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Cílená léčba ovariálního karcinomu
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Souhrn: Cílená (biologická) léčba je pojmem užívaným v klinické onkologii již dlouho. V onkogynekologii však do poměrně ne-
dávné doby nebyl k dispozici preparát, který by cílil na nádorové struktury nebo jedinečné pochody u gynekologických malig-
nit. V současné době se spektrum našich léčebných postupů rozšířilo i o léčbu cílenou, v inhibici PARP je oblast onkogynekologie 
dokonce průkopníkem. Klíčové však není použití všech možných metod u každé pacientky, ale pečlivé zvažování na základě evi-
dence, která z léčebných modalit, případně jejich kombinace, přinese u konkrétní pacientky největší pravděpodobnost vyléčení 
či odpovědi nádoru na léčbu při přiměřené toxicitě a morbiditě. Kromě znalosti nových substancí, které můžeme v léčbě použít, 
se tak také musíme učit lépe stratifikovat pacientky a jejich nádory.
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Hovoříme-li o ovariálním karcinomu, máme na mysli malignitu 
vznikající primárně z nádorových kmenových buněk, jejichž pů-
vod je v mülleriánském traktu. Pozorujeme tedy vznik stejného 
typu nádorů, které mají nejen stejnou morfologii, biologické cho-
vání i prognózu, v tubě, inkluzních ovariálních cystách a perito-
neu – souhrnně. I když prokážeme vznik takového nádoru např. 
v tubě, nazýváme takové onemocnění ovariálním karcinomem 
a jeho diagnostika či léčba je stejná.

V České republice je ročně diagnostikováno více než 1 000 no-
vých případů ovariálního karcinomu. Až 75 % pacientek je dia-
gnostikováno v pokročilém stadiu. Standardní léčba vždy zahrnuje 
operační výkon se snahou o maximální cytoredukci s následnou 
chemoterapií. Ovariální nádor je nádorem chemosenzitivním, není 
však chemokurabilní. Chirurgie má tedy (ať již v podobě primární 
operace, tzv. up-front surgery, nebo intervalové operace po po-
dání 3–4 cyklů neoadjuvantní chemoterapie, tzv. interval debul-
king surgery) v léčbě nezastupitelné místo. Úlohou chemoterapie 
v primární léčbě je eliminovat případnou zbytkovou i mikrosko-
pickou nemoc, nebo zmenšit nádorový load a umožnit operační 
výkon (neoadjuvantní chemoterapie).

Standardním režimem v obou indikacích je kombinace paklita-
xelu s karboplatinou. Přidání dalších cytostatik k této kombinaci 
nebo intraperitoneální podání nevedlo ke zlepšení výsledků nebo 
byla léčba nepřijatelně toxická.

Aktuálně je jak v primární léčbě, tak v léčbě recidiv využívána 
také cílené léčba v podobě antiangiogenní terapie nebo v podo-
bě inhibice PARP, nově také i v kombinaci obou přístupů.

Inhibice angiogeneze
Nádorová angiogeneze zprostředkovaná především cestou VEGF 
je zřejmě klíčovým krokem v tumorogenezi. Nádor je zcela závislý 
na zásobování kyslíkem a živinami, které zprostředkují novotvo-
řené cévy. Tvorba takových cév probíhá časně v procesu vzniku 
a růstu nádoru, pravděpodobně ve stadiu klinicky nedetekova-
telném. Vlastní růst nádoru probíhá pouze v zónách podél cév, 
kde je možné difuzí dosáhnout dostatečného parciálního tlaku 
kyslíku. Inhibice takového procesu pak může velmi účinně ovliv-
nit růst nádoru.

Klíčovým hráčem v procesu angiogeneze je vaskulární endote-
liální růstový faktor (VEGF). Jedná se o bílkovinu tvořenou celým 

spektrem buněk nádorového mikroprostředí, v některých přípa-
dech také nádorem samotným. VEGF hraje také významnou roli při 
tvorbě ascitu. Monoklonální protilátky blokující VEGF nebo malé 
molekuly inhibující nitrobuněčnou kaskádu po obsazení recep-
toru pro VEGF jsou již nyní používány standardně u řady solid-
ních nádorů.

Inhibice PARP v léčbě ovariálního karcinomu
Snaha o nalezení buněčných pochodů, které mohou být cílem 
biologické léčby, se soustředí také na mechanismy opravy poško-
zené DNA. Až u poloviny karcinomů vaječníků lze nalézt defekt ho-
mologní rekombinace, jednoho ze způsobů opravy DNA. Vyřazení 
dalšího z mechanismů opravy DNA inhibicí proteinu PARP olapari-
bem vede ke zvýšení citlivosti nádorových buněk k chemoterapii 
nebo přímo k tzv. syntetické letalitě. V současné době je užití ola-
paribu schváleno v léčbě recidivujícího platina senzitivního high-
-grade serózního karcinomu vaječníků u pacientek s prokázanou 
germinální nebo somatickou mutací genů BRCA 1 nebo BRCA 2.

V zájmu zachování genomové integrity, která je kritická pro pře-
žití, je buňka vybavena hned několika mechanismy opravy po-
škození deoxyribonukleové kyseliny. Dosud bylo identifikováno 
nejméně šest způsobů opravy DNA (base excision repair, nucleo-
tide excision repair, mismatch repair, translesional synthesis, ho-
mologous recombination, non-homologous end-joining). Některé 
slouží spíše pro nouzové a rychlé scelení DNA bez zachování do-
statečné přesnosti a zachování genetického kódu, jiné, především 
homologní rekombinace (homologous recombination), jsou velmi 
přesnými a složitými mechanismy, které pečlivě opravují struktu-
ru DNA na templátu komplementárního vlákna deoxyribonukle-
ové kyseliny.

