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Nádory prsníka 
Problematika karcinómu prsníka (BC) patrí 

na podujatí vždy medzi kľúčové. Aj tento rok 
dostala významný priestor v rámci rôznych sekcií 
prednášok a posterov, ktoré prinášajú najnovšie 
výsledky klinických a experimentálno-klinických 
štúdií. Tieto sú vždy fórom pre prezentáciu ak-
tuálneho stupňa progresu, nasledujúci výber je 
len malým zlomkom z celkového počtu prezen-
tovaných prác a je to výber subjektívny.

Odborníci z „Karolinska Institutet“ (Eva 
Karlsson a spol.) sa zaoberali súladom, resp. ne-
súladom medzi stavom hormónových recep-
torov (HR) vyšetrených z primárneho tumoru 
a párových vzoriek z vyšetrenia počas progresie 
tumoru. Napriek údajom, ktoré sa občas ob-
javili v rôznych štúdiách (súbory od 9 do 300 
pacientov) a potvrdzovali rôznu mieru nesúladu 
(od 17,7 % až po 55,6 %) sa jednak nevyžaduje 
štandardne HR opakovane vyšetriť a pri indikácii 
liečby metastatického ochorenia, resp. relapsu 
sa vychádza z údajov získaných z primárneho 
tumoru. 

Autori analyzovali retrospektívne dáta a ná-
lezy 1 095 pacientok, ktoré relabovali v období 
1997 – 2007. Prioritne porovnávali vzorky vyšet-
rované imunohistochemicky (IHC) a v prípadoch, 
keď neboli k dispozícii, tak použili aj imunocyto-
chemické vyšetrenia z cytologických aspirátov. 
Súlad oboch metodík je 82 % až 93 %.

Pre analýzu estrogénových receptorov (ER) 
mali k dispozícii 679 párových vzoriek od 486 
pacientok. ER sa v 27 % zmenili z pozitívnych na 
negatívne a v 8 % z negatívnych na pozitívne. 
Pre analýzu progesterónových receptorov (PR) 
mali k dispozícii 630 párových vzoriek od 456 

pacientok. PR sa v 38 % zmenili z pozitívnych na 
negatívne a v 5 % z negatívnych na pozitívne.

V súlade s predchádzajúcimi pozorovaniami 
štúdia potvrdzuje, že sa viac ako tretine pacientok 
mení stav HR počas progresie tumoru. Pacientky 
so stratou pozitivity HR majú zvýšené riziko úmrtia 
oproti pacientkam so stabilitou HR. Autori preto 
konštatujú, že liečba metastatickej choroby zalo-
žená na charakteristike primárneho tumoru môže 
byť suboptimálna a odporúčajú biopsiu suspekt-
ného metastatického karcinómu prsníka.

Locatelli a spolupracovníci z „European 
Institute of Oncology“ z Milána sa snažili zodpo-
vedať otázku, či by sa mali bioptizovať pečeňové 
metastázy karcinómu prsníka. Cieľom bolo zis-
tiť mieru nesúladu pôvodných prognostických 
a prediktívnych faktorov s biopticky zistenými pri 
metastázach v pečeni a vplyv takýchto nálezov 
na rozhodovanie o terapii. Sledovali parametre 
– estrogénové receptory (ER), progesterónové 
receptory (PgR) a HER2 status. 

Pri porovnaní ER, sa z negatívnych zmenili na 
pozitívne v 15 prípadoch (25,9 %), z pozitívnych 
na negatívne v 22 prípadoch (11,2 %), celkove 
teda miera nesúladu ER bola 14, 5 %.

Pri porovnaní PgR, sa z negatívnych zmenili 
na pozitívne v 18 prípadoch (19,8 %), z pozitív-
nych na negatívne v 106 prípadoch (64,6 %), 
celkove teda miera nesúladu PgR bola 48,6 %.

Pri porovnaní HER2, sa z negatívneho zmenil 
na pozitívne v 7 prípadoch (5,9 %), z pozitívneho 
na negatívne v 17 prípadoch (31,5 %), celkove 
teda miera nesúladu HER2 bola 13,9 %.

Celkove teda miera nesúladu medzi primár-
nym stavom ER, PgR a HER2 znova vyšetreným 
pri biopsii pečeňových metastáz viedla k zmene 

hormónovej liečby a/alebo imunoterapie pri 
31 pacientoch z 255 (12,1 %). Slabinou tejto štú-
die je samozrejme jej retrospektívny charakter. 
Napriek tomu autori na záver odporúčajú, aby sa 
v prípadoch, keď by to bolo jednoduché a bez-
pečné, zvážila biopsia pečene pri vzniku meta-
stáz v pečeni pri diagnóze karcinómu prsníka 
a predovšetkým vtedy, ak je dlhý časový interval 
medzi primárnym diagnostikovaním ochorenia 
a prejavom metastatickej choroby.

Schneeweiss a spolupracovníci z nemeckých 
onkologických pracovísk sa zaoberali spojitosťou 
medzi HER2 nadmernou expresiou a prognózou 
pri malých primárnych karcinómoch prsníka.

