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SEKCE NÁDORY PRSU – PŮVODNÍ SDĚLENÍ

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
KLINICKÝCH STUDIÍ
Letošní konference ASCO 2017 
přinesla řadu zajímavých vý-
sledků a naději na opětovné 
zlepšení přežití pacientů so so-
lidními nádory, včetně karcino-
mu prsu. 

ER pozitivní HER2 negativní 
karcinom prsu
Hormonální léčba je velice dob-
ře tolerovanou a účinnou léčbou 
u pacientek s ER (estrogenní re-
ceptor) pozitivním karcinomem 
prsu. Hlavním problémem však 
zůstává hormonální rezistence, 
a to jak primární, tak sekundár-
ní. Jednou z hlavních příčin rezi-
stence je komunikace dráhy pro 
ER a dráhy pro růstový faktor 
(EGFR, PI3K/Akt, mTOR), nebo 
porucha mechanizmů, které 
bezprostředně ovlivňují buněč-
ný cyklus. Sem patří i inhibitory 
cyklin-dependentní kinázy 4/6 
(CDK4/6). V posledních letech 
proběhla řada klinických stu-
dií, které se snažily kombinací 
hormonální léčby a léčby cíle-
né (inhibitory EGFR, PI3K/Akt 
a mTOR) překonat hormonální 
rezistenci a zlepšit léčebné vý-
sledky. U většiny studií toho však 
nebylo dosaženo a některé léky 
měly výrazné nežádoucí účinky. 
Do klinického použití se dosta-
la pouze kombinace hormonál-
ní léčby s mTOR inhibitorem 
everolimem. Velká pozornost 
byla v poslední době věnovaná 
inhibitorům CDK4/6. Jedná se 
o léky s dobře zvladatelnou toxi-

citou, které nezhoršují kvalitu 
života pacientek, a proto se jeví 
jako optimální partneři v kombi-
naci s hormonální léčbou. V sou-
časné době jsou americkým 
Úřadem pro kontrolu potravin 
a léčiv (Food and Drug Administ-
ration, FDA) pro léčbu pacientek 
s metastatickým ER pozitivním 
HER2 negativním karcinomem 
prsu schváleny dva inhibitory 
CDK4/6: ribociklib a palbociklib.

Na konferenci ASCO byla pre-
zentovaná nová analýza studie 
MONALEESA 2 v mediánu sle-
dování 26 měsíců. Studie srov-

nává přínos kombinované léčby 
letrozolu a ribociklibu oproti 
letrozolu a placebu u postme-
nopauzálních pacientek v první 
linii léčby metastatického ER 
pozitivního HER2 negativního 
karcinomu prsu. Medián přežití 
bez progrese onemocnění (PFS, 
progression free survival) byl 
delší u pacientek léčených ribo-
ciklibem, a to 25,3 vs. 16,0 mě-
síce, tedy celkem o 9,3 měsíce 
(HR = 0,568; p = 9,63 × 10–8). 
Léčba byla přínosná u všech 
předem definovaných podskupin 
pacientek. V rameni s ribocikli-
bem bylo pozorováno méně úmrtí 

Ilustrační obrázek – Used with permission of the American Society of Clinical 
Oncology. All rights reserved. © 2017 American Society of Clinical Oncology. 
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(50 vs. 66), studie však zatím 
není zralá pro vyhodnocení pa-
rametru celkového přežití (OS, 
overall survival) (abstrakt 1038). 