Právě porucha tzv. homologní rekombinace hraje významnou 
roli v procesu rozvoje a progrese nádoru až u poloviny všech ova-
riálních karcinomů. Proto se tento nádor stal modelem pro vývoj 
látek, které terapeuticky zasahují na úrovni reparace DNA. Buňky 
s poruchou homologní rekombinace musejí využívat jiné cesty 
opravy DNA. Tyto cesty se tak stávají terapeutickým cílem. Proteiny 
rodiny PARP – poly-(ADP-ribózo) polymerázy –, především PARP1, 
hrají významnou roli v opravě jednovláknových zlomů DNA me-
chanismem nahrazování jednotlivých bazí (base excision repair). 
Inhibice PARP vede ke kumulaci jednovláknových zlomů DNA, 
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a následně, v důsledku kolapsu replikační vidlice, i k nahromadě-
ní dvouvláknových zlomů DNA. Tyto zlomy jsou ale opravovány 
jiným reparačním mechanismem – právě homologní rekombi-
nací. Hlavními aktéry homologní rekombinace jsou geny BRCA 1 
a BRCA 2.

Primární léčba ovariálního karcinomu
Bevacizumab – monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endo-
teliálnímu růstovému faktoru A (VEGF-A). Je registrován pro užití 
v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu 
a ledviny, pokročilého, recidivujícího nebo metastatického nema-
lobuněčného karcinomu plic a relativně nově také pro primární 
léčbu a léčbu recidiv ovariálního karcinomu.

Přidání antiangiogenní léčby v podobě bevacizumabu k che-
moterapii první linie s následnou monoterapií bevacizumabem 
hodnotily dvě randomizované studie fáze III.

Do studie GOG 0218 byly zařazeny nemocné s onemocněním 
stadia III/IV s nekompletní chirurgickou cytoredukcí (ponecháno 
reziduum nádoru). Bevacizumab byl podáván v dávce 15 mg/kg 
každé 3 týdny současně s chemoterapií a poté (dle ramene stu-
die) vysazen nebo aplikován dále po dobu až 15 měsíců. V rame-
ni s bevacizumabem bylo dosaženo prodloužení doby přežití bez 
progrese (PFS) o 5 měsíců ve srovnání se samotnou chemotera-
pií. Nebylo dosaženo statisticky signifikantního benefitu v celko-
vém přežití (OS).

Ve studii ICON 7 byly léčeny i nemocné s onemocněním nižšího 
stadia a pacientky ve vyšších stadiích s optimální i suboptimální 
cytoredukcí dávkou 7,5 mg/kg každé 3 týdny po dobu 12 měsíců 
současně s chemoterapií a poté v monoterapii. Bylo rovněž dosa-
ženo prodloužení PFS. Efekt angiogenní léčby byl však statisticky 
významný pouze v podskupině pacientek se stadiem onemoc-
nění III a IV, kde byl proveden chirurgický debulking s nádorovým 
reziduem. V této skupině bylo téměř o 8 měsíců prodlouženo též 
OS. Na základě výsledků těchto studií byl v prosinci 2011 beva-
cizumab registrován pro primární léčbu ovariálního karcinomu 
stadia III nebo IV.

V současnosti má bevacizumab úhradu v primární léčbě u pa-
cientek ve stadiu onemocnění III s nádorovým reziduem po chirur-
gické léčbě alespoň 1 cm3 a ve stadiu IV v dávce 7,5 mg/kg každé 
3 týdny i. v. po dobu 12 měsíců.

Olaparib – první z klinicky využitých PARP inhibitorů, nejnověji 
je registrován v Evropské unii k použití i v primární léčbě ovariál-
ního karcinomu. 

Efekt olaparibu ověřila studie fáze III SOLO1. Byly do ní zahrnuty 
pacientky s high-grade serózním nebo endometroidním karcino-
mem vaječníků, vejcovodů a peritonea, které nesly zárodečnou 
nebo somatickou mutaci genu BRCA 1 nebo BRCA 2. Podmínkou 
byla kompletní nebo parciální odpověď na chemoterapii s plati-
novým derivátem. Olaparib byl podáván jako udržovací léčba v ta-
bletové formě v dávce 300 mg 2× denně po dobu dvou let u žen 
beze známek přítomnosti nádoru, nebo i delší dobu při reziduál-
ním nádoru po chemoterapii, nebo bylo jeho podávání ukončeno 
při progresi onemocnění. Primárním cílem studie bylo PFS hodno-
cené zkoušejícím. Mezi sekundární cíle patřily OS, PFS hodnocené 

zaslepeně nezávisle a centrálně radiologem (BICR), PFS2, doba od 
randomizace do první následné terapie nebo úmrtí a doba od ran-
domizace do druhé následné chemoterapie nebo úmrtí. Rando-
mizace k podání olaparibu vs. placeba probíhala 2 : 1 ve prospěch 
olaparibu. Hodnoceno bylo 260 žen v rameni s olaparibem a 131 
v rameni s placebem. Medián sledování byl 41 měsíců.