Všeobecne majú najmä karcinómy prsníka, 
ktoré sú menšie, dobrú prognózu. Niektoré re-
trospektívne analýzy však naznačili, že nadmerná 
expresia HER2 je negatívnym prognostickým 
faktorom. Prezentovaná štúdia vyhodnotila 
niektoré parametre prežívania (DFS – disease free 
survival – prežívanie bez choroby , DDFS – distant 
disease free survival – prežívanie bez vzdialenej, 
metastatickej choroby a OS – overall survival – 
celkové prežívanie) pacientok s tumormi ≤ 2 cm 
v závislosti od expresie HER2 a ďalších rizikových 
faktorov. Dohromady bolo v štúdii vyhodno-
tených 1 170 žien. Z tohto súboru malo 85 % 
negatívne LU, 87 % pozitívne HR a 11 % malo 
pozitivitu HER2. Univariantná analýza dokázala 
významné zhoršenie DFS pri veku pacientok 
> 65 rokov (p=0.0073), výkonnostnom stave 
ECOG ≥ 1 (p=0.0006), výraznej pozitivite LU 
(pN2/pN3) alebo > 9 pozitívnych LU (p<0.0001), 
peritumorovej lymfatickej invázii (p=0.0004) ale-
bo negativite HR (p=0.0022). Rovnaké faktory 
korelovali aj s DDFS a OS. V porovnaní s HER2 
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negatívnymi tumormi mali pacientky s HER2 
pozitívnymi tumormi trend k vyššiemu riziku 
recidivity ochorenia (p=0.363). Pacientky HER2 
negatívne mali 5 %-ný výskyt DFS udalostí v po-
rovnaní s 10,7 % prípadov pri HER2 pozitivite.  
40 % pacientok s nadmernou expresiou HER2 
malo trastuzumab v adjuvantnej liečbe. Z nich 
malo udalosť vo vzťahu k DFS 5,7 % v porovnaní 
so 14,7 % pacientok bez trastuzumabu v adju-
vantnej liečbe. 

Autori výsledky hodnotia tak, že pozitivita 
HER2 pre pacientky s karcinómom prsníka ≤ 2 cm  
je rizikovým faktorom pre recidívu ochorenia 
a trastuzumab v adjuvantnej liečbe znižuje toto 
riziko.

Autori Chew a Brown z Kalifornie sledovali 
celkovú mortalitu a nádorovo špecifickú morta-
litu pacientok s HER2 pozitívnymi karcinómami 
štádia T1a a T1b s negatívnymi LU. V prospek-
tívnych klinických štúdiách sa potvrdil význam 
trastuzumabu v adjuvantnej liečbe HER2 po-
zitívnych karcinómov prsníka. Do štúdií ale 
neboli zaradené pacientky s nádormi ≤ 1 cm 
a negatívnymi LU. Autori vybrali z nádorového 
registra v Kalifornii všetky prípady nádorov T1a 
a T1b, N0, ktoré boli diagnostikované v období 
2000 – 2007. Prípady stratifikovali podľa období 
2000 – 2004 a 2005 – 2007. Do analýzy zaradili 
pacientky, ktoré mali HER2 vyšetrené. V ob-
dobí rokov 2000 – 2004 mali pacientky HER2 
pozitívne významne kratšie špecifické celkové 
prežívanie ako pacientky s HER2 negatívnymi 
nádormi (p=0.0001). V období 2005 – 2007 už 
nebol žiadny významný rozdiel. Záverom au-
tori konštatujú, že ich analýza priniesla zhodné 
výsledky s predchádzajúcimi retrospektívnymi 
údajmi, teda, že pacientky s HER2 pozitívny-
mi nádormi veľkosti ≤ 1 cm a negatívnymi LU 
majú horšiu prognózu ako porovnateľné HER2 
negatívne nádory. Rozdiel v mortalite špecificky 
podmienenej karcinómom prsníka bol v období 
pred zavedením trastuzumabu do adjuvantnej 
liečby.

Veľmi zaujímavá bola metaanalýza OS z troch  
klinických štúdií s bevacizumabom (BV) a che-
moterapiou v prvej línii liečby pacientok s me-
tastatickým karcinómom prsníka (MBC). 3 ran-
domizované štúdie (E2100, AVADO, RIBBON-1) 
v kombinácii BV s rôznymi cytostatikami viedli 
k zlepšeniu PFS (progression free survival – pre-
žívanie bez progresie), a to nezávisle od stavu 
HR, metastatických lokalizácií, intervalu bez 
choroby (DFI) alebo predchádzajúcej adjuvant-
nej liečby. V klinickej štúdii k paklitaxelu rando-
mizovali BV, v štúdii AVADO použili docetaxel, 
v štúdii RIBBON-1 to boli alebo taxány alebo 

