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nebo axitinibu* (možnost podání so-
rafenibu* v této indikaci je při kon-
traindikacích sunitinibu a axitinibu).

2. Při další progresi (tj. po dvou TKI, 
z nichž jeden je sunitinib nebo sora-
fenib) je doporučena terapie evero-
limem (IB).

3. u  nemocných s  prokázanou pro-
gresí po třech měsících léčby pazo-
panibem lze doporučit ve druhé linii 
nasadit everolimus*.

4. u  nemocných s  progresí po pazo-
panibu a everolimu je možno zvážit 
další linii léčby některým TKI (suniti-
nib*, axitinib*).
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Tab. 2. Stupně doporučení a úrovně důkazů podle zásad medicíny založené na důkazech. 

Stupně doporučení:
A. Doporučení podpořené nejméně dvěma studiemi úrovně I.
B. Doporučení podpořené jen jednou studií úrovně I.
C. Doporučení podpořené pouze studiemi úrovně II.
D. Doporučení podpořené nejméně jednou studií úrovně III.
E. Doporučení podpořené důkazy úrovně IV nebo V.
Úrovně důkazů:
I. Randomizované studie na velkém počtu jednotlivců s jednoznačnými výsledky.
II. Randomizované studie na malém počtu jednotlivců s ne zcela jednoznačnými výsledky.
III. Nerandomizované studie se současnými kontrolními skupinami jednotlivců.
IV. Nerandomizované studie s historickými kontrolními skupinami jednotlivců, zkušenostmi a názory expertů.
V. Kazuistiky, nekontrolované studie, zkušenosti a názory expertů.
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