlost odpo-
vědi na léčbu (měřená jako dynamika minimál-
ní reziduální nemoci). Pouze v kombinaci s tím-
to faktorem je možné posuzovat prognostickou 
váhu nově popisovaných geneticky definova-
ných podskupin. 

e-mail: marketa.zaliova@lfmotol.cuni.cz 

MECHANISMS OF HSF1 ACTIVATION 
IN CANCER CELLS

P. MULLER, J. FAKTOR, V. MARTINKOVA, 
O. SIMONCIK, F. TRCKA, D. DURECH, 
D. VALIK, B. VOJTESEK
Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, 
Czech Republic

Key words: stress, protein folding, tumour, can-
cer, HSF1, chaperone

INTRODUCTION
Activation of stress response manifested by 
increased activity of chaperones is a  natural 
compensatory mechanism that accompanies 
malignant transformation. Activation of the 
transcription factor HSF1, which regulates the 
expression of stress proteins, is then essential 
for the survival of tumour cells. Although HSF1 
and the heat shock response has been exten-
sively studied, key aspects governing their ac-
tivation in cancer remain a mystery. Our study 
was therefore aimed to identify proteins that 
interact with activated HSF1 in response to vari-
ous stress conditions.

METHODS
For interaction studies, we have generated hu-
man cell lines expressing SBP tagged HSF1 that 
exhibit monomeric conformation under normal 
conditions. We used different stress stimuli in-
cluding heat shock and inhibitors of Hsp90 or 
proteasome to find the common features of 
proteins complexes associated with activated 
HSF1. The samples for pulldown studies were 
collected in several time intervals to monitor 
the dynamics of HSF1 activation, its posttransla-
tional modification and assembly of its protein 
complexes.

RESULTS
The quantitative proteomics revealed several 
clusters of proteins that form distinct protein 
complexes with activated HSF1 trimers. The 
most prominent group was represented by pro-
teins assembled into prefoldin-like (R2TP/PFDL) 
complex and U5 snRNP spliceosome (RUVBL1, 
RUVBL2, AAR2, EFTUD2, PRPF8 and SNRNP200). 
Another group of interactors involves AAA+ nu-
clear proteins such as KIF4A which interaction 
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is associated with HSF1 sumoylation. The last 
group of interacting proteins was represented 
by isoforms of Hsp70 and their cochaperones 
providing negative feedback regulation.

CONCLUSION
These results show the complexity of spacio-
temporal changes in protein interactions during 
stress and reveal important links between HSF1 
activation, chromatin remodelling and recruit-
ment of pre-mRNA splicing factors. 

The work was supported by grant MEYS-NPS-
-LO1413 

e-mail: pmuller@post.cz

THE PROGNOSTIC AND PREDICTIVE ROLE 
OF IMMUNOGENIC CELL DEATH MARKERS 
IN CANCER BIOLOGY

J. PALICH FUCIKOVA 
Institute of Immunology, 2nd Faculty of Medicine 
and Faculty Hospital, Motol, Czech Republic

Key words: immunogenic cell death, calreti-
culin, non-small cell lung cancer, acute myeloid 
leukemia, anti-tumor immune response

INTRODUCTION
Cancer cell death can be perceived as nonim-
munogenic or immunogenic, depending on the 
initiating stimulus. Immunogenic cell death (ICD) 
is characterized by emission of the so-called dam-
age-associated molecular patterns (DAMPs).

METHODS
Calreticulin (CRT) exposure represents the ma-
jor checkpoint determinging the immunoge-
nicity of cell death as documented by nume-
rous preclinical in vitro and vivo mice studies. 
Preapoptotic translocation of CRT from the en-
doplasmic reticulum (ER) to the cell surface is 
a result of an ER stress response accompanied 
by the phosphorylation of eukaryotic initiation 
factor 2α (eIF2a).

RESULTS
We report that level of CRT expression on tumor 
cells, irrespective of chemotherapy treatment, 

positively influenced the clinical outcome of 
acute myeloid leukemia (AML), non-small cell 
lung carcinoma (NSCLC) and ovarian cancer 
(OVCa) patients. In our studies, CRT expression 
correlated with the constitute phophorylation of 
eIF2a. This suggests that a subgroup of cancer 
patients is associated with a  strong constitute 
ER stress response that culminates in CRT expo-
sure. Moreover, the high-levels of surface expo-
sed CRT correlated with an increased activation 
of antigen-specific immune response both in 
tumor microenvironement of NSCLC and OVCa 
patients and peripheral blood of AML patients.

CONCLUSION
We conclude that CRT expression constitutes 
a novel prognostic biomarker in different can-
cer malignancies, facilitating anticancer immu-
nosurveillance. 

e-mail: fucikova@sotio.com

iBODIES – SYNTETICKÉ PROTILÁTKY 
PRO DIAGNOSTIKU IN VITRO 

P. ŠÁCHA1, T. KNEDLÍK1, V. ŠUBR2, 
L. KOSTKA2, T. ETRYCH2, J. KONVALINKA3

1 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 
 Praha
2 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
3 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 
 a PřF UK, Praha

Klíčová slova: protilátka, prostatický mem-
bránový antigen, fibroblastový aktivační pro-
tein, karbonická anhydráza IX

Objev monoklonálních protilátek znamenal 
přelom v biochemickém výzkumu, diagnostice 
a v poslední době i v léčbě. Náročný a dlouhý vý-
voj, drahá produkce, omezená stabilita a  jejich 
náročná modifikace vedla k vývoji syntetických 
protilátek zvaných iBodies. 

iBodies jsou konjugáty vodorozpustného poly-
meru HPMA s nízkomolekulárními sloučeninami, 
které konjugátu propůjčují zásadní funkční vlast-
nosti. Nejdůležitější sloučeninou je vysokoafinitní 
vazebný ligand (nejčastěji inhibitor enzymu) zajiš-
ťující vazbu k cílovému proteinu; dále pak fluorofor 
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pro vizualizaci konjugátu a biotin pro jeho izolaci. 
Zpravidla desítka vazebných ligandů umožňuje 
zlepšit inhibici 10–100×, a to díky vícenásobné vaz-
bě, případně zvýšené lokální koncentraci.

Použitím inhibitoru enzymu na místě afinitního 
ligandu můžeme díky vícenásobné vazbě, pří-
padně zvýšené lokální koncentraci dosáhnout 
zlepšení inhibice 10–100×. iBodies se podařilo 
vyvinout pro řadu proteinů včetně několika ex-
perimentálních nádorových markerů, například 
prostatický membránový antigen, karbonická 
anhydráza IX, fibroblastový aktivační protein. 
Dále bylo prokázáno, že iBodies dokážou nahra-
dit protilátky v řadě biochemických metod, na-
příklad v průtokové cytometrii, imunocytoche-
mii, imunoprecipitaci či ELISA eseji. 

Stabilita a snadná modifikovatelnost iBodies je 
předurčuje pro použití namísto běžných proti-
látek v laboratorních kitech a v zařízeních „point 
of care“. Protože jsou netoxické a neimunogen-
ní, je možné je vyvinout i  jako náhradu protilá-
tek pro použití in vivo. 
 
e-mail: jan.konvalinka@uochb.cas.cz

NÁDOROVÁ EKOLOGIE ANEB BOHATÝ 
SOCIÁLNÍ ŽIVOT NÁDOROVÉ BUŇKY

K. SMETANA ML.1, L. LACINA1, 2, 3, 
B. DVOŘÁNKOVÁ1, 3, A. ŠEDO4

1 Anatomický ústav 1. LF UK, Praha
2 Dermatovenerologická klinika 1. LF UK 
 a VFN v Praze
3 BIOCEV 1. LF UK, Praha
4 Ústav biochemie a experimentální onkologie 
 1. LF UK, Praha

Klíčová slova: nádorová ekologie, nádorové 
mikroprostředí, mezibuněčné interakce, evolu-
ce nádoru

Stárnutí populace je spojeno s vzestupem výsky-
tu nádorových onemocnění. Tento neblahý trend 
se zdá být podmíněn postupným selháváním 
mechanizmů odpovědných za opravy genových 
chyb. Je tedy pravděpodobné, že polovina popu-
lace se dožije svého nádorového onemocnění. 
Biologické chování nádoru závisí na vlastnostech 

samotné nádorové buňky a na mikroprostředí ná-
doru. Nádor totiž vytváří složitý ekosystém, v němž 
se kromě nádorových buněk vyskytují i  buňky 
nenádorové (nádorově asociované fibroblasty, 
buňky imunitního systému, endotelové buňky...) 
a  jejich produkty. Studium interakcí nádorových 
buněk s buňkami nenádorovými (nádorová eko-
logie) proto může poskytnout nové, dosud nezná-
mé informace, které mohou přispět k pochopení 
biologických vlastností nádoru. Nádorový ekosys-
tém totiž významně ovlivňuje migrační poten-
ciál nádorových buněk a  evoluci nádoru v  těle 
pacienta, která se (jak se zdá) řídí darwinovskými 
evolučními principy. Pochopení nádoru jako eko-
systému tedy může vytvořit základ pro nové te-
rapeutické možnosti. Na příkladu nádorově aso-
ciovaných fibroblastů a IL-6 jsou demonstrovány 
příklady nádorově ekologického přístupu. 

Podpořeno 
MŠMT ČR CZ. 02.1.01/0.0/0.0/16_019/000078, 
operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

e-mail: karel.smetana@lf1.cuni.cz
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MOLEKULÁRNÍ PODSTATA CISPLATINOVÉ 
REZISTENCE U PACIENTŮ S TESTIKULÁRNÍMI 
GERMINÁLNÍMI NÁDORY
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Klíčová slova: testikulární germinální nádory, 
molekulární aberace, rezistence na cisplatinu, 
cirkulující volná nádorová DNA

ÚVOD
Testikulární germinální nádory patří k  nejlépe 
léčitelným solidním nádorům dospělých, přesto 
jsou nejčastější příčinou úmrtí na  zhoubné ná-
dory u mladých mužů ve věku 20–40 let. V jejich 
léčbě nedošlo v posledních desetiletích ke znatel-
nému pokroku, základní příčinou selhání léčby je 
rozvoj rezistence na cisplatinu, příčina není zná-
má, předpokládá se ztráta embryonálních rysů 
a exprese kmenových genů, změna v signalizaci 
p53 a  systémů opravy DNA, mitochondriálním 
primingu atd. Cílem projektu je identifikovat mo-
lekulární aberace související se vznikem rezisten-
ce na cisplatinu u pacientů s relabujícími či pro-
gredujícími testikulárními germinálními nádory. 

METODY
Metodou celoexomového sekvenování vyšetřu-
jeme vzorky primárního nádoru varlete, viabilní 
metastázy perzistující po chemoterapii, cirkulu-
jící volné nádorové DNA v době relapsu/progre-
se nádoru a DNA z leukocytů periferní krve jako 
genomickou kontrolu.

VÝSLEDKY
U  zatím 5 kompletně vyšetřených pacientů 
jsme detekovali funkčně významné somatic-
ké molekulární aberace v genech TPTE2 (trans- 
membránová fosfatáza, příbuzná PTEN), RBMX 
(RNA-vazebný protein, homolog genů účastní-
cích se spermatogeneze) – přítomné u tří pětin 
pacientů –, a dále v genech TSPAN16 (regulátor 
buněčného růstu) a PRH1.

ZÁVĚR
Výsledky potvrzují přínos cirkulující volné ná-
dorové DNA pro monitorování molekulárněge-
netického pozadí solidních nádorů v  průběhu 
onemocnění a poukazují na možné nové geny 
účastnící se vývoje testikulárních germinálních 
nádorů a jejich rezistence na cisplatinu. Tyto ná-
lezy budou dále ověřeny funkčními testy. 

Podpořeno MZ ČR – RVO Thomayerova nemoc-
nice – TN 0064190.

e-mail: ludmila.boublikova@ftn.cz

VÝZNAM TESTOVÁNÍ MUTACE BRCA 
PRO LÉČBU PACIENTEK S ČASNÝM 
NÁDOREM PRSU 

D. BRANČÍKOVÁ1, M. PROTIVÁNKOVÁ1, 
L. MINÁŘ2

1 Interní hematologická a onkologická klinika 
 FN Brno 
2 Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno

Klíčová slova: karcinom prsu, mutace BRCA, 
testování

U  zdravých nosiček mutací BRCA je efekt 
profylaktických mastektomií na snížení rizika 
výskytu nádoru prsu jednoznačně prokázán. 
Není ale dostatek dat, jak postupovat u  čas-
ných nádorů prsu. U  pacientek s  mutacemi 
BRCA a podobnými jsou názory na rozsah vý-
konu a význam eventuální radioterapie rozpo-
ruplné. Jednak je tendence co nejvíce omezit 
expozici rentgenovému záření při vyšetření 
mutovaných pacientek, ale ani význam even-
tuálně adjuvantní radioterapie není jasný. 
Ablace mammy a sentinelová biopsie axily je 
vhodnou metodou léčby nepokročilého kar-
cinomu prsu NO a  má stejné výsledky jako 
parciální mastektomie se sentinelovou biopsií 
a radioterapie. 

Názory na rekonstrukci prsu nejsou jednoznač-
né a řídí se preferencí pacientky, časový odstup 
od  operace není jednoznačně dán, okamžité 
rekonstrukce však mají nevýhodu tehdy, je-li 
nález na prsu pokročilejší, než ukazují předope-
rační zobrazovací metody, a tumor má velikosti 
T3 nebo T4 anebo je pozitivní sentinelová uzlina 
a nutná radioterapie. 

Pacientky s  provedenou ablací mammy by 
měly mít sníženo riziko poradiačních změn 
a  snad i  zářením indukovaných duplicit, které 
jsou vzhledem k mutaci častější. Riziko relapsu 
a kontralaterálního karcinomu by mělo být stej-
né nebo nižší než u pacientek po výkonu kon-
zervativním, nicméně i  zde jsou literární data 
rozporuplná. 
 
e-mail: brancikova.dagmar@fnbrno.cz
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ZMĚNY V INCIDENCI A MORTALITĚ 
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ONKOLOGICKÉHO REGISTRU
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Testikulární germinální nádory jsou nejčastější 
malignitou mužů ve věku 18–35 let. Tvoří přibliž-
ně 95 % všech případů primárních testikulárních 
nádorů. Mezi prokázané rizikové faktory testiku-
lárních germinálních nádorů patří kryptochis-
mus (RR 4,3), předchozí diagnóza testikulárních 
germinálních nádorů (RR 12,4), testikulární ger-
minální nádory u otce (RR 1,75–3,78) nebo bratra 
(RR 7,55–12,74) a tělesná výška (riziko se zvyšuje 
faktorem 1,13 na každých 5 cm výšky) (McGlynn 
& Trabert, 2012). Populační genomová studie vy-
loučila přítomnost silného vysoce penetrantní-
ho rizikového genetického faktoru pro testiku-
lární germinální nádory (Lichtfield, et al., 2018).

Podle údajů Národního onkologického registru 
výskyt nádorů varlat v České republice v posled-
ních dekádách výrazně stoupá. V roce 1990 byla 
u nás incidence nádorů varlat 5,9 / 100 000 mužů, 
v roce 2016 již 9,59 / 100 000 mužů. Incidence nor-
malizovaná na  věkové složení populace byla 
5,40 / 100 000 mužů v  roce 1990 ve  srovnání 
s 8,57 případu / 100 000 mužů v roce 2016.

Na  základě povahy výše zmíněných prokáza-
ných rizikových faktorů lze předpokládat, že 
během sledovaného období nenastaly signifi-
kantní rozdíly v  jejich populačním výskytu. Tě-
lesná výška mužů v ČR se podle údajů Státního 
zdravotního ústavu mezi lety 1991–2001 zvýšila 
o méně než 1 cm. 

Výrazný nárůst incidence v letech 1990–2016 na-
značuje, že zde dochází k zesilujícímu působení 
environmentálního rizikového faktoru. Žádný 
takový rizikový faktor však dosud nebyl jedno-

značně identifikován. Mezi rizikové faktory nale-
zené v některých studiích patří vysoká spotřeba 
mléka a mléčných výrobků, expozice některým 
chemikáliím využívaným v  letectví a  k  hašení 
požárů a expozice neionizující radiaci. Expozice 
mobilním telefonům byla v jedné studii spojena 
s mírně zvýšeným rizikem testikulárních germi-
nálních nádorů (SIR 1,12; Johanssen, et al., 2001), 
jiné studie tuto asociaci nepotvrdily (Hardell, et 
al., 2007; Somer, et al., 2017). V několika studiích 
byl prokázán významný vliv elektromagnetic-
kého záření síly a frekvence odpovídající mobil-
ním zařízením na spermatogenezi (přehled viz 
Kesari, et al., 2018).

