
Chemoterapie pokroChemoterapie pokroččililéého ho 
kolorektkolorektáálnlnííhoho karcinomukarcinomu

JindJindřřich Fich Fííneknek



Chemoterapie pokroChemoterapie pokroččililéého ho 
kolorektkolorektáálnlnííhoho karcinomukarcinomu

v prvv prvéé liniilinii



Incidence ve světě



Incidence a mortalita v Incidence a mortalita v ČČRR



StStáádia onemocndia onemocněěnníí



OptimOptimalizacealizace chemoterapchemoterapieie

Management

Intermitentní
dávkování

Zlepšit
podmínky

Optimalizace
Účinných režimů

Biologické látky

Orální
fluoropyrimidiny

Zlepšit 
„convenience“

Zvýšit
účinnost

Redukovat 
NUL

Optimalizace
chemoterapie

Jednoduchý režim



LLééččba ba mCRCmCRC

1.   51.   5--FU/LVFU/LV
2.   2.   KapecitabinKapecitabin
3.   3.   KapecitabinKapecitabin v kombinaci v kombinaci 
4.   FOLFOX4.   FOLFOX
5.   FOLFIRI5.   FOLFIRI
6.   5FU/LV + 6.   5FU/LV + bevacuzimabbevacuzimab
7.   5FU/LV + 7.   5FU/LV + irinotekanirinotekan + + bevacuzimabbevacuzimab
8.   a mnoho dal8.   a mnoho dalšíšíchch



ZZáákladnkladníí pravidla I.pravidla I.

5let5letéé ppřřeežžititíí nemocných s metastatickým nemocných s metastatickým 
kolorektkolorektáálnlníímm karcinomem je mkarcinomem je méénněě nenežž
10 %10 %

MediMediáán pn přřeežžititíí nemocných lnemocných lééččených ených 
kombinaci 5FU/LV je  cca 12 mkombinaci 5FU/LV je  cca 12 měěssííccůů



ZZáákladnkladníí pravidla II.pravidla II.

NemocnNemocníí, l, lééččeneníí 5FU/LV + 5FU/LV + oxaliplatinouoxaliplatinou čči i 
irinotecanemirinotecanem majmajíí medimediáán pn přřeežžititíí 20 20 
mměěssííccůů

Standardem  Standardem  prvoliniovprvoliniovéé llééččby  MCRC je by  MCRC je 
FOLFOX FOLFOX čči FOLFIRIi FOLFIRI
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TournigandTournigand et al et al J J ClinClin OncolOncol.. 2004; 22:2292004; 22:229--37.37.



ZZáákladnkladníí pravidla III.pravidla III.

CapecitabinCapecitabin nahrazuje FU/LVnahrazuje FU/LV

PPřřididáánníí bevacuzimabubevacuzimabu k k dvojkombinacidvojkombinaci
( 5FU/LV + ( 5FU/LV + irinotecanirinotecan)  prodlu)  prodlužžuje mediuje mediáán n 
ppřřeežžititíí nad  20 mnad  20 měěssííccůů s minims minimáálnlníí
toxicitoutoxicitou

DalDalšíší prodlouprodloužženeníí medimediáánu pnu přřeežžititíí zatzatíím m 
nebylo standardnnebylo standardníími remi režžimy dosaimy dosažženo eno 



ÚÚččinnost chemoterapie innost chemoterapie mCRCmCRC

RRRR jsou cca jsou cca 50%50% u u oxaliplatinyoxaliplatiny i i 
irinotecanuirinotecanu..
Procenta pacientProcenta pacientůů, u nich, u nichžž byl prokbyl prokáázzáán n 
downstagingdownstaging::
–– KurativnKurativníí resekce publikovanresekce publikovanéé po po oxaliplatinuoxaliplatinu

7 7 –– 51%51%
–– KurativnKurativníí resekce po resekce po irinotecanuirinotecanu 9% 9% –– 35%35%

DownstagingDownstaging a poa poččet kurativnet kurativníích resekcch resekcíí
byl vybyl vyššíšší ve 3 studive 3 studiíích s ch s oxaliplatinouoxaliplatinou
(21%(21%--32%)32%)



Kriteria pro chemoterapii Kriteria pro chemoterapii mCRCmCRC
v 1. linii lv 1. linii lééččby by 

U pacienta s U pacienta s mCRCmCRC je moje možžno pouno použžíít lt lééččebnebnéé
momožžnosti:nosti:
OxaliplatinaOxaliplatina v kombinaci s 5v kombinaci s 5--FU/FA v 1. FU/FA v 1. 
linii nebo v nlinii nebo v nááslednslednéé chemoterapii chemoterapii 
samostatnýsamostatný
IrinotecanIrinotecan v kombinaci s 5v kombinaci s 5--FU/FA v 1. linii, FU/FA v 1. linii, 
nebo v nnebo v nááslednslednéé chemoterapii samostatný.chemoterapii samostatný.
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Typická dávka
oxaliplatiny (mg/m2)