Na konferenci byly formou po-
steru prezentovány i výsledky 
bezpečnosti léčby ribociklibem. 
Profil nežádoucích účinků byl 
stejný jako v předchozí ana-
lýze, nebyl pozorován žádný 
nový neočekávaný nežádou-
cí účinek. Nejčastěji pozoro-
vaným nežádoucím účinkem 
stupně 3 a 4 byla neutropenie 
(50,5 vs. 0,9 %). Ostatní nežá-
doucí účinky byly stupně 1 a 2 
(abstrakt 1047). Formou pos-
teru byly prezentovány i výsled-
ky hodnotící kvalitu života pa-
cientek ve studii MONALEESA 
2. Mezi oběma rameny nebyl 
pozorován klinicky nebo statis-
ticky významný rozdíl pro důle-
žité sledované symptomy, jako 
jsou slabost, nauzea a zvracení. 
Vyšší procento symptomů bylo 
v rameni s ribociklibem a letro-
zolem než v rameni s placebem 
a letrozolem, ale tento rozdíl 
nebyl považován za klinicky vý-
znamný (abstrakt 1020). Za-
tím žádná ze studií s inhibitory 
CDK4/6 neprokázala benefit 
v parametru OS. Registrační 
studií pro palbociklib byla kli-
nická studie PALOMA-1. Během 
letošní konference byly prezen-
továny nejnovější výsledky této 
klinické studie v mediánu sle-
dování 65 měsíců. Více úmrtí 
početně, i když nesignifikantně, 
bylo pozorováno v rameni s let-
rozolem ve srovnání s ramenem 
letrozol + palbociklib. Pacientky 
léčené kombinací měly jedno-
značně delší dobu do zahájení 
léčby chemoterapií od rando-
mizace: 26,7 vs. 17,7 měsíce 
(HR = 0,662) (abstrakt 1001). 
Ve studii fáze II vedené pod ná-

zvem TREnd byla zkoušena účin-
nost palbociklibu v monoterapii 
u pacientek s ER pozitivním HER2 
negativním karcinomem prsu, 
které byly předléčené jednou, 
nebo dvěma liniemi hormonální 
léčby pro metastatické onemoc-
nění. Povolena byla i jedna linie 
chemoterapie. Pacientky byly lé-
čeny buď monoterapií palbocik-
libem v dávce 125 mg v režimu 
3 + 1 (po 3 týdnech léčby týdenní 
pauza), nebo kombinací palbo-
ciklibu a hormonální léčby, při 
níž onemocnění pacientky pro-
gredovalo. Klinický benefit (CB), 
který byl definován jako kom-
pletní remise (CR) + parciální re-
mise (PR) + stabilizace onemoc-
nění ≥ 24 týdnů (SD), byl v obou 
ramenech stejný, signifikantně 
delší však byl medián trvání CB 
(11,5 vs. 6,0 měsíce; HR = 0,35; 
p = 0,0021) (abstrakt 1002). 
Na základě těchto výsledků se 
tedy dá předpokládat, že palbo-
ciklib může ovlivnit již získanou 
rezistenci k hormonální léčbě.

Na konferenci byly prezentovány 
i první výsledky klinických studií 
s třetím inhibitorem CDK4/6 – 
abemaciklibem, výsledky klinic-
ké studie fáze III MONARCH 2 (ab-
strakt 1000). Studie srovnávala 
léčbu fulvestrantem a abema-
ciklibem s léčbou fulvestrantem 
a placebem u postmenopauzál-
ních pacientek s ER pozitivním 
HER2 negativním hormonálně 
rezistentním metastatickým 
karcinomem prsu. Na rozdíl 
od klinické studie PALOMA 2 
nesměly být pacientky léčené 
chemoterapií pro metastatic-
ké onemocnění. Jednalo se tak 
o méně předléčenou skupinu 
pacientek. Přidání abemaciklibu 
k fulvestrantu prodloužilo u pa-
cientek PFS (16,4 vs. 9,3 měsíce, 
HR = 0,553; p < 0,001). Abema-

ciklib se od ribociklibu a palbo-
ciklibu liší jednak dávkováním, 
kdy lék je podáván kontinuál-
ně bez týdenní pauzy, jednak 
nežádoucími účinky. Hlavním 
nežádoucím účinkem abema-
ciklibu je průjem, který se vy-
skytoval ve všech stupních cel-
kem v 86,4 vs. 24,7 %, ve stupni 
3 v 13,4 vs. 0,4 %. Byl však dobře 
zvládnutelný doporučenou me-
dikací léky proti průjmu (lope-
ramid) a úpravou dávky. Četnost 
neutropenií stupně 3 a 4 byla 
26,5 vs. 1,7 %, byla tedy nižší než 
ve studiích s ribociklibem nebo 
palbociklibem. Důvodem nižší 
četnosti neutropenií může být 
vyšší selektivní inhibice CDK4/6, 
což je považováno za jeden z dů-
vodů myelotoxicity inhibitorů 
CDK 4/6. 

