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Přehled novinek v protinádorové
farmakoterapii

• rozšíření použití již registrovaných léčiv
• nové biologické i cytotoxické léky
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Přehled terapeuticky používaných protilátek

2004kolorektální karcinomVEGFbevacizumabAvastin

2004kolorektální karcinomEGFRcetuximabErbitux

2003NHLCD20tositumomabBexxar

2003revm. artritidaTNF-αadalimumabHumira

2003psoriásaCD11aefalizumabRaptiva

2003asthma bronchialeIgEomalizumabXolair

2002NHLCD20ibritumomabZevalin

2001CLLCD52alemtuzumabCampath

2000AMLCD33gemtuzumabMylotarg

1998infekce RSVF-protein RSVpalivizumabSynagis

1998karcinom prsuHER-2trastuzumabHerceptin

1998rejekce transplantátuCD25daclizumabZenapax

1998revm. artitida, Crohnova ch.TNF-αinfliximabRemicade

1998rejekce transplantátuIL-2RαbasiliximabSimulect

1997NHLCD20rituximabMabthera

1994kardiální ischémieintegrinαIIβ3abciximabReoPro

1986rejekce transplantátuCD3muromonab-CD3OKT3

schváleno 
FDA

indikacecílová strukturagenerický název 
protilátky

firemní název



Rozšířené použití již registrovaných lé čiv

• bevacizumab

• imatinib

• inhibitory EGFR (cetuximab, erlotinib)



Účinek blokády VEGF na mikrocirkulaci a intersticiální tlak v 
nádoru

Yang et al. Cancer 2005, 103, 1561



Účinek blokády VEGF na nádorovou hypertensi

Yang et al. Cancer 2005, 103, 1561



Přehled použití bevacizumabu v klinické onkologii

-probíhají klinické studienon-Hodgkinské lymfomy

-probíhají klinické studiekarcinom ovaria

-probíhají klinické studiekarcinom žaludku

-probíhají klinické studiehepatocelulární karcinom

-probíhají klinické studiekarcinom hlavy a krku

-probíhá studie III. fázekarcinom pankreatu

-studie II. fáze (+); ukončen 
nábor studie III. fáze

karcinom ledviny

-studie III. fáze (+)karcinom plic (nemalobuněčný)

-studie III. fáze (+)karcinom prsu

+studie III. fáze (+)kolorektální karcinom

registracedostupná data (výsledek)diagnóza



Bevacizumab v lé čbě metastatického karcinomu ledviny

• bevacizumab – neutralizační protilátka proti VEGF

• v dávce 10 mg/kg významné prodloužení doby do 
progrese

• objektivní odpověď pouze u 3 pacientů

Yang et al. N Engl J Med 349, 2003, 427



Studie AVOREN

• Dvojitě slepá randomizovaná studie 

• Plánováno zařazení 638 nemocných (na našem 
pracovišti 17 nemocných)

• Dosud neléčení nemocní s metastatickým 
karcinomem ledviny, bez mozkových metastáz

• Studován vliv přidání bevacizumabu (5 mg/kg) ke 
standardnímu schématu interferonu-alfa (9 MU 3x 
týdně)

• Základním hodnoceným parametrem celkové
přežití



Účinek imatinibu na nádorovou hypertensi
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Pietras, K. et al. Cancer Res 61, 2001, 2929



Účinek imatinibu na transport molekul
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Erlotinib u metastatického karcinomu 
pankreatu

• 569 nemocných randomizováno mezi 
gemcitabin (1000 mg/m2 týdně 7/8, poté 3/4 
týdny) a gemcitabin + erlotinib (100 mg/d)

• zlepšení doby do progrese (HR 0.76) celkového 
přežití (HR 0.81) – roční přežití 17% vs 24%

Moore et al. J Clin Oncol 2005, 23, Suppl., 1s



Nová léčiva

• biologické preparáty
sunitinib

panitimumab

ipilimumab

CD40Lt

oblimersen

interleukin 12

Flt3 ligand

• cytotoxické léky
deriváty epotilonu (ixabepilon, patupilon)



Sunitinib v další linii lé čby 
metastatického karcinomu ledviny

Motzer et al. J Clin Oncol 2006, 24, 16



Presentace antigenu

HLA
+ antigen T-receptor

Kostimulační molekula
(CD80 nebo CD86)

Kostimulační receptor
(CD28 nebo CD152)



Efekt kombinace blokády CTLA-4 a podání
peptidové vakcíny u metastatického melanomu

Attia et al. J Clin Oncol 2005, 23, 6043



Oblimersen (bcl-2 antisense) u 
metastatického melanomu

0.00713.57.5objektivní odpověď (%)

2.90.8kompletní odpověď (%)

0.037.33.6trvalá odpověď (%)