V  prezentované studii jsme provedli analýzu 
celkem 5433 případů testikulárních nádorů 
diagnostikovaných v  letech 1987–2016. Sledo-
vali jsme vývoj incidence testikulárních germi-
nálních nádorů podle věkových kategorií, typu 
nádorů (seminomy versus neseminomové ger-
minální nádory) a pro posouzení vlivu stranově 
diferenciálního nízkoenergetického neionizují-
cího záření pocházejícího z mobilních telefonů 
také laterality testikulárních germinálních ná-
dorů. 
 
e-mail: tomas.buchler@ftn.cz 

ADAPTIVNÍ RADIOTERAPIE – VÝZNAM 
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4 Multiscan s.r.o., Praha

Klíčová slova: karcinom prostaty, adaptivní ra-
dioterapie, deformabilní registrace, karcinom 
hlavy a krku

ÚVOD
V současné době jsme svědky prudkého rozvo-
je radioterapie, která do svých postupů imple-
mentuje nejen technologický rozvoj, ale i pokro-
ky v moderních zobrazovacích technikách. Stále 
přesnější zobrazení tumoru a exaktnější aplika-
ce dávky do cílového objemu nás nově nutí za-
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měřit se i na dynamiku změn cílového objemu 
a rizikových orgánů v průběhu ozařování.

SOUBOR PACIENTŮ A METODY
U 20 po sobě léčených pacientů s karcinomem 
prostaty, kteří podstoupili na  našem pracovišti 
radikální radioterapii technikou RapidArc dáv-
kou 78 Gy/39 s online korekcí polohy pomocí ki-
lovoltážního CT kónickým svazkem (CBCT), jsme 
spočítali reálnou dávkovou distribuci pro všech 
39 frakcí na  základě uložených CBCT. Provedli 
jsme hodnocení změn objemu v průběhu léčby 
včetně dozimetrických konsekvencí a kompara-
ci plánované distribuce dávky s reálnou dávko-
vou distribucí. Analogicky jsme provedli vyhod-
nocení i u pacientů s nádory hlavy a krku.

VÝSLEDKY
Bylo provedeno a  zhodnoceno 780 plánů 
u všech 20 pacientů s tumorem prostaty. Objem 
rekta se průměrně změnil o 11 %, objem močo-
vého měchýře o 16 %. Mezi jednotlivými pacien-
ty byly zaznamenány významné rozdíly. Zatím-
co u  12 mužů (60 %) byl rozdíl v  objemu rekta 
do 10 %, u 6 (30 %) byl rozdíl v  rozmezí 10–20 %, 
u 2 dosahoval dokonce 25 %. Objem močového 
měchýře se změnil do 10 % jen u 4 mužů (20 %), 
v rozmezí 10–20 % u 9 pacientů (45 %) a u 7 pře-
sahoval 20 %.

Při hodnocení vlivu změn objemu rizikových 
orgánů na  dávkovou distribuci nebyla zazna-
menána jednoznačná závislost mezi velikostí 
změny objemu rizikových orgánů a  výslednou 
sumární deformovanou dávkou. U  naprosté 
většiny pacientů byly výsledné hodnoty DVH 
pro rizikové orgány po  deformované registraci 
a součtu dávek ze všech frakcí menší než na pů-
vodním plánu. 

V  prezentaci bude zveřejněna detailní dozimet-
rická analýza pacientů s  karcinomem prostaty 
a  představen používaný adaptační protokol pro 
pacienty s nádorem hlavy a krku vytvořený na zá-
kladě vyhodnocení dozimetrických výsledků de-
formabilní registrace u této skupiny nemocných.

ZÁVĚR
Adaptivní model přináší novou dimenzi ob-
razem řízené radioterapie, která nyní reaguje 
nejen na  změnu polohy cílového objemu, ale 

i  na  dynamiku objemových změn v  průběhu 
léčby. V prezentaci bude předložen detailní pro-
tokol první systematické implementace proce-
su adaptivní radioterapie v  ČR na  základě vy-
hodnocení vlastních dat. 

e-mail: dolezelm@email.cz
 

DUPLICITNÍ MALIGNITY U PACIENTŮ PO 
KURATIVNÍ LÉČBĚ KARCINOMU PANKREATU

B. MOHELNÍKOVÁ DUCHOŇOVÁ3, 
M. LOVEČEK1, M. JANATOVÁ2, P. SKALICKÝ1, 
H. ŠVÉBIŠOVÁ3, P. SOUČEK4, B. MELICHAR3, 
Z. KLEIBL2

1 1. chirurgická klinika FN Olomouc 
2 Ústav biochemie a experimentální onkologie 
 1. LF UK, Praha 
3 Onkologická klinika FN Olomouc 
4 Státní zdravotní ústav, Praha

Klíčová slova: karcinom pankreatu, duplicitní 
nádory

ÚVOD
Duplicitní malignity se stávají velmi význam-
nou příčinou morbidity a mortality u pacientů 
po  úspěšné léčbě dříve diagnostikovaného ji-
ného typu zhoubného onemocnění. Jejich etio-
logie není doposud zcela objasněna, ale před-
pokládá se, že není jednotná a významnou roli 
hraje podstoupená onkologická léčba (chemo-
terapie, radioterapie), nezdravý životní styl, ge-
netická predispozice, stav imunitního systému 
a zvyšující se věk pacientů. 

Vzhledem k extrémně špatné prognóze pacien-
tů s karcinomem pankreatu s celkovým 5letým 
přežíváním kolem 5 % nemá naprostá většina 
těchto pacientů možnost vyvinout následnou 
duplicitu. Cílem naší práce bylo studium du-
plicitních nádorů u pacientů po kurativní léčbě 
karcinomu pankreatu a  jejich etiologie včetně 
genetického vyšetření na přítomnost germinál-
ních mutací spojených s hereditárními syndro-
my a defektem DNA-repair mechanizmu. 

METODY
V letech 2006–2011 podstoupilo ve FN Olomouc 
radikální resekci a následnou onkologickou léč-
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bu 118 pacientů; 22 z nich byli dlouhodobě pře-
žívající pacienti (více než 5 let) a mohli být dále 
studováni po  stránce rizika vzniku a  etiologie 
duplicitní malignity. U  pacientů byla doplně-
na data týkající se osobní a  rodinné anamné-
zy, rizikových faktorů a byli geneticky vyšetřeni. 
Genetická analýza DNA periferní krve byla pro-
vedena pomocí cíleného NGS (Next-Genera-
tion Sequencing) 219 genů pokrývajícího zná-
mé hereditární syndromy a  geny účastnící se 
oprav DNA. 

VÝSLEDKY
Ve  skupině pacientů po  kurativní léčbě karci-
nomu pankreatu došlo u šesti z nich k  rozvo-
ji následného duplicitního nádoru, což je více 
než 25 %. Ve  dvou případech se jednalo o  ko-
lorektální karcinom, karcinom prostaty, karci-
nom močového měchýře, karcinom prsu a ma-
ligní melanom. Medián diagnózy duplicitního 
tumoru byl 52,5 měsíce. V době analýzy žádný 
z  pacientů nezemřel z  důvodu progrese pri-
márního karcinomu pankreatu. Genetickým 
vyšetřením jsme identifikovali čtyři nosiče 
patogenní zárodečné mutace v  celé skupině 
dlouhodobě přežívajících pacientů (n = 22), 
avšak jen jeden z nich s defektem genu CHEK 2 
měl v  průběhu sledování diagnostikovanou 
duplicitu. U zbývajících pacientů s duplicitním 
nádorem se nepodařilo dosud známou pato-
genní alteraci prokázat, stejně tak ani jasný 
vliv kouření, alkoholu či vliv rodinné anamnézy. 
Jediný statisticky významný rizikový faktor byl 
věk v době diagnózy. 

ZÁVĚR
Přes svou významnou limitaci velikostí soubo-
ru prokázala tato retrospektivní analýza vysoké 
riziko vzniku duplicitního nádoru u  pacientů 
po kurativní léčbě karcinomu pankreatu. Přes-
tože se v  současné době jedná jen o  malou 
skupinu pacientů, lze očekávat, že s  pokroky 
v  diagnostice a  terapii tohoto onemocnění se 
v následujících letech dostane i tato problema-
tika do popředí zájmu.

Práce byla podpořena grantovým projektem 
MZ ČR č. 16-28375A. 

e-mail: D.Beatrice@seznam.cz

ARIEL4 – MEZINÁRODNÍ, RANDOMIZOVANÁ 
STUDIE FÁZE III OVĚŘUJÍCÍ RUKAPARIB 
V POROVNÁNÍ S CHEMOTERAPIÍ 
U RECIDIVUJÍCÍHO KARCINOMU OVARIA 
S MUTACÍ BRCA 

J. KLAT1, D. CIBULA2, C. TANKERSLEY3, 
L. MALONEY3, S. GOBLE3, T. LOU3, 
A. DOWSON3, A. M. OZA4, E. S. KRISTELEIT5

1 Fakultní nemocnice Ostrava
2 Univerzita Karlova, Praha
3 Clovis Oncology, Inc., Boulder, CO, 
 Spojené státy americké
4 Princess Margaret Cancer Centre, 
 University Health Network, Toronto, ON, Kanada
5 University College London Cancer Institute, 
 Londýn, Spojené království

Klíčová slova: karcinom vaječníků, rukaparib

ÚVOD
Poznatky o účincích inhibitorů poly(ADP-ribóza)
polymerázy v  porovnání se standardní léčbou 
recidivujícího karcinomu ovaria jsou omezené.

CÍL
ARIEL4 (EudraCT 2016-000816-14; NCT02855944) 
ověřuje rukaparib ve srovnání se standardní che-
moterapií u recidivujícího karcinomu ovaria vyso-
kého stupně a zhoubnou mutací BRCA u soma-
tických nebo zárodečných buněk po ≥ 2 různých 
režimech chemoterapie.

METODY
Pacientky (cca 345) stratifikované podle doby 
bez progrese po  poslední chemoterapii s  pla-
tinou budou randomizovány v  poměru 2 : 1 
k  léčbě rukaparibem 600 mg 2× denně nebo 
chemoterapií. Pacientky s nádorem zcela (pro-
grese nemoci ≥ 1 až < 6 měsíců po poslední dáv-
ce platiny) nebo částečně (progrese nemoci ≥ 6 
až < 12 měsíců po poslední dávce platiny) rezis-
tentním vůči platině budou dostávat rukaparib 
nebo paklitaxel 1× týdně. Pacientky s nádorem 
citlivým vůči platině (progrese za  ≥ 12 měsíců 
po  poslední dávce platiny) budou dostávat 
rukaparib nebo absolvují platinový režim pod-
le uvážení zkoušejícího. Primárním ukazatelem 
je doba přežití bez progrese dle RECIST v1.1, po-
suzovaná zkoušejícím. Sekundárními ukazateli 
jsou přežití bez progrese zjišťované nezávislým 
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radiologickým posouzením dle RECIST, celko-
vé přežití, poměr objektivní odpovědi hodno-
cené zkoušejícím podle RECIST, trvání odpo-
vědi a poměr objektivní odpovědi podle kritérií 
RECIST/CA-125.

VÝSLEDKY
Nábor do studie ARIEL4 probíhá v České repub-
lice a v 11 dalších zemích.

ZÁVĚR
Studie ARIEL4 přinese poznatky o poměru pří-
nosu a rizik rukaparibu ve srovnání se standard-
ní chemoterapií u recidivujícího karcinomu ova-
ria s mutací BRCA.

e-mail: jaroslav.klat@fno.cz

IDENTIFIKACE NÁDOROVÉ GENETICKÉ 
PREDISPOZICE POMOCÍ PANELU CZECANCA

Z. KLEIBL1, J. SOUKUPOVÁ1, M. JANATOVÁ1, 
L. STOLAŘOVÁ1, K. LHOTOVÁ1, M. BORECKÁ1, 
M. ČERNÁ1, P. KLEIBLOVÁ1, 2, P. ZEMÁNKOVÁ1, 
V. STRANECKÝ3, S. KMOCH3, M. VOČKA4, 
L. FORETOVÁ5, E. MACHÁČKOVÁ5, F. LHOTA6,
M. KOUDOVÁ6, S. TAVANDZIS7, 
J. INDRÁKOVÁ7, L. HRUŠKOVÁ8, R. VRTĚL9, 
M. KOSAŘOVÁ10, I. ŠUBRT11

1 Ústav biochemie a experimentální onkologie 
 1. LF UK, Praha 
2 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK 
 a VFN v Praze 
3 Klinika dětského a dorostového lékařství 
 1. LF UK, Praha
4 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
5 Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů 
 MOÚ, Brno 
6 GENNET, s.r.o., Praha 
7 Oddělení vzdělávání a výzkumu Laboratoří 
 AGEL a.s., Nový Jičín 
8 GHC Genetics, s.r.o., Praha 
9 Ústav lékařské genetiky FN Olomouc 
10 PRONATAL s.r.o., Praha
11 Ústav lékařské genetiky FN Plzeň

Klíčová slova: dědičné nádory, karcinom prsu, 
karcinom ovaria, sekvenování nové generace, 
panelové sekvenování, CZECANCA

Dědičné nádorové syndromy vznikají u  osob 
s vrozenými mutacemi nádorových predispozič-
ních genů. Na celkové incidenci zhoubných ná-
dorů se podílejí přibližně z 5 %, což by v České re-
publice znamenalo několik tisíc pacientů ročně. 
Vysoké riziko vzniku onemocnění, jeho počátek 
v mladém věku a 50% riziko přenosu genetické 
predispozice na potomky činí z pacientů s dě-
dičnými nádory klinicky významnou skupinu 
vysoce rizikových osob vyžadujících specifické 
léčebné i preventivní postupy. Jejich racionální 
aplikace však není možná bez spolehlivého prů-
kazu patogenní mutace, která může postihovat 
desítky predispozičních genů. 

Sekvenování nové generace přineslo revoluční 
změnu v genetické analýze nádorové predispo-
zice a v podobě panelového sekvenování umož-
ňuje rychlé a  rentabilní vyšetření. Zásadním 
úskalím je v  současnosti interpretace nálezů. 
Obzvláště u  raritních populačně specifických 
vrozených variant není dostatečně známé spekt-
rum asociovaných onkologických diagnóz ani 
míra rizika jejich vzniku u nosičů. Získání těchto 
informací vyžaduje analýzu rozsáhlých souborů 
pacientů, ale i  zdravých osob, jejichž vyšetření 
umožňují definovat populačně specifické ge-
netické pozadí. S ohledem na tyto aspekty jsme 
připravili a validovali panel CZECANCA pro ana-
lýzu 219 predispozičních genů napříč různými 
nádorovými syndromy. Souběžně kolektovaná, 
anonymizovaná, klinicko-patologická a genealo-
gická data umožňují tvorbu frekvenční databá-
ze s  cílem zpřesnit diagnostiku dědičných ná-
dorových syndromů v České republice. 

Od roku 2016 bylo panelem CZECANCA prove-
deno na osmi pracovištích > 8500 genetických 
analýz. Do databáze bylo zařazeno 5409 pacien-
tů a kontrol, z nichž tři čtvrtiny tvořily pacient-
ky s karcinomy prsu a ovarií. Patogenní a prav-
děpodobně patogenní varianty byly nalezeny 
ve 172 vyšetřovaných genech. Průběžné výsled-
ky u pacientek s neselektovanými nádory ova-
ria naznačují, že jasně patogenní mutace v ge-
nech se známou predispozicí ke vzniku tohoto 
onemocnění se u pacientek v České republice 
nacházejí v > 30 % případů, zatímco v kontrolní 
populaci u  < 1 % případů. Dominantní skupinu 
(20 %) tvoří nosičky mutací v  BRCA 1, zbývající 
případy jsou symetricky rozděleny mezi nosič-
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ky mutací BRCA 2 a šesti dalších predispozičních 
genů pro karcinom ovaria. U rizikových pacientek 
s  nádorem prsu tvoří nosičky mutací v  genech 
predisponujících k  jeho vzniku > 15 % případů, 
dominují nosičky mutací genu BRCA 1, následují 
nosičky mutací BRCA 2 a CHEK 2. U 296 nemoc-
ných s  kolorektálním karcinomem jsme nalezli 
v 8 % nosiče mutací v genech Lynchova syndro-
mu a APC, další 4 % tvořili nosiči mutací v genech 
obvykle asociovaných s  jinými nádorovými syn-
dromy, což dokumentuje neostré hranice mezi 
jednotlivými nozologickými syndromy. 

Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že vyšetření 
panelem CZECANCA a komunitní přístup k ře-
šení nejasných nálezů zlepšuje diagnostickou 
výtěžnost u pacientů s dědičnými nádorovými 
syndromy v České republice, které u některých 
závažných a častých diagnóz tvoří 10–30 % všech 
nemocných. 

Podpořeno projekty AZV: NV15-28830A; 
NV15-27695A; NV16-29959A. 

e-mail: zdekleje@lf1.cuni.cz

CYTOREDUKTIVNÍ CHIRURGIE A HIPEC – 
ÚVODNÍ ZKUŠENOSTI KOC FNOL

R. LEMSTROVÁ, D. KLOS, B. MELICHAR, 
B. MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ
FN Olomouc

Klíčová slova: cytoreduktivní chirurgie, hyper-
termická intraperitoneální chemoterapie, mor-
bidita, mortalita

ÚVOD
Cytoreduktivní chirurgie (CRS) a  hypertermic-
ká intraperitoneální chemoterapie (HIPEC) jsou 
léčebné metody kombinující radikální chirur-
gický výkon s regionální aplikací chemoterapie 
a hypertermie v léčbě nádorů peritonea. 