Efekt terapie byl velmi výrazný. Zatímco ve skupině s placebem 
(tj. dnešní standardní léčbou) po třech letech sledování přežívalo 
bez příznaků onemocnění 27 % pacientek, ve skupině léčené ola-
paribem to bylo 60 %. Mediánu PFS ve skupině léčené olaparibem 
nebylo po téměř čtyřech letech dosaženo, ve skupině s placebem 
činil medián do progrese onemocnění 13,8 měsíce.

Celkově bylo pozorováno u žen léčených olaparibem 70% sní-
žení rizika progrese nebo úmrtí na nádor ve srovnání se skupinou 
léčenou placebem.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky (NÚ) patřily nevolnost, únava, 
anemie a průjem. Nejvíce NÚ stupně 3 a 4 se týkalo anemie. Cel-
kově však bylo i při dlouhodobém podání olaparibu NÚ relativně 
málo a bezpečnostní profil se nelišil od již známých dat. Ukončit 
léčbu pro NÚ muselo 12 % pacientek v rameni s olaparibem ve 
srovnání se 2 % v rameni s placebem.

Pro hodnocení OS nedosáhl soubor dosud dostatečné zralosti. 
I tak lze říci, že podání PARP inhibitoru v primární léčbě ovariálního 
karcinomu přináší zcela zásadní změnu prognózy pro ženy s ger-
minální nebo somatickou mutací genů BRCA 1 a BRCA 2.

Od května 2021 má v této indikaci olaparib v ČR úhradu.
Niraparib – v současné době je používán v první linii léčby jako 

monoterapie k udržovací léčbě dospělých pacientek s pokročilým 
high-grade karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo primárním 
peritoneálním karcinomem (stadia FIGO III a IV), které odpovědě-
ly (úplná nebo částečná odpověď) po dokončení první linie che-
moterapie založené na platině.

Použití niraparibu tedy není podmíněno přítomností germinální 
nebo somatické mutace genů BRCA1 a BRCA2 nebo přítomnos-
tí deficience homologní rekombinace (HRD). V případě primární 
léčby není indikace omezena pouze na high-grade serózní kar-
cinom, niraparib lze tedy použít i v léčbě některých endomet-
roidních karcinomů, karcinosarkomu nebo nediferencovaného 
karcinomu. V kategorii léčby recidiv je však indikace omezena na 
high-grade serózní karcinom.

PRIMA byla dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie 
fáze III (PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012), v níž bylo 733 pacientek 
s úplnou nebo částečnou odpovědí na chemoterapii první linie za-
loženou na platině (tj. pooperační chemoterapii po primární nebo 
odložené debulkingové operaci) randomizovány v poměru 2 : 1 
k podávání niraparibu nebo placeba. Randomizace proběhla bě-
hem 12 týdnů od prvního dne posledního cyklu po absolvování 
6 až 9 cyklů chemoterapie založené na platině. Po intervalové de-
bulkingové operaci (interval debulking surgery, IDS) podstoupily 
pacientky minimálně 2 pooperační cykly chemoterapie založené 
na platině. Pacientky léčené bevacizumabem nebyly ze studie vy-
loučeny. Pacientky nesměly být dříve léčeny inhibitory PARP.

Do studie byly zařazeny všechny pacientky ve stadiu IV, 
dále všechny pacientky ve stadiu III po podání neoadjuvantní 
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chemoterapie bez ohledu na pooperační reziduum nádoru a dále 
pacientky ve stadiu III s reziduem nádoru po primární operaci. 
Byly tedy vyloučeny pacientky sice v pokročilém stadiu III, ale bez 
nádorového rezidua po primární operaci. Randomizace byla stra-
tifikována podle nejlepší odpovědi na chemoterapii (úplná vs. čás-
tečná odpověď), podle neoadjuvantní chemoterapie (NACT) (ano 
vs. ne) a podle stavu HRD (defektní vs. bez defektu, tj. proficientní, 
příp. neurčeno). Testování HRD bylo provedeno prostřednictvím 
testu HRD na nádorové tkáni získané v době počáteční diagnózy. 
Pacientky zahájily léčbu přípravkem Zejula v dávce 200 mg nebo 
300 mg (dle tělesné hmotnosti), nebo odpovídajícím množstvím 
placeba podávaným 1× denně v kontinuálních 28denních cyk-
lech. Primární výstup studie, tj. PFS, byl stanoven na základě za-
slepeného nezávislého centrálního hodnocení podle RECIST 1.1.

Základním sekundárním výstupem bylo OS. Hodnocení PFS 
bylo prováděno hierarchicky: nejprve u populace s deficiencí HR, 
poté u celé populace. Medián věku pacientek byl 62 let, v rozmezí 
od 32 let do 85 let u pacientek randomizovaných do skupiny, které 
byl podáván niraparib, a 33 let až 88 let u pacientek randomizo-
vaných do skupiny, které bylo podáváno placebo. Celkem 89 % 
všech pacientek byly bělošky. 69 % pacientek randomizovaných 
do skupiny, které byl podáván niraparib, a 71 % pacientek rando-
mizovaných do skupiny, které bylo podáváno placebo, mělo při 
zahájení studie výkonnostní stav dle ECOG v hodnotě 0. V celé 
populaci (ve studii) mělo 65 % pacientek onemocnění ve stadiu 
III a 35 % ve stadiu IV. V celkové populaci studie byl u většiny pa-
cientek primárním místem nádoru vaječník (≥ 80 %); většina pa-
cientek (> 90 %) měla tumory se serózní histologií. 67 % pacientek 
podstoupilo NACT. 69 % pacientek mělo úplnou odpověď na che-
moterapii první linie založenou na platině. Celkem 6 pacientkám 
s niraparibem byl předtím podáván bevacizumab.

