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Odborné podujatia

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
V dňoch 1. až 5. júna 2012 sa 

v Chicagu konalo 48. každoroč-
né stretnutie „ASCO – American 
Society of Clinical Oncology“. Ako 
každý rok, aj teraz sa na ňom zú-
častnili desiatky tisíc onkológov z celého sveta, 
aby si vypočuli najnovšie výsledky klinických 
štúdií, nových poznatkov z experimentálnej 
onkológie, ktoré sa začínajú uplatňovať v kli-
nickej praxi – „translational research“.

Problematika karcinómu prsníka (BC) a aj 
nádorov tráviaceho traktu (GIT) sú vždy jed-
ny z kľúčových. Aj tento rok dostali význam-
ný priestor v rámci rôznych sekcií prednášok 
a posterov. Sú vždy fórom na prezentáciu aktu-
álneho stupňa progresu, nasledujúci výber je len 
malý zlomok z celkového počtu prezentovaných 
prác a je to výber subjektívny.

V rámci plenárneho zasadnutia boli prezen-
tované výsledky klinickej štúdie „EMILIA“, klinic-
ká štúdia fáza III, ktorá porovnávala efektivitu 
trastuzumab emtanzínu (T-DM1) vs kapecitabin 
(X) + lapatinib (L) v liečbe HER2-pozit. lokálne 
pokročilého alebo metastatického karcinómu 
prsníka (MBC) po predchádzajúcej liečbe trastu-
zumabom (T) a taxánom.

T-DM1 je konjugát protilátky a lieku, obsa-
huje T, stabilizátor a potenciálne cytotoxickú 
látku DM1. Využíva jednak antitumorový efekt 
T a súčasne jeho cielenú väzbu na HER2, ktorou 
prináša cytotoxický preparát DM1.

EMILIA je randomizovaná klinická štúdia T-DM1 
vs XL XL (v súčasnosti jediná schválená kombinácia 
na liečbu T-refraktérnych HER2 pozitívnych MBC). 
Pacienti dostávali T-DM1 (3,6 mg/kg i.v. každé 3 týždne) 
alebo X (1 000mg/m2 p. o. 2 x denne d. 1 – 14 každé  
3 týždne) + L (1 250 mg p. o. denne), liečba trvala do 
progresie ochorenia alebo nezvládnuteľnej toxicity. 
Vstupnými kritériami bol HER2+ MBC (IHC3+ a/
alebo FISH+) a predchádzajúca liečba T s taxánom. 
Primárnymi cieľmi bolo prežívanie bez progresie 
(PFS) podľa nezávislého hodnotenia, sekundárne 
ciele boli celkové prežívanie (OS) a bezpečnosť 
(toxicita). 

Do štúdie bolo zaradených 991 pacientok, 
978 dostalo liečbu. Medián sledovania bol v ra-
mene T-DM1 12,9 mesiaca, v ramene XL 12,4 me-
siaca. Základné charakteristiky súborov v oboch 
ramenách boli vyvážené.

Signifikantné zlepšenie PFS bolo v skupine 
s T-DM1 – medián 9,6 mesiaca vs. 6,4 mesiaca v XL 

(HR = 0,350, 95 % CI 0,549 – 0,7711, p < 0,0001). Medián 
T-DM1 OS ešte nebol dosiahnutý vs. 23,3 mesiaca (HR 
= 0,621, 95 % CI 0,475 – 0,813, p = 0,0005). Toxicita 
bola, ako sa očakávala. Najčastejšími nežiaducimi 
príhodami (AE) G ≥ 3 v liečbe s T-DM1 bola trombo-
cytopénia (12,9 % vs. 0,2 %), zvýšenie AST (4,3 % vs.  
0,8 %) a zvýšenie ALT (2,9 % vs. 1,4 %), v liečbe XL 
hnačka (20,7 % vs. 1,6 %), palmárna plantárna erytro-
dysestézia (16,4 % vs. 0) a vracanie (4,5 % vs. 0,8 %).

T-DM1 prináša signifikantné zlepšenie PFS v po-
rovnaní s XL a aj ďalšie cieľové parametre potvrdzujú 
T-DM1 ako aktívny a dobre tolerovaný nový liečebný 
postup pri HER2+ pokročilom karcinóme prsníka.

Definitívne výsledky klinickej štúdie NSABP 
B-38 priniesli odpoveď na dve otázky. Má význam 
v adjuvantnej liečbe BC dávkovo denzný režim 
(DD) a má význam pridanie gemcitabinu (G) k ta-
kémuto režimu? Obe otázky sa riešili v porovnaní 
so štandardnou schémou TAC. 

Ukázalo sa, že pridanie G k DD AC → P nezlep-
šuje výsledky v porovnaní s DD AC → P, neboli ani 
štatisticky významné rozdiely v efektivite  medzi 
DD AC → P vs. TAC, i keď boli rozdiely v profile to-
xicity. Pri kombinácii bolo viac febrilných neutro-
pénií, hnačiek, úmrtí pri liečbe, pri liečbe DD AC 
→ P bolo viac senzorických neuropatií a anémií.