CÍL
Cílem naší práce bylo zhodnotit bezpečnost 
CRS + HIPEC a sledovat dobu do progrese ne-
moci (PFS) dle jednotlivých typů nádorů po pro-
vedení CRS + HIPEC v komplexním onkologic-
kém centru FN Olomouc. 

METODY
Provedli jsme retrospektivní analýzu kohor-
ty 44 pacientů, kteří podstoupili CRS + HIPEC 
ve sledovaném období od 1. ledna 2016 do 1. led-
na 2018 v komplexním onkologickém centru FN 
Olomouc.

VÝSLEDKY
Ve sledovaném období podstoupilo CRS + HIPEC 
celkem 17 pacientek s karcinomem ovaria, 1 pa- 
cientka s  karcinomem endometria, 9 pacien-
tů s  kolorektálním karcinomem, 9 pacien-
tů s  mezoteliomem peritonea a  8 pacientů 
s pseudomyxomem peritonea. V podskupině 
17 pacientek s karcinomem ovaria nebyl do-
sažen medián PFS při mediánu doby sledo-
vání 7 měsíců (1–19 měsíců). V  podskupině 
pacientů s kolorektálním karcinomem dosá-
hl medián PFS 6 měsíců (95% CI: 3–6,25 měsí-
ce). U žádného pacienta s pseudomyxomem 
peritonea nedošlo k progresi nemoci při me-
diánu doby sledování 7 měsíců (1–16 měsíců). 
V podskupině pacientů s mezoteliomem pe-
ritonea došlo k progresi u  1 pacienta při me-
diánu doby sledování 10 měsíců (1–22 měsíců). 
Perioperační mortalita činila 2 % (1/44), 5 pacien-
tů (11 %) vyžadovalo reoperaci pro komplika-
ce. Průměrná doba hospitalizace trvala 6 dnů 
na  jednotce intenzivní péče chirurgických 
oborů (2–28 dnů) a 7 dnů na standardním chi-
rurgickém oddělení (1–21 dnů). U 75 % pacien-
tů nepřesáhla pooperační hospitalizace délku 
dvou týdnů. 

ZÁVĚR
Výsledky souboru pacientů, kteří podstoupi-
li CRS + HIPEC ve sledovaném období v kom-
plexním onkologickém centru FN Olomouc, 
potvrzují nízkou perioperační mortalitu a  při-
jatelnou morbiditu této terapie. Předběžné 
výsledky PFS vzhledem ke krátké době sledo-
vání a heterogenitě souboru nejsou spolehlivě 
hodnotitelné, nicméně poukazují na  benefit 
této léčebné metody u pacientů s pseudomy-
xomem peritonea, mezoteliomem peritonea 
a karcinomem ovarií. 

Práce byla podpořena grantovým projektem 
AZV MZČR č. NV18-03-00130. 

e-mail: lemstrovi@gmail.com
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CÍLENÍ NA MITOCHONDRIE JAKO NOVÝ 
PŘÍSTUP K LÉČBĚ NÁDORŮ

J. NEUŽIL
Biotechnologický ústav AV ČR, Praha
Griffith University, Southport, Queensland, 
Austrálie

Klíčová slova: mitochondrie, tamoxifen, fáze 
testování

Nádorová onemocnění jsou jedním z  nejčas-
tějších důvodů předčasných úmrtí v  industria-
lizovaných zemích. Jednou z  hlavních příčin 
obtížné či zcela nemožné léčby nádorů je jejich 
plasticita a schopnost získat rezistenci na stáva-
jící terapeutické přístupy. 

Ukazuje se, že cílení na určité geny či metabo-
lické dráhy není způsob, jak zajistit účinnou léč-
bu, neboť nádorové buňky mají bezprecedent-
ní schopnost aktivovat alternativní dráhy, které 
zajistí jejich růst. Proto je nutné hledat cíle pro-
tinádorové léčby, které by nádorová buňka ne-
mohla obejít. Takovým přístupem se jeví cílení 
na mitochondrie, jejichž role v tvorbě nádorů je 
zcela zásadní. Toto souvisí s rolí mitochondriální 
respirace v  určitých velmi významných proce-
sech, jako je de novo syntéza pyrimidinů, které 
jsou nutné pro replikaci DNA, a tedy proliferaci 
rakovinných buněk. 

Náš přístup se soustředí na syntézu nových pro-
tirakovinných látek cílených do  mitochondrií, 
které selektivně potlačují respiraci v  rakovin-
ných buňkách. Příkladem je mitochondriálně 
cílený tamoxifen (MitoTam), který inhibuje mi-
tochondriální respiraci a tím potlačuje růst ná-
dorů u myších modelů včetně těžce léčitelných 
onemocnění, jako jsou trojnásobně negativní 
nádory prsu. V současné době probíhá klinická 
fáze I  testování MitoTamu na  pacientech s  ná-
dorovými chorobami. Očekáváme, že zhruba 
během jednoho roku bude tato fáze ukončena 
a že zahájíme druhou fázi testování této naděj-
né protirakovinné látky.

e-mail: Jiri.Neuzil@ibt.cas.cz 

NEW LOCALISATION TECHNIQUE 
FOR EARLY-STAGE BREAST CANCER 
USING MAGNETIC SEEDS

K. RAUS1, 2, A. FARIDOVA1, R. SIROVA3

1 Institute for the Care of Mother and Child, 
 Prague
2 Medicon, Prague

Keywords: breast, cancer, localisation, Mag-
seed, Sentimag, breast conserving surgery

INTRODUCTION
Many procedures have been used to guide for 
lesions when performing breast conserving 
surgery (BCS). We use 2 techniques: carbon 
nanoparticles or wire localization technique. 
The carbon nanoparticles are injected under 
US guidance. Wire placement needs to be per-
formed on the day of surgery under US or MMG 
guidance. Wire localisation has potential disad-
vantages such as wire displacement or delayed 
time of surgery. It was for the first time in the 
Czech Republic that we tested the Magseed 
technique.

METHODS
We recruited 20 patients with early-stage 
breast cancer who underwent BCS. 20 seeds 
were placed in the tumors (1 per patient) un-
der US guidance after biopsy verification. We 
used Sentimag probe for the seed detection. 
Patients enrolled presented Tis, T1b, T1c, T2 N0 
Mx status. All underwent sentinel node dissec-
tion using the Sentimag after previous Sienna+ 
tracer application.

RESULTS
The average interval from the seed placement to 
surgery was 8,8 days. One patient did not show 
up for surgery. The average age was 64 years. 
The average tumor size was 12 mm. The average 
time of resection was 4:45 minutes. 95% of the 
Magseeds have been recovered as confirmed 
by specimen MMG. We observed 1 clip loss as 
a result of the specimen manipulation. 10% of 
patients had positive margins. One of them had 
multifocal DCIS, and a mastectomy was per-
formed subsequently, the second underwent 
re-excision.
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CONCLUSION
Magseed could improve radiological and surgi-
cal approach to women with early-stage breast 
cancer. Our pilot study proved the feasibility 
and non-inferiority of this method as compared 
to the standard techniques.

e-mail: adela.faridova@gmail.com

ALCOHOL-ABUSE DRUG DISULFIRAM 
TARGETS CANCER VIA P97 SEGREGASE 
ADAPTOR NPL4

Z. SKROTT, M. MISTRIK, K. K. ANDERSEN, 
S. FRIIS, D. MAJERA, T. OZDIAN, 
J. BARTKOVA, P. POUCKOVA, M. HAJDUCH, 
B. CVEK, R. DESHAIES, J. BARTEK
Laboratory of Genome Integrity, Institute 
of Molecular and Translational Medicine, 
Faculty of Medicine, Palacky University 
Olomouc, Czech Republic

Key words: disulfiram, Antabuse, anti-cancer 
agent

Disulfiram, also known as Antabuse, is an old 
anti-alcohol drug that has been shown to be 
effective in various preclinical cancer models. 
However, the unknown active metabolite, the 
unclear mechanism of action and unidentified 
molecular target, all obstruct repurposing di-
sulfiram for use as an anti-cancer agent. In this 
work, we have described a new disulfiram me-
tabolite in humans, disulfiram-copper complex, 
as the active metabolite toxic to cancer cells 
and accumulating in tumours. Moreover, we 
have found that in the cells, disulfiram-copper 
complex binds to the NPL4 protein, an adap-
tor of p97 segregase, which is essential for the 
degradation of proteins involved in several reg-
ulatory and stress responses. Binding of the di-
sulfiram-copper complex to NPL4 induces its 
conformational change and aggregation. NPL4 
aggregates subsequently attract p97 and oth-
er stress proteins leading to induction of heat 
shock and unfolded protein responses, impair-
ment of protein degradation, ubiquitin stress, 
and cell death as a consequence. Collectively, 
these findings should encourage further clin-
ical tests, help clinicians to monitor the treat-

ment and identify suitable patients who might 
benefit from disulfiram. Finally, it should pro-
mote eventual repurposing of this old, safe and 
unexpansive drug to combat cancer worldwide.

e-mail: zdenek.skrott@upol.cz 

PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ FAKTORY 
NEOADJUVANTNÍ LÉČBY KARCINOMU PRSU

D. VITÁSKOVÁ1, B. MELICHAR1, 
H. KALÁBOVÁ1, Z. VLACHOVÁ1, M. ZEZULOVÁ1, 
Z. KOLÁŘ2, J. JURÁŇOVÁ3, N. ZLÁMALOVÁ4, 
D. KLOS4, H. ŠTUDENTOVÁ1

1 Onkologická klinika FN Olomouc 
2 Ústav klinické a molekulární patologie 
 FN Olomouc 
3 Hemato-onkologická klinika FN Olomouc 
4 I. chirurgická klinika FN Olomouc

Klíčová slova: karcinom prsu, neoadjuvantní 
léčba, poměr neutrofilů k  lymfocytům, poměr 
lymfocytů k  monocytům, poměr trombocytů 
k lymfocytům, systémový zánětlivý index, pato-
logická kompletní odpověď

ÚVOD
V léčbě karcinomu prsu se stále častěji využívá 
neoadjuvantní léčba. V našem centru jsme pro-
vedli retrospektivní analýzu nemocných s karci-
nomem prsu léčených různými režimy neoad-
juvantní léčby. 

METODY
V rámci studie jsme hodnotili fenotyp nádoru, 
počet periferních buněk před léčbou, poměr 
neutrofilů k  lymfocytům, poměr lymfocytů 
k  monocytům, poměr trombocytů k  lymfocy-
tům a systémový zánětlivý index ve vztahu k vý-
sledkům neoadjuvantní léčby.

VÝSLEDKY
Patologická kompletní odpověď byla zazname-
nána u 73 z 267 nemocných (27 %). Míra dosažení 
patologické kompletní odpovědi byla signifikant-
ně vyšší u nemocných s negativními hormonál-
ními receptory (HR-) a  zvýšenou expresí HER2 
(HER2+) ve srovnání s nemocnými s hormonálně 
pozitivními receptory (HR+) a bez zvýšené expre-
se HER2 (HER2-). Patologická kompletní odpo-
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věď byla spojena s  významným prodloužením 
přežití bez relapsu a celkovým přežitím. Z dalších 
parametrů byl s  odpovědí na  léčbu spojen po-
měr neutrofilů k lymfocytům. 

ZÁVĚR
Prezentovaná data potvrzují výrazné rozdíly 
v  dosažení patologické kompletní odpovědi 
mezi podskupinami podle nádorového fenoty-
pu. Dosažení patologické kompletní odpovědi 
korelovalo s  prodloužením přežití bez relapsu 
a celkovým přežitím. 

e-mail: denisa.vitaskova@fnol.cz

PŘÍPRAVA A ZAHÁJENÍ STUDIE CA-209-9KH, 
ZAHRNUJÍCÍ LÉČBU FOLFIRINOX, 
STEREOTAKTICKOU RADIOTERAPII 
A ANTI-PD-1 TERAPII PRO LOKÁLNĚ 
POKROČILÝ, INOPERABILNÍ 
ADENOKARICNOM PANKREATU

M. VOŠMIK1, B. MELICHAR2, M. PALA3, 
J. DVOŘÁK4, J. KREMPOVÁ5

1 Klinika onkologie a radioterapie 
 FN Hradec Králové 
2 Onkologická klinika FN Olomouc 
3 Ústav radiační onkologie Nemocnice 
 Na Bulovce, Praha 
4 Onkologická klinika 1. LF UK 
 a Thomayerovy nemocnice, Praha 
5 FN Hradec Králové

Klíčová slova: stereotaktická radioterapie, 
imunoterapie, karcinom pankreatu

ÚVOD
Karcinom pankreatu patří mezi nejzhoubněj-
ší onemocnění s nejhorší prognózou. Možnosti 
systémové protinádorové farmakoterapie jsou 
limitované, prakticky žádný efekt nebyl obecně 
prokázán ani ve studiích s imunoterapií.

CÍL
Cílem studie CA-209-9KH je ověřit bezpečnost 
a  možnost nastartování účinku anti-PD-1 tera-
pie pomocí stereotaktické radioterapie u lokál-
ně pokročilého, inoperabilního karcinomu pan-
kreatu po předchozí léčbě 4 cykly FOLFIRINOX 
u 20 pacientů z České republiky.

METODY
Projekt jako investigator’s initiated trial, který by 
měl probíhat ve čtyřech centrech v ČR, byl před-
ložen a  získal grantovou podporu společnosti 
Bristol-Myers Squibb. Ve  spolupráci s  clinical 
research organization byl vytvořen kompletní 
protokol studie, finační rozpočet, poučení a in-
formované souhlasy pro pacienty, byly získá-
ny souhlasy multicentrické, souhlasy lokálních 
etických komisí a  Státního úřadu pro kontrolu 
léčiv. Jako sponzor studie figuruje Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové, která s  jednotlivými 
centry jedná o  otázkách právních, finančních, 
farmacetutických apod.

Protokol studie byl schválen 23. srpna 2017, 
schválení multicentrické etické komise získal 
7. listopadu 2017, na základě požadavků Státní-
ho úřadu pro kontrolu léčiv byl protokol upraven 
19. července 2018 (verze 1.1) a  schválen Státním 
úřadem pro kontrolu léčiv 26. července 2018. 
V současné době je iniciováno centrum v Hradci 
Králové, které ke dni odeslání abstraktu zařadilo 
prvního pacienta. S ostatními centry v době ode-
slání abstraktu ještě není podepsána smlouva.

ZÁVĚR
Příprava multicentrické klinické studie jako 
investigator’s initiated trial není jednoduchá, 
vyžaduje kvalitní tým právníků, ekonomů, far-
maceutů, koordinátorů ad., spolupráci s clinical 
research organization atd. Na  druhou stranu, 
i když tato konkrétní studie nemusí posun v léč-
bě přinést, pokládáme realizaci obdobných pro-
jektů za nutnou pro hledání nových léčebných 
možností v onkologii. 

e-mail: milan.vosmik@fnhk.cz

CIRKULUJÍCÍ MIKRORNA U RAKOVINY 
KONEČNÍKU

V. VYMETALKOVÁ
Oddělení molekulární biologie nádorů 
Ústavu experimentální medicíny AV ČR, Praha 
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, 
Praha 

Klíčová slova: rakovina konečníku, mikroRNA, 
diagnostika
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ÚVOD
Cirkulující mikroRNA v  krvi představují novou 
formu biomarkerů pro diagnostiku a prognózu 
maligních onemocnění. Včasné odhalení rako-
viny konečníku je hlavním předpokladem jeho 
úspěšné léčby a snížení úmrtnosti. V naší studii 
jsme se zaměřili na cirkulující mikroRNA, které 
by mohly sloužit jako biomarkery pro včasnou 
diagnostiku, prognózu a přežívání.

METODY
Stanovovali jsme exprese 2555 mikroRNA 
u  102 vzorků tumorů a  nenádorové sliznice 
u  pacientů s  rakovinou konečníku. Jedenáct 
mikroRNA vykazovalo vztah s přežíváním bez 
recidivy po  adjuvantní terapii. Tyto kandidát-
ní mikroRNA spojené s  přežíváním pacien-
ta a  odpovědí na  léčbu byly dále studovány 
ve vzorcích plazmy od 100 jedinců s rakovinou 
konečníku ve dvou časových intervalech a ob-
držené výsledky byly porovnávány s  výsledky 
u  40 zdravých kontrol. První odběr biologic-
kého materiálu byl proveden v době diagnózy 
(tj. aktivní choroby), druhý vzorek byl odebrán 
přibližně rok od data diagnózy.

VÝSLEDKY
Identifikovali jsme specifické profily mikroRNA 
pro rakovinu konečníku, které nám umožnily 
rozlišit pacienty reagující na adjuvantní chemo-
terapii od těch, kteří na ni nereagují. Převládající 
část identifikovaných mikroRNA byla zastou-
pena členy skupiny miR-17/92. Zvýšené hladi-
ny mikroRNA-17, -18a, -18b, -19a, -19b, -20a, -20b 
a -106a v nádoru byly spojeny s vyšším rizikem 
recidivy nádoru a  jejich uměle zvýšené expre-
se v  buněčných liniích rakoviny konečníku sti-
mulovaly buněčnou proliferaci. 