FOLFOX4
85

FOLFOX6
100

FOLFOX7
130

FUFOX
50

2000

CHT reCHT režžimy s imy s oxaliplatinouoxaliplatinou

600 600

400 bolus 400 bolus

LV5FU2 každé 2 týdny

2400–3000

400 bolus

sLV5FU2 každé 2 týdny

x
2400

vsLV5FU2 každé 2 týdny

2000

AIO týdně

+ modifikované
režimy

Oxaliplatin

5-FU

Leucovorin



OPTIMOX 1OPTIMOX 1

FOLFOX4
do progrese

FOLFOX7 x 6
sLV5FU2 x 12
FOLFOX7 x 6

85
600 600

400 bolus 400 bolus

q2w

130
2400
q2w x 6

400 bolus

2400
q2w x 12

130
2400
q2w x 6

Oxaliplatin 5-FU Leucovorin

RR

200 200

400

400

400

Tournigand C, et al. J Clin Oncol 2006,24:394–400. 



Kombinace CHT s biologickou Kombinace CHT s biologickou 
llééččboubou



OxaliplatinaOxaliplatina s s fluoropyrimidinyfluoropyrimidiny
a a bevacizumabbevacizumab v 1. linii v 1. linii mCRCmCRC

HochsterHochster H.S.H.S.
FinFináálnlníí analýza studie TREEanalýza studie TREE

ASCO Atlanta 2006, abstrakt 3510ASCO Atlanta 2006, abstrakt 3510



mFOLFOXmFOLFOX

CapeOxCapeOx

RR
bFOLbFOL

(n=50)

(n=50)

(n=50)

Nov 2002 – Oct 2003

mFOLFOXmFOLFOX ++
bevacizumabbevacizumab

bFOLbFOL + + 
bevacizumabbevacizumab

CapeOxCapeOx
(reduced dose)(reduced dose)
++bevacizumabbevacizumab

(n=75)

(n=74)

(n=74)

Nov 2003 – Apr 2004

RR

TREE-1 TREE-2

n=150 n=223

TREE: TREE: Safety and efficacy of Safety and efficacy of oxaliplatinoxaliplatin––fluoropyrimidinefluoropyrimidine regimens regimens 
with or without with or without bevacizumabbevacizumab as as firstfirst--lineline treatment of treatment of metastaticmetastatic

colorectal cancer (colorectal cancer (mCRCmCRC): Final analysis of the TREE study.): Final analysis of the TREE study.
HochsterHochster et al.et al.



TREE: TREE: VedlejVedlejšíší ppřřííhody hody 
zvlzvlášáštntníího významuho významu

3 (4.2)3 (4.3)0 (0)3 (6.3)1 (2.0)0 (0)úmrtí ve vztahu 
k léčbě

4 (5.6)1 (1.4)4 (5.6)1 (2.1)0 (0)0 (0)zhoršené hojení
ran

2 (2.8)2 (2.9)3 (4.2)00 (0)0 (0)Perforace 
střeva

1 (1.4)3 (4.3)3 (4.2)2 (4.2)0 (0)0 (0)Sepse

CapeOX
+ bev
(n=72)

bFOL
+ bev
(n=70)

mFOLFOX
+ bev
(n=71)

CapeOx
(n=48)

bFOL
(n=50)

mFOLFO
X

(n=49)

TREE-2TREE-1
NUL (všech 
stupňů), n
(%) pacientů



TREE: TREE: PPřřeežžititíí ((llééččebnebnáá ramena ramena 
kombinovkombinováánana))



TREE: TREE: Souhrn Souhrn úúččinnostiinnosti

20.7–27.017.2–19.2Medián doby 
přežití (měsíce)

5.5–5.84.4–6.5TTF (měsíce)

8.3–10.35.9–8.7TTP (měsíce)

41–5322–43ORR (% 
pacientů)

TREE-2TREE-1



TREE: TREE: zzáávvěěry ry 

PozitivnPozitivníí studiestudie
–– PrimPrimáárnrníí ccííll ((bezpebezpeččnostnost) ) potvrzenpotvrzen
–– BevacizumabBevacizumab mmůžůže být pe být přřididáán k jakn k jakéémukolivmukoliv upfront upfront 

EloxatinEloxatin--fluoropyrimidinfluoropyrimidinovovéémumu rerežžimuimu s s 
ppřředvedvíídatelnou a zvldatelnou a zvláádnutelnoudnutelnou toxicittoxicitouou u pacientu pacientůů ss
metastaticmetastatickýmkým kkoloreolorektktáálnlníímm karcinomemkarcinomem

Eloxatin Eloxatin je pje pááteteřříí rerežžimimůů s s 
bevacizumabbevacizumabemem--fluoropyrimidinfluoropyrimidinemem
–– PrimPrimáárnrníí kombinacekombinace EloxatinEloxatinu s u s 

fluoropyrimidinyfluoropyrimidiny aa bevacizumabbevacizumabemem prolomilaprolomila
poprvpoprvéé 22--letouletou hranici phranici přřeežžititíí v klinickv klinickéé studii ustudii u
metastaticmetastatickkééhoho kolorektkolorektáálnlnííhoho karcinomukarcinomu