V liečbe karcinómu prsníka sa objavila 
kombinácia, ktorá potvrdzuje dávnu teoretickú 
koncepciu viazania cytotoxickej látky na mono-
klonovú protilátku, a tak zabezpečuje cielený 
prienik cytotoxickej látky do nádorovej bunky. 

Na druhej strane sa nepotvrdili koncepcie 
denznej dávkovacej liečby ani pridania ešte ďal-
šieho cytostatika k takejto kombinácii. 

Klinická štúdia TML overovala koncepciu 
pokračovania v liečbe bevacizumabom po pr-
vej progresii v liečbe metastatického karcinómu 
kolorekta (mCRC). Randomizovaná klinická štúdia 
fáza III randomizovala pacientov s neresekova-
teľným mCRC , ktorí progredovali do 3 mesia-
cov po prvolíniovej liečbe s bevacizumabom. 
Pacienti boli randomizovaní na chemoterapiu 
na báze oxaliplatiny alebo irinotekanu (podľa 
toho, akú mali liečbu v prvej línii) + 2,5 mg/kg/
týždeň bevacizumabu (n = 409) alebo samotnú 
chemoterapiu (n = 411). Pokračovanie v liečbe be-
vacizumabom s modifikovanou chemoterapiou 
viedlo k štatisticky signifikantnému zlepšeniu OS 
(medián 11,2 mesiaca vs. 9,8 mesiaca, HR = 0,81,  
p = 0,0062). Liečba bevacizumabom bola spojená 
aj s lepším PFS (medián 5,7 mesiaca vs. 4,1 mesiaca, 
HR = 0,68, p < 0,001) a nebola spojená s význam-

nejšou toxicitou. Význam tejto štúdie spočíva 
predovšetkým v tom, že potvrdila predpokladanú 
koncepciu liečby – „proof of concept“. 

Klinická štúdia potvrdila koncepciu pokračo-
vania v antiangiogénnej liečbe aj v druhej línii po 
progresii na antiangiogénnej liečbe v prvej línii 
s výmenou cytostatika do kombinácie.

Zaujímavé boli prezentácie klinických štúdií 
v sekcii GIT nonkolorektálnych nádorov.

Klinická štúdia REAL3 bola randomizovaná kli-
nická štúdia kombinácie epirubicínu, oxliplatiny, 
kapecitabínu (EOC) + panitumumab (P) v liečbe po-
kročilého ezofagogastrického karcinómu (OGA).

Nadmerná expresia EGFR sa vyskytuje asi  
v 27 – 50 % OGA a koreluje s horšou prognózou. 
Klinická štúdia REAL3 hodnotila pridanie monoklono-
vej anti-EGFR protilátky panitumumabu ku kombiná-
cii EOC v liečbe pokročilého OGA. Päťstopäťdesiattri 
pacientov bolo randomizovaných na rameno 
štandardnej liečby EOC (E 50 mg/m2, O 130 mg/
m2, C 1 250 mg/m2) vs. mEOC+P (E 50 mg/m2,  
O 100 mg/m2, C 1 000 mg/m2+ P 9 mg/kg). 
Primárnym cieľom bolo OS, sekundárne ciele boli 
PFS, RR, toxicita a hodnotenie biomarkerov. 

Pridanie P k EOC viedlo k zhoršeniu OS. Jedným 
z vysvetlení je redukcia dávky O a C v schéme mE-
OC+P. Výsledok liečby pacientov v ramene s prida-
ným P závisel od stupňa kožnej toxicity.

Klinická štúdia ITACA-5 (Intergroup Trial of 
Adjuvant Chemotherapy in Adenocarcinoma 
of the Stomach) porovnávala sekvenčnú liečbu 
irinotekan (I) + 5-fluorouracil (5-FU)/kyselina lis-
tová (LV) a pokračovaním kombináciou doceta-
xel a cisplatina vs 5-FU/LV v pooperačnej liečbe 
radikálne resekovaného karcinómu žalúdka.

Pacienti s karcinómom žalúdka alebo 
gastroezofageálneho spojenia (GEJ) s ≥ D1-
lymfadenektómiou, postihnutím lymfatických 
uzlín (pN+) alebo pN0 s pT2b-3-4 do 8 týždňov 
po radikálnej operácii boli randomizovaní na ra-
meno A (FOLFIRI x 4cykly → docetaxel + cisplati-
na x 3cykly) vs. rameno B (5-FU/LV x 9 cyklov). 

Adjuvantná chemoterapia s intenzívnejším 
režimom (rameno A) neviedla k signifikantnému 
predĺženiu DFS a OS v porovnaní s bolusovým 
režimom FU/LV – rameno B.

Klinická štúdia PRODIGE 5/ACCORD 17 bola 
klinická štúdia fáza III definitívnej chemorádiote-
rapie (CRT) s FOLFOX alebo cisplatina + 5-fluoro-
uracil v liečbe ezofageálneho karcinómu (EC).