Studie PRIMA prokázala statisticky významné prodloužení PFS 
u pacientek léčených niraparibem oproti placebu u populace 
s deficiencí HR a u celkové populace ve studii. Další sekundár-
ní výstupy zahrnovaly PFS po první následné terapii (PFS2) a OS. 
V populaci s deficiencí HR byl ve skupině pacientek s ovariálním 
karcinomem s mutací BRCA (n = 223) zjištěn poměr rizik 0,40 (95% 
CI: 0,27–0,62), tj. redukce rizika progrese onemocnění nebo úmrtí 
na nádor o 60 %. Ve skupině pacientek s deficiencí HR bez muta-
ce BRCA (n = 150) byl zjištěn poměr rizik 0,50 (95% CI: 0,31–0,83). 
V populaci s proficiencí HR (n = 249) byl zjištěn poměr rizik 0,68 
(95% CI: 0,49–0,94). V explorativní analýze podskupin pacientek, 
kterým byla podle výchozí tělesné hmotnosti nebo počtu trombo-
cytů podávána 200mg nebo 300mg dávka přípravku Zejula, byla 
zjištěna srovnatelná účinnost (dle PFS posuzovaného zkoušejícím) 
s poměrem rizik 0,54 (95% CI: 0,33–0,91) v populaci s deficiencí 
HR a s poměrem rizik 0,68 (95% CI: 0,49–0,94) v celkové populaci. 
V podskupině s proficiencí HR se dávka 200 mg jevila jako dávka 
s nižším léčebným účinkem než dávka 300 mg.

Kombinovaná léčba
Na základě výsledků studie fáze III PAOLA-1 bylo oběma hlavními 
kontrolními agenturami schváleno použití olaparibu v kombinaci 

s bevacizumabem v primární léčbě ovariálního karcinomu jako 
udržovací léčba dospělých pacientek s pokročilým (stadium III a IV 
podle FIGO) high-grade serózním epitelovým karcinomem vaječ-
níků, vejcovodu nebo primárně peritoneálním karcinomem, kte-
ré odpovídají (kompletní nebo částečná odpověď) na léčbu po 
ukončení první linie chemoterapie na bázi platiny v kombinaci 
s bevacizumabem a jejichž nádorové onemocnění je asociováno 
s poruchou homologní rekombinace (HRD) definovanou mutací 
genu BRCA 1 či BRCA 2 nebo genomovou nestabilitou.

Do studie PAOLA-1 bylo zařazeno 806 žen s high-grade seróz-
ním ovariálním karcinomem a randomizováno v poměru 2 : 1 
k užívání olaparibu nebo placeba po dokončení chemoterapie 
s bevacizumabem (a zároveň bylo pokračováno v terapii bevacizu-
mabem po celkovou dobu podávání 15 měsíců v dávce 15 mg/kg  
každé 3 týdny – v ČR je hrazeno podávání bevacizumabu v dáv-
ce 7,5 mg/kg každé 3 týdny po celkovou dobu 12 msíců). Olapa-
rib byl podáván ve stejné dávce jako ve studii SOLO-1, tj. 300 mg 
2× denně po dobu maximálně 24 měsíců.

Při mediánu follow-up 22,9 měsíce bylo zaznamenáno statistic-
ky významné prodloužení mediánu PFS ve skupině s olaparibem 
při srovnání se skupinou s placebem – 22,1 vs. 16,6 měsíce (poměr 
rizik pro progresi onemocnění nebo smrt: 0,59; 95% CI: 0,49–0,72; 
p < 0,001). Ve skupině pacientek s poruchou homologní rekom-
binace (HRD) včetně pacientek s mutacemi genů BRCA 1 a BRCA 2 
byl poměr rizik 0,33 (95% CI: 0,25–0,45), tj. medián PFS 37,2 vs. 17,7 
měsíce, a ve skupině pacientek s poruchou homologní rekombi-
nace bez účasti mutací genů BRCA 1 a BRCA 2 byl poměr rizik 0,43 
(95% CI: 0,28–0,66) při mediánu PFS 28,1 vs. 16,6 měsíce. NÚ byly 
shodné se známými NÚ obou léčiv.

Na základě dat studie PAOLA probíhají nyní jednání o úhradě 
této kombinované léčby v ČR.

Léčba recidivujícího nádoru
Bevacizumab – přes extenzivní operační léčbu zaměřenou na od-
stranění viditelného nádoru a následnou chemoterapii platinovým 
derivátem a taxanem onemocnění recidivuje až u 80 % pacientek. 
Dvě studie fáze III hodnotily přidání bevacizumabu k chemotera-
pii u pacientek s progresí/relapsem nemoci. Do studie OCEANS 
byly zařazeny pacientky s nádorem citlivým k platině, do studie 
AURELIA pak nemocné s rezistentním nádorem. Rovněž obě tyto 
studie prokázaly významné prodloužení PFS. 

Pokud je recidiva diagnostikována s odstupem delším než 6 mě-
síců od ukončení primární léčby, je onemocnění považováno za 
senzitivní k platinovým derivátům. Chemoterapie založená na 
platinových derivátech je v těchto případech také významnou 
(u většiny pacientek nejvýznamnější) součástí managementu léč-
by recidivujícího onemocnění.