00 66 1212 1818 2424 ((mměěssíícece
MediMediáán n celkovcelkovéého pho přřeežžititíí

1990s 51990s 5--FU/LVFU/LV

IFL IFL 

FOLFOXFOLFOX

FOLFOX/FOLFIRI seFOLFOX/FOLFIRI sekvkvenceence

IFL + IFL + bevacizumabbevacizumab

EloxElox--FluoropyrimidinFluoropyrimidin + + 
BevacizumabBevacizumab (TREE(TREE--2)2)

1960s BSC1960s BSC

1970/80s 51970/80s 5--FUFU

TREE: TREE: ProdluProdlužžovováánníí OS OS u u 
metastatickmetastatickééhoho CRCCRC



Dostupnost 5 Dostupnost 5 úúččinných linných léékkůů zdvojnzdvojnáásobilasobila medimediáán n OS zOS z 10 10 
nana 20 m20 měěssííccůů::
–– oxaliplatinoxaliplatin, , irinotecanirinotecan, 5, 5--FU, FU, bevacizumabbevacizumab, , cetuximabcetuximab, , 

capecitabincapecitabin

ŘŘada kombinaada kombinaččnníích rech režžimimůů prokprokáázala svou zala svou úúččinnost ve innost ve 
studistudiííchch III III ffááze.ze.

Chemoterapie mCRCChemoterapie Chemoterapie mCRCmCRC

FOLFOX FOLFIRI IFL +
bevacizumab

FOLFOX +
bevacizumab

FOLFOX +
cetuximab



bevacizumab bevacizumab -- AvastinAvastin
Terapeutická indikace
Avastin je indikován jako terapie první
volby v léčbě metastazujícího karcinomu 
tlustého střeva nebo konečníku v 
kombinaci s i.v. podávaným 5-FU/LV nebo 
5-FU/LV/irinotekanem.

Terapeutická indikace
Erbitux je indikován v kombinaci s 
irinotekanem k léčbě pacientů s 
metastazujícím kolorektálním karcinomem, 
který exprimuje receptor pro epidermální
růstový faktor, po selhání cytotoxické léčby 
zahrnující irinotekan

1.linie l1.linie lééččbyby

cetuximabcetuximab -- ERBITUXERBITUX

2.linie l2.linie lééččbyby



HURWITZOVA STUDIE f. III

Hurwitz H, et al. N Engl J Med 2004;350:2335–42

Mohli dostávat Avastin 

po progresi

Bez Avastinu po progresi

Mohli dostávat Avastin po progresiNepředléčení s MCRC

IFL + placeboIFL + placebo
(n=411)

IFL + AvastinIFL + Avastin
(n=402)

55--FU/LV + Avastin FU/LV + Avastin 
(n=110)(n=110)

Rameno 
uzavřeno

Pacienti byli léčeni Avastinem do progreseAvastinem do progrese onemocnění
chemoterapie 

mohla být ukončena z důvodu toxicity i dříve. 1.Linie léčby                            



HURWITZOVA STUDIE f. HURWITZOVA STUDIE f. III III 
doba pdoba přřeežžititíí

Median přežití (měsíce)
IFL + placebo: 15.6 (95% CI: 14.3–17.0) vs
IFL + Avastin: 20.3 (95% CI: 18.5–24.2)
HR=0.66 (95% CI: 0.54–0.81)
p<0.001

CI = interval spolehlivosti
HR = hazard ratio
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Hurwitz H, et al. N Engl J Med 2004;350:2335–42

Prodloužení života o 4,7 měsíců



Indikace kombinacIndikace kombinacíí s s 
bevacuzimabembevacuzimabem

NemocnNemocníí s vynikajs vynikajííccíím  m  PSPS
SlibujSlibujííccíí momožžnost dalnost dalšíší kombinovankombinovanéé
llééččby by –– chirurgickchirurgickáá resekce metastresekce metastáázz



LLééččba ba mCRCmCRC

NNáástupem  cytostatik 3.generace a stupem  cytostatik 3.generace a 
monoklonmonoklonáálnlnííchch protilprotiláátek tek –– kvalitativnkvalitativněě
novnováá ffááze lze lééččby by mCRCmCRC
S prodlouS prodloužženým medieným mediáánem pnem přřeežžititíí se se 
jednjednáá o chronicko chronickéé onemocnonemocněěnníí
IndukIndukččnníí llééččba jaternba jaterníích meta spolu s ch meta spolu s 
operacoperacíí mmůžůže nabe nabíídnout kurativndnout kurativníí llééččbubu



LLééččba ba mCRCmCRC

Identifikace sprIdentifikace spráávnvnéého nemocnho nemocnéého ho --
pak lpak lééččba:ba:

Pouze v centrech Pouze v centrech 
Pouze komplexnPouze komplexníí llééččba metastatickba metastatickéého ho 
onemocnonemocněěnníí
Na zNa záákladkladěě týmovtýmovéého rozhodnutho rozhodnutíí
Co nejdCo nejdřřííve po zjive po zjiššttěěnníí mCRCmCRC