Vhodní do štúdie boli pacienti s technicky 
neresekovateľným EC alebo s kontraindikáciou 
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chirurgickej resekcie alebo tí, ktorí resekciu od-
mietli. Ďalšími vstupnými kritériami okrem iného 
boli adenokarcinóm alebo epidermoidný EC 
(akékoľvek T, N0 alebo N1, M0 alebo M1a), dávka 
rádioterapie (RT) bola 50 Gy (2 Gy/fr), 5 d/týždeň 
5 týždňov v oboch ramenách.  Rameno A bolo 
6 cyklov FOLFOX, 3 cykly počas RT, 3 cykly po 
skončení. Rameno B pozostávalo zo 4 cyklov 
kombinácie cisplatina 75 mg/m2 d 1 s následným 
podaním 5-FU 1 000 mg/m2/d ci d. 1 – 4, 2 cykly 
počas RT, 2 cykly po skončení RT. Primárnym 
cieľom bolo PFS, sekundárne OS, toxicita, QoL. 

Trojročné PFS bolo 18,2 % vs. 17,4 % a medi-
án OS 20,2 mesiaca vs. 17,5 mesiaca. CRT s kom-
bináciou FOLFOX nezlepšuje PFS v porovnaní 
s cisplatinou + 5-FU a má podobnú toxicitu.

Uvedené výsledky sú určitým sklamaním.
Predpokladalo sa, že pri vysokej nadexpresii 

EGFR môže byť pridanie anti EGFR monoklonovej 
protilátky ku kombinovanej chemoterapii účinnej-
šie. Výsledky mohli ovplyvniť nižšie dávky cytostatík 
v ramene s panitumumabom. Znova je otvorená 
otázka kombinácie biologickej liečby a chemote-
rapie a významu jej jednotlivých zložiek.

Ďalšie dve prezentované štúdie mali potvrdiť 
význam agresívnejšej adjuvantnej liečby karcinó-
mu žalúdka a agresívnejšej kombinácie cytosta-
tickej liečby v konkomitantnej CRT pri lokálne 
pokročilom karcinóme ezofagu. Tým, že výsledky 
neboli lepšie, zostali obe otázky otvorené.

Toto podujatie si nedali ujsť ani ďalší 
naši poprední slovenskí onkológovia, 
a tak sme ich prostredníctvom 
nasledujúcich otázok požiadali o krátke 
zhodnotenie a zhrnutie ich dojmov 
z tohto svetového kongresu:
1.  Čo Vás najviac zaujalo na konferencii 

ASCO 2012?

2.  Bola prezentovaná nejaká práca alebo 
práce, ktoré menia či ovplyvnia Vašu prax 
už dnes?

3.  O ktorých prácach si myslíte, že môžu mať 
vplyv na Vašu prax v dohľadnej budúcnosti?

4.  Je ešte niečo, s čím by ste sa chceli podeliť 
s čitateľmi časopisu Onkológia?

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
1.  Pre mňa osobne boli mimoriad-

ne zaujímavé výsledky štúdie 
LUX-Lung 3. V skupine pacien-
tov s pokročilým metastatickým 
nemalobunkovým karcinómom 
pľúc (NSCLC) s mutáciami EGFR senzitizujúcimi 
k liečbe TK inhibítormi, afatinib (tbl) výrazne 

predĺžil čas do progresie ochorenia v porov-
naní s kombináciou pemetrexed/cisplatina. 
Čitatelia časopisu Onkológia budú určite mať 
príležitosť dozvedieť sa o tejto štúdii viac 
v niektorom z budúcich čísel časopisu a určite 
aj v októbri na BEST of ASCO v Bratislave.

2.  Osobne som sledoval hlavne problematiku 
hrudných nádorov. Myslím, že bolo prezento-
vaných viacero prác, ktoré majú bezprostredný 
vplyv na naše každodenné postupy. Spomenul 
by som dve z nich. Pak et al. prezentovali výsled-
ky štúdie fázy III zameranej na  porovnanie che-
mo-rádioterapie so začiatkom rádioterapie sú-
časne s prvým cyklom chemoterapie etoposid/
cisplatina  verzus s tretím cyklom chemoterapie. 
Nebol zistený rozdiel v prežití bez progresie 
ochorenia (PFS) a ani v celkovom prežití (OS). 
To je z pragmatického pohľadu veľmi cenný 
poznatok. V bežnej praxi totiž nie je vždy možné 
zosúladiť chemoterapiu a rádioterapiu tak, aby 
sa obidve modality začali v rovnaký deň, a teda 
je dobré vedieť, že rádioterapia sa má síce za-
čať čo najskôr, ale ak sa začne súčasne s tretím 
cyklom chemoterapie – je všetko v poriadku. 
Pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC)  
Lilienbaum et al. prezentovali štúdiu fázy III 
zameranú na pokročilý metastatický NSCLC 
u pacientov vo výkonnostnom stave ECOG 2. 
Porovnaná bola monoterapia pemetrexedom 
verzus kombinácia karboplatina/pemetrexed. 
Štúdia potvrdila zlepšenie PFS aj OS pri pou-
žití kombinácie. V tejto súvislosti v nedávno 
publikovanej francúzskej štúdii fázy III (Quoix 
et al.) kombinácia paklitaxelu s karboplatinou 
docielila zlepšenie PFS a OS oproti samotnému 
paklitaxelu v skupine seniorov s pokročilým 
metastatickým NSCLC. Obidve štúdie ukazujú, 
že kombinácia s karboplatinou je veľmi dobrým 
riešením aj u časti pacientov s výkonnostným 
stavom ECOG 2 alebo starších pacientov.