Kombinace karboplatiny a gemcitabinu použitá v obou ra-
menech studie OCEANS je jedním ze standardních režimů 
užívaných v současné době pro léčbu recidivujícího platina sen-
zitivního ovariálního karcinomu. Její účinnost byla mimo jiné 
potvrzena studií fáze III, organizovanou třemi významnými nezá-
vislými výzkumnými skupinami ze Severní Ameriky a Evropy (Die 
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Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie – AGO-OVAR, 
National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group – NCIC 
CTG, The European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer – EORTC).

Účinnost bevacizumabu v léčbě recidivujícího ovariálního karci-
nomu byla zaznamenána ve třech studiích fáze II. V jednoramenné 
studii GOG-170D byl podáván bevacizumab v monoterapii pa-
cientkám s onemocněním senzitivním i rezistentním k léčbě pla-
tinou, které byly předléčeny jedním nebo dvěma režimy, a byla 
zaznamenána odpověď (objective response rate, ORR) ve 21 % 
případů s mediánem trvání odpovědi (duration of response, DOR) 
10,3 měsíce. V další podobné „single-arm“ studii byla u pacientek 
předléčených jedním až třemi režimy zaznamenána ORR na léč-
bu bevacizumabem ve 24 % případů. Třetí studie zkoumala účin-
nost bevacizumabu u tzv. platina rezistentního nebo refrakterního 
onemocnění a zaznamenala ORR 15,9 %. V této studii byl zjištěn 
relativně vysoký výskyt gastrointestinálních perforací (11,4 %), což 
vedlo k jejímu předčasnému ukončení.

Studie OCEANS (Ovarian Cancer Study Comparing Efficacy and 
Safety of Chemotherapy and Anti-Angiogenic Therapy in Plati-
num-Sensitive Recurrent Disease) byla randomizovaná, dvojitě za-
slepená studie fáze III. Cílem bylo srovnat účinnost a bezpečnost 
podání chemoterapie (karboplatina s gemcitabinem) s bevacizu-
mabem oproti chemoterapii s placebem u pacientek s recidivují-
cím ovariálním karcinomem citlivým k platině.

Do studie byly zařazeny dospělé pacientky s histologicky po-
tvrzenou recidivou ovariálního (tubárního, primárního perito-
neálního) karcinomu, u nichž nemoc progredovala s odstupem 
alespoň 6 měsíců od ukončení primární léčby zahrnující chemote-
rapii s platinovým derivátem. Studie byla zahájena jako studie fáze 
II se zaměřením na gastrointestinální toxicitu (riziko gastrointesti-
nální perforace). Po období, kdy nebyla u 20 pacientek v každém 
rameni po fázi follow-up delší než 10 týdnů zaznamenána žádná 
gastrointestinální perforace, byla studie konvertována do fáze III.

Přidání bevacizumabu k chemoterapii karboplatinou a gemci-
tabinem vedlo ke statisticky signifikantnímu prodloužení PFS – 
12,4 měsíce v rameni s bevacizumabem vs. 8,4 měsíce v rameni 
s placebem. Další analýzy PFS v podskupinách (dle ECOG PS, doby 
od ukončení primární léčby v trvání 6–12 vs. > 12 měsíců, a prove-
dení cytoredukční operace pro recidivu) potvrdily závěry primár-
ní analýzy. V OS nebyl zaznamenán statisticky signifikantní rozdíl. 
V této indikaci nemá bevacizumab v ČR úhradu a v nejbližší době 
není její schválení očekáváno.

Studie AURELIA analyzovala ve fázi III účinnost bevacizumabu 
v dávce 15 mg/kg každé 3 týdny i. v., nebo 10 mg/kg každé 2 týd-
ny i. v. v kombinaci s chemoterapií (pegylovaný lipozomální doxo-
rubicin, weekly paklitaxel, nebo topotekan). Léčba byla podávána 
do progrese, nebo tolerance. Byl zaznamenán statisticky význam-
ný rozdíl mezi skupinou s chemoterapií a skupinou s chemotera-
pií a bevacizumabem, a to jak v PFS (medián 3,4 vs. 6,7 měsíce), 
tak v OS (medián 13,3 vs. 16,6 měsíce). Zajímavý je také efekt po-
dání bevacizumabu na promptní redukci tvorby ascitu u těchto 
pacientek.

V této indikaci má bevacizumab také v ČR úhradu pro pacient-
ky s platina rezistentním onemocněním, které nebyly léčeny více 
než dvěma předchozími liniemi chemoterapie.

Olaparib – k ověření účinku perorálního olaparibu v léčbě reci-
divujícího ovariálního karcinomu byla zorganizována multicent-
rická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná 
studie fáze II (studie 19), která proběhla v letech 2008–2010 
a sloužila jako registrační studie pro schválení použití olapari-
bu v konsolidační léčbě recidivujícího ovariálního karcinomu. Do 
studie byly zařazeny pacientky s platina senzitivní recidivou (de-
finovanou jako progrese onemocnění s odstupem delším než 
6 měsíců po ukončení předchozí linie s platinovým derivátem) 
high-grade serózního ovariálního karcinomu nebo nádoru s high-
-grade serózní komponentou. Pacientky byly randomizovány 1 : 1 
po dokončení posledního cyklu chemoterapie s platinovým de-
rivátem k udržovací léčbě perorálním olaparibem, nebo k užívá-
ní placeba. Pacientky v rameni s olaparibem užívaly perorálně 
400 mg olaparibu 2× denně do progrese onemocnění dle RECIST 
nebo do významné toxicity léčby. Primárním výstupem studie 
bylo PFS onemocnění, mezi sekundární výstupy pak patřily OS 
a ORR na léčbu dle RECIST.

