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LymfomyLymfomy z ASCO 08 aneb z ASCO 08 aneb úútok na tok na 
cyklincyklin cestou cestou mTORmTOR

AbstractAbstract No: 8513No: 8513
PhasePhase III study III study ofof patientspatients withwith relapsedrelapsed, , refractoryrefractory

mantle cell mantle cell lymphomalymphoma treatedtreated withwith temsirolimustemsirolimus
comparedcompared withwith investigatorinvestigator's 's choicechoice therapytherapy. . 



DesignDesign
MCL pacient s progresMCL pacient s progresíí po 2po 2--7 p7 přředchozedchozíích rech režžimech (musely imech (musely 
obsahovat obsahovat alkylalkyláátt, , anthracyklinanthracyklin a a rituximabrituximab, u 32% ji, u 32% jižž probproběěhla hla 
autolognautologníí transplantace)transplantace)
Randomizace 1:1:1 do 1 ze 2 dRandomizace 1:1:1 do 1 ze 2 dáávkovacvkovacíích schch schéémat IV TEMSR, mat IV TEMSR, 
indukce 175 mg 3x indukce 175 mg 3x weeklyweekly a na nááslednsledněě bubuďď 75 mg (175/75, 75 mg (175/75, 
rameno 1) nebo 25 mg (175/25, rameno 2) rameno 1) nebo 25 mg (175/25, rameno 2) weeklyweekly, anebo do , anebo do 
ramena 3 ramena 3 –– IC IC -- dle volby dle volby řřeeššitele itele 
PouPoužžititáá farmakafarmaka: : gemcitabinegemcitabine (42%); (42%); fludarabinefludarabine (26%); (26%); 
chlorambucilchlorambucil, , cladribinecladribine, , etoposideetoposide (6% (6% eaea); ); cyclophosphamidecyclophosphamide, , 
thalidomidethalidomide, , vinblastinevinblastine (4% (4% eaea); ); alemtuzumabalemtuzumab, , lenalinomidelenalinomide
(2% (2% eaea).).

Toxicita: v rameni 1 a 2 vToxicita: v rameni 1 a 2 vííce ce trombopenitrombopeniíí a a asthenieasthenie, v rameni 3 , v rameni 3 
vvííce ce neutropenineutropeniíí, celkov, celkověě dobrdobráá tolerancetolerance



VýsledkyVýsledky

Parameter TEMSR, 175/75 mg Arm 1 TEMSR, 175/25 mg Arm 2 IC, Arm 3

Progression-free survival,
independent assessment

Median (97.5% CI), mo 4.8 (3.1, 8.1) 3.4 (1.9, 5.5) 1.9 (1.6, 2.5)

Increase in median* 153% 79%

Hazard ratio (97.5% CI)* 0.44 (0.25, 0.78) 0.65 (0.39, 1.10)

p-value* 0.0009 0.0618

Overall survival

Median (95% CI), mo 10.9 (8.1, 14.1) 8.5 (5.8, 14.0) 5.8 (4.8, 12.4)

Increase in median* 88% 47%

Hazard ratio (95% CI)* 0.62 (0.37, 1.05) 0.80 (0.48, 1.33)

p value* 0.0714 0.3876

Obj response rate (95% CI) 22% (11, 33) 6% (0, 12) 2% (0, 5)

p-value* 0.0019 0.6179

*Arm 1 or arm 2 : arm 3



AbstractAbstract No. 8514: No. 8514: ActivityActivity ofof single agent single agent temsirolimustemsirolimus (CCI(CCI--779) in 779) in nonnon--
mantle cell mantle cell nonnon--HodgkinHodgkin lymphomalymphoma subtypessubtypes..

(1(1--7 p7 přředchozedchozíích rech režžimimůů, u v, u věěttššiny i iny i rituximabrituximab))

Histology total pts < 2 cycles delivered pt refusal too early cr pr sd

DLCL 22 7 (6 PD!, 1 tox) 1 2 1 6 3

FL 41 7 (all tox) 1 2 6 11 12

CLL/SLL, other 19 4 (all tox) 2 0 0 2 10

TOTAL 82 18 4 4 7 19 25



TemsirolimusTemsirolimus u NHL u NHL -- shrnutshrnutíí

NezpochybnitelnNezpochybnitelnáá úúloha potvrzenloha potvrzenáá studistudiíí ffááze 3 pro ze 3 pro 
temsirolimustemsirolimus u MCLu MCL

Nutno jen zaregistrovat a tNutno jen zaregistrovat a těěššit se na výsledky ze studiit se na výsledky ze studiíí v v 
kombinaci s chemoterapikombinaci s chemoterapiíí a v a v ččasnasněějjšíších linich liniíích lch lééččbyby

