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EDITORIAL

Rakovina z kapky krve

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
s vývojem nových a pokročilejších tech-
nologií v bio medicínském výzkumu žijí 
onkologové, výzkumníci a  laická veřej-
nost ve zcela pochopitelném očeká-
vání, že jednoho dne bude na základě 
přítomnosti specifických nádorových 
bio markerů možné dia gnostikovat ná-
dorové onemocnění, včetně solidních 
tumorů, přímo z pouhé kapky krve. Řada 
takto koncipovaných zpráv se v poslední 
době objevila i v masových médiích, ně-
kte ré měly i  zřetelnou českou stopu. 
Rádi bychom na ně tímto úvodníkem 
reagovali. 

Americký sen

K velkým nadějím, že lze vážné nemoci 
včetně nádorového onemocnění dia-
gnostikovat z  pouhé jedné kapky krve 
určitě přispěla i  společnost Theranos 
založená v roce 2003 tehdy devatenác-
tiletou Elizabeth Holmesovou. O  tom, 
jak již v  té době byla očekávání velká, 
svědčí skutečnost, že se jí pro tento cíl 
podařilo získat téměř miliardu dolarů, 
a  to i  od velmi významných investorů. 
Dne 4. ledna 2022 přišla zatím poslední 
zpráva. Paní Elizabeth Holmesová byla 
shledána vinnou ve čtyřech z  11  fede-
rálních obvinění a za podvod vůči inves-
torům, zákazníkům a pacientům jí hrozí 
až 20  let vězení. Soud prokázal, že vě-
děla o nedostatcích použitých techno-
logií a cíleně uváděla investory i klienty 
v  omyl  [1,2]. Tímto příkladem chceme 
pouze upozornit na skutečnost, že pod-
vodníci se vyskytují napříč lidskou spo-
lečností od počátku jejího vzniku a jistě 
stejně tak dlouho zneužívají její velmi 
zranitelná místa, mezi něž patří i vážné 
lidské nemoci. 

Oxfordská kapka

Na konci měsíce ledna jsme si mohli 
v českých médiích přečíst zprávu: „Vědci 
z  Oxfordské univerzity vyvinuli krevní 
test, který dokáže rychle a  levně od-
halit rakovinu v  organizmu i  to, jestli 
už metastázuje. Na trhu by měl být do 
pěti let, cena testu ještě nebyla stano-

vena, ale podle našich prvních odhadů 
se bude pohybovat kolem 100  liber 
(2 900 korun) [3].“ Nic neposílí náš opti-
mizmus a naděje na brzký příchod „testu 
spasitele“ více než již existující před-
stava o ceně, která je navíc velmi blízká 
nákladům, jež běžně vydáme např. za 
státní technickou kontrolu vozidla a mě-
ření emisí. Rozhodně nechceme jakkoliv 
zpochybňovat kvalitu práce, která vyšla 
v prestižním časopise Clinical Cancer Re-
search, a  tudíž prošla i  řádným recenz-
ním řízením [4]. Nicméně její zjednodu-
šená interpretace pro laickou veřejnost 
v médiích nemůže pro odborníka zůstat 
jediným zdrojem informací o  souboru 
a výsledcích této práce, neboť by se mu 
dostalo zavádějících informací. Určitě 
doporučujeme našim kolegům, aby si 
publikaci, která je volně přístupná, pře-
četli. Minimálně zjistí, že se pracovalo vý-
hradně se souborem pacientů (celkem 
284) s plně klinicky vyjádřenými symp-
tomy možného závažného onemocnění, 
přičemž z  něj nebyli vyloučeni ani pa-
cienti, kteří v  minulosti nádorové one-
mocnění prodělali. 

Česká kapka

V souvislosti s  tímto úsilím stojí za 
zmínku nedávno uveřejněná práce 
v prestižním vědeckém časopise Nature 
Communications, za jejímž zrodem stojí 
tým kolem prof. Holčapka z  Univerzity 
v Pardubicích [5]. O tomto projektu, na 
kterém se významně podíleli mj. i vědci 
a lékaři z brněnského Masarykova onko-
logického ústavu (MOÚ) a  dalších čes-
kých pracovišť, informovala i Česká te-
levize ve své hlavní zpravodajské relaci 
Události dne 24. 1. 2022 [6]. Už i pro tu 
„českou stopu“ nám dovolte být v  po-
pisu práce trochu podrobnější. 