antracyklín alebo kapecitabin. V štúdii E2100 
pridanie BV viedlo k mediánu PFS 11,3 mesia-
ca vs. 5,8 v ramene bez BV (p<0.0001), v štúdii 
AVADO 8,8 vs. 7,9 (p=0.0003), v štúdii RIBBON-1 
8,6 vs. 5,7 (p=0.0002) (pre kapecitabin) a 9,2 vs. 
8,0 (p<0.0001) (pre taxány a antracyklín). Ak sa 
výsledky analyzovali spoločne, tak medián PFS 
pre ramená s BV bol 9,2 mesiaca vs. 6,7 mesiaca 
pre ramená bez BV. Celkové objektívne odpove-
de (ORR) boli pre ramená s BV 49 % vs. 32 % bez 
BV. Celkové prežívanie (OS) pri spoločnej analýze 
bolo 26,4 mesiaca pre ramená bez BV vs. 26,7 
mesiaca pre ramená s BV, 1-ročné prežívanie 77 %  
vs. 82 %. Ako zhrnutie platí, že PFS sa predĺžilo 
o 2,5 mesiaca pridaním BV k cytostatickej liečbe, 
HR = 0,64 znamená 36 % redukciu rizika progre-
sie alebo úmrtia, ORR sa zvýšil o 17 % pridaním 
BV. Nebol štatisticky signifikantný rozdiel v OS. 
V štúdiách fáza III metastatického karcinómu prs-
níka závisí OS od trvania prežívania po progresii 
(SPP – survival post-progression), to znamená po 
skončení štúdiovej liečby. Skôr sa rozdiely v OS 
prejavia v populácii s kratším SPP, tu vo všetkých 
3 štúdiách bol SPP 20 mesiacov. 

Randomizovaná klinická štúdia fáza III 
(EMBRACE) prezentovaná Twelvesom z Leedsu, 
hodnotila účinok eribulin mesylátu vs. liečba 
podľa výberu lekára pacientok s lokálne reci-
divujúcim alebo metastatickým karcinómom 
prsníka predliečeným antracyklínmi a taxánmi. 
Doteraz nie je jednotná štandardná liečbe pre 
predliečené pacientky s MBC a žiadna monote-
rapia nedokázala benefit na OS v tejto skupine 
pacientok. Eribulin mesylát je syntetický ana-
lóg halichondrinu B, ktorý je pôvodne prírod-
ným produktom morskej huby. Je to účinná 
antiproliferatívna látka, non-taxánový inhibítor 
mikrotubulov s novým mechanizmom účinku. 
Má široké terapeutické rozmedzie a spôsobuje 
menej neuropatií u myší ako paklitaxel. Štúdia 
EMBRACE bola randomizovaná štúdia, jedno 
rameno bol eribulin mesylát v dávke 1,4 mg/m2 
2 – 5min. i. v. d. 1,5 trojtýždňového cyklu, druhé 
bolo TPC (treatment of physiciań s choice – liečba 
podľa výberu lekára), randomizácia bol v pome-
re 2 : 1 v prospech experimentálneho ramena. 
Primárnym cieľom štúdie bolo porovnanie OS, 
sekundárnymi PFS, ORR a bezpečnosť. V ramene 
TPC dostali pacientky vinorelbin, gemcitabin, ka-
pecitabin, taxány, antracyklíny, inú chemoterapiu 
alebo hormónovú liečbu, ani jedna pacientka 
nedostala iba najlepšiu podpornú liečbu (best 
supportive care) alebo samotnú „biologickú“ 
liečbu. OS bol 13,12 mesiaca v experimentál-
nom ramene vs. 10,65 mesiaca v ramene TPC 
(p=0,041), rozdiel 2,47 mesiaca v prospech ex-

perimentálneho ramena. PFS bol 3,7 mesiaca 
vs. 2,2 mesiaca (p=0.14), ORR (CR + PR) 12,2 % 
vs. 4,7 % (p=0.002) a CBR (clinical benefit rate) 
(CR + PR + SD ≥ mesiacov) 22,6 % vs. 16,8 %, 
všetko v prospech eribulin mesylátu. Autor na 
záver konštatuje, že je to prvá štúdia fázy III jed-
ného preparátu, monoterapie, ktorá dosiahla 
svoj primárny cieľ v liečbe ťažko predliečených 
pacientok s MBC, erubulin signifikantne zlepšil 
OS o 2,5 mesiaca (23 %), zlepšil ORR aj PFS, a to 
pri riešiteľnej toxicite. Tieto výsledky ho odpo-
rúčajú ako novú možnosť pre ťažko predliečené 
pacientky s MBC.

Bergh a kol. spoluriešitelov prezentovali vý-
sledky klinickej štúdie sunitinib + docetaxel (SD) 
vs. docetaxel (D) v prvej línii liečby pokročilého 
karcinómu prsníka (ABC – advanced breast can-
cer). Klinická štúdia prebiehala v 27 štátoch (SR 
4 pracoviská), v 127 centrách, zaradených bolo 
593 pacientov. SD dosiahla ORR 55 % vs. 42 % 
pre D (p=001), ale ostatné sledované parametre 
ako PFS a OS boli takmer identické. Táto klinická 
štúdia nesplnila svoj cieľ a aj toxicita kombinova-
ného ramena bola výrazne vyššia. Kombinácia 
sunitinibu s docetaxelom nie je odporúčaná 
liečba ABC. 