Statistická analýza prokázala statisticky signifikantní zlepšení PFS 
ve skupině pacientek užívajících olaparib (8,4 vs. 4,8 měsíce), ne-
byl však nalezen žádný signifikantní rozdíl v OS mezi skupinami 
užívajícími olaparib a placebo (29,7 vs. 29,9 měsíce). 

Mezi nejčastější NÚ olaparibu patřily nevolnost a zvracení, úna-
va a anemie. Nauzea, zvracení a únava se projevovaly intermi-
tentně a nebyly důvodem pro ukončení účasti ve studii, byly však 
důvodem pro dočasné přerušení léčby.

Vzhledem k předpokladu vyšší účinnosti PARP inhibitoru u pa-
cientek se zárodečnou mutací genů BRCA 1 a BRCA 2 byla prove-
dena plánovaná subanalýza PFS a OS v podskupině pacientek 
se známou zárodečnou nebo somatickou mutací genů BRCA 1 
a BRCA 2. Dle očekávání bylo ve skupině BRCA pozitivních pacien-
tek (ať se zárodečnou, nebo somatickou mutací) užívajících olapa-
rib zaznamenáno významně delší PFS než v rameni s placebem 
(11,2 vs. 4,3 měsíce). Ve skupině BRCA negativních pacientek byl 
zaznamenán také benefit užívání olaparibu, avšak efekt nebyl tak 
výrazný (PFS: 7,4 vs. 5,5 měsíce). Ani při analýze dle mutačního sta-
tutu nebyl zaznamenán rozdíl v OS mezi jednotlivými skupinami 
nebo rameny. 18 % pacientek v rameni s olaparibem užívalo léč-
bu déle než tři roky. Spektrum NÚ olaparibu se nelišilo u pacien-
tek s mutací a bez mutace.

K potvrzení výsledků STUDIE 19, která byla studií fáze II, byla zor-
ganizována studie fáze III – SOLO2. Tato studie využívala k léčbě 
tabletovou formu na rozdíl od dosud užívaných kapslí. To umož-
nilo zredukovat množství požitého léčiva (celkovou denní dáv-
ku 2× 8 kapslí po 50 mg ve STUDII 19 vs. 2× 2 tablety po 150 mg 
ve studii SOLO2). Také byla použita nižší dávka při předpokláda-
né stejné biodostupnosti – 600 mg denně ve dvou rozdělených 
dávkách po 300 mg. Studie SOLO2 potvrdila významný efekt udr-
žovací léčby tabletovým olaparibem na PFS onemocnění (HR: 
0,3; 95% CI: 0,22–0,41; p < 0,0001) při mediánu PFS 19,1 měsíce 
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v rameni s olaparibem v porovnání s 5,5 měsíce v rameni s place-
bem. V obou studiích byly léčeny pacientky s high-grade serózním 
karcinomem ovaria s platina senzitivní recidivou (tj. s recidivou 
onemocnění diagnostikovanou nejméně 6 měsíců od skončení 
předchozí chemoterapie). Jedná se o léčbu udržovací, která nava-
zuje na podání chemoterapie s platinovým derivátem (do 8 týdnů 
od jejího skončení).

Na základě dat STUDIE 19 získal olaparib v ČR úhradu pro léčbu 
platina senzitivního recidivujícího high-grade serózního karcino-
mu ovaria (vaječníku, vejcovodu a peritonea) u žen s hereditární 
nebo somatickou mutací genu BRCA 1 nebo BRCA 2, které absol-
vovaly alespoň dva předchozí režimy chemoterapie a u nichž byla 
prokázána odpověď na aktuální léčbu chemoterapií s platinovým 
derivátem (parciální nebo kompletní odpověď).

Hrazena je tobolková forma léčby (p. o. tobolky po 50 mg) v dáv-
ce 400 mg 2× denně do progrese onemocnění.

Niraparib – další z klinicky využívaných PARP inhibitorů je 
selektivním a účinným inhibitorem PARP-1 i PARP-2. Účinnost 
niraparibu v léčbě recidivujícího ovariálního karcinomu byla ově-
řována randomizovanou, dvojitě zaslepenou klinickou studií fáze 
III ( ENGOT-OV16/NOVA). Do této studie byly zařazeny dospělé ženy 
s recidivujícím platina senzitivním karcinomem ovarií, kterým byla 
podána systémová chemoterapie založená na platinovém derivá-
tu a u nichž byla prokázána kompletní nebo parciální odpověď 
na tuto léčbu.

Celkem bylo zahrnuto 553 žen, které byly přiřazeny do jedné ze 
dvou nezávislých kohort na základě centrálního testování zárodeč-
ných mutací genů BRCA 1 a BRCA 2. Do kohorty žen s germinální 
mutací (gBRCA) bylo zahrnuto 203 pacientek, do kohorty BRCA 
negativních 350 pacientek. Pacientky byly v období do 8 týdnů 
od ukončení chemoterapie randomizovány k užívání niraparibu 
nebo placeba v poměru 2 : 1. Randomizace byla stratifikována na 
základě doby do progrese onemocnění po předchozí linii che-
moterapie s platinovým derivátem (6–12 měsíců, 12 a více měsí-
ců), použití bevacizumabu při stávající nebo předchozí linii léčby 
a podle odpovědi na stávající chemoterapii s platinovým derivá-
tem (kompletní nebo parciální odpověď).