ZÁVĚR
Sledování těchto mikroRNA v  exozomech izo-
lovaných z plazmy ukázalo, že jejich hladiny se 
jednak lišily mezi pacienty s  rakovinou koneč-
níku a zdravými kontrolami a  jednak korelova-
ly s  odpovědí pacienta na  léčbu. MikroRNA ze 
skupiny miR-17/92 mohou představovat nein-
vazivní biomarker, který umožňuje předpovídat 
prognózu v souvislosti s léčbou pacientů s rako-
vinou konečníku.

e-mail: veronika.vymetalkova@iem.cas.cz

PALIATIVNÍ SEMINÁŘ

SARKOM HORNÍ KONČETINY
 
J. BARKMANOVÁ
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: lymfedém, angiosarkom, Ste-
wartův-Trévesův syndrom

ÚVOD
Lymfologická ambulance Onkologické kliniky 
1. LF UK a VFN v Praze se specializuje především 
na ošetřování případů sekundárního lymfedému, 
zejména u nemocných po operacích karcinomu 
prsu, melanomu, prostaty a  gynekologických 
malignit. Lymfedém je charakterizován chronic-
ky působícím nadbytkem proteinů a tkáňového 
moku v  intersticiu, dlouhodobě probíhající zá-
nětlivou reakcí a ukládáním depozit fibrotických 
tkání. Změny, které probíhají v  intersticiu, mo-
hou vést k proliferaci buněk a hyperplazii míznic 
s tvorbou lymfatických vezikul a fistulí. V koneč-
ném stadiu mohou tyto procesy výjimečně vyús-
tit až v nádorové bujení se vznikem lymfangio-
sarkomu – tzv. Stewartův-Trévesův syndrom.
V této kazuistice chceme předvést možnost tera-
peutického využití hypertermické perfuze konče-
tiny u 82leté polymorbidní pacientky, u které ne-
přicházela v úvahu radikální operace končetiny. 

POPIS PŘÍPADU
Nemocná, která je po parciální operaci a radiote-
rapii pro karcinom prsu v roce 1996, se léčí s lym-
fedémem pravé horní končetiny od  roku 1998, 
v  péči naší ambulance je od  roku 2002. První 
příznaky se na  končetině objevily v  lednu 2017. 
Nález postupně progredoval plošně i  do  výšky, 
po bioptickém odběru se rána nezahojila a došlo 
až k exulceraci. V definitivní histologii byl popsán 
angiosarkom. Po  vyloučení generalizace nádo-
rového onemocnění jsme v  červnu přistoupili 
k hypertermické perfuzi končetiny s Alkeranem 
a Beromunem cestou mimotělního oběhu. 

ZÁVĚR
Celkový efekt terapie je velmi příznivý, došlo 
k významné regresi nádorových změn. 

e-mail: barkmanova.jaroslava@vfn.cz
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PALIATIVNÍ AMBULANCE – 
NEZBYTNÁ SOUČÁST KOMPLEXNÍ 
ONKOLOGICKÉ PÉČE

K. JIRSOVÁ
Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší

Klíčová slova: komplexní onkologická péče, 
paliativní ambulance, podpůrná léčba, časná 
integrace paliativní péče

O tom, že paliativní péče by měla být nedílnou 
součástí komplexní léčby pacientů s pokročilým 
nádorovým onemocněním, není již snad možné 
pochybovat. Vyplývá to z dat z klinických studií, 
ale i z vlastní každodenní zkušenosti a je zřejmé, 
že i celosvětově se paliativní péči a její integra-
ci do onkologické léčby věnuje velká pozornost. 
Je ale také evidentní, že při narůstajícím počtu 
onkologických pacientů, a  to i  těch v  pokroči-
lých stadiích, není snadné učinit takovou péči 
dostupnou. 

Dlouhodobou snahou našeho pracoviště je při-
blížit se světovým onkologickým centrům, kde 
je paliativní péče spolu s vlastní léčbou onko-
logickou koordinována tak, abychom dosáhli 
co nejlepší kontroly symptomů při maximál-
ní kvalitě života a  s  důrazem na  přání a  pre-
ference pacienta. V  rámci našeho centra se 
nám podařilo vybudovat ambulanci paliativní 
a  podpůrné léčby, která se snaží starat o  pa-
cienty s  pokročilým, velmi symptomatickým 
onemocněním, často s již vyčerpanou onkolo-
gickou léčbou, tak abychom udrželi co nejlepší 
kvalitu života, poskytli péči i  dalších nelékař-
ských specializací v  rámci paliativního týmu 
(sociální pracovník, psycholog, nutriční terape-
ut) a umožnili pacientům co nejkvalitnější život 
v domácím prostředí. 

Včasnou intervencí se snažíme předejít nut-
nosti hospitalizací k  řešení symptomů a v ne-
poslední řadě se snažíme poskytovat účelnou 
podporu nejen pacientům samotným, ale i je-
jich blízkým. 

e-mail: jirsova@naplesi.cz

ONKOLOGICKÝ PACIENT V ORDINACI 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

N. KRÁL
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

Klíčová slova: praktický lékař, onkologický pa-
cient, onkolog, dispenzarizace, prevence, pri-
mární péče

ÚVOD
Časná diagnostika a  následná péče o  pacien-
ty s  onkologickým onemocněním je běžnou 
náplní práce praktických lékařů. Díky tomu, 
že praktičtí lékaři hrají významnou roli v  ná-
rodních preventivních programech (scree-
ning kolorektálního karcinomu, mamografic-
ký screening), je tato péče poskytována našim 
pacientům i organizovaně. Pacienti jsou o této 
možnosti většinou dobře informováni a mnoh-
dy za  lékařem sami s žádostí o screening při-
cházejí. V  popisu práce praktického lékaře je 
věnovat se všem typům onkoprevence: primár-
ní, sekundární i  terciární. Reforma péče o  on-
kologického pacienta přináší od roku 2019 řadu 
změn. V první řadě dojde k posílení kompeten-
cí praktických lékařů. 

DISKUZE
Předností praktického lékaře je úzký kontakt 
s  pacientem a  znalost jeho rodiny. Z  rodinné 
anamnézy tak snadno vytipuje rizikového je-
dince, kterého může dále ovlivňovat a  směro-
vat. Praktičtí lékaři mají k dispozici doporučené 
postupy pro časný záchyt nádorových onemoc-
nění. Velký prostor pro onkologickou preven-
ci v ordinaci praktického lékaře nám poskytují 
preventivní prohlídky, které jsou realizovány 
v  pravidelných intervalech, ale také možnost 
krátkých intervencí v  rámci návštěv pacienta 
i za jiným účelem (odvykání kouření). 

Do  našich ordinací se však vrací i  pacienti 
po  prodělaném onkologickém onemocně-
ní ve  fázi probíhající onkologické léčby nebo 
po jejím ukončení. Obrací se na nás většinou 
s  problémem, který s  jejich základní diagnó-
zou zdánlivě nesouvisí, avšak musíme ji brát 
vždy v úvahu. Nová reforma péče o onkologic-
kého pacienta má posílit úlohu praktického 
lékaře především v oblasti terciární prevence, 
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tedy prevence návratu onemocnění po úspěš-
né léčbě, ale zároveň i  časného záchytu dal-
ších malignit.

ZÁVĚR
Praktičtí lékaři budou dispenzarizovat část on-
kologických pacientů a onkologové budou mít 
větší prostor na  léčbu nových pacientů či pa-
cientů v aktivní léčbě. Následující roky ukážou, 
zda od  myšlenky dojde k  realizaci a  nakolik 
bude chystaná změna ve  skutečnosti příno-
sem. Nejdůležitějším aspektem je kvalitní, do-
stupná a racionální péče pro naše onkologické 
pacienty. 

e-mail: norbert.kral@seznam.cz

VÝZNAM NUTRIČNÍ PÉČE V ONKOLOGII

V. MAŇÁSEK
Komplexní onkologické centrum Nemocnice 
Nový Jičín

Klíčová slova: malnutrice, nutriční intervence, 
sarkopenie, nutriční screening, parenterální vý-
živa

Nutriční péče je nedílnou součástí komplexní 
protinádorové strategie. Malnutrice se ztrátou 
svalové hmoty a bílkovin má už v iniciální fázi 
závažné důsledky (riziko selhání protinádoro-
vé léčby, nižší pravděpodobnost dosažení re-
mise, zvýšený výskyt komplikací, nežádoucí 
účinky onkologické léčby, pokles výkonnosti, 
zvýšenou mortalitu. Při stresovém hladovění 
může být navíc malnutrice dlouho masková-
na. Obecně je znám termín sarkopenická obe-
zita, která je důkazem toho, že podvyživeného 
nemocného nemusíme poznat „na  první po-
hled“ a že je zcela zásadní adekvátní nutriční 
screening.

V  rámci vystoupení na  kolokviu bude prezen-
tována kazuistika pacienta s  generalizovaným 
karcinomem tlustého střeva, u  kterého byla 
specifická protinádorová terapie včetně cílené 
léčby umožněna jen díky nutriční intervenci, 
a to včetně doplňkové parenterální výživy. 

e-mail: viktor.manasek@nnj.agel.cz

LAXATIVA A PURGATIVA V PRŮBĚHU ČASU

K. NESMĚRÁK
Katedra analytické chemie PřF UK, Praha

Klíčová slova: laxativa, historie farmacie, his-
torie medicíny

Od  nepaměti spojují lidé zdraví s  kvalitou své-
ho zažívání. Už nejstarší lékařské texty (Ebersův 
papyrus) uvažují o možnosti, že nemoc je ná-
sledkem rozkladu potravy v gastrointestinálním 
traktu. Hippokratova definice humorální teorie 
pak nemoc považuje za následek nerovnováhy 
tělesných šťáv, kterou je možné obnovit vnějším 
zásahem. Hlavní metodou byla – vedle pouštění 
krve – purgace, tedy očišťování pomocí emetik 
(dávidel) a  laxativ (projímadel). Jedna z  lékař-
ských zásad té doby zněla: Qui bene purgat, 
bene curat! Tedy v  překladu: Kdo dobře čistí, 
dobře léčí.

Zprvu byly k tomuto účelu používány látky rost-
linného původu: senna, aloe, ricin, rebarbora, ja-
lapa. S rozvojem chemických znalostí k nim při-
byly látky původu minerálního či syntetického. 
Oblíbené byly anorganické sloučeniny antimo-
nu (antimonové poháry, tzv. věčné pilulky), síran 
sodný (Sal mirabile Galuberi) aj. Z oblasti orga-
nických sloučenin se uplatnily glycerin nebo fe-
nolftalein, jehož projímavé vlastnosti byly odha-
leny zvláštní náhodou. K  úpravě pravidelného 
vylučování se ale využívala i řada mechanických 
postupů, například masáž abdominální oblasti. 

e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz

DATA Z KLINICKÉ STUDIE PALINT – 
MOŽNOSTI A ÚSKALÍ ČASNÉ INTEGRACE 
PALIATIVNÍ PÉČE

L. POCHOP, O. SLÁMA, L. SVĚTLÁKOVÁ, 
O. BÍLEK, J. ŠEDO, R. VYZULA
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

Klíčová slova: časná integrace, paliativní péče, 
studie

Model tzv. časné integrace paliativní péče pro-
kázal u  pacientů s  pokročilým onkologickým 
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onemocněním v zahraničních kontrolovaných 
studiích příznivý vliv na  kvalitu života, na  ra-
cionální využití nákladů v závěru života a v ně-
kolika studiích také i na celkové přežití. Studie 
PALINT (randomizovaná, kontrolovaná klinická 
studie srovnávající model integrované paliativ-
ní péče se standardní onkologickou péčí u pa-
cientů s  pokročilými solidními nádory) měla 
za  cíl ověřit, zda je tento model pro pacienty 
prospěšný i v podmínkách komplexního onko-
logického centra v České republice. Pacientům 
byla účast ve studii nabízena jejich ošetřujícími 
onkology. 

V  průběhu 2 let jsme předpokládali zařazení 
250 pacientů. Přes maximální úsilí se nám po-
dařilo zařadit pouze 122 pacientů. Studie byla 
ošetřujícími lékaři nabídnuta méně než 30 % 
vhodných pacientů, účast odmítlo 29 % oslo-
vených pacientů. V  zařazeném souboru nebyl 
prokázán signifikantní přínos časné paliativní 
intervence na kvalitu života (primární cíl studie) 
v  průběhu protinádorové paliativní léčby. Čas-
ná integrace paliativní péče ale měla významný 
vliv na trajektorii pacienta zdravotnickým systé-
mem na  konci života (čerpání péče, nákladná 
léčba v závěru života, místo úmrtí). 

Výsledky studie otevírají nad modelem časné 
integrace paliativní péče řadu otázek: Jaká je 
potřebná struktura a intenzita paliativní inter-
vence? Kým a  kdy má být poskytována? Jak 
má být pacientům nabízena? Tyto otázky je 
třeba zodpovědět v  rámci dalších klinických 
studií. 

Práce byla podpořena grantem AZV 15-33590A. 

e-mail: pochop@seznam.cz

HYPERTERMICKÁ PERFUZE KONČETIN 
U NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ

M. ŠPAČEK1, P. MITÁŠ1, M. VOČKA2, 
L. LACINA3, G. HODKOVÁ1, J. TRNKA4, 
I. KRAJSOVÁ3, L. PETRUŽELKA2, 
Z. MATĚJOVSKÝ5, D. ZOGALA6, J. LINDNER1

1 II. chirurgická klinika kardiovaskulární 
 chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze 
2 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
3 Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN 
 v Praze 
4 Oddělení radiační ochrany Ústavu nukleární 
 medicíny 1. LF UK a VFN v Praze 
5 Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice 
 Na Bulovce, Praha 
6 Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN 
 v Praze

Klíčová slova: izolovaná perfuze, melfalan, sar-
kom měkkých tkání, maligní melanom, TNFα

ÚVOD
Izolovaná perfuze končetin s  použitím TNFα 
a  melfalanu je v  kombinaci s  následnou kom-
pletní resekcí tumoru efektivní metoda léčby 
u nemocných s primárně chirurgicky nereseko-
vatelným sarkomem měkkých tkání končetin 
a  je spojena se záchranou končetiny až v 70 % 
případů. Tato metoda je indikována též u části 
nemocných s maligním melanomem končetin 
s četnými intranzitními metastázami, kteří sou-
časně nemají metastázy vzdálené.

MATERIÁL A METODY
Na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chi-
rurgie VFN v Praze jsme zahájili program izo-
lované perfuze v roce 2009, následně od roku 
2011 s  možností použití TNFα. Z  celkového 
počtu 65 izolovaných perfuzí bylo 10 výkonů 
na horní končetině, 55 bylo provedeno pro ná-
lez na  dolní končetině. Ve  12 případech jsme 
použili TNFα spolu s melfalanem, v ostatních 
případech byla indikována izolovaná perfuze 
pouze v  kombinaci s  hypertermií a  melfala-
nem (v  naprosté většině případů u  pacien-
tů s  maligním melanomem). Peroperační 
monitoring pomocí prekordiálního snímání 
radioaktivity Tc značeného albuminu použí-
váme standardně u izolované perfuze s použi-
tím TNFα a melfalanu. 
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VÝSLEDKY
Z  hlediska peroperační bezpečnosti pacien-
tů ve  smyslu monitorace úniku jsme doposud 
nemuseli přistoupit k  předčasnému ukončení 
izolované perfuze. Standardní únik perfuzátu 
do  systémové cirkulace se obvykle pohybuje 
mezi 1–2 %. Mezi časné chirurgické komplikace 
po výkonu patří erytém a otok končetiny, někdy 
déle přetrvávající hyperpigmentace. V  jednom 
případě si léčba vyžádala fasciotomii přední-
ho bércového prostoru. U dvou pacientů došlo 
ke dřeňovému útlumu, který se podařilo bez ná-
sledků zvládnout. 