Crown za kol. spoluriešitelov prezentoval 
výsledky klinickej štúdie sunitinib + kapecitabin 
vs. samotný kapecitabin v prvej línii liečby po ad-
juvantnej liečbe a relapse alebo po 1 – 2 líniách 
liečby pre ABC. Primárnym cieľom bolo predĺže-
nie PFS zo 4 na 6 mesiacov, sekundárne ORR, OS 
a bezpečnosť. Do štúdie zaradili 430 pacientov. 
Ciele štúdie neboli splnené, PFS kombinovanej 
liečby bol 5,5 mesiaca, samotného kapecitabinu 
5,9 mesiaca, OS 16,4 mesiaca vs. 16,5. 

Ani táto klinická štúdia so sunitinibom v lieč-
be ABC nesplnila svoj cieľ a aj toxicita kombino-
vaného ramena bola výrazne vyššia. Kombinácia 
sunitinibu s kapecitabinom nie je odporúčaná 
liečba ABC. 

    
 Autorom tejto časti je 

 prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Karcinóm pľúc 
Myslím, že ASCO 2010 v oblasti karcinómu 

pľúc v porovnaní s ASCO 2009 alebo 2008 pri-
nieslo o niečo viac nových informácií význam-
ných z vedeckého hľadiska a potenciálne aj 
prevratných pre klinickú prax, ale o niečo menej 
informácií bezprostredne a významne menia-
cich prax. Podľa zaradenia do Plenary Session –  
t. j. do najprestížnejšej časti podujatia určenej 
pre všetkých registrovaných účastníkov od-
borného programu – boli v oblasti karcinómu 
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pľúc za najdôležitejšie pokladané 2 prezentácie. 
Prvá bola práca francúzskych autorov – štúdia 
fázy III IFCT-0501 – zameraná na chemotera-
piu pokročilého nemalobunkového karcinómu 
pľúc (NMBKP) u starších pacientov vo veku 70 
– 89 rokov (1). Participovalo 451 účastníkov. 
Porovnaná bola monoterapia vinorelbínom 
alebo gemcitabínom (výber lieku bol pone-
chaný na rozhodnutie centier v štúdii), podá-
vanie v deň 1 a 8, cyklus 3 týždne, plánovaných  
5 cyklov, oproti liečbe kombináciou paklitaxel 
a karboplatina, s podaním karboplatiny v deň 
1 a paklitaxelu v deň 1, 8, 15, cyklus 4 týždne, 
plánové 4 cykly. Plánovaná dĺžka liečby bola 
teda prakticky rovnaká pri monoterapii (15 týž-

dňov) a pri kombinácii (16 týždňov). Pri prog-
resii ochorenia nasledovala liečba erlotinibom  
v oboch študijných ramenách. Dizajn štúdie je 
na obrázku 1. Primárnym cieľom bolo celkové 
prežitie. 

Základné výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1. 
Výsledky formálne menia doterajší štandard 
liečby starších pacientov, ktorým bola mono-
terapia. 

Pravdou však je, že skutočnosť, že pacienti 
boli liečení nie podľa veku samotného, ale skôr 
podľa celkového stavu, je známa. Kombinovaná 
liečba sa preto v praxi používa nezriedkavo aj  
u pacientov vo vyššom veku. Treba sa ešte zmie-
niť o vyššej toxicite kombinovanej liečby, zvlášť 
hematologickej, a to aj pri podávaní paklitaxelu 
v týždennom režime. 

Druhou prácou prednesenou na Plenary 
Session a venovanou pokročilému/metastatic-
kému NMBKP bola štúdia fázy I/II zameraná na 
klinickú aktivitu orálneho inhibítoru ALK (ana-
plastic lymphoma kinase, kinázy anaplastického 
lymfómu) – crizotinibu (2). Poznatky o aktivácii 
onkogénu ALK pri karcinóme pľúc (fúziou inver-
ziou alebo transverziou), vyskytujúcej sa približ-
ne u 5 % NMBKP, a rýchly vývoj prvého klinicky 
použitého inhibítoru tyrozínkinázy ALK vzbudili 
mimoriadnu pozornosť. Prezentované boli údaje 
o 82 pacientoch s ALK-pozitívnymi nádormi, 
ktorí dostali liečbu crizotinibom – orálne, 250 mg  
2 x denne. Išlo prevažne o ťažko predliečených 
pacientov. Zatiaľ docielené výsledky sú senzá-
ciou (tabuľka 2). 

Pri mediáne sledovania PFS (prežitia bez 
progresie ochorenia) 6,4 mesiacov bolo bez 
progresie ochorenia 70 % liečených pacien-
tov. Pravdepodobnosť prežitia 6 mesiacov bez 
progresie ochorenia bola 72 %. Okrem jedného 
prípadu elevácie ALT, nebola v štúdii pozorovaná 
žiadna závažná toxicita stupňa 4 a okrem ojedi-
nelých prípadov elevácie AST a ALT ani žiadna 
toxicita stupňa 3. Tieto výsledky naznačujú, pre-
čo došlo, so súhlasom regulačných úradov v USA 
(FDA), k výnimočnej situácii – vstupu crizotinibu 
do klinického skúšania fázy III s „preskočením“ 
skúšania vo fáze II, resp. bez definitívnych výs-
ledkov zo štúdie fázy II. 