Studijní lék v dávce 300 mg niraparibu (nebo odpovídající pla-
cebo) byl užíván 1× denně ve 28denních cyklech bez přerušení 
do progrese onemocnění, nepřiměřené toxicity, smrti, odstou-
pení ze studie nebo ztráty kontaktu s pacientkou. Hlavní výstup 
studie, PFS, byl stanoven centrálním hodnocením radiology dle 
RECIST 1.1.

Ve skupině pacientek bez germinální mutace genů BRCA 1 nebo 
BRCA 2 (BRCA wild type, BRCAwt) byl dále v nádoru proveden test 
deficience (poruchy) homologní rekombinace (HRD) a v případě 
přítomnosti deficience také test somatických mutací genů BRCA 1 
nebo BRCA 2 (sBRCA), analýza výsledků studie pak byla provedena 
také pro jednotlivé podskupiny (gBRCA; BRCAwt/HRD+; BRCAwt/
HRD–; sBRCA).

PFS byl hodnocen jako čas od randomizace do progrese one-
mocnění nebo úmrtí (bez ohledu na příčinu). Jako sekundární cíle 
byly hodnoceny interval do následné chemoterapie, doba do dal-
ší následné progrese, PFS2 (interval od randomizace do progrese 

po nebo v průběhu následné léčby), doba do nasazení další léčby 
a OS. Dále byla hodnocena toxicita léčby.

Podání niraparibu v udržovací léčbě u recidivujícího platina 
senzitivního karcinomu ovarií přineslo benefit ve smyslu pro-
dloužení PFS ve všech skupinách žen ve srovnání s podáním pla-
ceba (p < 0,001). Medián sledování v rámci studie byl 16,9 měsíce 
a nelišil se signifikantně mezi skupinami gBRCA a BRCAwt (16,4 
a 17,5 měsíce).

Nejvýraznější efekt byl pozorován u žen se zárodečnou mutací 
genů BRCA 1 nebo BRCA 2 (gBRCA) – 21 vs. 5,5 měsíce (HR: 0,27; 
95% CI: 0,17–0,41).

Podobný efekt však byl nepřekvapivě zaznamenán i ve skupi-
ně pacientek se somatickou mutací genů BRCA 1 nebo BRCA 2 
( sBRCA) – 20,9 vs. 11,0 měsíců (HR: 0,27; 95% CI: 0,08–0,90; 
p = 0,02), i když musí být hodnocen s ohledem na malý počet 
žen v této skupině.

Ve skupině pacientek bez mutace genů BRCA 1 nebo BRCA 2 
( BRCAwt) bylo také zaznamenáno signifikantní prodloužení PFS 
o 5,4 měsíce při užívání niraparibu ve srovnání s placebem – 9,3 vs. 
3,9 měsíce (HR: 0,45; 95% CI: 0,34–0,61).

Ještě výraznější efekt prodloužení PFS o 9,1 měsíce při užívání 
niraparibu ve srovnání s placebem byl zaznamenán v podskupině 
BRCA negativních žen s HRD (BRCAwt/HRD+) – 12,9 vs. 3,8 měsíce 
(HR: 0,38; 95% CI: 0,24–0,59).

Ačkoli jsou data pro analýzu sekundárních cílů studie mnoh-
dy ještě nezralá, byl zaznamenán jednoznačný trend zlepše-
ní vytyčených parametrů ve skupině s niraparibem ve srovnání 
s placebem. Mezi nejčastější NÚ patřily trombocytopenie (často 
s nutností redukce dávky), nauzea, únava, anemie, zácpa, zvrace-
ní a neutropenie.

Mezi ženami, které užívaly niraparib, přerušilo léčbu pro ne-
žádoucí účinky 14,7 % pacientek, mezi ženami ve skupině s pla-
cebem to bylo 2,2 %. V průběhu léčby v rámci studií nedošlo 
k žádnému úmrtí. V průběhu sledování po léčbě zemřela jedna 
pacientka ve skupině s niraparibem a dvě ve skupině s placebem 
v důsledku myelodysplastického syndromu nebo akutní myeloid-
ní leukemie.

Nežádoucí účinky/příhody stupně 3 a 4 byly zaznamenány 
u 74,1 % žen ve skupině s niraparibem ve srovnání s 22,9 % žen 
ve skupině s placebem. Hematologická toxicita (trombocytope-
nie, anemie nebo neutropenie) byla zaznamenána u zhruba 10 % 
žen ve skupině s niraparibem.

V dotazníkové analýze (FOSI a EQ-5D-5L) kvality života však ne-
byl zaznamenán žádný rozdíl mezi skupinou s niraparibem a sku-
pinou s placebem.

Rucaparib – třetí ze skupiny klinicky využívaných PARP inhibi-
torů byl také testován v léčbě recidivujícího ovariálního karcino-
mu. Od prosince 2016 je registrován FDA a od května 2018 i EMA 
k samostatné léčbě recidivujícího karcinomu ovarií u BRCA+ (zá-
rodečná nebo somatická mutace) po alespoň dvou předchozích 
liniích chemoterapie. Výsledky studií STUDY 10 a ARIEL 2 ukazují 
na vysokou pravděpodobnost odpovědi na léčbu rucaparibem 
v monoterapii v této skupině pacientek (53,5 % pro CR, 45,3 % 
pro PR a 34 % pro SD) s trváním odpovědi 9,2 měsíce v mediánu. 