ZÁVĚR
Hypertermická izolovaná perfuze s  použitím 
kombinace tasonerminu a  melfalanu je vý-
znamnou pomocí v  léčbě lokálně neresekova-
telných nebo obtížně resekovatelných sarkomů 
měkkých tkání končetin. Metoda umožňuje 
s  vysokou četností dosáhnout lokální kontroly 
nádoru a u většiny nemocných zabránit mutilu-
jící resekci nebo amputaci končetiny. Výhodou 
metody v  neoadjuvantním režimu je možnost 
prakticky současné systémové chemoterapie 
bez nutnosti jejího časového odkladu. Izolo-
vaná perfuze je bezpečná metoda léčby také 
u  nemocných s  lokálně pokročilým maligním 
melanomem končetiny, u  nichž dosahuje ob-
jektivních léčebných odpovědí a  nízké lokální 
i  systémové toxicity. Kombinace tasonerminu 
s melfalanem zajišťuje lepší léčebnou odpověď 
než použití samotného melfalanu i v této indi-
kaci. Hypertermická izolovaná perfuze by měla 
být prováděna ve  specializovaných centrech 
s funkčním mezioborovým týmem. 

e-mail: mirekspacek@seznam.cz

MODERNÍ TECHNIKY RADIOTERAPIE 
V PALIATIVNÍCH INDIKACÍCH

J. VALCHÁŘ
Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší

Klíčová slova: radioterapie, paliativní indikace, 
omezená dostupnost

Radioterapie je nedílnou součástí komplexní 
onkologické léčby zhoubných nádorových one-

mocnění. Progresivní rozvoj tohoto medicínské-
ho oboru a jeho neustálé zdokonalování umož-
ňuje především díky moderním technikám 
nejen přesnější zaměření a následnou distribuci 
dávky záření do cílových oblastí určených k léč-
bě, ale i větší šetření okolních tkání. Paliativní ra-
dioterapie patří standardně do spektra modalit, 
které se uplatňují v komplexní onkologické péči. 
V  České republice však narážíme na  problém 
s  její časnou indikací, a  to zejména vlivem její 
omezené dostupnosti. Vybraná kazuistika po-
ukazuje nejen na profit pacienta z indikace pa-
liativní radioterapie, ale zároveň připomíná ně-
které moderní vysoce specifické techniky, které 
lze využít v léčbě nádorových onemocnění. 

e-mail: valchar@naplesi.cz

POSTIŽENÍ JÍCNU U PACIENTŮ LÉČENÝCH 
PRO PLICNÍ KARCINOMY

S. VOKURKA
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK 
v Plzni a FN Plzeň

Klíčová slova: jícen, karcinom plic, ezofagitida, 
kandidóza, radioterapie, nežádoucí účinky, pod-
půrná léčba, ošetřovatelství, stent

ÚVOD
Jícen je orgán s rizikem komplikací při onkolo-
gickém plicním postižení a  jeho léčbě. Kromě 
komprese nebo infiltrace jícnu malignitou jsou 
významnými problémy především ezofagitida 
(mukozitida jícnu) související s  chemoterapií 
a  radioterapií a  následně pak chronické, spíše 
méně časté, ale z  pohledu možných následků 
a  kvality života velmi významné komplikace, 
které zahrnují fibrotizaci, stenózy, perforace 
a píštěle jícnu. U pacientů se však objevují také 
slizniční infekce mykotické (kandidóza, respek-
tive moniliáza jícnu), možnost refluxní ezofagiti-
dy a také sekundárního karcinomu.

METODY
Poškození jícnu prakticky bez ohledu na  etio-
logii se projevuje nejčastěji diskomfortem, až 
bolestí za  sternem, podél páteře, při polykání 
(odynofagie), polykacími obtížemi (dysfagie), 
případně celkovými projevy zánětu a  infekce. 
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Ověření charakteru, rozsahu a  tíže komplikací 
v oblasti jícnu umožňují zobrazovací (CT, RTG po-
lykacího aktu) a endoskopické metodiky, které se 
s výhodou využívají i k zajištění zavedení samo-
expandibilních stentů v  případě řešení stenóz, 
píštělí a perforací. Endoskopii je nutno provádět 
obezřetně z důvodu rizik traumatu a perforace.

ZÁVĚR
V  péči o  pacienta podstupujícího léčbu pro 
plicní karcinom je nutné myslet také na  rizika 
postižení jícnu. Jejich včasná diagnostika, diet-
ní a  ošetřovatelská opatření (poloha, nutriční 
péče) a vhodné medikace (analgetika opiodní, 
inhibitory protonové pumpy, prokinetika itoprid 
nebo metoklopramid, antimykotika, antibioti-
ka) či endoskopické intervence jsou zásadní. 

e-mail: vokurka@fnplzen.cz

NOVINKY V SYSTÉMOVÉ LÉČBĚ 
KARCINOMU PLIC

M. ZEMANOVÁ
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: karcinom plic, imunoterapie, 
atezolizumab, durvalumab, nivolumab, pemb-
rolizumab

Plicní rakovina je smrtelná do  5 let u  85–90 % 
nově zjištěných případů. Plicní nádory mají vy-
sokou četnost mutací, a proto patří k nádorům 
s dobrou odpovědí na protinádorovou imunote-
rapii pomocí inhibitorů kontrolních bodů buňky 
(tzv. check-point inhibitory). Jsou jimi mono-
klonální protilátky proti receptoru PD-1 (nivolu-
mab, pembrolizumab) nebo proti ligandu PD-L1 
(atezolizumab, durvalumab), které již byly regis-
trovány pro klinické podávání u nádorů plic.

Přelomem ve 2. (a další) linii léčby pokročilého 
nemalobuněčného plicního karcinomu je dří-
ve nedosažený medián přežití nad 12 měsíců 
a tento prospěch se týká zejména nemocných 
s vysokou expresí PD-L1. 

Přelomem v 1. linii léčby pokročilého nemalobu-
něčného plicního karcinomu u nemocných s vy-
sokou expresí PD-L1 (TPS > 50 %) je významně 

vyšší účinnost monoterapie pembrolizumabem 
oproti standardní chemoterapii s  mediánem 
přežití nad 20 měsíců. U  nemocných s  nízkou 
nebo zcela negativní expresí PD-L1 je kombi-
nace chemoterapie a  imunoterapie významně 
lepší než chemoterapie samotná, s  mediány 
přežití v  různých hodnoceních 15,2–23,7 měsí-
ce, což je dvojnásobek výsledků dosahovaných 
chemoterapií samotnou. 

Přelomem u  inoperabilního nemalobuněčné-
ho plicního karcinomu léčeného radikální che-
moradioterapií je významné prodloužení dvou- 
a  tříletého přežití, což znamená po  20 letech 
léčebné stagnace dvojnásobně vyšší pravděpo-
dobnost potenciálního vyléčení.

Přelomem u malobuněčného karcinomu exten-
zivního stadia je významné prodloužení přežití 
a  dosažení významně vyššího počtu dlouhodo-
bých remisí přidáním atezolizumabu ke  stan-
dardní chemoterapii karboplatina plus etopozid. 

e-mail: milada.zemanova@vfn.cz

NEUROONKOLOGICKÁ SEKCE

KOMBINOVANÁ ONKOLOGICKÁ LÉČBA PRO 
INOPERABILNÍ PROGRESI A SIGNIFIKANTNÍ 
REZIDUA U NÍZKOSTUPŇOVÉHO GLIOMU 
(VOLUMETRICKÁ STUDIE)

R. BARTOŠ1, A. MALUCELLI1, M. SAMEŠ1, 
D. ŠMEJKALOVÁ-MUSILOVÁ2, F. TŘEBICKÝ3

1 Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a.s., 
 Ústí nad Labem 
2 Oddělení radiační onkologie Krajské zdravotní, a.s., 
 Ústí nad Labem 
3 Ústav radiační onkologie Nemocnice 
 Na Bulovce, Praha

Klíčová slova: nízkostupňový gliom, inoperabi-
lita, signifikantní reziduum

ÚVOD
Snažíme se vyhodnotit grafický efekt (pomocí 
manuální počítačové volumetrie navigačního 
softwaru Stealth Medtronic) kombinované ra-
diochemoterapie (54Gy RT + temozolomide) 
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u nízkostupňového gliomu, vstupním kritériem 
je významné reziduum (6 pacientů) či inopera-
bilní progrese po době > 1 roku (7 pacientů).

METODY
U všech pacientů byla primární snaha o maxi-
mální chirurgickou radikalitu operace, od roku 
2014 sledujeme IDH a  1p/19q status, v  případě 
progresí jsme vyloučili přítomnost postkon-
trastního enhancementu a  byla provedena 
MRS nebo FLT/FDG PET k  vyloučení upgradu 
tumoru.

VÝSLEDKY
Výsledky redukce objemu nádorů jsou hod-
noceny  % regresí i  v  cm3 v  T1 a  T2 vážených 
scanech. V T1W/T2W došlo po průměrné době 
11 měsíců k  průměrné 87% (43–100%) / 72% 
(41–100%) redukci objemu nádoru. Ke vzniku in-
tratumorálních cyst došlo u  8 pacientů (62 %). 
V  této skupině pacientů jsme nezaznamenali 
závažné vedlejší nežádoucí účinky radioterapie. 

ZÁVĚR
Závěrem bychom rádi na několika dalších zají-
mavých kazuistikách diskutovali indikaci onko-
logické léčby u tohoto onemocnění. 

e-mail: robert.bartos@kzcr.eu

HODNOCENÍ MUTACE IDH 1 A 2 U GLIÁLNÍCH 
NÁDORŮ – RETROSPEKTIVNĚ PROSPEKTIVNÍ 
STUDIE A JEJÍ KLINICKÉ DOPADY

O. KALITA1, J. EHRMANN2, L. TUČKOVÁ2, 
Z. ŠPORÍKOVÁ3, M. HAJDÚCH3, D. VRÁNA4

1 Neurochirurgická klinika LF UP v Olomouci 
 a FN Olomouc
2 Oddělení klinické a molekulární patologie 
 LF UP v Olomouci a FN Olomouc
3 Ústav molekulární a translační medicíny 
 LF UP v Olomouci
4 Onkologická klinika LF UP v Olomouci 
 a FN Olomouc

Klíčová slova: gliom, IDH mutace

ÚVOD
Mutační status IDH 1 a  2 se stal základem 
klasifikace neuroepiteliálních nádorů podle 

WHO z roku 2016. Jedním z požadavků na bio-
markery nově implementované do nové klasi-
fikace bylo jejich snadné a  cenově dostupné 
vyšetření. U IDH se nejčastěji vyskytuje kano-
nická mutace IDH 1 (R132H) a  je standardně 
verifikovaná pomocí imunohistochemické 
metodiky. V nepoměrně menším procentu se 
vyskytují i další nekanonické IDH mutace 1 a 2, 
jako jsou R132C a  T172K. Tyto mutace nelze 
odhalit pomocí standardních imunohistoche-
mických metod a nádory jsou hodnoceny jako 
falešně negativní.

METODY
Na  vzorcích gliálních nádorů operovaných 
na neurochirurgické klinice LF UP v Olomouci 
a FN Olomouc je standardně od roku 2011 pro-
váděna v  prvním čtení imunohistochemická 
identifikace mutace IDH (R132H). Na  souboru 
132 pacientů bylo mezi lety 2011–2013 retrospek-
tivně a mezi lety 2013–2018 prospektivně prove-
deno ověření mutačního statusu IDH pomocí 
metodiky CADMA (Competitive Amplification 
of Differentially Melting Amplicons) PCR a Mi-
Seq (next generation sequencing na platformě 
Illumina). Byla hodnocena jednak diskonkor-
dance mezi imunohistochemickým a PCR vy-
šetřením u  mutačně pozitivních IDH nádorů, 
a  nadto i  PCR verifikovaný výskyt nekanonic-
kých mutací u  imunohistochemicky mutačně 
negativních IDH nádorů. Byla potvrzena vyso-
ká shoda mezi imunohistochemickou a  PCR 
technikou u nádorů s IDH kanonickou mutací 
(R132H). U pacientů s imunohistochemicky ne-
potvrzenou IDH mutací byly odhaleny IDH ne-
kanonické mutace v závislosti na věku: u  10 % 
pacientů mladších 55 let a jen u 0,1 % pacientů 
starších 55 let.

ZÁVĚR
Z  uvedeného vyplývá vhodnost doplnit PCR 
vyšetření IDH mutací u  gliomů bez imunohis-
tochemicky prokázané mutace, a to především 
u mladších pacientů. IDH status je důležitý ne-
jen pro klasifikaci nádoru, ale také pro stanove-
ní strategie léčby. 

e-mail: ondrej.kalita@fnol.cz
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GLIOART. INVESTIGÁTOREM INICIOVANÁ 
AKADEMICKÁ KLINICKÁ STUDIE –
PROSPEKTIVNÍ, RANDOMIZOVANÁ ANALÝZA 
RECIDIV GLIOBLASTOMŮ (PATTERNS 
OF FAILURE) A ZÁVISLOST NA TAKTICE 
ADJUVANTNÍ RADIOTERAPIE (STANOVENÍ 
CÍLOVÝCH OBJEMŮ DLE RTOG VS. EORTC)

T. KAZDA1, 4, P. ŠLAMPA1, R. LAKOMÝ2, 
R. JANČÁLEK3, O. SLABÝ4

1 Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ, Brno 
2 Klinika komplexní onkologické péče LF MU 
 a MOÚ, Brno 
3 Neurochirurgická klinika  LF MU a FN 
 u sv. Anny v Brně 
4 CEITEC MU, Brno

Klíčová slova: recidiva glioblastomů, radiotera-
pie, studio GlioART

Standardní součástí pooperační léčby gliob-
lastomů je radioterapie. Existuje několik rov-
nocenných přístupů ve  stanovení (konturo-
vání) klinických cílových objemů, které jsou 
následně ozařovány. Dvěma základními pří-
stupy je postup „americký“ dle Radiation 
Therapy Oncology Group (RTOG contouring 
approach s  definicí dvou cílových objemů) 
a  postup „evropský“ dle European Organisa-
tion for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC contouring approach s  definicí jed-
noho cílového objemu). Lze předpokládat, že 
různé postupy radioterapie nebudou mít vý-
znamný vliv na  celkové přežití, nicméně do-
sud nebylo provedeno žádné randomizované 
srovnání zmiňovaných dvou hlavních kontu-
rovacích strategií a v praxi se často postupuje 
i  dle zvyklostí daného pracoviště. Z  pohledu 
radioterapie je kromě hodnocení tradičních 
léčebných výsledků (celkové přežití, doba 
do  progrese apod.) důležité také prostorové 
hodnocení následných recidiv, a to ve vztahu 
k  původní radioterapii, tedy k  oblastem, kde 
byla původně aplikována vysoká dávka záře-
ní (tzv. patterns of failure – recidivy centrální, 
marginální, distantní apod.). 

V přednášce bude představena nová, investigá-
torem iniciovaná prospektivní, randomizovaná 
studie (GlioART). Jde o  explorační hodnocení 
patterns of failure v  závislosti na  strategii sta-

novení cílových objemů v  radioterapii gliob-
lastomů s  validním hodnocením progrese dle 
RANO kritérií a  s  moderní vysoce konformní 
radioterapií s  modulovanou intenzitou svazku. 
Cílem je prokázat, že při způsobu konturování 
dle European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (na  jeden cílový objem) 
není větší zastoupení marginálních recidiv než 
při konturování dle Radiation Therapy Oncology 
Group. 

Podpořeno MMCI 00209805, CEITEC 2020 
(LQ1601) a  granty NV 18-03-00469 a  NV18-03-
00398. 

e-mail: tomas.kazda@mou.cz

PŘEŽÍVÁNÍ NEMOCNÝCH PO RERESEKCI 
RECIDIVUJÍCÍHO GLIOBLASTOMU

M. KULLE, J. MRAČEK, J. MORK, V. PŘIBÁŇ
Neurochirurgická klinika FN Plzeň

Klíčová slova: glioblastom, recidiva, reresekce

Glioblastomy patří mezi nejmalignější ná-
dorová onemocnění, která mají i  přes sou-
časnou komplexní léčbu fatální prognózu. 
Optimální léčba při recidivě nádoru je stále 
předmětem diskuzí. Indikace reresekce závisí 
na  řadě faktorů a názory na  její benefit jsou 
stále kontroverzní. Některé práce prokazují 
prodloužení celkového přežití po  reoperaci, 
jiná sdělení ukazují pouze její minimální vliv 
na prognózu. 

V  naší studii retrospektivně hodnotíme dopad 
operace recidivy glioblastomu na  prognózu 
nemocných, analyzujeme důvody pro indikaci 
reoperace a korelujeme interval celkového pře-
žívání a kvality života nemocných s dalšími rele-
vantními faktory. 
 
e-mail: kullem@fnplzen.cz
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DLOUHODOBÉ PŘEŽÍVÁNÍ NEMOCNÝCH 
S GLIOBLASTOMEM

J. MRAČEK1, Z. MRAČEK1, O. SLABÝ2, 
V. PŘIBÁŇ1

1 Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni 
 a FN Plzeň
2 CEITEC MU, Brno

Klíčová slova: glioblastom, dlouhodobé přeží-
vání

Ve svém sdělení nás autoři seznámí s  raritním 
případem nemocného s  glioblastomem, který 
přežíval neuvěřitelných 58 let. 

e-mail: mracek@fnplzen.cz

LÉČBA ATYPICKÝCH MENINGEOMŮ 

M. NEVŠÍMAL, M. BOMBIC, J. FIEDLER, 
V. CHLOUBA, O. TEPLÝ
Nemocnice České Budějovice

Klíčová slova: meningeom, stadium II

Při příznivé anatomické lokalitě znamená me-
ningeom většinou radost z  operace pro neu-
rochirurga a při současném dodržení radikality 
resekce navíc i vyléčení pro pacienta. Nicméně 
asi 5–7 % všech meningeomů splňuje histopato-
logická kritéria skupiny atypických (stupeň II dle 
WHO) a i přes operační radikalitu Simpson I a II 
(gross-total resection) jich recidivuje přibližně 
40 % během 5 let. U biologicky ještě agresivněj-
ších, anaplastických meningeomů (stupeň III 
dle WHO) panuje převážně shoda v  názorech 
na  jejich léčbu, zatímco u  atypických menin-
geomů tolik ne. 