Okrem týchto dvoch „highlightov“ by som 
z celého radu veľmi zaujímavých prednášok  
a posterov ešte heslovite spomenul tie, ktoré 
ma zvlášť zaujali. V gréckej štúdii fázy III uká-
zalo porovnanie pemetrexedu a erlotinibu  
u predliečených pacientov s pokročilým NMBKP 
podobnú efektivitu, čo sa týka odpovedí 
na liečbu a prežitia, líšila sa však toxicita (3). 
Vandetanib v štúdii fázy III zameranej na liečbu 
pokročilého NMBKP po zlyhaní predchádzajú-
cej liečby inhibítorom EGFR (t. j. v 3. – 4. línii 
liečby), napriek zlepšenej doby do progresie 
ochorenia oproti placebu (HR = 0,63, p<0,0001), 
nedosiahol hlavný cieľ: predĺženie prežitia (HR 
= 0,95, p=0,527) (4). Podobne, v štúdii EORTC 
zameranej na udržiavaciu liečbu gefitinibom 
po 4 cykloch iniciálnej chemoterapie pre po-
kročilý NMBKP so stabilizáciou alebo regresiou 
ochorenia, nebolo dosiahnuté zlepšenie cel-
kového prežitia gefitinibom v porovnaní s pla-
cebom (hlavný cieľ štúdie), napriek predĺženiu 
času do progresie ochorenia (5). Štúdia ARIES 
(observačná kohortná štúdia v USA zameraná 
na efektivitu bevacizumabu pridaného k che-
moterapii s následnou udržiavacou liečbou 
bevacizumabom) potvrdila v súbore 1 970 
pacientov s pokročilým neskvamocelulárnym 
NMBKP bezpečnosť liečby a mediány prežitia 
bez progresie ochorenia a celkového prežitia 
(6,7 a 13,6 mesiacov) podobné ako v EAP (prog-
rame rozšírenej dostupnosti) bevacizumabu  
v EÚ (7,8 a 15,8 mesiacov). Bezpečnosť liečby bola 
v ARIES potvrdená aj u pacientov s metastázami 
v CNS (n = 150), u pacientov s výkonnostným 
stavom ECOG 2 a viac (n = 182) a aj u starších 
pacientov (vek 70 r. a viac). Žiaľ, uviesť všetky 
ďalšie štúdie, ktoré si zasluhujú pozornosť, nie 
je v tomto krátkom prehľade možné. 

Na záver dobrú správu: novinky z ASCO 
konferencie, týkajúce sa karcinómu pľúc, budú 
prezentované (prof. Einhornom) a diskutované 
aj na Best of ASCO 2010 v Bratislave. 

Obrázok 1. Dizajn štúdie IFCT-0501.

NMBKP 
Štádium IIIB/IV 

PS 0–2 
Žiadna chemo/ 
biologická th 
Vek 70–89 r

Vinorelbín 
alebo 

gemcitabín

Paklitaxel 
a 

karboplatina

Erlotinib 
pri progresii

Tabuľ ka 1. Výsledky štúdie IFCT-0501.

Odpoveď na liečbu 
a prežitie

Monoterapia 
(n = 211)

Kombinácia 
(n = 210)

p

PR 10,9 % 29,05 % < 10-5

PR + SD 56,4 % 67,62 % 0,02

PD 21,8 % 7,14 % < 10-4

Neudaná odpoveď 21,18 % 25,23 % NS

PFS – medián 3,0 mes. 6,1 mes. < 10-6

OST – medián 6,2 mes. 10,3 mes. 0,00004

PR – parciálna odpoveď, SD – stabilizované ochorenie, PD – progresia ochorenia, PFS – prežitie bez progresie, 
OST – celková doba prežitia, neudaná odpoveď: pre úmrtie, zhoršenie stavu, toxicitu, vystúpenie zo štúdie

Tabuľ ka 2. Charakteristiky pacientov a odpo-
veď na crizotinib.

Charakteristiky pacientov

Pohlavie – M/Ž (n): 43/39

Vek: medián (rozpätie) 51 (25 – 78)

PS: 0 –1/2 – 3 (n) 66/14

Histológia: AC/EC/iná (n) 79/1/2

Pôvod kaukazoidný/ázijský (n) 46/29

RR podľa línie liečby v % (n/N) 

Línia I. 80 (4/5)

 II. 52 (14/7)

 III. 67 (10/15)

 IV. + 56 (19/34)

M – muži, Ž – ženy, PS – výkonnostný stav ECOG, AC 
– adenokarcinóm, EC – epidermoidný karcinóm, RR – 
miera odpovedí (kompletných a parciálnych)
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Urogenitálne malignity
V oblasti urogenitálnych nádorov bolo ako 

zvyčajne, prezentovaných niekoľko dôležitých 
prác týkajúcich sa liečby karcinómu prostaty, 
obličky, močového mechúra a testikulárnych 
nádorov. 