TakTakéé slibnslibnáá aktivita u FL, kteraktivita u FL, kteráá si zaslousi zasloužžíí nejen dalnejen dalšíší zkoumzkoumáánníí
ale i brzkale i brzkéé uvedenuvedeníí do bdo běžěžnnéé praxepraxe



OstatnOstatníí sdsděělenleníí z oblasti z oblasti lymfomlymfomůů a a myelomumyelomu::

SlibnSlibnáá aktivita aktivita bortezomibubortezomibu u indolentnu indolentníích ch lymfomlymfomůů ((AbstractAbstract
No: 8512)No: 8512)

BortezomibBortezomib u MM potvrzuje jiu MM potvrzuje jižž zavedenou pozicizavedenou pozici

ModernModerníí rerežžimy vimy vččetnetněě transplantactransplantacíí a a maintenancemaintenance nejspinejspiššee
ddáávajvajíí i nadi naděěji na ji na úúplnplnéé vylvylééččeneníí u cca 10% pacientu cca 10% pacientůů s MMs MM

9 (!) or9 (!) oráálnlníích sdch sděělenleníí týkajtýkajííccíích se ch se lenalidomidulenalidomidu, v, vžždy s dobrým dy s dobrým 
výsledkem avýsledkem aťť uužž s pous použžititíím v m v maintenancemaintenance, , salvagesalvage nebo nebo 
indukindukččnníí ffáázi lzi lééččby MMby MM



C18C18--C20C20

PotvrzenPotvrzeníí významu Kvýznamu K--Ras pro indikaci cRas pro indikaci cíílenlenéé
biologickbiologickéé llééččby by mCRCmCRC na bna báázi protilzi protiláátek proti tek proti 
EGFR (schvEGFR (schvááleno jileno jižž EMEA, týkEMEA, týkáá se jak se jak 
cetuximabucetuximabu--ErbituxErbitux, tak , tak panitumumabupanitumumabu--
VectibixVectibix))

Pro lPro lééččbu jibu jižž 1. linie1. linie
Mutace (Mutace (nejnejčč. v . v kodonukodonu 12/13) vs. 12/13) vs. wildwild--typetype
NejvýznamnNejvýznamněějjšíší sousouččasný prediktivnasný prediktivníí faktorfaktor



C18C18--C20C20
Výsledky studiVýsledky studiíí upravenupravenéé podle Kpodle K--Ras: ten pRas: ten přříítomen tomen 
prprůůmměěrnrněě v 36% jako mutovanýv 36% jako mutovaný
CRYSTAL (FOLFIRICRYSTAL (FOLFIRI±±cetuximabcetuximab v 1. linii v 1. linii mCRCmCRC, , 
III.fIII.fááze)ze)

11--LP PFS 25% vs. 43%LP PFS 25% vs. 43%
MediMediáán PFS 8,7 vs. 9.9 n PFS 8,7 vs. 9.9 mměěss. (HR 68%, p=0,017). (HR 68%, p=0,017)
RR 43,2 vs.59,3%, p=0,0025)RR 43,2 vs.59,3%, p=0,0025)

OPUS (FOLFOX OPUS (FOLFOX ±±cetuximabcetuximab v 1. linii v 1. linii mCRCmCRC, II.f, II.fááze)ze)
Obdoba, redukce rizika progrese 43% (p=0,016)Obdoba, redukce rizika progrese 43% (p=0,016)
RR 37% vs. 61%RR 37% vs. 61%

V.Cutsem, Bokemayer



C34C34

1. historick1. historickéé doporudoporuččeneníí adjuvantnadjuvantníí llééččby u by u 
NSCLC:NSCLC:
CHT:CHT:

IA: nenIA: neníí dopordopor..
IB zvIB zváážžit, ale nenit, ale neníí doporudoporuččenaena
II., III. na bII., III. na báázi zi cisplatinycisplatiny

RT:RT:
IA/B, IIA/B: nenIA/B, IIA/B: neníí doporudoporuččenaena
IIIA: zvIIIA: zváážžit, ne rutinnit, ne rutinněě pro nedostatek datpro nedostatek dat



C49C49
2 nov2 novéé monoklonmonoklon.protil.protiláátky (tky (denosumabdenosumab a CPa CP--
751,871), nav751,871), navííc TKI (c TKI (sorafenibsorafenib) a HSP) a HSP

SorafenibSorafenib:  u GIST po selh:  u GIST po selháánníí imatinibuimatinibu a a sunitinibusunitinibu
CB 76% (14% PR)CB 76% (14% PR)
HSP pak ve fHSP pak ve fáázi I.zi I.