Abemaciklib je účinný i v mono-
terapii a dobře proniká hemato-
encefalickou bariérou, jak bylo 
prokázáno ve studiích fáze I. 
Na konferenci byly prezentovány 
výsledky klinické studie, ve kte-
ré byly pacienti s karcinomem 
prsu, nemalobuněčným karci-
nomem plic nebo melanomem 
s mozkovými metastázami léče-
ni monoterapií abemaciklibem 
v dávce 200 mg/den. Do studie 
bylo zařazeno i 23 pacientek 
s ER pozitivním a HER2 nega-
tivním karcinomem prsu s pří-
tomností mozkových metastáz. 
Primárním cílem studie bylo 
vyhodnocení léčebné odpově-
di oblasti mozkových metastáz. 
CB byl pozorován u celkem 
17,4 % pacientek, což je neob-
vyklý léčebný výsledek u mozko-
vých metastáz (abstrakt 1019). 

Afinitor je na základě výsled-
ků studie BOLERO2 používán 
v současné klinické praxi v kom-
binaci s exemestanem u těch 
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pacientek, u kterých selhala 
léčba nesteroidním inhibito-
rem aromatázy. V klinické studii 
fáze II, BOLERO4, byly postme-
nopauzální pacientky s ER pozi-
tivním HER2 negativním karci-
nomem prsu léčeny kombinací 
everolimu v dávce 10 mg/den 
a letrozolu v dávce 2,5 mg/den. 
Po progresi mohly být pacientky 
léčeny dál kombinací everolimu 
10 mg/den a vyšší dávkou letro-
zolu 25 mg/den. PFS bylo 22 mě-
síců, což je doba blízká PFS 
u pacientek léčených kombinací 
letrozolu a ribociklibu ve studii 
MONALEESA 2 (25,3 měsíce), 
nebo u pacientek léčených kom-
binací letrozolu a palbociklibu 
ve studii PALOMA1 (20,2 měsí-
ce). Medián OS nebyl ve studii 
dosažen. Výsledky studie BOLE-
RO4 tak potvrdily účinnost kom-
binace afinitoru a hormonální 
léčby (abstrakt 1010). 

PARP inhibitory
V posledních letech proběhla 
řada klinických studií, které hle-
daly postavení PARP inhibitorů 
v léčbě karcinomu prsu asocio-
vaného s mutací genů BRCA 
1 a 2. Přidání veliparibu do prv-
ní linie léčby metastatického 
karcinomu prsu asociovaného 
s mutací BRCA 1 a 2 k chemo-
terapii karboplatinou a paklita-
xelem do první linie léčby nepro-
kázalo přínos v léčbě ve srovnání 
s chemoterapií samotnou 
(studie prezentované v SABCS 
2016). Na letošní konferenci 
ASCO byly představeny výsledky 
klinické studie fáze III s neoad-
juvantním podáním veliparibu 
u pacientek s triple negativním 
karcinomem prsu (TNBC). Paci-
entky byly léčeny 12 týdnů kom-
binací paklitaxel + karboplati-
na + veliparib, nebo paklitaxel 
+ karboplatina + placebo, nebo 

paklitaxel + placebo + placebo. 
Po 12 týdnech léčby následoval 
chirurgický zákrok a adjuvant-
ní podání 4 cyklů doxorubicinu 
a cyklofosfamidu. Primárním 
cílem bylo vyhodnocení procenta 
dosažených kompletních pato-
logických remisí (pCR). Přidání 
veliparibu do kombinace nezvý-
šilo počet pCR (53,2 vs. 57,5%; 
p = 0,36). Přínos veliparibu nebyl 
prokázán ani u pacientek s pro-
kázanou mutací genů BRCA 1 a 2 
(abstrakt 520). O to překvapivěj-
ší byly výsledky klinické studie 
OlympiAD, které byly prezen-
továny během plenární schůze 
konference. Studie srovnává 
léčbu PARP inhibitorem olapa-
ribem v dávce 300 mg 2 × denně 
s chemoterapií v první linii léčby 
u pacientek s mutací genů BRCA 
1 a 2. Medián PFS byl 7,0 vs. 
4,2 měsíce (HR = 0,58; p = 0,0009). 
Ukončení léčby pro nežádoucí 
účinky bylo častější u pa cientek 

léčených chemoterapií než u pa-
cientek léčených olaparibem 
(50,5 vs. 36,6 %). Jedná se o prv-
ní studii fáze III, která prokázala 
přínos léčby PARP inhibitorem 
u pacientek s karcinomem prsu 
a mutací genů BRCA1 a 2 (ab-
strakt LBA4).