Výše zmiňovaný výzkum vychází, po-
dobně jako „oxfordská práce“, z předpo-
kladu, že alterace v metabolizmu nádo-
rových buněk, v tomto případě spojené 
se změnami lipidů, lze pomocí hmot-
nostní spektrometrie (UHPSFC/MS) de-
tekovat nejen na úrovni nádorových 
buněk, ale že se tyto metabolické alte-

race promítají i  do lipidového spektra 
v  tělních tekutinách. Pomocí UHPSFC/
MS tedy byly analyzovány lipidy v krev-
ním séru s cílem predikovat přítomnost 
duktálního adenokarcinomu slinivky 
břišní. Výběr malignity nebyl náhodný, 
neboť se jedná o nádorové onemocnění 
s  jednou z  nejhorších prognóz vůbec. 
K důvodům zcela jistě patří i asympto-
matický průběh onemocnění v jeho ra-
ných stadiích a  nedostatek vhodných 
nástrojů pro jeho detekci. 

Komplexní analýza spektra lipidů 
v krevním séru u 830 vzorků odhalila sta-
tisticky významné rozdíly mezi pacienty 
s karcinomem pankreatu a zdravými je-
dinci. Dosažené výsledky potvrdily, že 
tímto přístupem lze stanovit přítomnost 
karcinomu pankreatu s více jak 90% sen-
zitivitou a specifi tou, což významně pře-
konává diskriminační schopnosti v sou-
časné době používaného bio markeru 
tohoto onemocnění CA 19-9, a to přede-
vším v časných stadiích onemocnění. 

Tímto se v souladu s trendy moderní 
onkologie otevírá cesta pro vývoj no-
vého dia gnostického testu založeného 
na odběru tzv. tekutých bio psií neboli 
odběru vhodných tělních tekutin a ná-
sledné analýze přítomnosti vybraných 
spekter lipidů. Výhodou tohoto pří-
stupu je minimální zátěž pro pacienta 
i dostatečně vysoká citlivost a přesnost 
testu. Současně je však třeba vést v pa-
trnosti, že i přes slibné výsledky nazna-
čující, že by se tato metoda mohla díky 
své robustnosti stát dostupným nástro-
jem pro včasné odhalení choroby, zave-
dení do klinické praxe je dlouhodobým 
a složitým procesem, při kterém se řada 
slibných objevů z minulosti ukázala jako 
neaplikovatelná. 

Nelze ani předpokládat, že by se toto 
vyšetření aplikovalo plošně, spíše se 
uvažuje o preventivním vyšetření vybra-
ných rizikových skupin. V souladu s tím 
byla koncem loňského roku na MOÚ 
zahájena klinická studie zaměřená na: 
i)  osoby s  chronickým onemocněním 
slinivky v  rámci cystické fibrózy nebo 
chronické pankreatitidy, ii) osoby s dě-
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prof. MU Dr. Marek Svoboda, Ph.D.
doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. 

Masarykův onkologický ústav Brno

Kolegyně a kolegové, jak vidíte, i my 
žijeme sen o  včasné dia gnostice solid-
ních nádorů z kapky krve a věříme, že to 
jednoho dne bude realitou, bez ohledu 
na to, zda půjde o detekci buněk, volné 
cirkulující nádorové DNA nebo o charak-
teristické spektrum lipidů a proteinů či 
o kombinaci různých bio markerů. Tímto 
úvodníkem jsme pouze chtěli upozornit 
na ně kte ré problémy, které snění může 
doprovázet nebo vyvolat. 
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dičnou predispozicí k nádorovým one-
mocněním a  iii) osoby s  pozitivní ro-
dinnou anamnézou karcinomu slinivky 
bez prokázaného dědičného syndromu. 
V rámci této studie budou všechny rizi-
kové skupiny vyšetřeny stávajícími do-
stupnými metodami a současně budou 
krevní vzorky od těchto osob podro-
beny i analýze lipidových profi lů. V op-
timálním případě by tato klinická stu-
die mohla podpořit tvrzení, že i  přímo 
vyšetřením z krve lze s vysokou pravdě-
podobností rozpoznat přítomnost karci-
nomu pankreatu v raných bezpříznako-
vých stadiích, a  v  konečném důsledku 
tak výrazně přispět k efektivnější léčbě 
a  prodloužení doby přežití pacientů 
s tímto onemocněním.
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A review on the most important management 