Předmětem tohoto sdělení je představení na-
šeho souboru pacientů s atypickým meningeo-
mem v období 2005–2018: výsledky, léčba a pře-
hled světové literatury. 

e-mail: mnevsimal@seznam.cz

PREDIKCE REKURENCE MENINGEOMŮ 
ZA VYUŽITÍ MIRNA PROFILOVÁNÍ

H. SLAVÍK, V. BALIK, J. SROVNAL, 
T. LAUSOVÁ, J. VRBKOVÁ, A. ŘEHULKOVÁ, 
S. GURSKÁ, M. HAJDÚCH
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP 
v Olomouci a FN Olomouc

Klíčová slova: meningeom, rekurence, 
miRNA

ÚVOD
Meningeomy představují asi 20 % diagnostiko-
vaných intrakraniálních nádorů a obvykle bývají 
benigní. V některých případech však po chirur-
gickém odstranění tumoru dochází k  relapsu 
a někdy i k progresi. MiRNA představují poten-
ciální diagnostický nástroj k  určení prognózy 
onemocnění. 

CÍL
Cílem bylo sestavit klinicky využitelný diagnos-
tický panel pro odhad pravděpodobnosti reku-
rence s využitím FFPE tkání resekovaných me-
ningeomů. 

METODY
Ve screeningové fázi bylo analyzováno 30 vzor-
ků nerekurentních nádorů a 30 párových vzor-
ků od 15 rekurentních pacientů pomocí micro- 
array (Affymetrix). V následné validační fázi bylo 
testováno 32 rekurentních a 32 nerekurentních 
pacientů pomocí RT-qPCR pro 16 kandidátních 
miRNA vybraných ve screeningové fázi. Pomocí 
metody „Leave one out cross validation“ byl se-
staven 7-miRNA model pro predikci rekurence, 
který byl následně ověřován ve finální validační 
fázi zahrnující 58 rekurentních a 133 nerekurent-
ních pacientů. 

VÝSLEDKY A ZÁVĚRY
Ve screeningové fázi bylo identifikováno 54 di-
ferenciálně exprimovaných miRNA mezi oběma 
skupinami pacientů (rekurentní vs. nerekurent-
ní). Z  nich bylo vybráno 16 kandidátních miRNA 
pro následnou validaci. Jako finální model byl 
vyhodnocen soubor 3 predikujících miRNA 
v  kombinaci s  adjustačními faktory, jako jsou 
věk, grade, pohlaví a přítomnost jiných nádorů. 
Tento model je schopný predikovat rekurenci 
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u pacientů s meningeomem s 81% senzitivitou 
a 71% specificitou. 

Projekt byl finančně podpořen granty IGA_
LF_2018_005 a AZV 15-29021A. 

e-mail: hanusslavik@seznam.cz

ÚLOHA TGFβ-1 V REGULACI EXPRESE 
FIBROBLASTOVÉHO AKTIVAČNÍHO 
PROTEINU V GLIOBLASTOMECH

Z. VANÍČKOVÁ1, E. KŘEPELA1, M. ZUBAĽ1, 
P. BUŠEK1, D. NETUKA2, F. KRAMÁŘ2, 
R. TOMÁŠ3, R. BARTOŠ4, A. ŠEDO1

1 Laboratoř biologie nádorové buňky 
 Ústavu biochemie a experimentální onkologie 
 1. LF UK, Praha 
2 Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 
 ÚVN – VFN Praha
3 Neurochirurgické oddělení, Nemocnice 
 Na Homolce, Praha
4 Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a.s., 
 Ústí nad Labem

Klíčová slova: fibroblastový aktivační protein, 
glioblastom, TGFβ-1 signalizace

ÚVOD
Fibroblastový aktivační protein je prolin-speci-
fická proteáza, která se ve zvýšeném množství 
vyskytuje v  mnoha solidních nádorech včetně 
glioblastomů. Fibroblastový aktivační protein se 
nachází jak na gliomových, tak na stromálních 
buňkách nádorového mikroprostředí gliob-
lastomů. Cílem této práce bylo popsat úlohu 
TGFβ-1 v  regulaci exprese fibroblastového akti-
vačního proteinu v glioblastomech.

METODA
Enzymovou aktivitu fibroblastového aktivační-
ho proteinu jsme stanovili kinetickou metodou 
s použitím specifického fluorogenního substrá-
tu N-chinolin-4-karbonyl-D-Ala-Pro-AMC. Me-
todou ELISA jsme stanovili koncentrace fibrob-
lastového aktivačního proteinu a TGFβ-1. 

Naše experimenty ukázaly, že rekombinantní 
TGFβ-1 indukuje zvýšení exprese fibroblastové-
ho aktivačního proteinu u  nekmenových glio-

mových buněčných linií (linie U87, U251 a U118) 
i  lidských mozkových vaskulárních pericytů. 
TGFβ-1 však tento efekt (produkce fibroblasto-
vého aktivačního proteinu) neměl u  linií kme-
nových gliomových buněk, které byly odvozeny 
z  glioblastomů, ani u  linie lidských umbilikál-
ních endoteliálních buněk.

Metodou ELISA jsme prokázali, že buňky U87 
secernují do kultivačního media TGFβ-1 protein. 
Kultivace těchto gliomových buněk se syntetic-
kými inhibitory TGFβ receptoru A8301 a  A7701 
potlačila nejen efekt rekombinantního TGFβ-1 
na produkci fibroblastového aktivačního protei-
nu, ale rovněž vyvolala významný pokles nesti-
mulované hladiny fibroblastového aktivačního 
proteinu v buňkách U87. 

VÝSLEDKY
Na  souboru tkáňových vzorků glioblastomů 
od  46 pacientů včetně 13 párových vzorků 
glioblastomů z  reoperací jsme stanovili en-
zymovou aktivitu fibroblastového aktivačního 
proteinu, koncentraci FAP proteinu a  koncen-
traci TGFβ-1 proteinu. Aktivita i koncentrace fi-
broblastového aktivačního proteinu pozitivně 
a statisticky významně korelovala s koncentra-
cí TGFβ-1 u  primárních glioblastomů, ale nikoli 
u rekurentních glioblastomů. Hladina fibroblas-
tového aktivačního proteinu ani TGFβ-1 nebyla 
statisticky významně rozdílná mezi primárními 
a rekurentními glioblastomy. Předběžné výsled-
ky imunohistochemických analýz naznačují, že 
v  primárních i  rekurentních glioblastomech 
je fibroblastový aktivační protein lokalizován 
na  části buněk exprimujících NG2, SMA, TE-7 
a PDGFRβ. 

ZÁVĚR
Naše výsledky ukazují, že TGFβ-1 signalizace se 
podílí na  zvýšení exprese fibroblastového akti-
vačního proteinu v  nádorovém mikroprostředí 
glioblastomů.
 
Podpořeno granty AZV15-31379A, Progres 
Q28/1LFUK a EATRIS-CZ LM2015064.

e-mail: zvani@lf1.cuni.cz
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PREVENCE V ONKOLOGII 
A DISPENZARIZACE 
PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

ČASNÁ DETEKCE KARCINOMU PANKREATU

J. ŠKRHA1, P. FRIČ2, P. ŠKRHA3, P. BUŠEK4, 
A. ŠEDO4

1 III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
2 Interní klinika ÚVN – VFN, Praha 
3 II. interní klinika 3. LF UK 
 a FN Královské Vinohrady, Praha 
4 Ústav biochemie a experimentální onkologie 
 1. LF UK, Praha

Klíčová slova: karcinom pankreatu, diabetes 
mellitus, váhový úbytek, časné markery, prak-
tický lékař, diabetolog

ÚVOD
Většina příznaků uváděných při diagnostice 
karcinomu pankreatu je pozdních, neboť se 
vyskytují ve  stadiu již rozvinutého onemocně-
ní. Až 80 % případů karcinomu pankreatu je 
provázeno diabetem nebo prediabetem, kte-
rý je prvním projevem tohoto onemocnění asi 
v  60–70 %, kdežto u  zbývajících osob se karci-
nom vyskytuje u pacientů s delší dobou trvání 
diabetu. V  prvním případě jde o  diabetes T3c, 
a nikoli o diabetes 2. typu, jak se obvykle klasi-
fikuje, neboť tento diabetes je přímo způsoben 
samotným nádorem. Vedle čerstvě zachycené-
ho diabetu anebo prediabetu je v časné fázi je-
diným provázejícím příznakem úbytek na váze. 
Ve druhém případě jde o diabetiky s déle trvají-
cím onemocněním, většinou diabetem 2. typu, 
u  nichž došlo ke  zhoršení kompenzace diabe-
tu a současně k váhovému úbytku. V obou pří-
padech nemá váhový úbytek jasné vysvětlení 
a  není podmíněn vědomými úpravami v  dietě 
pacienta.

CÍL A METODY
Uvedené první příznaky mají vést lékaře primár-
ního kontaktu (praktického lékaře nebo diabe-
tologa) k  podezření na  karcinom pankreatu 
a k následnému odeslání pacienta ke gastroen-
terologovi. Podobně pokud se při antidiabetické 
léčbě nedaří zlepšit kompenzaci a pacient dále 
hubne, je indikováno další vyšetření u  gastro-

enterologa. Vyšetření klasických markerů (CEA, 
CA19-9) není dostatečně senzitivní, a  proto se 
hledají další ukazatelé (například mikroRNA), kte-
ré však zatím nejsou pro rutinní klinickou praxi 
dostupné. Perspektivní jsou miRNA 196 a  200, 
jejichž zvýšená exprese byla zjištěna u karcino-
mu pankreatu. Další možností je stimulační test 
s  vyšetřením hormonů (pankreatického poly-
peptidu, glukóza-dependentního inzulinotrop-
ního peptidu a inzulinu). Současně jsou indiko-
vány zobrazovací metody s vysokou rozlišovací 
schopností. 

ZÁVĚR
Pro časnou detekci karcinomu pankreatu je roz-
hodující posouzení prvních příznaků (čerstvě zjiš-
těný diabetes s  neobjasněným váhovým úbyt-
kem nebo zhoršení kompenzace dlouhodobě 
léčeného diabetika spolu s nevysvětlitelným vá-
hovým úbytkem) lékařem primárního kontaktu 
a  časné odeslání pacienta ke  gastroenterolo-
govi. Tento postup může posunout diagnosti-
ku karcinomu do  stadia, které umožní zlepšit 
výsledky chirurgického řešení a tím i prognózu 
těchto pacientů. 

e-mail: jan.skrha@lf1.cuni.cz
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MANAŽMENT GRAVIDNEJ 
PACIENTKY S KARCINÓMOM PRSNÍKA – 
NAŠA SKÚSENOSŤ

R. BIEL, I. ANDRAŠINA, A. CIPKOVÁ
Klinika radiačnej a klinickej onkológie VOÚ, a.s., 
Košice, Slovenská republika

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, gravidita, 
liečba

Karcinóm prsníka patrí celosvetovo medzi naj-
častejšie onkologické ochorenia s viac ako 1,5 mi-
lióna prípadov ročne a je na prvom mieste z hľa-
diska úmrtnosti u žien. Výskyt ochorenia na celom 
svete nie je rovnomerný – najčastejší je v Európe 
a Severnej Amerike, relatívne zriedkavejší v Južnej 
Amerike a v Japonsku. 

S incidenciou 1 : 3000 je karcinóm prsníka naj-
častejšou malignitou v gravidite. Narastá s tren-
dom posunu prvej gravidity do  vyššieho veku. 
Karcinóm prsníka v laktácii má odlišnú biologic-
kú povahu a signifikantne horšiu prognózu ako 
karcinóm prsníka diagnostikovaný v  gravidite. 
Gravidita sama o sebe nie je negatívny prognos-
tický faktor pre karcinóm prsníka zistený počas 
nej, a preto je snaha zároveň liečiť karcinóm prs-
níka a  zachovať graviditu. Gravidita nemá byť 
dôvodom odkladu liečby. 

Postihuje najčastejšie pacientky tridsiatnič-
ky s  mediánom veku pri diagnóze 33 rokov, 
na konci 2. trimestra, s mediánom gestačného 
veku 21 týždňov. Až 80 % prípadov je zistených 
v 2. a 3. trimestri. Histologicky sa jedná v 75 – 90 % 
o  invazívny duktálny karcinóm, časté sú loká-
lne pokročilé štádiá s uzlinovou pozitivitou (T3, 
N+), HER2-pozitivitou a  s  vyšším gradingom. 
Signifikantne je frekventovanejší výskyt ne-
gativity hormonálnych receptorov (60 – 70 % 
gravidné vs. 25 – 39 % negravidné). Vysvetlenie 
prináša down regulácia ER a PR receptorov pri 
vysokých hladinách voľných steroidových hor-
mónov. Vďaka placentárnej bariére vybavenej 
proteínovými pumpami (P-glykoprotein, Mul-

tidrug resistance protein, Breast cancer resis-
tance protein) sú hladiny antracyklínov, doce-
taxelu, paklitaxelu, vinblastinu, cyklofosfamidu 
vo fetálnej krvi nízke. 

Expozícia cytostatikám v 1. trimestri je kritická, 
obdobie organogenézy predstavuje najväčšie 
riziko. Naopak informácie o  frekvencii kon-
genitálnych malformáciách po  chemoterapii 
v 2. a 3. trimestri sú celkom priaznivé. Napriek 
tomu je aplikácia cytostatík v  2. a  3. trimestri 
tehotenstva spojená s nízkou pôrodnou hmot-
nosťou, poruchou rastu alebo predčasným 
pôrodom asi u polovice novorodencov. 

Táto práca dokumentuje skúsenosť nášho pra-
coviska s 30-ročnou pacientkou s triple nega-
tívnym karcinómom prsníka diagnostikova-
ným v 27. týždni gravidity. 

e-mail: robi.biel@gmail.com

TRIFLURIDÍN/TIPIRACIL – 
KLINICKÉ SKÚSENOSTI VO VOÚ, A.S. 
V KOŠICIACH

A. CIPKOVÁ, H. GARANOVÁ, I. ANDRAŠINA
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., 
Košice, Slovenská republika

Klíčové slova: trifluridín/tipiracil, metastatic-
ký kolorektálny karcinóm, chemoterapia, toxi-
cita, PFS

„Lonsurf je indikovaný na liečbu dospelých pa-
cientov s  metastatickým kolorektálnym kar-
cinómom (CRC), predtým liečených dostup-
nými liečbami vrátane chemoterapií na  báze 
fluoropyrimidínu, oxaliplatiny a  irinotekanu, 
anti-VEGF a  anti-EGFR látkami, alebo ktorí sa 
nepovažujú za vhodných kandidátov pre uve-
dené typy liečby.“

Prezentujeme klinické skúsenosti s  liečbou 
Lonsurfom u 20 pacientov v období od  februá-
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ra 2017 do  februára 2018. Medián sledovania 
v našom súbore je 7 mesiacov. Liečbu sme in-
dikovali u troch pacientov po druhej línii, u de-
siatich po  tretej línii a  u  siedmych po  štyroch 
alebo viacerých líniách liečby.  Pri štatistickom 
hodnotení sme použili obe hodnoty PFS a TTP. 
Väčšina pacientov dostávala liečbu vo vyšších 
líniách, čo podľa nášho názoru do určitej miery 
ovplyvnilo PFS. Obe hodnoty potvrdili benefit 
tejto liečby. Profil toxicity liečby v našom súbo-
re prezentujeme v grafickom zobrazení a kore-
luje s výsledkami klinickej štúdie.

e-mail: cipkova@vou.sk

ENDOSCOPIC AND OPEN KIDNEY RESECTION 
FOR HISTOPATHOLOGICAL T1B RENAL 
TUMOR: A SINGLE CENTER COMPARISON

L. GADUS, J. HERACEK, E. HORENI, 
M. CERMAK, J. KOCAREK
Department Of Urology, Military University Hos-
pital, Prague, Czerch Republic

Key words: renal cancer, kidney resection, 
miniinvasive methods, renal tumors pT1b

INTRODUCTION AND OBJECTIVE
Kidney resection (KR) is standardly recom-
mended surgery for T1a renal tumors, for tu-
mors staged T1b remains the method of choice. 
The aim of our work is to compare surgical 
and oncological results and complications be-
tween the endoscopic and the open KR for T1b 
tumors.

METHODS
We retrospectively evaluated 36 patients 
between 1/2005 and 7/2018 who underwent 
endoscopic or open KR for renal tumor with 
histopathological stage pT1b.

RESULTS
A  total of 21 patients underwent endoscopic 
KR (7 laparoscopic, 14 robotic) and 15 patients 
underwent open KR. Endoscopic and open KR 
group had comparable average body mass in-
dex (30.4 versus 28.0), average age (55 versus 
62 years), average diameter of tumor (48 versus 
54 mm) and average R.E.N.A.L score (7 versus  7). 