IN
ZERCE >
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Ve studii fáze III ARIEL 3 byl rucaparib dále testován jako udržo-
vací léčba v léčbě recidivujícího platina senzitivního ovariálního 
karcinomu. Byl prokázán signifikantní efekt na prodloužení PFS ve 
všech hodnocených podskupinách (BRCA+: 16,6 vs. 5,4 měsíce; 
HRD+: 13,6 vs. 5,4 měsíce; ITT populace: 10,8 vs. 5,4 měsíce). Na 
základě těchto dat byl rucaparib registrován v dubnu 2018 FDA 
k použití v udržovací léčbě platina senzitivního recidivujícího ova-
riálního karcinomu.

V žádné z uvedených indikací nemá rucaparib v ČR úhradu.

Závěr
Přidání cílené léčby do souboru přístupů používaných v léčbě gy-
nekologických malignit bezpochyby představuje významný po-
krok. Její indikace však může narážet na argumenty zpochybňující 
její faktickou i ekonomickou efektivitu. S ohledem na nutnost přís-
né individualizace léčby o ní vždy musí rozhodovat multidisci-
plinární kvalifikovaný tým. Velký důraz také musí být kladen na 
detailní histopatologickou nebo dokonce genetickou diagnostiku.
Literatura na www.actamedicinae.cz/literatura

Kontakt: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. | Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka | Budínova 2/67, 180 00 Praha 8 | 
e-mail: michal.zikan@lf1.cuni.cz

NOVÉ KNIHY

Portál: Heinz-Peter Röhr

Ztráta kontroly
Inteligentní zvládání emocí
Mít věci pod kontrolou je základní lid-
skou potřebou. Jedině tak se člověk 
může cítit v bezpečí. Ztráta kontroly nad 
pocity nebo chováním je nepříjemná. 
Některým lidem se to „stává“ častěji než 
jiným, například když se dostanou do 
nekonečných smyček myšlenek nebo 
když jsou sužováni nereálnými oba-
vami. I při hněvu a rozčílení je snadné 
ztratit kontrolu, což vede například ke 
stresu ve vztazích. V této praktické knize 
Heinz-Peter Röhr ukazuje, že inteligent-
ní zvládání pocitů je pro naše štěstí v životě důležitější než vysoké 
IQ. Vysvětluje, co je ztráta kontroly, jak k ní dochází a jaké strategie 
proti ní existují. Jednoduchá cvičení umožňují rozpoznat typické fa-
lešné reakce zakotvené v mozku a vyřešit destruktivní vnitřní vzorce 
chování. Kniha pomůže obnovit rovnováhu a vyrovnanost v životě.

Triton: Radovan Hudák, David Kachlík a kolektiv

Memorix anatomie
Anatomii se nestačí jenom jednou naučit, je potřeba si ji tisíckrát 
zopakovat, aby se informace propojily a uložily v neuronových sí-
tích mozkových hemisfér. Na rozdíl od jiných učebnic je Memorix 
vytvořen tak, aby čtenářům co nejvíce zjednodušil a urychlil učení 
tisíců anatomických struktur tím, že je propojuje do přehledného 
celku. Obecná, speciální i topografická anatomie jsou systematic-
ky popsané na 600 stránkách, přičemž jejich strukturovaný text je 
obohacen o 1 500 obrázků a schémat. Tisíce klinických poznámek 
vysvětlují důležitost jednotlivých struktur a orgánů, takže čtenář se 
nejenom rychle a efektivně naučí základní anatomii, ale je schopen 
nabyté informace využít i v klinické praxi. Kniha je navíc doplněna 
o mnoho aplikací, které studium anatomie ještě více zefektivňují. 

Online anatomický slovník vysvětlí vý-
znam všech termínů, mobilní aplikace 
Memorix Anatomy QUIZ výrazně zlepší 
opakování pomocí 16 000 otázek a 3D 
anatomický Atlas neuvěřitelně přesně 
vysvětlí prostorové uložení jednotli-
vých orgánů. Více informací o projek-
tech www.memorix.cz nebo Google 
Play a App Store. Kvalitu Memorixu 
anatomie ocenilo za 8 let už více než 
20 000 mediků, lékařů a jiných zdravot-
níků z více než 50 krajin světa. Kniha totiž vyšla už v pěti jazycích 
(česky, anglicky, polsky, italsky a maďarsky) a v anglické verzi se z ní 
učí například i v Japonsku, Kanadě nebo na Novém Zélandu.

Grada: Nora Gavendová

Kognitivně-behaviorální přístupy 
v praxi pedagoga
Příručka nabízí funkční a autorčinou 
praxí ověřené strategie, které se řadí 
ke kognitivně-behaviorálním inter-
vencím. Tyto intervence jsou účin-
né a dobře použitelné v denní praxi 
pedagogů, kteří učí integrované žáky 
především na základních školách. Ob-
sahuje praktická doporučení a tech-
niky, které mohou pedagogové ve 
výuce efektivně a pohodlně uplat-
nit. Jsou precizně rozděleny zvlášť 
pro pedagogy a zvlášť pro školní psychology a jejich použití je 
ilustrováno na konkrétních kazuistikách. Publikace představuje 
strukturovaný, přehledný a praktický „manuál“, jak s žáky s diagnos-
tikovanou psychickou poruchou pracovat, komunikovat, jak na 
ně nahlížet, přitom neopomíjet žáky intaktní a k tomu důstojně 
obstát v roli učitele. 