of keratocystic odontogenic tumor 
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Summary 
Background: Keratocystic odontogenic tumor (KCOT) is a recurrent benign tumor with a ke-
ratinized epithelial shape. The treatment methods in KCOT are still debated. The aim of all 
treatment methods is to eradicate the cyst and to reduce recurrence and surgical complica-
tions. This review article was conducted to assess the fi ndings of studies on the dia gnosis, man-
agement and recurrence of KCOT. Methods: Information were gathered by searching keywords 
such as management, treatment, pharmacology, surgery and keratocystic odontogenic tumor 
in international databases such as Web of Science, PubMed and Scopus. The search period 
was between 2010–2020. Results: Techniques used for the treatment include decompression, 
marsupialization, enucleation with or without adjunct, Caldwell-Luc surgery and resection. Of 
the 40 studies, recurrence was observed in 13 studies and the recurrence ranged from 0 to 48% 
in diff erent treatment methods. Conclusion: Due to the high recurrence of this disease, it is su-
ggested that long term follow-up be considered after treatment to reduce recurrence. Decision 
on the treatment should be made considering age, tumor size, and the site of involvement in 
order to reduce the economic and psychological burden of the disease.

Key words
management – treatment – pharmacology – surgery – keratocystic odontogenic tumor

Souhrn
Východiska: Keratocystický odontogenní tumor (keratocystic odontogenic tumor – KCOT) je 
rekurentní benigní tumor tvaru keratinizovaného epitelu. Způsob léčby je stále předmětem 
diskusí. Cílem všech léčebných metod je eradikace cysty a omezení rekurence a pooperačních 
komplikací. Tento přehledový článek byl vytvořen s cílem zhodnotit závěry studií zaměřených 
na dia gnostiku, léčbu a rekurenci KCOT. Metody: Informace byly shromažďovány po zadání 
slov management, léčba, farmakologie, operace a keratocystický odontogenní tumor do me-
zinárodních databází Web of Science, PubMed a Scopus. Sledování dat probíhalo v období let 
2010–2020. Výsledky: Mezi techniky používané při léčbě patří dekomprese, marsupializace, 
enukleace s následnou operací čelistní dutiny ze zevního přístupu dle Caldwell-Luca nebo bez 
ní a resekce. Ze 40 studií byla rekurence pozorována v 13 studiích a u různých léčebných metod 
se pohybovala v rozmezí 0–48 %. Závěr: V důsledku vysoké rekurence onemocnění se po léčbě 
doporučuje dlouhodobé sledování. Rozhodnutí o způsobu léčby by mělo zohledňovat věk pa-
cienta, velikost nádoru a místo výskytu, aby se co nejvíce snížila ekonomická a psychická zátěž 
tímto onemocněním. 

Klíčová slova
management – léčba – farmakologie – operace – keratocystický odontogenní tumor

The authors declare they have no potential 
conflicts of interest concerning drugs, pro-
ducts, or services used in the study.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem 

studie nemají žádné komerční zájmy.

The Editorial Board declares that the manu-
script met the ICMJE recommendation for 
biomedical papers.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce 

splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do 

bi omedicínských časopisů.

 
Dr Saeed Bashar
Department of Oral and Maxillofa-
cial Surgery
Faculty of Dentistry
Golestan University of Medical 
Sciences
Gorgan
Iran
e-mail: basharsaeed61@gmail.com