Significant differences between the endoscop-
ic and the open KR group were found in aver-
age time of surgery (141 versus 109 minutes), in 
average blood loss (240 versus 410 mL), in aver-
age length of stay in hospital (ALOS) (8 versus  
10 days). Warm ischemia time was not signifi-
cantly longer (12 versus 11 minutes). Clavien-Din-
do complications grade ≤ 3 during surgery and 
within 30 days after surgery appeared in 3 pa-
tients (4%) in endoscopic group and in 5 patients 
(33%) in open group. There was 1 patient (4.6%) 
with positive margins in endoscopic group and 
no one in open group.

CONCLUSION
Endoscopic KR for tumors pT1b is safe treat-
ment method with significant reduction of 
blood loss, shortening ALOS and decreasing 
the number of complications compared with 
open KR. The oncological results are accept-
able in both methods.

e-mail: Lukas.Gadus@uvn.cz

PITFALLS IN HPV68A DETECTION

H. JAWOREK
Institute of Molecular and Translational Medi-
cine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky 
University Olomouc, Czech Republic

Key words: HPV screening test, analysis, cer-
vical swabs, cobas

INTRODUCTION
Despite proved oncogenic potential, HPV68 
genotype may be excluded from HPV screen-
ing tests and from newly developed vaccines 
due to its rarity in cervical cancer. HPV68 may 
exist in two subtypes (a and b), differing in 6% 
E6, 5% E7 and 7% L1 ORF sequence, and the 
HPV68a subtype is usually not detectable by 
primers targeting L1 gene. The aim of the study 
was to evaluate the efficacy of routinely used 
cobas® 4800 HPV Test (targeting L1 gene) in 
HPV68a detection.

METHODS
Cervical swabs (n = 2198) obtained by physi-
cians and self-sampled cervicovaginal swabs 
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(n = 217) were analysed for the presence of HPV 
by cobas® 4800 HPV Test (cobas, Roche) and 
PapilloCheck® HPV-Screening test (Papillo-
Check, Greiner Bio-One). Real-time PCR fol-
lowed by high resolution melting (HRM) curve 
analysis was used for HPV68a/b subtyping.

RESULTS
HPV68 was detected in 39 of 2198 (1.77%) cer-
vical swabs and 4 of 217 (1.84%) cervicovaginal 
swabs using PapilloCheck, with 33 single-type 
positive cases altogether. Cobas gave false 
negative result in 20 of 33 (60.6%) HPV68+ cases. 
HPV68a subtype was detected in all (20/20) 
false negative cases by HRM analysis. HPV68a 
subtype was detected in 5 of 13 (38.5%) and 
HPV68b in 8 of 13 (61.5%) of true positive cases, 
respectively.

CONCLUSIONS 
Though cobas is routinely used HPV screen-
ing test, the false negative result was detected 
in 60.6% of HPV68 single-type infection cases 
due to its lower sensitivity for HPV68a. Preva-
lence of HPV68 genotype reported from cobas 
screening could be therefore underestimated.

e-mail: ondryasova.hana@gmail.com

MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA 
A SLEDOVÁNÍ MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ 
NEMOCI U PACIENTŮ S ANAPLASTICKÝM 
VELKOBUNĚČNÝM LYMFOMEM

M. KALINOVÁ1, L. KRSKOVÁ1, M. MRHALOVÁ1, 
E. KABÍČKOVÁ2, P. ŘÍHA2, R. KODET1

1 Ústav patologie a molekulární medicíny 
 2. LF UK a FN v Motole, Praha 
2 Klinika dětské hematologie a onkologie 
 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Klíčová slova: anaplastický velkobuněčný lym-
fom, molekulární diagnostika, gen ALK

ÚVOD
Anaplastický velkobuněčný lymfom je zařazen 
do skupiny T-lymfomů. V případě ALK-protein-
-pozitivního anaplastického velkobuněčného 
lymfomu dochází k  patologické aktivaci onko-
genu ALK ležícího na 2p23 (gen anaplastic lym-

phoma kinase). Aktivace je způsobena chromo-
zomální translokací, při které vznikají fúzní geny 
s  různými translokačními partnery. Nejčastěji 
(75 %) nacházíme translokaci t(2;5) (p23;q35), 
kdy dochází k fúzi s genem NPM1 (gen nukleo-
fosmin).

METODY
Molekulární diagnostika anaplastického velko-
buněčného lymfomu zahrnuje:

1. detekci nejčastějšího fúzního genu NPM1/ALK;
2. u pacientů bez prokázané fúze NPM1/ALK 
 probíhá hledání translokačního partnera 
 genu ALK pomocí metody 5´ RACE a/nebo 
 NGS;
3. u všech ALK-protein-pozitivních anaplastických 
 velkobuněčných lymfomů vyšetřujeme 
 kvantitativní expresi translokované části 
 genu ALK, která slouží jak k diagnostice 
 ALK-pozitivního anaplastického 
 velkobuněčného lymfomu, tak ke sledování 
 minimální reziduální nemoci. 

Výsledky genové analýzy jsme porovnávali 
s  imunohistochemickým průkazem exprese 
proteinu ALK a  jeho lokalizací v  buňce a  dále 
s  výsledky fluorescenční hybridizace in situ 
na interfázických jádrech (I-FISH). Hladiny mi-
nimální reziduální nemoci jsme porovnávali 
s klinickým průběhem onemocnění.

VÝSLEDKY
Celkem jsme vyšetřili 78 pacientů s  anaplas-
tickým velkobuněčným lymfomem (2–80 let; 
medián 17 let) s imunohistochemicky prokáza-
nou expresí proteinu ALK. U 73 pacientů jsme 
vyšetřili zlom chromozomu 2 v  oblasti 2p23 
a ve všech případech byl zlom detekován. 

V  59 případech jsme detekovali fúzní gen 
NPM1/ALK, 7× ATIC/ALK, 2× CLTC/ALK, 2× jsme 
detekovali MYH9/ALK a 1× TPM4/ALK, respekti-
ve TPM3/ALK, respektive ALO17/ALK. U 5 pa-
cientů NPM1/ALK-negativních ALK-protein-po-
zitivních jsme neměli dostatek materiálu (RNA) 
pro následné vyšetření metodou 5´ RACE a/nebo 
NGS. U všech vyšetřených pacientů (75) jsme de-
tekovali vysokou hladinu exprese translokované 
části genu ALK s mediánem 69 462 kopií, kterou 
jsme u 33 pacientů využili ke sledování minimál-
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ní reziduální nemoci bez ohledu na  přítomný 
fúzní gen v době diagnózy. Celkem jsme vyšet-
řili 436 reziduálních vzorků (153× kostní dřeň, 
271× periferní krev, 12× mozkomíšní mok) s me-
diánem doby sledování 798 dnů. Hladina mini-
mální reziduální nemoci korelovala s klinickým 
průběhem onemocnění.

ZÁVĚR
Molekulární diagnostika umožňuje detekovat 
translokační partnery genu ALK u  ALK-pozi-
tivního anaplastického velkobuněčného lym-
fomu. Kvantitativní detekce exprese translo-
kované části genu ALK slouží jak k diagnostice 
ALK-pozitivních anaplastických velkobuněč-
ných lymfomů, tak ke sledování minimální re-
ziduální nemoci. 

Podpořeno projektem 
(Ministerstva zdravotnictví) koncepčního 
rozvoje výzkumné organizace 00064203 
(FN MOTOL). 

e-mail: marketa.kalinova@lfmotol.cuni.cz

NÁDORY ASOCIOVANÉ S BĚŽNÝM 
VARIABILNÍM IMUNODEFICITEM – 
ČESKÁ NÁRODNÍ STUDIE ZAMĚŘENÁ 
NA EPIDEMIOLOGII, IMUNOLOGII 
A GENETICKÉ POZADÍ

T. MILOTA
Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Klíčová slova: běžný variabilní imunodeficit, 
epidemiologie, imunologie, genetické pozadí

ÚVOD
Běžný variabilní imunodeficit je jednou z nej-
častějších vrozených poruch imunity projevu-
jící se zvýšenou vnímavostí k  infektům a  dys- 
regulací imunitního systému. U  pacientů 
s  běžným variabilním imunodeficitem byla 
popsána také zvýšená incidence malignit, 
především lymfomů a  karcinomu žaludku. 
U rozvoje malignit se předpokládá významná 
role dysregulace imunitního systému, infek-
cí, chronického zánětu a genetického pozadí. 
Zde jsou prezentovány výsledky první české 
národní studie zaměřené na  epidemiologii, 

imunologii a  genetické pozadí u  pacientů 
s  běžným variabilním imunodeficitem, kteří 
rozvinuli nádorové onemocnění. 

METODY
Kohorta 295 pacientů s běžným variabilním imu-
nodeficitem byla sledována po  dobu 3070 pa- 
cientoroků. K určení rizika rozvoje nádorového 
onemocnění bylo vypočítáno SIR (Standardi-
zed Incidence Ratio), pro zhodnocení významu 
komorbidit jako prediktivního faktoru pak RR 
(Risk Ratio). Dále byla provedena imunofenoty-
pizace (zahrnující stanovení hladin imunoglo-
bulinů a lymfocytárních subpopulací). U všech 
pacientů s lymfomy pak bylo provedeno celo-
exomové sekvenování ke  zjištění genetického 
pozadí. 

VÝSLEDKY
Dvacet pět malignit bylo nalezeno u  22 pa-
cientů z celé kohorty 295 pacientů s běžným 
variabilním imunodeficitem. Riziko rozvoje 
nádorového onemocnění (vyjádřené SIR) bylo 
pro pacienty s běžným variabilním imunode-
ficitem 6× větší ve srovnání s běžnou popula-
cí. Nejčastějšími diagnostikovanými nádory 
byly karcinomy žaludku a lymfomy. Diagnóza 
karcinomu žaludku byla stanovena v průmě-
ru u  o  15–20 let mladších pacientů ve  srov-
nání s  pacienty bez protilátkového deficitu, 
u lymfomů pak u o 30–35 let mladších. Imun-
ní trombocytopenická purpura pak byla jas-
ným negativním prognostickým faktorem pro 
rozvoj nádorů ve skupině pacientů s běžným 
variabilním imunodeficitem s  více než 3ná-
sobným rizikem. Počet B lymfocytů pak byl 
v  době diagnózy lymfomu významně snížen. 
Navíc T- a B-lymfopenie asociovaná s  léčbou 
lymfomu a negativní prognózou byla zjištěna 
u  většiny pacientů. Na  druhou stranu nebyl 
počet NK buněk chemoterapií ovlivněn. Gene-
tické vyšetření pak objevilo varianty genů aso-
ciovaných s  primárními imunodeficity ( jako 
CTLA4, PIK3CD, PMS2, TACI) nebo zvýšenou 
vnímavostí k malignitám (zahrnujícím BRCA 1, 
RABEP1, EP300, KDM5A). 

ZÁVĚR
Incidence malignit u  našich pacientů byla až 
6× vyšší ve srovnání s běžnou populací. Karci-
nom žaludku a  lymfomy byly nejčastěji dia-
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gnostikovanými malignitami. Anamnéza 
imunní trombocytopenické purpury pak byla 
jasným rizikovým faktorem pro rozvoj maligni-
ty. Celoexomové sekvenování potvrdilo velkou 
genetickou heterogenitu. Byly zjištěny kauzál-
ní i  modifikující varianty genů přispívající jak 
k rozvoji imunodeficitu, tak malignity. 

e-mail: tomas.milota@fnmotol.cz

EFEKT A TOXICITA PALIATIVNÍ 
RADIOTERAPIE

Z. PECHAČOVÁ1, 2, M. ZEMANOVÁ3, 
J. KONČEKOVÁ4

1 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
2 Ústav radiační onkologie Nemocnice 
 Na Bulovce, Praha
3 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
4 Oddělení radiační ochrany VFN v Praze

Klíčová slova: radioterapie, paliativní péče, 
karcinom plic, kostní metastázy

ÚVOD
Radioterapie patří mezi základní modality on-
kologické léčby v kurativních a paliativních in-
dikacích. V oblasti paliativní a podpůrné péče 
je radioterapie indikována pro ovlivnění lokální 
kontroly onemocnění a  v  léčbě symptomů – 
bolesti, útlaku okolních struktur nebo krváce-
ní. Hranice mezi paliativní a podpůrnou léčbou 
není v onkologii ostrá, při kontrole symptomů 
se oba okruhy často překrývají. Rovnováha 
protinádorové, podpůrné a  paliativní léčby se 
v  průběhu onemocnění mění podle odpově-
di na  onkologickou léčbu a  podle klinického 
stavu pacienta. Přínos časného zahájení kom-
plexní paliativní péče souběžně s  paliativní 
onkologickou terapií byl prokázán více ran-
domizovanými studiemi. Cílem této práce je 
shrnout efekt a toxicitu paliativní radioterapie 
u pacientů ozařovaných na Onkologické klini-
ce 1. LF UK a VFN v Praze v období od dubna 
2015 do dubna 2018.

SOUBOR PACIENTŮ A METODY
V uvedeném období byla na našem pracovišti 
provedena paliativní radioterapie ve  338 pří-
padech, léčba je indikována na  podkladě roz-

hodnutí multidisciplinárního týmu. Podrobněji 
jsou prezentovány dvě podskupiny cílových 
objemů – primární plicní tumor a  metastá-
zy do  skeletu. Přínos paliativní radioterapie 
v těchto indikacích je podpořen daty z rando-
mizovaných klinických studií: v  roce 2011 byla 
publikována doporučení ASTRO (American So-
ciety for Radiation Oncology), která byla v roce 
2017, respektive 2018 aktualizována. Pacienti 
v  našem souboru byli ozářeni na  přístroji To-
moTherapy HD (Accuray, USA). Jedná se o oza-
řovač pro fotonovou radioterapii technikou 
radioterapie s modulovanou intenzitou záření 
s možností obrazového navádění.

VÝSLEDKY
Paliativní radioterapie na  oblast primárního 
plicního nádoru byla realizována u 29 pacien-
tů, efekt na úlevu od symptomů byl zazname-
nán u 22 pacientů (76 %), regrese nebo stabi-
lizace onemocnění dle zobrazovacích metod 
byla potvrzena u  19 pacientů (66 %), toxicita 
radioterapie byla akceptovatelná. Oblast kost-
ních metastáz byla ozářena u  104 pacientů, 
dobrý analgetický efekt byl pozorován ve více 
než 75 % případů. V  našem souboru pacientů 
s delšími ozařovacími schématy (30 Gy/10 frak-
cí nebo 20 Gy/5 frakcí) došlo k úlevě od boles-
tí v  87,7 % případů, pacienti indikovaní k  jed-
norázové radioterapii udali zmírnění bolestí 
jen ve  44,5 % případů. Tento rozdíl je zřejmě 
dán malou velikostí souboru i  skutečností, že 
ve  skupině indikované k  jednorázové radiote-
rapii byli pacienti v  celkově zhoršeném stavu. 
Toxicita radioterapie v našem souboru pacien-
tů byla nižší, než jsou běžně uváděné literární 
údaje, což poukazuje na  přínos pro kvalitu ži-
vota pacientů ozařovaných s užitím moderních 
radioterapeutických technologií.

ZÁVĚR
Paliativní radioterapie přináší benefit pacien-
tům s pokročilým nebo metastatickým nádo-
rovým onemocněním a  má své pevné místo 
v  rámci komplexní paliativní péče. V  našem 
souboru poskytla tato metoda výbornou kont-
rolu symptomů u pacientů s pokročilým nádo-
rovým onemocněním, toxicita léčby byla mini-
mální a dobře zvládnutelná. 

e-mail: zdenka.pechacova@vfn.cz
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THE PROGNOSTIC AND PREDICTIVE 
ROLE OF CIRCULATING BIOMARKERS 
AND LEUKOCYTES DNA DAMAGE 
IN PRIMARY AND SECONDARY LIVER 
MALIGNANCIES
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INTRODUCTION
Patients with primary and metastatic liver ma-
lignancies have some of the shortest life expec-
tancies amongst cancer patients. Circulating 
biomarkers can help with better assessment 
of patient prognosis and with the therapy pre-
diction. The goal was to assess the prognostic 
and predictive value of circulating biomarkers 
and leukocytes DNA damage in patients with 
hepatic carcinomas and secondary liver me-
tastases.

METHODS
Study involved 158 patients with primary he-
patic carcinomas and secondary liver metasta-
ses treated by selective internal radiation ther-
apy (SIRT, n = 126) with Yttrium90 or transarterial 
chemoembolization (TACE, n = 32). Biomarker 
panel (Calgranulin A, Catalase, Profilin-1, RhoA, 

Superoxide-dismutase, MMP-2, and MMP-9) 
and DNA damage (comet assay analysis of 
DNA fragmentation in leukocytes; CAI – CAIV 
subgroups; CAI – intact DNA, CAIV – apopto- 
tic DNA) were analyzed in pre-treatment blood 
samples.