3.  Spomenul som už štúdiu LUX-Lung 3. Myslím, 
že na základe jej výsledkov bude afatinib schvá-
lený regulačnými úradmi a používaný v dohľad-
nom čase aj v klinickej praxi. Významný pokrok 
bude zrejme zavedenie skríningu karcinómu 
pľúc pomocou špirálového CT – hlavne po 

vyriešení otázky optimálnej cieľovej skupiny 
a s tým súvisiacim pomerom nákladov a úžitku, 
čo bude v rôznych krajinách rôzne. Na ASCO 
bolo tejto problematike venovaných niekoľko 
prednášok. Skríning znížil mortalitu na karcinóm 
pľúc o 20 % – toto číslo sa nedá ignorovať. 

4.  Azda by som sa zmienil o jednej veci, ktorá 
nesúvisí s prednáškami a postermi. Na hlav-
nej ulici v Chicagu (a aj inde) boli na stĺpoch 
verejného osvetlenia zástavky s textom 
„Chicago víta ASCO“ (obrázok 1). Zaujímavá 
je predstava Bratislavy vítajúcej konferenciu 
SOS (Slovenskej onkologickej spoločnosti). 
Možno tým pobavím čitateľov, ale osobne 
si myslím, že jedného dňa to tak bude. 

MUDr. Radovan Barilla, PhD.
1.  Posledná konferencia ASCO pri-

niesla naozaj veľa zaujímavých 
nových informácií a naznačila 
cestu, ktorou bude kráčať vý-
skum v onkológii v najbližších 
rokoch. Okrem zavádzania nových inovatív-
nych liekov do praxe sa čoraz väčší dôraz bu-
de klásť na primeranú mieru toxicity a  najmä 
na preferencie pacientov, ktorí sú liečení, aby 
ich život mohol byť čo najmenej ovplyvnený 
vedľajšími prejavmi liečby. Najviac ma zaujala 
téma karcinómu vaječníkov, kde sa ukazuje, že 
cielená liečba zameraná na inhibíciu angioge-
nézy prináša benefit aj u pacientok, v  minulosti 
predliečených viacerými líniami terapie. V terapii 
karcinómu prostaty sa potvrdzuje, že u pacien-
tov s tzv. hormonálne refraktérnym ochorením 
je možná ďalšia hormonálna manipulácia ešte 
pred nasadením chemoterapie, ktorú možno 
takto oddialiť. Tiež sa ukazuje, že v liečbe me-
tastatického malígneho melanómu by mohla 
byť inhibícia viacerých signálnych dráh novou 
liečebnou možnosťou. Ukazuje sa nový efektív-
nejší liečebný prístup aj pre pacientky s HER2+ 
karcinómom prsníka s progresiou na predošlej 
anti HER2 terapii. Vôbec prvý raz sa podarilo 
pri nemalobunkovom pľúcnom karcinóme 
preukázať efektivitu cielenej liečby anti MEK1, 
2 v kombinácii s chemoterapiou v skupine pa-
cientov s mutáciou KRAS, kde doterajšia liečba 
anti EGFR liečbou bývala menej úspešná.

2.  Treba si uvedomiť, že efektivitu viacerých no-
vých možností terapie je potrebné ešte overiť 
ďalšími štúdiami a pri viacerých preparátoch 
je ich registrácia v Európe otázkou mesiacov 
alebo rokov. Musíme sa držať štandardných 
terapeutických postupov a legislatívy vo veci 
obstarávania a schvaľovania liečby platnej v na-
šej krajine. No predsa len sa dá povedať, že sa 

Obrázok 1:  Chicago víta ASCO
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možno oprieť o to, čo hovoria o skúsenostiach 
s liečbou pacienti, ktorí mali možnosť porov-
návať dva podobné spôsoby liečby a brať na 
zreteľ ich voľbu v prípade karcinómu obličky. 
Takisto sa jasne ukázala výhoda tzv. udržiava-
cej liečby pri viacerých solídnych nádoroch aj 
u predliečených pacientov, ako je udržiavacia 
cielená liečba pri karcinóme hrubého čreva 
alebo vaječníkov.