CPCP--751,871 (c751,871 (cíílen na IGFlen na IGF--IR: IR: bbbb.r.růůst, proliferace a st, proliferace a 
apoptozaapoptoza))

HlavnHlavněě EwingEwing
DenosumabDenosumab--plnplněě humanizovananhumanizovananáá PL vPL vůčůči RANKL i RANKL 
((mediujemediuje tvorbu, funkci a a ptvorbu, funkci a a přřeežžititíí osteoklastosteoklastůů))

U U obrovskobbobrovskobb.n.náádordorůů RR 87% se zlepRR 87% se zlepššeneníím hybnosti, m hybnosti, 
snsníížženeníím bolestm bolestíí, n, náávratem do prvratem do prááce dce dííky opravky opravěě kostikosti



C50C50

Studie ABCSGStudie ABCSG--12 (12 (goserelingoserelin s TAM s TAM čči ANA i ANA ±±
zoledronzoledronáátt v v adjuvanciadjuvanci ččasnasnéého ca ho ca premenopauzpremenopauz. . ŽŽenen

4 ramena, 2x2 4 ramena, 2x2 faktorifaktoriáálnlníí, HT na 3 roky, medi, HT na 3 roky, mediáán F/U n F/U 
60m60měěss
NezjiNezjiššttěěn rozdn rozdííl v  DFS, RFS ani OS mezi TAM a ANAl v  DFS, RFS ani OS mezi TAM a ANA
BisfosfonBisfosfonáátt vedl k signifikantnvedl k signifikantníímu mu zleopzleopššeneníí DFS DFS 
(p=0,011, v(p=0,011, vččetnetněě kontralatkontralat.tumor.tumorůů, vzd, vzdáálených meta a lených meta a 
lokoreglokoreg..relapsrelapsůů))

Ale: nedostateAle: nedostateččnnáá ssííla, ne zcela standardnla, ne zcela standardníí llééččebný postupebný postup

M.Gnant – M.Piccart-Gebhardt



C50C50

TrastuzumabTrastuzumab –– nejen u HER 3+ a FISH +?nejen u HER 3+ a FISH +?

ZatZatíím nelze poum nelze použžíít mimo t mimo klinklin..trialytrialy



C50C50
AVADO: AVADO: bevacizumabbevacizumab v 1.linii lv 1.linii lééččby by mBCmBC ppřřididáán k n k 
taxanutaxanu ((randomizrandomiz., double ., double blindblind, f, fááze III.)ze III.)
Data jiData jižž i pro i pro docetaxeldocetaxel
736 736 pacpac., 3., 3--týdenntýdenníí rerežžim s dim s dáávkou 7,5 a 15mg/kgvkou 7,5 a 15mg/kg
RR 44% vs. 55% vs. 63% (ale v lRR 44% vs. 55% vs. 63% (ale v lééččbběě NS)NS)
Proti E2100 (Proti E2100 (paclipacli) m) méénněě hypertense, TEN, krvhypertense, TEN, krváácenceníí, , 
perforacperforacíí ststřřeva a eva a sensorsensor.neuropati.neuropatiíí, ale v, ale vííce FNce FN
K.K.AlbainAlbain: P: Přředchozedchozíí schvschváálenleníí bevacizumabubevacizumabu na zna záákladkladěě
PFS, ale ne OS kontroverznPFS, ale ne OS kontroverzníí, nyn, nyníí snad ospravedlnitelnsnad ospravedlnitelnéé (i (i 
kdykdyžž zlepzlepššeneníí PFS u PFS u docetaxeludocetaxelu nenneníí tak vysoktak vysokéé



C61C61

ThalidomideThalidomide –– v dv dřříívvěějjšíších studich studiíích u ch u mCaPmCaP mměěl RR l RR 
18% (2001) a s 18% (2001) a s docetaxeledocetaxele vedl k prodlouvedl k prodloužženeníí ppřřeežžititíí
(2004)(2004)
NynNyníí studovstudováán u n u ččasnasnéého ho CaPCaP s s biochembiochem..relapsemrelapsem
hormhorm.sensitivn.sensitivníího tumoru po ho tumoru po definitdefinit.prim.l.prim.lééččbběě (RAPE, (RAPE, 
RT, RT, kryochirkryochir.).)