TNBC
TNBC je agresivní onemocnění, 
které postihuje hlavně mladé 
pacientky. Dosud žádná cíle-
ná léčba neprokázala zlepšení 
léčebných výsledků u této sku-
piny pacientek. TNBC je často 
asociovaný s infiltrací nádorové 
tkáně lymfocyty. Proto se nabízí 
myšlenka kombinace chemote-
rapie s imunoterapií u pacien-
tek s TNBC. Na konferenci byly 
prezentovány výsledky klinické 
studie fáze II, KEYNOTE-086. 
Do studie byly zařazeny paci-
entky s metastatickým TNBC 
předléčené nejméně jednou linií 
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chemoterapie pro metastatic-
ké onemocnění. Skoro polovina 
pacientek však byla léčena tře-
mi a více liniemi chemoterapie, 
jednalo se tedy o těžce předlé-
čenou skupinu. Pacientky byly 
léčené pembrolizumabem  
v dávce 200 mg nitrožilně kaž-
dé 3 týdny až do progrese one-
mocnění. Primárním cílem byla 
celková léčebná odpověď (ORR, 
overal response rate). Pacientky 
byly stratifikované podle poziti-
vity PD-L1, vyšetřeného imuno-
histochemicky. Hranice poziti-
vity byla 1 % a více. ORR u celé 
populace byla 4,7 %, nezávisle 
na expresi PD-L1, léčebná odpo-
věď však byla trvalá. Pacientky, 
které dosáhly léčebnou odpověď 
včetně stabilizace onemocnění, 
měly lepší OS. Nižší léčebná od-
pověď byla pozorována u nepříz-
nivé skupiny pacientek (LD nad 
normou, více jak 3 orgány posti-
žené metastázami, jaterní me-
tastázy, viscerální metastázy). 
Léčba byla velice dobře tolero-
vána. V současné době probíhají 
další studie, které hledají přínos 
léčby imunoterapií samotnou 
nebo v kombinaci s chemotera-
pií u pacientek s TNBC (abstrakt 
1008).

Dráha PI3K/Akt je často aktivo-
vána u TNBC, v důsledku čehož 
nádorové buňky přežívají déle 
a rostou rychleji. Ztráta PTEN 
ještě zvyšuje aktivaci této dráhy. 
Ipatasertib je selektivní perorál-
ní Akt inhibitor. V klinické studii 
fáze II s názvem LOTUS byly pa-
cientky s metastatickým TNBC 
v první linii léčby léčeny buď pak-
litaxelem weekly v kombinaci 
s ipatasertibem nebo placebem. 
Pacientky léčené ipatasertibem 
měly delší PFS, hlavně sku-
pina pacientek s alterací drá-
hy PIK3CA/AKT1/PTEN (PFS: 

9,0 vs. 4,9 měsíce; HR = 0,44). 
Nejčastějším nežádoucím účin-
kem byl průjem, byl však dobře 
zvladatelný a reverzibilní (ab-
strakt 1009). Na základě těchto 
výsledků se ipatasertib zdá být 
slibným lékem pro pacientky 
s TNBC a současně je zkoušen 
v klinických studiích fáze III.