0.0211.49.7celkové přežití u nemocných s 
norm. LDH (medián; měsíce)

0.07797.8celkové přežití (medián; 
měsíce)

<0.0012.1.6přežití bez progrese (medián; 
měsíce)

pdacarbazin + 
oblimersen
(n = 385)

dacarbazin (n = 
386)

parametr

Bedikian et al. J Clin Oncol 2006, 24, 4738



Cytotoxicita peritoneálních monocyt ů během 
léčby flt3 ligandem (v %)
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Biologický účinek intraperitoneální aplikace IL-12

0.04284.7 (1.1)6.1 (1.2)tryptofan (µM)

0.00197.8 (1.5)4.6 (0.3)neopterin (nM)

ptýden po léčběpřed léčbouparametr

Melichar et al. J Immunother 2003, 26, 270 – 276



Korelace mezi koncentrací neopterinu v peritoneální tekutině a dávkou 

intraperitoneálního IL-12 (rs = 0.559, p = 0.0102)
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Melichar et al. J Immunother 2003, 26, 270 – 276



Změny koncentrace neopterinu v peritoneální tekutině

během 48 h po intraperitoneálním podání IL-12
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CD40Lt (Avrend)

Melichar et al. Gyn Oncol, v tisku



• In-vitro and in-vivo anti-tumor activity against se veral tumor 
models including multidrug-resistant, paclitaxel-re sistant and 5-
FU resistant (lung, prostate, breast, ovarian, colo n)

• Crosses the blood-brain barrier
• Synergy with imatinib, carboplatin, oxaliplatin, ra diotherapy and 

other antineoplastic therapies
• Strong antivascular activity and inhibits growth of  metastases
• Early Phase I/II trials showed anti-tumor activity in CRC
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Molecular weight = 507.69

EPO906A2117: Patupilone (EPO906)

• Natural epothilone from 
myxobacterium, Sorangium
cellulosum

• Potent ββββ-tubulin stabilizer
• Poor/ non substrate for most 

major drug efflux pumps



EPO906A2117:  Patient Characteristics

40 (67%)0

20 (33%)1

WHO Performance Status at Baseline

9 (15%)4-5 lines

1 (2%)5-FU+OXA+IRI

14 (23%)Other Monotherapy

23 (38%)FOLFOX/FOLFIRI + BC

22 (37%)FOLFOX

36 (60%)FOLFIRI

Metastatic Treatment

12 (20%)Adjuvant Treatment

N = 60Number of patients (%)

35 (58 %) / 25 (42%)Sex (Male / Female)

59.7 (25-81)Age (Mean ; Range)

17 (28%)2 lines

4 (7%)3 lines

Prior antineoplastic therapies

30 (50%)1 line

N°of prior chemotherapeutic regimens for metastatic  disease

Melichar et al., ESMO – Istanbul



EPO906A2117: Most frequent AEs ( ≥≥≥≥ 10%)

8 (14%)1 (33%)3 (11%)4 (13%)Weight loss

8 (14%)8 (27%)Flatulence

12 (20%)3 (11%)9 (30%)Neuropathy

13 (22%)5 (19%)8 (27%)Abdominal Pain

14 (24%)7 (27%)7 (23%)Asthenia

7 (12%)1 (33%)6 (20%)Creatinine increased

N=60N=3N=26N=31

11 (19%)1 (33%)3 (11%)7 (23%)Anorexia

11 (19%)11 (37%)Vomiting

17 (28%)5 (19%)12 (39%)Nausea

44 (73%)2 (67%)17 (65%)25 (81%)Diarrhea

TotalCIV 5-dayCIV 1-dayBolus

Melichar et al. ESMO – Istanbu



EPO906A2117: Efficacy Outcomes

N=60N=3N=26N=31

N/A4

(3.4, 5.7)

5.6

(4.4, 8.0)

Median duration of  PR 
response and SD (95% CI) 
(months)

N/AN/A2.5Median time to response 
(months)

4.4

(2.6, 5.6)

2*

8

16

5

Bolus

2

(1.9, 3.4)

1**

15

10

-

CIV 1-day

N/A

-

-

3

-

CIV 5-day

3

23

29

5

Total

Median time to disease 
progression (95% CI) 
(months)

PR

SD

PD

UNK

* 2 patients dropped out due to SAE (1 death and 1 early disc. both for gr 3 diarrhea and renal failure) before TA 

** Patient dropped out before TA but may be suspected PD



Závěr

• novinky ve farmakoterapii zahrnují nové indikace 
již registrovaných léčiv i nové léky

• mezi novými léky zejména biologické preparáty

• nová léčiva ve všech stadiích vývoje (před 
registrací; ve studiích III. fáze, I. či II. fáze nebo 
preklinických studiích)