159 159 pacpac..
ThalidomideThalidomide vs.vs.placeboplacebo po po intermitintermit. . androgennandrogenníí deprivaci deprivaci 
leuprorelinemleuprorelinem áá 6 6 mměěss., opak. v p., opak. v přříípadpaděě progrese PSAprogrese PSA
Efekt patrný ve 2. fEfekt patrný ve 2. fáázi, toxicita celkem nzi, toxicita celkem níízkzkáá



C62C62

1 d1 dáávka CBDCA vs. RT vka CBDCA vs. RT čči sledovi sledováánníí u 1.stu 1.stáádia dia 
seminomuseminomu::

MediMediáán F/U 6,5 rokun F/U 6,5 roku
Po CBDCA: stejný efekt s RT, niPo CBDCA: stejný efekt s RT, nižžšíší (o78%) riziko (o78%) riziko 
vzniku vzniku germingermin.tumoru .tumoru druhostranndruhostranněě i druhých i druhých 
primprimáárnrníích TU, nich TU, nižžšíší akut.toxicita a akut.toxicita a úúnava, levnnava, levněějjšíší, , 
ale vale vííce ce relapsrelapsůů

Ale: nebyla naplnAle: nebyla naplněěna kriteria na kriteria nonnon--inferiority, je brzy na inferiority, je brzy na 
hodnocenhodnoceníí sek.malignit (po 15sek.malignit (po 15--ttéémm roce), nezvyklroce), nezvykláá
technika RTtechnika RT
Je to jen jedna z moJe to jen jedna z možžnostnostíí vedle RT a sledovvedle RT a sledováánníí

R.Oliver – G.Bosl



C64C64

EverolimusEverolimus:: derivderiváát pt přříírodnrodníího ho makrocyklickmakrocyklickééhoho
laktonu laktonu sirolimusirolimu
imunosupresivnimunosupresivníí a a antiangiogennantiangiogenníí vlastnostivlastnosti
RCC, RCC, lymfomylymfomy, , neuroendokrinnneuroendokrinníí tumorytumory

DalDalšíší z moz možžnostnostíí llééččby by mRCCmRCC: studie III. f: studie III. fááze, n=410, ze, n=410, 
vvššichni ichni pacpac. ne. neúúspspěěššnněě ppřředledlééččenieni (71% (71% sunitinibsunitinib, 55% , 55% 
sorafenibsorafenib a 26% oboja 26% obojíím)m)
snsníížženeníí rizika progrese o 70% proti rizika progrese o 70% proti placebuplacebu (bez (bez 

progrese 26% vs. 2%)progrese 26% vs. 2%)



C71C71
IniciIniciáálnlníí RT vs. CHT s moRT vs. CHT s možžným ným crosscross--overemoverem ppřři i 
progresi jsou u progresi jsou u anaplastanaplast..gliomgliomůů identickidentickéé::

274 274 pacpac. (53% . (53% anaplastanaplast. . astrocytomastrocytom, 33% , 33% oligoastrocytomoligoastrocytom a a 
14% 14% oligodendrogliomoligodendrogliom, medi, mediáán TTP cca 15, 52 a 52 n TTP cca 15, 52 a 52 mměěss.).)
DDěělenleníí 2:1:1 (ramena RT vs. PCV 2:1:1 (ramena RT vs. PCV procarbazinprocarbazin--lomustinlomustin--vincristinvincristin vs. vs. 
TemozolomidTemozolomid))
Mezi reMezi režžimy CHT nenimy CHT neníí rozdrozdííl, jen vyl, jen vyššíšší toxicita PCVtoxicita PCV
PrPrůůbběěh po RT a CHT th po RT a CHT téémměřěř identický, rozdidentický, rozdííly ly nesignifiknesignifik..
NavNavííc význam c význam metylacemetylace promoterupromoteru MGMT a ztrMGMT a ztrááty ty 
heterozygosityheterozygosity markerumarkeru 1p/19q pro predikci del1p/19q pro predikci delšíšího pho přřeežžititíí
bez progresebez progrese



PodpPodpůůrnrnáá llééččba: ESPba: ESP
S ohledem na poslednS ohledem na posledníí negativnnegativníí výsledky zmvýsledky změěna na 
guidelinesguidelines

PPřři ci cíílovlovéé konckonc..HbHb >120g/l zkracuj>120g/l zkracujíí TTP a OS u TTP a OS u 
pacientpacientůů s ca prsu, H+N, s ca prsu, H+N, dděěloložž.hrdla a .hrdla a lymfomlymfomůů
K omezenK omezeníí tohoto rizika, vtohoto rizika, váážžnněějjšíších KV a ch KV a 
tromboembolickýchtromboembolických ududáálostlostíí poupoužžíít nejnit nejnižžšíší momožžnou nou 
ddáávkuvku
Pouze bPouze běěhem podhem podáávváánníí CHT, potCHT, potéé ukonukonččitit
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