3.  Udržiavacia cytostatická liečba potvrdila svoj 
prínos na zlepšenie prežívania oproti place-
bu u  pacientov s  pokročilým metastatickým 
nemalobunkovým pľúcnym karcinómom, 
a to konzistentne bez ohľadu na dosiahnutú 
liečebnú odpoveď. Potvrdila sa efektivita tejto 
koncepcie aj pri vaječníkoch a karcinómoch 
hrubého čreva. Táto koncepcia sa možno uplat-
ní v dohľadnom čase aj na Slovensku. Tiež pred-
pokladám možnosť nasadenia ďalšej možnosti 
hormonálnej liečby u pacientov s karcinómom 
prostaty ešte pred podávaním chemoterapie. 
A aj nové možnosti liečby pri nádoroch, kde 
doterajšia liečba priniesla minimálny efekt, ako 
je to pri malígnom melanóme.

4.  Onkológia je medicínska disciplína, ktorá 
zaznamenáva nebývalý rozvoj. Odporúčam 
každému, aby okrem osvojovania si nových 
informácií zvážil pri každej liečbe prínos 
a mieru toxicity a aby ku každému svojmu 
pacientovi pristupoval individuálne.

MUDr. Mária Rečková
1.  Tak ako každý rok ma zauja-

lo obrovské množstvo prác 
z oblasti solídnych malignít, 
ktorých liečbou sa venujem 
v prevažnej miere, avšak len 
zopár príspevkov bolo takých, ktoré by sa 
dali považovať za sľubujúce prevrat a sku-
točne podstatné zlepšenie liečebných vý-
sledkov u onkologických pacientov.
Je obdivuhodné, koľko nových liekov, hlavne 

z oblasti cielenej liečby, v posledných rokoch 
pribudlo nielen v onkológii. Cielená liečba pod-
statným spôsobom zmenila liečebné možnos-
ti pri mnohých nádorových ochoreniach, ako 
napríklad pri nádoroch prsníka, pľúc, hrubého 
čreva, ovárií, obličiek, prostaty, ale aj malígneho 
melanómu.

Čo sme sa však doteraz naučili, je, že pre cie-
lenú liečbu je potrebné poznať príslušný liečeb-
ný cieľ, ktorého prítomnosť je predpokladom, že 
daná cielená liečba bude účinná. Respektíve je 
potrebné vedieť, či pacient nemá prítomný urči-
tý marker, kedy je možné predpovedať, že liečba 
účinná nebude. Ak cieľ nemáme možnosť zistiť, 

snahou je nájsť aspoň akési náhradné markery, 
ktoré by nám vedeli predpovedať, či daná liečba 
bude účinná, alebo nie. 

Myslím si, že práve vďaka poznaniu cieľa, ktorým 
je HER2 a ktorého stanovenie patrí k štandardnému 
vyšetreniu pri karcinómoch prsníka, sme aj tento rok 
svedkami výsledkov klinickej štúdie, ktoré zname-
najú určitý prevrat v liečbe pacientok s HER2 pozi-
tívnym karcinómom prsníka. Klinická štúdia EMILIA 
je klinická štúdia fázy III, ktorá porovnávala T-DM1 
s kombinovanou liečbou lapatinib plus kapecitabín 
u pacientok s metastatickým karcinómom prsníka 
po predchádzajúcej liečbe, ktorá obsahovala trastu-
zumab a taxán. T-DM1 je kombinácia trastuzuma-
bu (T) s naviazaným antitubulárnym cytostatikom, 
emtansínom (DM1), ktoré sa tak dostane cielene 
k nádorovým bunkám, ktoré exprimujú receptor 
HER2. Klinická štúdia EMILIA preukázala štatisticky 
signifikantné zlepšenie primárneho cieľa štúdie, 
ktorým bolo prežívanie bez progresie v prospech 
T-DM1 (9,6 verzus 6,4 mesiaca) a štatisticky signifi-
kantný rozdiel bol takisto pozorovaný v celkovom 
prežívaní, pričom medián celkového prežívania 
v ramene lapatinib plus kapecitabín bol 23,3 me-
siaca a nebol dosiahnutý v ramene s T-DM1. Liečba 
s T-DM1 bola v porovnaní s kombinovanou liečbou 
lapatinib plus kapecitabín menej toxická. 

Zaujímavou boli aj výsledky interim analýzy 
klinickej štúdie fázy III MA-31, ktorá mala za cieľ pre-
ukázať noninferioritu kombinovanej 1. línie liečby 
lapatinib plus taxán verzus trastuzumab plus taxán 
u pacientok s metastatickým karcinómom prsníka. 
Štúdia bola vo svojom primárnom cieli negatív-
na a nebola preukázaná noninferiorita lapatinibu 
v kombinácii s taxánom verzus trastuzumab plus 
taxán, pričom v ramene s lapatinibom bolo štatis-
ticky signifikantne kratšie prežívanie bez progresie  
(8,8 verzus 11,4 mesiaca), a kombinácia s lapatinibom 
bola viac toxická. V štúdii nebol preukázaný štatistic-
ky signifikantný rozdiel v celkovom prežívaní. V tejto 
štúdii však iba 18 % pacientok absolvovalo predchá-
dzajúcu liečbu trastuzumabom v rámci adjuvantnej 
liečby, čo nie sú typické pacientky, s ktorými sa stre-
távame v 1. línii liečby metastatického karcinómu 
prsníka. Pacientky predliečené trastuzumabom 
môžu reprezentovať inú populáciu pacientok ako 
tú, ktorá bola skúmaná v štúdii MA 31.