Jednou z hlavných prezentovaných prác 
bola štúdia fázy III CALGB 90401, porovnávajúca 
1. líniu liečby docetaxelom vs. docetaxel (DTX) 
plus bevacizumab (BEV) u pacientov s hormón-
refraktérnym karcinómom prostaty (HRCP) (1). 
Výsledky štúdie však boli sklamaním. Primárnym 
cieľom bolo celkové prežívanie. V štúdii bolo 
zaradených 1 050 pacientov. Medián prežíva-
nia skupiny pacientov, ktorí boli liečení len DTX 
dosiahol hodnotu prekvapivo až viac ako 21 
mesiacov. V liečebnom ramene s pridaním BEV 
bola hodnota mediánu prežívania 21,5 mesia-
ca len nesignifikantne predĺžená v porovnaní 
so samotným DTX. Rameno s BEV bolo oča-
kávane viac toxické, a hlavným pozorovaným 
zvýšený rizikom boli infekcie, čo však nebolo 
v súlade s očakávanou toxicitou. Medzi ďalší-
mi nežiaducimi účinkami, ktorých riziko bolo  
v ramene s BEV pozorované vo vyššej frekvencii 
ako v kontrolnom ramene boli typické toxické 
účinky známe z liečebných kombinácií s BEV. To 
viedlo k záveru, že síce pridanie BEV k chemo-

terapii je nádejnou terapeutickou modalitou, 
avšak neviedlo k zvýšeniu mediánu prežívania, 
v čo táto štúdia dúfala, a zaiste na základe týchto 
výsledkov nie je pridanie bevacizumabu k che-
moterapii štandardným liečebným postupom 
u pacientov s HRCP. 

Ďalšou dôležitou prácou bola štúdia fázy 
III porovnávajúca kyselinu zolendronovú (ZA)  
a denosumab (DSM) u pacientov s karcinómom 
prostaty a skeletálnymi metastázami (2). Štúdia 
bola prospektívna, randomizovaná, dvojito-za-
slepená, placebom kontrolovaná. Oba lieky boli 
podávané každé 4 týždne. Do ramena s DSM 
bolo zaradených 950 pacientov a do ramena 
so ZA 951 pacientov. Zaujímavé bolo, že u pa-
cientov so ZA, 21 % malo upravovanú dávku 
ZA pre vzostup kreatinémie a až 15 % malo jej 
podávanie pre zhoršenie renálnych parametrov 
pozastavené. Primárnym cieľom bolo preuká-
zať noninferioritu v čase do prvej skeletálnej 
udalosti. Výsledky boli signifikantne lepšie pre 
rameno s DSM, kde bola preukázaná 18 % reduk-
cia rizika prvej skeletálnej udalosti ako aj ďalších 
skeletálnych udalostí. Najčastejšou skeletálnou 
udalosťou, ktorá bola v ramene s DSM reduko-
vaná bola rádioterapia, i keď fraktúry a miechové 
kompresie boli tiež redukované v ramene s DSM. 
Neboli pozorované žiadne zmeny v hladine PSA, 
v progresii ochorenia alebo v celkovom prežíva-
ní. Nežiaduce účinky boli len mierne častejšie 
v ramene s DSM, so zvýšením rizika zubného 
abscesu, osteonekrózy čeľuste a hypokalciémie. 
DSM tak preukázal superioritu v porovnaní s ZA 
v prevencii prvej, ako aj následných skeletálnych 
udalostí. Pri mesačnom podávaní nie je potreb-
né sledovanie renálnych parametrov a úpravy 
dávkovania. 

Prezentované boli tiež aktualizované vý-
sledky štúdie fázy III TROPIC, porovnávajúcej 
kabazitaxel (CTX) s mitoxantronom (MTZ)  
u pacientov s HRPC predliečených docetaxelom, 
ktorej preliminárne výsledky boli prezentované 
už vo februári tohto roku na Genitourinárnej 
konferencii ASCO v San Franciscu (3). CTX je 
semisyntetický taxán s potenciálom účinnosti 
na taxán-senzitívnych i taxán-rezistentných 
bunkových líniách in vitro. V štúdii bolo 378 
pacientov randomizovaných do ramena s CTX 
a 377 do ramena s MTZ. Obe ramená boli veľmi 
dobre vybalancované s prihliadnutím na známe 
rizikové faktory. V primárnom cieli, ktorým bolo 
celkové prežívanie bol preukázaný signifikantný 
rozdiel v prospech CTX, 15,1 vs. 12,7 mesiaca. Vo 
všetkých sledovaných podskupinách pacientov, 
ako boli pacienti vo veku viac ako 65 rokov, 
pacienti s výkonnostným stavom ECOG 2, ďalej 