HER2 pozitivní karcinom prsu
Duální inhibice HER2 receptoru 
kombinací pertuzumab a trastu-
zumab nebo lapatinib a trastuzu-
mab u pacientek s HER2 pozitiv-
ním karcinomem prsu prokázala 
zvýšení počtu dosažených pCR 
v neoadjuvantním podání. Pří-
nos duální kombinace lapatinib 
a trastuzumab oproti samotné-
mu trastuzumabu v adjuvant-
ním podání však byl zklamáním 
a studie ALTT0 byla hodnocena 
jako negativní studie. O to vět-
ším překvapením byly prezen-
tované výsledky klinické studie 
APHINITY, které byly dlouho ne-
trpělivě očekávány. Studie srov-
návala adjuvantní léčbu v kombi-
naci chemoterapie + trastuzumab 
+ pertuzumab vs. chemoterapie 
+ trastuzumab + placebo u paci-
entek s HER2 pozitivním časným 
karcinomem prsu. Do studie 
mohly být zařazeny pacientky 
s nádorem > 1 cm, nebo nádo-
rem > 0,5 cm a ≤ 1 cm, které měly 
další rizikový faktor (ER a PR 
negativní, nebo G3, nebo byla 
pacientka mladší než 35 let). 
Do studie bylo zařazeno celkem 
4 805 pacientek. Primárním cí-
lem studie bylo vyhodnocení 
přežití bez známek invazivního 
onemocnění (IDFS, invasive di-
sease free survival). Pacientky 
léčené kombinací s pertuzuma-
bem měly signifikantně lepší 
IDFS (HR = 0,81; p = 0,045). IDFS 
u pacientek v rameni s place-
bem bylo výrazně lepší, než se 

předpokládalo, což mohlo ovliv-
nit i hodnocení přínosu léčby 
pertuzumabem. Pacientky s po-
zitivními axilárními uzlinami 
měly signifikantně lepší přínos 
z léčby pertuzumabem než pa-
cientky bez postižení axilárních 
uzlin (HR = 0,77; p = 0,019). Kar-
diální toxicita byla nízká, bez 
rozdílu v obou ramenech. Nej-
výraznějším nežádoucím účin-
kem byl průjem (9,8 % s pertu-
zumabem a 3,7 % s placebem), 
který byl nejčastěji pozorován 
u pacientek léčených doceta-
xelem, karboplatinou a trastu-
zumabem. Přidání pertuzumabu  
v adjuvanci tedy redukuje riziko 
rekurence onemocnění o 20 % 
s absolutním benefitem 1,7 % 
ve 4 letech sledování (abstrakt 
LBA500).

Duální blokáda HER2 recep-
toru prokázala vyšší procento 
dosažených pCR také v neoad-
juvantních studiích (NeoALTTO, 
NeoSphere, TRYPHAENA). Kli-
nická studie fáze III, TRAIN-2 
(BOOG 2012-03) srovnává an-
tracyklinový a neantracyklinový 
neoadjuvantní režim ve stejné 
době trvání blokády receptoru 
HER2 kombinací pertuzumab 
a trastuzumab. Primárním cí-
lem byla četnost dosažených 
pCR, která byla definována jako 
ypT0/is, ypN0. Pacientky byly lé-
čeny v prvním rameni režimem 
FEC-T+ pertuzumab (fluorouracil 
500 mg/m2, epirubicin 90 mg/m2, 
cyklofosfamid 500 mg/m2, 
trastuzumab 6 mg/kg s první 
saturační dávkou 8 mg/kg, per-
tuzumab v dávce 420 mg se sa-
turační dávkou 840 mg), celkem 
3 cykly, následně 6 cyklů PTC 
+ pertuzumab (paklitaxel weekly 
80 mg/m2, karboplatina AUC 6, 
trastuzumab a pertuzumab 
ve stejném dávkování), vše v in-
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tervalu 3 týdnů, nebo v druhém 
rameni pouze režimem PTC 
+ pertuzumab, celkem 9 cyklů. 
Nebyl nalezen rozdíl v dosažení 
pCR (67 % u pacientek s antra-
cyklinovým režimem a 68 % v ra-
meni bez antrayklinu; p = 0,75), 
stejný výsledek byl pozorován 
u pacientek s negativním ER 
(89 vs. 84 %; p = 0,51) a s pozitiv-
ními ER (51 %, 55 %; p = 0,61). 
U pacientek bez antracyklinové-
ho režimu byl pozorován menší 
výskyt febrilních neutropenií 
a kardiální toxicity. Na základě 
těchto výsledků lze režim bez 
antracyklinu nabídnout jako 
jednu z možností neoadjuvantní 
léčby u pacientek s HER2 pozi-
tivním karcinomem prsu (ab-
strakt 507).