To, že je pri cielenej liečbe skutočne potreb-
né poznať jej cieľ, sa potvrdilo aj vo výsledkoch 
randomizovanej klinickej štúdie fázy II s c-MET 
inhibítorom tivantinibom (ARQ197) u pacientov 
s hepatocelulárnym karcinómom, ktorý bol porov-
návaný s placebom. V prípade, že išlo o neselekto-
vanú populáciu pacientov, nebol zistený štatisticky 
signifikantný rozdiel v mediáne času do progresie. 
V prípade, že išlo o pacientov s vysokou expresiou 

c-MET, bol medián času do progresie štatisticky 
signifikantne dlhší v liečebnom ramene s tivantini-
bom a výsledky sa preniesli aj do celkového preží-
vania 7,2 verzus 3,8 mesiaca v prospech tivantinibu, 
pričom rozdiel bol štatisticky signifikantný. 

V oblasti kolorektálnych malignít boli zaujíma-
vé prezentované výsledky randomizovanej klinickej 
štúdie fázy III TML, ktorá  zisťovala benefit podávania 
bevacizumabu po progresii u pacientov s metasta-
tickým kolorektálnym karcinómom. Štúdia bola po-
zitívna v prospech ramena s pokračujúcim bevacizu-
mabom v stanovenom primárnom cieli, ktorým bolo 
celkové prežívanie (11,2 verzus 9,8 mesiaca), a potvrdili 
sa tak výsledky observačnej klinickej štúdie BRiTE. 
Prezentované boli aj výsledky dvojito zaslepenej, 
placebom kontrolovanej multicentrickej klinickej 
štúdie fázy III CORRECT. Porovnávala multikinázový 
inhibítor regorafenib − má obdobné liečebné ciele 
ako sorafenib, s placebom u pacientov s metastatic-
kým kolorektálnym karcinómom v 3. liečebnej línii, 
teda u pacientov, ktorým často už nemáme možnosť 
ponúknuť určitú zmysluplnú liečbu. Klinická štúdia 
bola síce vo svojom primárnom cieli celkového pre-
žívania pozitívna v prospech regorafenibu, pričom 
bolo zaznamenané štatisticky signifikatné predĺženie 
celkového prežívania z 5 na 6,4 mesiaca, avšak je na-
mieste zvážiť klinickú signifikanciu výsledkov štúdie. 
Medián prežívania bez progresie bol predĺžený v ra-
mene s regorafenibom z 1,7 na 1,9 mesiaca, čo bolo 
takisto štatisticky signifikantné. Myslím si, že dôležitý 
v rámci tejto klinickej štúdie je fakt, že kontrola ocho-
renia bola pozorovaná u 41 % pacientov v ramene 
s regorafenibom, ale iba u 14, 9 % pacientov v ramene 
s placebom. Najčastejšie nežiaduce účinky stupňa 
3 spojené s liečbou regorafenibom boli syndróm 
ruka-noha, hnačky, hyperbilirubinémia a hypertenzia. 
Myslím, že v kontexte týchto výsledkov, pri liečbe pa-
cientov s regorafenibom je potrebné ďalej pátrať po 
vhodnom cieli, ktorý by pacient mal mať prítomný, ev. 
neprítomný, aby z liečby čo najlepšie profitoval. 

Zaujalo ma množstvo ďalších prác, napríklad 
v klinickej štúdii fázy III AURELIA sa potvrdilo, že 
pridanie bevacizumabu štatisticky signifikantne 
predlžuje prežívanie bez progresie s tolerovateľnou 
toxicitou v 1. línii liečby u pacientok s platina-rezis-
tentným ovariálnym karcinómom, 2-generačný 
multikinázový inhibítor tivozanib preukázal štatistic-
ky signifikantné predĺženie prežívania bez progresie 
u pacientov so svetlobunkovým metastatickým 
karcinómom obličky v 1. línii liečby v porovnaní so 
sorafenibom v klinickej štúdii fázy III TIVO-1, arbira-
teron acetát, ktorý je inhibítorom biosyntézy andro-
génov, preukázal štatisticky signifikantné predĺženie 
prežívania bez progresie a celkového prežívania 
v kombinácii s prednizónom verzus prednizón plus 
placebo v klinickej štúdii fázy III CUO-AA-302. Práce, 
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ktoré by som rada ďalej spomenula, sa týkajú liečby 
metastatického malígneho melanómu a nemalo-
bunkového pľúcneho karcinómu, kde v posledných 
rokoch došlo k výraznému liečebnému pokroku. 