pacienti s viac ako dvoma predchádzajúcimi 
líniami chemoterapie a pacienti s vysokou 
kumulatívnou dávkou docetaxelu (viac ako 
900 mg/m2), bol preukázaný benefit CTX. Aj 
pacienti, ktorí sprogredovali do 6 mesiacov od 
ukončenia predchádzajúcej chemoterapie pro-
fitovali z liečby s CTX. Signifikantné zlepšenie 
pre CTX bolo preukázané aj v sekundárnych 
sledovaných parametroch, ktorými bola celko-
vá odpoveď a bezprogresné prežívanie. Toxicita 
bola vyššia v ramene s CTX a týkala sa hlavne 
febrilnej neutropénie a hnačiek. Záverom bolo 
konštatované, že v štúdii TROPIC porovnáva-
júcej CTX a MTZ u pacientov rezistentných na 
docetaxel bol dosiahnutý primárny cieľ, a to 
zlepšenie celkového prežívania u pacientov 
liečených CTX s prijateľným bezpečnostným 
profilom. Na základe pozitívnych výsledkov  
je očakávané schválenie FDA pre použitie  
CTX pravdepodobne ešte v tomto kalendár-
nom roku.

Z ďalších dôležitých prezentovaných prác 
v liečbe HRPC treba spomenúť aktualizované 
výsledky štúdie ASSCENT 2, ktorá porovnávala 
DN-101 (kalcitriol) v kombinácii s týždenne po-
dávaným docetaxelom a štandardne podávaný 
trojtýždňový docetaxel (4). Štúdia preukázala 
zhoršené výsledky v skúšobnom ramene pre 
primárny cieľ, ktorým bolo celkové prežívanie 
a autori sa domnievajú, že za toto zhoršenie 
nie je pravdepodobne zodpovedný DN-101, ale 
docetaxel podávaný v týždenných intervaloch. 
Autori preto na záver upozornili, že docetaxel  
v jednotýždňovom intervale by nemal byť v lieč-
be pacientov s HRCP používaný, ale štandardne 
používanou liečebnou schémou by mal byť 
docetaxel v trojtýždňovom intervale.

Ďalšími prezentovanými aktualizovanými výs- 
ledkami boli výsledky štúdie SELECT s použitím 
vysokodávkovaného IL-2 (HD-IL2) u pacientov  
s metastatickým karcinómom obličky (MRCC),  
v ktorej boli dosiahnuté pomerne dobre výsled-
ky pri porovnaní s historickými dátami. Dobré 
výsledky vyplývajú pravdepodobne z lepšej 
selekcie pacientov pre túto náročnú liečbu (5). 

Výsledky z klinickej štúdie fázy II TORAVA 
s použitím kombinácie temsirolimu s bevaci-
zumabom v 1. línii MRCC preukázali, že táto 
liečebná kombinácia je viac toxická ako bolo 
očakávané, a pre ďalšie klinické skúšanie nie je 
odporúčaná (6).

Jednou z prezentovaných štúdií v liečbe 
karcinómu močového mechúra bola štúdia  
s adjuvantnou liečebnou kombináciou paklitaxel,  
gemcitabín a cisplatina, ktorá preukázala, že je 
to účinná a dobre tolerovaná liečebná kombi-
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nácia zlepšujúca liečebné výsledky v adjuvan-
cii, avšak vzhľadom k malému počtu pacientov 
zaradených v štúdii nie je možné tieto výsledky 
zovšeobecniť pre bežnú liečebnú prax (7). 

Záverom spomeniem ešte jednu dôležitú 
prezentovanú prácu týkajúcu sa dlhodobých 
zdravotných dôsledkov u pacientov so semi-
nómom liečených rádioterapiou, v ktorej autori 
preukázali zvýšené riziko sekundárnych malig-
nít (8). U diagnóz s vysokou pravdepodobnos-
ťou vyliečenia je nevyhnutné zvažovať možnú 
neskorú toxicitu liečby. Indikácia rádioterapie  
u pacientov so seminómom by mala byť prísne 
zvažovaná s vedomím pomeru rizika a benefitu  
a v prípade absolvovanej rádioterapie je potrebné 
celoživotné sledovanie pacientov s vedomím mož-
nej oneskorenej toxicity absolvovanej liečby.
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Gastrointestinálne tumory
Na ASCO konferencii v Chicagu odzneli, ako 

každý rok, viaceré práce, ktoré sa venovali liečbe 

nádorov vychádzajúcich z tráviaceho traktu, tak-
že bolo pomerne komplikované vybrať z množ-
stva údajov a výsledkov tie najpodstatnejšie. 
Spolu s americkými kolegami Cartwrightom, 
Grotheym a Marshallom sa domnievam, že nižšie 
uvedené údaje patria k tomu najdôležitejšiemu, 
čo v tejto oblasti klinickej onkológie bolo tento 
rok na tzv. ASCO-u odprezentované.

Kolorektálny karcinóm
Doktor Tabernero zo Španielska referoval 

závery štúdie MACRO, v ktorej porovnávali vý-
sledky udržiavacej terapie kombináciou XELOX 
s bevacizumabom vs. bevacizumabom samot-
ným. Pacienti boli iniciálne predliečený kombi-
náciou XELOX + bevacizumab a následne rando-
mizovaní na 2 ramená – výsledy PFS (proression 
free survival) boli identické.