O délce adjuvantního podání 
trastuzumabu se již dlouho ve-
dou diskuze. Dosud žádná ze 
studií neprokázala přínos del-
šího, ale ani kratšího podání 
trastuzumabu než 52 týdnů), 
které je v současné době stan-
dardem adjuvantní léčby HER2 
pozitivního karcinomu prsu. 
Na letošním ASCO byly prezen-
továny výsledky klinické studie 
Short-HER, ve kterých byly paci-
entky randomizované do „dlou-
hého ramene” (chemoterapie 
+ 1 rok léčby trastuzumabem), 
nebo „krátkého ramene” (che-
moterapie a 9 týdnů adjuvantní-
ho podání trastruzumabu). Pri-
márním cílem studie bylo přežití 
bez známek onemocnění (DFS, 
disease free survival) a OS. 
Do studie bylo zařazeno celkem 
1 253 pacientek. Výsledky byly 
vyhodnoceny v mediánu sledo-
vání 5,2 roku. V dlouhém rameni 
bylo zaznamenáno 89 událos-
tí ve vztahu k DFS a v krátkém 
rameni 100 událostí. Pětileté 
DFS neprokázalo non-inferio-

ritu (87,5 vs. 85,4 % v dlouhém 
a krátkém rameni; HR=1,15). 
Pokud se však srovnávaly pod-
skupiny pacientek s vyšším ri-
zikem relapsu stadia 3 se sta-
dii 1 a 2 a stav axilárních uzlin 
N2 a N3 s N1 a N0, pak delší 
rameno dosáhlo signifikant-
ně lepších výsledků (HR = 2,30; 
p < 0,001 a HR = 2,25; p < 0,001). 
Více kardiálních událostí bylo 
zaznamenáno v rameni s del-
ším podáním trastuzumabu (HR 
= 0,32; p < 0,0001). Pro určitou 
skupinu pacientek, které ne-
zvládnou 12měsíční podávání 
trastuzumabu, může být zvolení 
kratšího režimu, hlavně s ohle-
dem na nižší kardiální toxicitu, 
přijatelnou léčebnou možností. 
Je však zapotřebí si pamatovat, 
že pacientky s vyšším rizikem 
měly prospěch z delšího podání 
trastuzumabu (abstrakt 501).

Závěr
Řada výsledků klinických studií 
prezentovaných na konferenci 
ASCO 2017 slibuje další zlepšení 
léčebných výsledků. K velkému 
posunu došlo u ER pozitivního 
HER2 negativního karcinomu 
prsu, kde řada klinických studií 
prokázala jednoznačný přínos 
inhibitorů CDK4/6 v kombina-
ci s hormonální léčbou v první 
a druhé linii léčby pro metasta-
tické onemocnění. Výsledky jsou 
konzistentní napříč studiemi 
u všech tří inhibitorů CDK4/6: 
palbociklibu, ribociklibu a abe-
maciklibu. I když je palbociklib 
i ribociklib již schválen FDA pro 
léčbu metastatického HER2 po-
zitivního karcinomu prsu, ne-
mají zatím v České a Slovenské 
republice úhradu.

U pacientek s HER2 pozitivním 
karcinomem prsu se jeví být 
duální blokáda pertuzumabem 

a trastuzumabem přínosná jak 
v neoadjuvanci, tak v adjuvanci. 
Léčbu však bude potřeba stra-
tifikovat podle rizika relapsu. 
Pacientky s nízkým rizikem re-
lapsu mohou být léčeny méně 
agresivním režimem, v případě 
intolerance trastuzumabu je 
akceptovatelné i kratší podání 
na 9 týdnů, zatímco pacientky 
s vysokým rizikem relapsu bu-
dou mít prospěch z duální blo-
kády HER2 receptoru.

U pacientek s TNBC se zdá být 
slibná imunoterapie a u pacien-
tek s karcinomem prsu asocio-
vaným s mutací genů BRCA 1 a 2 
PARP inhibitory.
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