Poznaním krokov, ktoré sa uplatňujú v rámci 
imunitnej reakcie sprostredkovanej cytotoxickými 
T-lymfocytmi, bola vyvinutá pomerne úspešná 
liečba zasahujúca do procesu aktivácie cytoto-
xických T-lymfocytov na základe inhibície brzdy 
tohto aktivačného procesu, ktorými je receptor 
CTLA-4 na cytotoxických T-lymfocytoch. Druhou 
brzdou, ktorá existuje v rámci cytotoxickej imunit-
nej reakcie, je interakcia cytotoxického T-lymfocytu 
s nádorovou bunkou. Tu je brzdou tohto procesu 
interakcia medzi receptorom PD-1 na cytotoxic-
kom T-lymfocyte a PD-L1, čo je ligand pre PD-1, 
ktorý exprimuje nádorová bunka. Existujú údaje, 
ktoré potvrdzujú, že expresia PD-L1 na nádorových 
bunkách má signifikantný prognostický význam. 
Klinická štúdia skúmajúca bezpečnosť a účinnosť 
plne humánnej IgG4 anti-PD-1 protilátky MDX-1106 
(BMS-936558) u pacientov s metastatickým malíg-
nym melanómom preukázala pomerne vysoké 
percento klinických odpovedí (28 %), pričom mno-
hé z nich trvajú viac ako 12 mesiacov. Autoimúnna 
toxicita anti-PD1 liečby je podobná toxicite počas 
liečby ipilimumabom, no v porovnaní s ipilimuma-
bom boli pozorované závažné hnačky, hypofyzitída 
a hepatitída pri anti-PD1 liečbe v nižšej frekven-
cii. Účinnosť anti-PD-1 liečby bola pozorovaná aj 
u pacientov s obličkovým karcinómom a nema-
lobunkovým karcinómom pľúc. V štúdii s MDX-
1106 bolo preukázané, že pacienti, ktorých nádory 
neexprimovali PD-L1, nemali žiadne klinické od-
povede, a tak PD-L1 je potenciálny marker klinickej 
odpovede na liečbu anti-PD-1. Zaujímavé výsledky 
prezentovala klinická štúdia fázy III BREAK-3, ktorá 
porovnávala B-RAF inhibítor dabrafenib s DTIC (da-
karbazínom) u pacientov s malígnym melanómom 
s prítomnou mutáciou B-RAFV600E v 1. liečebnej línii, 
pričom bolo povolené tzv. prekríženie ramien, čiže 
„crossover“. Prežívanie bez progresie bolo štatistic-
ky signifikantne dlhšie v ramene s dabrafenibom  
(6,7 verzus 2,9 mesiaca). Toxicita dabrafenibu bola 
spojená okrem kožnej toxicity s hyperkeratózou, 
hlavne s artralgiami, únavou, horúčkami, bolesťami 
hlavy a asténiou. Klinická štúdia fázy III, METRIC 
s MEK1/2-inihibítorom trametinibom, v ktorej boli 
pacienti s pokročilým alebo metastatickým malíg-
nym melanómom s prítomnou mutáciou B-RAFV600 

E/K liečení chemoterapiou alebo trametinibom, pre-
ukázala štatisticky signifikantne dlhší medián času 
do progresie, ktorý bol primárnym cieľom štúdie 
v ramene s trametinibom (4,8 verzus 1,4 mesiaca), 

a aj napriek povolenému „crossoveru“, ku ktorému 
došlo približne u 50 % pacientov liečených chemo-
terapiou, bolo takisto v ramene s trametinibom 
štatisticky signifikantne dlhšie celkové prežívanie. 
Zaujímavá liečebná kombinácia je kombinácia 
B-RAF a MEK inhibície. Klinická štúdia fázy I/II kom-
binovanej liečby B-RAF inhibítora dabrafenibu 
s MEK1/2 inhibítorom trametinibom u pacientov 
s metastatickým malígnym melanómom s prítom-
nou mutáciou B-RAFV600 preukázala zníženie kožnej 
toxicity, ktorá je typicky prítomná v prípade liečby 
pacientov s B-RAF a MEK-inhibítormi a dosiahnu-
té celkové prežívanie bez progresie bolo v trvaní  
7,4 mesiaca, čo podporuje snahu o preskúmanie 
tejto liečebnej kombinácie v kontexte klinickej 
štúdie fázy III. 