Submitted/Obdrženo: 15. 4. 2021

Accepted/Přijato: 15. 7. 2021

doi: 10.48095/ccko202210



A REVIEW ON THE MOST IMPORTANT MANAGEMENT OF KERATOCYSTIC ODONTOGENIC TUMOR 

Klin Onkol 2022; 35(1): 10– 19 11

Introduction

Philipsen fi rst coined the term odonto-
genic keratocyst (OKC) in 1956. [1]. The 
World Health Organization used the 
term keratocystic odontogenic tumor 
(KCOT) for a  benign but aggressive 
tumor of odontogenic origin in 2005. 
Histologically, KOT is characterized by 
a thin parakeratinized stratifi ed epithe-
lium  [1]. KCOT is a  benign neoplasm 
with a keratinized epithelial outline with 
a high recurrence rate [2]. KOT is a rela-
tively common developmental odonto-
genic cyst and represents approximately 
10–14% of all jaw cysts  [3]. The reason 
for the high recurrence rate in KCOT is 
due to its neoplastic characteristics in-
cluding high proliferation rate, angio-
genesis, presence of daughter cysts and 
epithelial islands  [4,5]. Incomplete re-
section of epithelial structure of KCOT 
due to the fragility of the tumor tissue 
is another reason for recurrence  [4,6]. 
In radiographic imaging, KCOT is seen 
as a unilocular or multilocular well-cir-
cumscribed radiolucent lesion with scal-
loped and corticated margins. Involve-
ment of affected tooth is reported in 
25–40% of cases [7,8]. In case of suspi-
cious lesions in mandible or maxilla, CT 
scan, radionuclide imaging or MRI are 
used as conjunctive dia gnostic meth-
ods. CT scan is a better method in iden-
tifying bone resorption, osteoporo-

sis, periosteal swelling, destruction and 
calcifi cation [9].

It is believed that keratocysts are orig-
inated from dental layer remnants with 
the following features such as a  thin, 
bandlike lining of stratified squamous 
epithelium, a corrugated keratinized lin-
ing and a spinous cell layer of 8–10 cells 
in thickness, a  thin, inflammation-free 
connective tissue capsule, and a lumen-
containing varying amounts of desqua-
mated keratin. A predominant paraker-
atin lining predominates in majority 
(83–97%) of KCOT tumors [10,11]. 

Various treatment options exist for 
KCOT ranging from conservative man-
agements, including enucleation (with 
or without curettage), decompres-
sion and marsupialization, to aggres-
sive treatments, including enucleation 
or cryotherapy with liquid nitrogen, and 
application of Carnoy’s and jaw resec-
tion. No universal approach has yet been 
proposed for KCOT and the treatment 
methods in KCOT are still debated. The 
aim of all treatment methods is to erad-
icate the cyst and to reduce recurrence 
and surgical complications [12,13].

KCOT is commonly asymptomatic 
and is mainly identifi ed in routine ra-
diographic assessments or panoramic 
radiographic examinations. Early dia g-
nosis and correct treatment of KCOT is of 
great importance as surgery and treat-

ment of KCOT is complicated and due 
to its high recurrence rate. Furthermore, 
there is no comprehensive assessment 
regarding the superiority of aggressive 
over conservative management in re-
ducing recurrence. Therefore, this review 
article was conducted to assess the fi nd-
ings of studies on management and re-
currence of KCOT. 

Methods

This study was conducted as a  narra-
tive review. Information was gathered 
by searching keywords such as manage-
ment, treatment, pharmacology, surgery 
and keratocystic odontogenic tumor in 
international databases such as Web 
of Science, PubMed and Scopus. The 
search period was between 2010–2020. 
As the subject was a  narrative review, 
we studied all types of articles. Then the 
searched articles were evaluated based 
on the title, method and results. Finally, 
the related articles were selected for this 
review. 

Results

In the initial search, 1,500 articles were 
found. After deleting the duplicate, un-
related or incomplete information, and 
studies performed in vitro as well as 
studies without full text, 40 studies were 
eventually classifi ed as the main study 
(Tab. 1). 

Tab. 1. Main information extracted from the studies articles. 

Author’s name No. of 

patients

Location Treatment Recurrence Follow-up Conclusion

Agrawal et al 
2014 [37]

1 mandible enucleation of the 
cyst, peripheral os-
teotomy and use of 

Carnoy’s solution

– – Conservative management using 
bismuth iodoform paraffi  n paste 
can be used in cystic lesions, be-

nign lesions, etc.; don’t use in case 
of malignancies.

Borgonovo et al 
2011 [38]

3 left ramus 
region and 
mandible

marsupialization; 
after a mean period 
of 10 months, enu-

cleation with periph-
eral ostectomy 

no 5 yrs The preservation of important an-
atomical structures involved in 

the lesion and jaw’s continuity is a 
main advantage of this technique.