RESULTS
Patients treated with TACE had longer overall 
survival (OS) (15 vs. 7 months, P = 0.003, TACE 
vs. SIRT). Longer OS was associated with Cal-
granulin A (14 vs. 7 m, P = 0.003; low vs. high), 
Catalase (12 vs. 7 m, P = 0.049; high vs. low), CAI 
(15 vs. 6 months, P < 0.001; high vs. low), CAII 
(11 vs. 8. m, P = 0.02; low vs. high), CAIII (12 vs. 7 m, 
P = 0.002; low vs. high) and CAIV (11 vs. 8 m,  
P = 0.009; low vs. high). After adjustment for 
therapy, age, and gender, longer OS was associ-
ated with high CAI (HR 0.448, P < 0.001). Worse 
OS was associated with high Calgranulin A 
(HR 2.315, P = 0.001), high CAII (HR 1.615, P = 0.015), 
high CAIII (HR 2.075, P < 0.001), and high CAIV 
(HR 1.703, P = 0.006). Patients with low MMP2 
treated with SIRT had longer OS (9 vs. 5 m,  
P = 0.007; MMP2 low vs. high), however there 
was an opposite trend for TACE (12 vs. 19 m,  
P = 0.068; MMP2 low vs. high).

CONCLUSION
TACE therapy was more effective than SIRT for 
patients with liver malignancies in our study. 
MMP2 served as a predictive biomarker for 
SIRT but not TACE therapy. Calgranulin A, Cat-
alase and Comet assay served as prognostic 
biomarkers for patients with liver malignan-
cies. 
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versity of Bonn, Germany, and by Charles Uni-
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INTRODUCTION
Microsatellite instability (MSI) is a result of ge-
netic hyper-mutability. MSI is characterized 
by a spontaneous loss or amplification of nu-
cleotides from repetitive DNA regions as a con-
sequence of DNA mismatch repair (MMR) 
breakdown. This phenomenon has been stud-
ied in more detail in colorectal cancer associ-
ated with Lynch syndrome. However, recent 
studies have discovered that MSI may be an 
effective marker for immuno-control thera-
py in patients with advanced stages of many 
malignancies because of malignancy associ-
ated neoantigens production. Clinical trials 
have shown improved survival results for pa-
tients with MSI-positive tumors who received 
treatment with inhibitors of programmed cell 
death 1 ligand (PD-L1). 

METHODS
Present study evaluated cancer and non-can-
cer DNA from 68 patients with malignant neo-
plasms of various origin. We used PCR to am-
plify target microsatellite loci (BAT25, BAT26, 
D2S123, D5S346, and D17S250, NR-21, NR-24, 
MONO-27). The MSI analysis was performed us-
ing label-free electrophoresis on Agilent 2100 
Bioanalyzer. 

RESULTS
MS status was considered as high instable if at 
least 2 markers of Bethesda panel or 3 markers 
of complete markers panel were instable. MSI 
analysis revealed instability in 11 (14.5%) samples. 
These patients could potentially respond to ad-
ministration of PDL-1 inhibitors.

CONCLUSION
MSI analysis by PCR is a reliable method. The 
results are complementary to more expensive 
methods such as DNA sequencing.
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MOLEKULÁRNĚ CYTOGENETICKÉ ABERACE 
U MENINGEOMŮ
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ÚVOD
Meningeomy jsou jedním z nejčastějších intrakra-
niálních nádorů čítající 36 % všech nádorů mozku 
u dospělých. Jako grade I je označeno 80 % těchto 
nádorů, 10–18 % tvoří grade II a cca 2–4 % zahrnu-
je grade III. Tento typ nádoru je charakterizován 
častou rekurencí do  5 let – u  gradu I  je to 30 %, 
u gradu II 50 %, a u gradu III dokonce 80 %. Menin-
geomy gradu I a  II mohou progredovat do gra-
dingu III, avšak doposud není odhalen mecha-
nizmus maligní transformace. Terapie zahrnuje 
klinické sledování, chirurgickou resekci, radiaci 
a experimentálně i chemoterapii. I přes vysokou 
incidenci tohoto nádoru není patřičně prostudo-
vána molekulárně cytogenetická podstata tohoto 
onemocnění. Cílem naší práce bylo nalézt cytoge-
netické markery, které by pomohly předpovědět 
prognózu pacientů s tímto typem onemocnění.

METODY
Metodou OncoScan FFPE Assay kit (Affymet-
rix) byla provedena celogenomová analýza 
vzorků meningeomů a  na  základě této ana-
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lýzy byly vytipovány kandidátní geny. Pomo-
cí metody FISH byly dále tyto geny validová-
ny na  tkáňových microarrayích. Pro validaci 
byly použity fluorescenčně značené sondy pro 
geny PAK1/CEP11, TP53/CEP17, MEG3/CEP14, 
MDM2/CEP12, MAP3K/CEP1 a GDF/CEP19. 

VÝSLEDKY A ZÁVĚR
Pomocí celogenomové analýzy vzorků menin-
geomů byly nalezeny tři rozdílné profily CNV: 
deleční, normal-like a komplexní. Nejčastěji byl 
deletován chromozom 22 a  1p, duplikace byla 
nalezena v oblasti 3q u 31 % vzorků. Kandidátní 
geny PAK1, TP53, MEG3, MDM2, MAP3K a GDF. 
Data budou statisticky analyzována a finální vý-
sledky budou uvedeny v posteru.

e-mail: sporikovaz@gmail.com
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INTRODUCTION
Receptors of HER family play an important role 
in breast cancer. Dimerization of HER2 with oth-
er members of HER (HER3) is the major driving 
mechanism for growth and survival of tumor cells.

The aim of the study was to monitor ERBB3 
gene amplification (ZytoLight ® SPEC ERBB3/
CEN12 Dual Color Probe) and IHC expression of 
the HER3 (HER3/c-erbB3 RMab) in a cohort of 
40 patients (20 HER2 positive patients, 20 TNBC 
patients). Activation of tumor infiltrating lym-
phocytes (TIL) CD8 (clone C8/144B) CD4 (Clone 

4B12) (Dako), expression of PD-L1 (Anti-PD-L1, 
Clone28-8, Dako) and TP53 mutation. Assess 
their clinical impact in relation to the HER3 re-
ceptor.

METHODS
Twenty patients were with a median age of 
49.4 years (14 postmenopausal [46.7%] and  
16 premenopausal [53.3%]) with detected HER2 
FISH amplification (histologically 18 patients 
with HER2 subtype which means without hor-
mone receptor positivity and 12 patients with 
luminal B subtype and thus hormone receptor 
positive). All patients were without evidence of 
distal metastases (6 in stage I, 13 in stage II and 
11 in stage III).

Twenty patients subtype of TNBC were with  
a median age of 33,6/33,2 years (10/10 no relapse/
relapse). All patients were without evidence of 
distal metastases (2/2 in stage I, 5/5 in stage II 
and 3/3 in stage III). Median follow-up (months) 
59,8/23,3; median time to relapse (months) 
NR/15,9; median overal survival (months) 
NR/30,2.

RESULTS
The results demonstrated the amplif ication/
expression of CERB3/HER3 in 2/20 (a group of 
TNBC patients), and 13/20 (a group of HER2 
positive patients). Expression of PD-L1 was 
demonstrated in 3/20 HER2 positive and 2/20 
TNBC. Expression of HER3 correlated in 100% 
with PD-L1 expression. There was a strong cor-
relation between positive expression of HER3 
and PD-L1 (p = < 0.001). The TP53 mutation 
was found in 5 patients with HER2 carcino-
ma and 6 TNBC and was always a HER3-free 
patient (correlation was not found.) Activat-
ed antitumor immunity TIL (CD8 + positivity) 
in more than 15% (group TNBC)/45% (group 
HER2) of tumor and concurrently no expres-
sion (CD4-). There was a strong correlation 
between positive expression of HER3 and ac-
tivation of TIL (p = <0.001) in the HER2 posi-
tive group.

CONCLUSION
However, the view of the HER3 receptor will be far 
more complex, and it appears that overexpression 
of this receptor will have both negative and posi-
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tive prognostic significance. Attention should be 
focused on the entire signaling pathway, includ-
ing activation of the immune system. The signifi-
cance of the current mutation of TP53 and HER3 
expression has not been demonstrated.
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EXPRESE HLAVNÍCH KOMPONENT 
SIGNÁLNÍ DRÁHY HEDGEHOG V LIDSKÝCH 
NÁDOROVÝCH LINIÍCH A INHIBICE 
NÁDOROVÝCH BUNĚK POMOCÍ INHIBITORU 
FAKTORŮ GLI GANT61
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ÚVOD
Signální dráha Hedgehog je velmi významná 
v embryonálním vývoji, u dospělých je ve většině 
tkání neaktivní a její aberantní aktivace souvisí 
s  rozvojem mnoha typů nádorů. Transkripční 
faktory GLI1, GLI2 a GLI3 jsou efektory této dráhy 
a aktivují mnohé onkogenní cíle. Dráha Hedge-
hog hraje významnou roli při formování a udr-
žování rakovinných kmenových buněk a  také 
v  procesu epiteliálně-mezenchymální tranzi-
ce. Vzhledem k  důležitosti této signální dráhy 
v mnoha nádorech je vyvíjena snaha tuto dráhu 
zablokovat. Některé inhibitory, jako například 
sonidegib (LDE225), jsou už pro klinické využití 
povoleny, další jsou v klinickém nebo preklinic-
kém testování (například GANT61).

CÍL
Cílem je zjistit, jaká je exprese základních kom-
ponent dráhy Hedgehog v buněčných nádoro-
vých liniích různého původu a dále jak a jakým 
způsobem působí inhibitor efektorů GLI1 a GLI2 
GANT61 na růst nádorových buněk. 

METODY
Exprese nádorových linií byla zkoumána pomo-
cí analýzy Western blotting. Na  zkoumání pů-
sobení inhibitoru GANT61 na  růst nádorových 
buněk byla použita například metoda colony 
outgrowth assay a průtoková cytometrie. 

VÝSLEDKY
Ukázalo se, že téměř všechny komponenty 
signální dráhy Hedgehog jsou exprimovány 
ve  všech 56 zkoumaných buněčných liniích. 
Efektory GLI1 a GLI2 byly vždy exprimovány, jen 
v  jednom případě byla exprese snížená. To ne-
přímo naznačuje, že dráha Hedgehog je funkční 
v téměř všech testovaných liniích. Testování ná-
dorových buněk na  působení Hedgehog inhi-
bitoru GANT61 ukázalo, že zhruba polovina tes-
tovaných buněčných linií je na  GANT61 citlivá. 
Prokázali jsme, že GANT61 buňky zahubí proce-
sem apoptózy. 

ZÁVĚR
Prokázali jsme, že signální dráha Hedgehog 
je aktivní v  téměř všech nádorových liniích. 
Dále bylo zjištěno, že část buněk je citlivých 
na GANT61, což naznačuje, že by tento inhibitor 
mohl být využit v  cílené terapii u  senzitivních 
nádorových typů, například u melanomů. 
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INTRODUCTION
Activation of innate immunity plays a critical 
role in the spontaneous adaptive immune re-
sponse against cancer. Innate immune reacti-
on can be triggered by stimulation of receptors 
and pathways such as Toll-like receptors (TLRs), 
stimulator of interferon genes (STING) and 
NLRP3/inflammasome.

METHODS
Activation of innate immunity includes the type 
I interferon response, which is a critical compo-
nent for efficacy of anticancer immunotherapy. 
Therapeutic strategies to elicit type I interferon 
response include the use of TLR agonists, STING 
agonists, NLRP3 agonists, oncolytic viruses and 
oncolytic bacteria. These therapies can be effec-
tive by themselves but even more so in combi-
nation with immune checkpoint inhibitors.

RESULTS
Systemic administration of agents activating 
innate immunity might not always result in 
adequate concentration in target tumor lesi-
ons and can possess risks of causing inflamma-
tion-related toxicity in non-tumor tissues. In 
contrast, intratumor administration can offer 
better and safer therapeutic delivery to target 

tumor lesions with a possible abscopal effect in 
non-injected tumor lesions. Intratumor admini-
stration of an oncolytic herpesvirus talimogene 
laherparepvec (T-VEC) in advanced melanoma 
is the only therapy stimulating innate immunity 
approved by the US Food and Drug Administ-
ration and European Medicines Agency. In ad-
dition, various TLR agonists such as agonists of 
TLR4, TLR7, TLR7/8 and TLR9 given systemically 
or as an intratumor injection have been tested 
in early-phase clinical studies. Several STING 
agonists mostly given as multiple intratumor 
injections have been tested as single agents or 
in combination with immune checkpoint inhi-
bitors in early-phase studies. The first-in-class 
NLRP3 agonist, which activates inflammasome, 
has entered phase I testing nearly a year ago. 
Finally, early-phase data suggested that intra-
tumor administration of oncolytic bacteria such 
as Clostridium novyi-NT can be a very power-
ful therapy; however, toxicity profile is more 
challenging compared to other approaches. 

RESULTS
Overall, intratumor therapies eliciting innate 
immune response have potential to expand the 
use of immunotherapy to “cold” cancers lacking 
infiltration with CD8+ T-cells, which are usually 
refractory to immune checkpoint inhibitors.

e-mail: fjanku@mdanderson.org. 
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Hrazen v první linii léčby pacientů
s metastazujícím karcinomem pankreatu1)

ABRAXANE – základní informace o léčivém přípravku

Před předepsáním si přečtěte úplný souhrn údajů o přípravku (SPC):
Složení: 1 injekční lahvička obsahuje 100 nebo 250 mg paklitaxelu ve formě nanočástic vázaných na albumin Indikace: Monoterapie: léčba metastazujícího karcinomu prsu u dospělých pacientů, u kterých selhala první linie léčby 
metastazujícího onemocnění, a pro pacienty, pro něž není standardní léčba obsahující antracykliny indikována. Kombinace s gemcitabinem: léčba první linie dospělých pacientů s metastazujícím karcinomem pankreatu. Kombinaci 
s karboplatinou: léčba první linie nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých pacientů, kteří nejsou kandidáty na potenciálně kurativní chirurgický zákrok a/nebo radiační terapii Dávkování: Karcinom prsu: 260 mg/m2 nitrožilně 
po dobu 30 minut každé 3 týdny. Karcinom pankreatu: 125 mg/m2 nitrožilně po dobu 30 minut 1., 8. a 15. den každého 28denního cyklu. Karcinom plic: 100 mg/m2 nitrožilní infuzí po dobu 30 minut 1., 8. a 15. den každého 
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neuropatie, artralgie/myalgie a gastrointestinální poruchy. Zvláštní skupiny pacientů: Dětská populace (0–17 let): Nejsou dostupné žádné údaje. Starší pacienti: Pro pacienty starší 65 let není doporučeno žádné další snížení 
dávkování kromě toho, které platí pro všechny pacienty. Upozornění: Vzácně byl hlášen výskyt těžkých hypersenzitivních reakcí, včetně velmi vzácných anafylaktických reakcí s fatálním průběhem. Při léčbě přípravkem Abraxane se 
často vyskytuje senzorická neuropatie, ale výskyt závažných symptomů je méně častý. U 5 % pacientů s neutropenií nebo bez neutropenie, kterým byl podáván přípravek Abraxane v kombinaci s gemcitabinem, byla hlášena sepse.
Těhotenství, kojení a fertilita: Ženy ve fertilním věku by měly během léčby a ještě 1 měsíc po ukončení terapie používat účinnou antikoncepci a před zahájením léčby mají podstoupit těhotenský test. Mužům se doporučuje nepočít 
dítě během léčby a ne dříve než šest měsíců po ukončení léčby. Abraxane nesmí být užíván v těhotenství a ženami v plodném věku, které nepoužívají účinné antikoncepční metody, s výjimkou případů, kdy klinický stav matky vyžaduje 
léčbu paklitaxelem. Podávání přípravku Abraxane je během kojení kontraindikováno. Kojení musí být po dobu trvání léčby přerušeno. Muži by se před zahájením léčby měli poradit o uchování spermatu, protože po léčbě přípravkem 
Abraxane existuje možnost trvalé neplodnosti. Podmínky uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: Celgene Europe BV, Winthontlaan 6 N, 3526KV Utrecht, 
Nizozemsko. Registrační čísla: EU/1/07/428/001, EU/1/07/428/002 Datum poslední revize: 30. 7. 2018 Interní identifi kace materiálu: ZI/ABR/2018/005. Pro léčbu karcinomu prsu a slinivky břišní hrazeno z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění, jinak na základě schválení revizním lékařem. Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Adresa obchodního zastoupení: Celgene s.r.o., Novodvorská 994/138, Praha 4, 142 00.
Kontakty pro nahlášení závažných nežádoucích účinků spojených s léčbou: www.celgene.eu/czech_republic.aspx

MPACT studie (n=861) potvrdila signifi kantní zlepšení cel-
kového přežití (OS) u  pacientů léčených nab-paklitaxelem 
v kombinaci  s gemcitabinem oproti gemcitabinu samotnému. 
(8,5 vs. 6,7 měsíců)3)
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