Ďalšou zaujímavou štúdiou bola klinická štúdia 
fázy III TAILOR u pacientov s metastatickým nema-
lobunkovým karcinómom pľúc s EGFR nemutova-
ným (divokým) typom, ktorá porovnávala erlotinib 
s docetaxelom v 2. liečebnej línii, pričom medián 
dĺžky prežívania bez progresie bol mierne, ale šta-
tisticky signifikantne dlhší v ramene s docetaxelom 
(3,4 verzus 2,4 mesiaca) a s výsledkami bol korelo-
vaný aj K-RAS stav (mutovaný alebo nemutovaný), 
ktorý však v tejto klinickej štúdii nepreukázal prog-
nostický význam. Randomizovaná klinická štúdia 
fázy II kombinovanej liečby MEK1/2-inihibítoru 
selumetinibu s docetaxelom verzus docetaxel plus 
placebo u pacientov s metastatickým nemalobun-
kovým karcinómom pľúc s prítomnou mutáciou 
K-RAS v 2. línii liečby bola ďalšou zaujímavou pozi-
tívnou klinickou štúdiou, pričom celkové odpovede  
(37 verzus 0 %), medián času do progresie  
(5,3 verzus 2,1 mesiaca) a medián celkového preží-
vania (9,4 verzus 5,2 mesiaca) boli štatisticky signi-
fikantne vyššie v prospech kombinácie docetaxelu 
so selumetinibom. Pozitívne výsledky s ohľadom 
na celkové prežívanie (13,9 verzus 11 mesiacov) 
preukázala klinická štúdia fázy III PARAMOUNT 
s pokračujúcou udržiavacou liečbou pemetrexe-
dom po 4 liečebných cykloch 1. línie liečby u pa-
cientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc 
a dosiahnutou odpoveďou na liečbu (komplet-
nú remisiu, parciálnu remisiu alebo stabilizáciu 
ochorenia) v zložení cisplatina plus pemetrexed. 
Otázkou stále ostáva, ktorí pacienti sú najvhodnejší 
pre udržiavaciu, či už pokračujúcu, alebo inú ako 
prvolíniovú liečbu. Nakoniec by som rada spo-
menula klinickú štúdiu fázy III brazílskych autorov, 
ktorá porovnávala monoterapiu pemetrexedom 
s kombináciou pemetrexed plus karboplatina  
v 1. liečebnej línii u pacientov s nemalobunkovým 
karcinómom pľúc štádia IIIB/IV a výkonnostným 

stavom PS WHO 2. Klinická štúdia preukázala 
štatisticky signifikantne dlhší medián celkového 
prežívania v prospech dvojkombinácie (9,1 verzus 
5,6 mesiaca). 
2.  To, či výsledky prác, ktoré boli nielen štatis-

ticky, ale aj klinicky signifikantné a je možné 
ich ihneď implementovať aj do každodennej 
klinickej praxe, je ovplyvnené existujúcou 
legislatívou, pretože často ide o úplne nové 
lieky, ktoré nie sú na Slovensku ešte registro-
vané, alebo ide o novú liečebnú indikáciu, 
ktorá pre bežné klinické použitie musí takis-
to najskôr prejsť legislatívnym schválením.
Ak by som však nebola ovplyvnená legislatívou 

alebo dostupnosťou liekov, v kontexte s výsledkami 
tohtoročnej výročnej konferencie Americkej onko-
logickej spoločnosti by som ponúkla pacientkam 
s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom 
prsníka v 2. liečebnej línii T-DM1 na základe výsled-
kov klinickej štúdie EMILIA; pacientkam s platina- 
rezistentným ovariálnym karcinómom bez prí-
tomných kontraindikácií liečby bevacizumabom, 
bevacizumab v kombinácii s chemoterapiou na 
základe výsledkov klinickej štúdie AURELIA; pacien-
tom s renálnym karcinómom, ktorí sú v dobrom vý-
konnostnom stave umožňujúcim liečbu niektorý 
cielený liek z postupne pribúdajúceho armamen-
tária účinných liekov a nielen dve liečebné línie, ako 
máme možnosť štandardne podávať na Slovensku; 
arbirateron-acetát, ktorý je inhibítorom biosyntézy 
androgénov nielen u pacientov s metastatickým 
hormón-refraktérnym karcinómom prostaty po 
absolvovanej liečbe docetaxelom, ale aj u tých, 
ktorí neboli dosiaľ liečení chemoterapiou; a no-
vé lieky, ktorých pozitívne liečebné výsledky boli 
prezentované v liečbe metastatického malígneho 
melanómu, či už v prípade prítomnosti B-RAFV600 
mutácie niektorý z B-RAF inhibítorov, alebo MEK-
inhibítor, a zdá sa, že ideálne ich kombináciu, alebo 
v prípade neprítomnosti B-RAFV600 mutácie niekto-
rý z liekov zasahujúcich do cytotoxického efektu 
T-lymfocytov, či už cestou inhibície CTLA-4, alebo 
inhibíciou PD-1.
3.  Myslím, že na otázku som súčasne odpove-

dala v druhej otázke. 
4.  Pokrok je síce pomalý, ale čo je potešujúce, je 

stále prítomný. Je pravdepodobne potrebné 
zmeniť pohľad nielen na chorobu, ale aj hosti-
teľa, keďže máme možnosť vidieť, že obdobné 
liečebné prístupy už neprinášajú podstatnú 
zmenu liečebných výsledkov. Preto si myslím, 
že translačný výskum by mal byť už štandard-
nou súčasťou každého klinického skúšania. 
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