Doktor Maughan z Anglicka referoval 
výsledky štúdie COIN – pacienti s pokročilým 
kolorektálnym karcinómom s wild type KRAS 
boli liečení oxaliplatinovou terapiou s alebo bez 
pridania cetuximabu. V ramene s cetuximabom 
sa nedokázalo zlepšené prežívanie bez progresie 
(PFS) ani celkové prežívanie (OS).

Doktor Bokemayer z Nemecka referoval 
metaanalýzu štúdie Crystal a Opus, kde kon-
štatoval, že pridanie cetuximabu k prvolíniovej 
chemoterapii kolorektálneho karcinómu wild-
typu KRAS prináša benefit. Ďalej konštatoval, 
že BRAF mutačný štatus nie je relevantným pre-
diktívnym markerom pre pridanie cetuximabu 
do prvolíniovej chemoterapie kolorektálneho 
karcinómu.

Doktor Goldberg z USA referoval výsledky 
adjuvantnej štúdie kolon-karcinómu NCCTG 
N0147, kde boli pacienti v klinickom štádiu III 
liečení kombináciou FOLFOX6, resp. FOLFOX6 
s pridaním cetuximabu. Autori konštatovali, 
že pridanie cetuximabu v adjuvantnej terapii 
nezlepšuje liečebné výsledky ani v zmysle pre-
dlženia DFS (prežívania bez choroby) ani pri 
hodnotení OS.

O liečbe rektálneho karcinómu s nízkou 
morbiditou v klinickom štádiu IV referoval au-
tor klinickej štúdie NSABP-C10 doktor McCahill 
z USA. Štúdia sa zaoberala potrebou iniciálne-
ho operačného riešenia asymptomatického 
rektálneho karcinómu liečeného kombináciou 
FOLFOX6 + bevacizumab. Autori konštatovali, 
že výsledky morbidity a prežívania týchto pa-
cientov favorizujú podanie systémovej terapie 
bez realizácie chirurgického zákroku, ktorý nemá 
kuratívny charakter.

O kožnej toxicite asociovanej s predlžením 
prežívania liečených pacientov referoval doktor 

Douillard z Francie. Pri analýze štúdie PRIME sa 
zistilo, že nepredliečení pacienti s kolorektálnym 
karcinómom liečení kombináciou FOLFOX4 + 
panitumumab s vyšším stupňom kožnej toxicity 
G2-4 majú signifikantne lepšie liečebné výsledky 
– predlženie PFS a OS – v porovnaní s pacientmi 
s 0/1 G stupňom toxicity bez ohľadu na KRAS 
mutačný stav.

Neuroendokrinné nádory
Výsledky klinickej štúdie fázy III porovnávajú-

cej Sunitinib s placebom v liečbe pankreatických 
neuroendokrinných nádorov predniesla doktor-
ka Nicolli z Francúzska. V ramene so sunitinibom 
v porovnaní s ramenom pacientov liečených 
placebom sa zaznamenala 58 % redukcia v riziku 
progresie a 60 % redukcia rizika umrtia. V liečeb-
nom ramene bolo i viacej neutropénie, leukopé-
nie, hand and foot syndromu a hypertenzie.

Ezofagus a gastroezofageálna junkcia
Výsledky spoločného výskumného pro-

jektu CALB 80403/ECOG 1206 referoval doktor 
Enzinger z USA. Pridanie cetuximabu k schéme 
FOLFOX,ECF,IC viedlo k zvýšeniu celkovej odpo-
vede nad 40 % liečebných odpovedí, keď naj-
lepšie výsledky sa dosiahli so schémou FOLFOX 
a táto kombinácia je i optimálnym kandidátom 
do klinického skúšania fázy III.

Karcinóm žalúdka
Doktor Kang z južnej Kórei predniesol vý-

sledky klinickej štúdie pacientov s pokročilým 
karcinómom žalúdka liečených v dvojitoslepej 
randomizovanej štúdie fázy III, v ktorej boli 
pacienti liečení kombináciou kapecitabín + 
cisplatina vs. kapecitabín + cisplatina s bevaci-
zumabom. Pridanie bevacizumabu signifikantne 
zvýšilo PFS (prežívanie bez progresie) a celkové 
odpovede. Nepredĺžilo však celkové prežívanie 
pacientov. V štúdii sa však vyskytli aj značné 
regionálne rozdiely vo výsledkoch terapie.

Karcinóm pankreasu 
Výsledky štúdie nemeckej pracovnej skupiny 

AIO pacientov s pokročilým karcinómom pan-
kreasu predniesol doktor Boeck. Pacienti boli 
liečení buď kombináciou kapecitabín + erloti-
nib (1. línia) s následným podaním gemcitabínu 
(2. línia), resp. gemcitabín + erlotinib (1. línia) 
s následným podaním kapecitabínu (2. línia).
Výhodnejšou sa ukázala sekvencia s podaním 
Gemcitabínu v prvej línii.
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