Cassoni et al 2013 
[39]

77 maxilla
(14 cases) 

and 
mandible
(63 cases)

enucleation 
(55 cases) and 

radical resection 
(22 cases) (22 cases)

19% in enuclea-
tion group and 
no recurrence 

in resection 
group

3–5 yrs Conservative treatment is associ-
ated with high recurrence and re-

section provides the lowest re-
currence rate, but causes most 

suff ering to the patient.
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Davoodi et al 
2013 [40]

1 mandible full surgical ex-
traction, including 
the 2nd and 3rd left 

molars

no 6 mos A cervical abscess with a traumatic 
bone cyst was the result of infected 

KCOT.

Deboni et al 2012 
[41]

2 mandible 
body

marsupialization no 7 yrs In young patients, conservative 
management with a low rate of 

adverse eff ects should be consid-
ered as treatment choice.

de Molon et al 
2015 [42]

1 left side of 
mandible

marsupialization for 
lesion decompres  -
ssion and conse-

quent lesion size re-
duction; enucleation 
for complete KCOT 
removal followed 

by extraction of 3rd 
mandibular molar

no 5 yrs This therapy procedure was a safe 
and eff ective way to control KCOT, 
allowing the original lesion to be 

reduced while anatomical compo-
nents were preserved.

Ebenezer and 
Ramalingam 
2014 [43]

8 mandible 
and maxila

resection 
(3 cases) and enu-

cleation followed by 
application of Car-

noy’s solution
(5 cases)

no – Treatment modality should be de-
cided on age, extent, aggressive-

ness and nature of the tumour.

Güler et al 2011 
[44]

39 mandi-
ble (76.7%) 
and maxilla 

(23.3%)

enucleation 
(18 cases), enuclea-
tion with Carnoy’s 
solution (10 cases); 

marsupialization fol-
lowed by enuclea-
tion with Carnoy’s 
solution (15 cases)

no 40.5
± 23.0 mos

Enucleation and Carnoy’s 
solution in tiny lesions as well as 
marsupialization in large lesions 

were successful therapeutic 
procedures. 

Gao et al 2014 
[45]

20 – decompression with 
customized thermo-
plastic resin stents

no 1–24 mos Decompression was eff ective in in-
creasing bone density and reduc-
ing odontogenic cystic lesions of 
the jaw, secondary defi nitive sur-
gery was necessary for aggressive 

lesions.

Guimarães 
et al 2013 [46]

3 left  mandib-
ular ramus, 

right mandib-
ular angle re-

gion, right 
mandibular 

angle

surgical resection no 4 yrs
6 mos
9 mos

Understanding both biological 
and molecular levels could lead to 
therapy and prognosis guidelines 

for people with this condition. 

Hasheminia et al 
2014 [47]

1 mandibu-
lar body and 

maxilla

marsupialization no 30 mos Marsupialization with or without 
adjunctive treatments is a conserv-

ative and eff ective protocol with 
low morbidity and cost.

Kebede et al 2016 
[48]

1 right mandib-
ular angle to 

left mandibu-
lar ramus

total 
mandibulectomy

no 6 mos Occurrence of KCOT should be con-
sidered at the time of clinical diag-

nosis, although it is rare.

Tab. 1 – continuing. Main information extracted from the studies articles. 

Author’s name No. of 

patients

Location Treatment Recurrence Follow-up Conclusion
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Kim et al 2017 
[49]

1 mandibular 
left primary 

molar

marsupialization, de-
compression after 

2 yrs, curettage after 
1 yr, decompression 
repeated after 1 yr

yes 
(2,3 and 4 

yrs after fi rst 
surgery)

4 yrs Initial decompression and later pe-
ripheral ostectomy can be a good 
conservative treatment option for 

young patients.

Koçak-
-Berberoğlu 
et al 2012 [50]

4 maxilla 
(3 cases), 

maxilla and 
mandible 

(1 case)

enucleation – – Lesions in the maxillofacial region 
could be better shown in the cor-

rect dimensions by cone beam 
computed tomography vs. pano-

ramic radiograph.

Kunihiro et al 
2014 [51]

1 maxilla enucleation, the 
whole tumor was 

successfully re-
moved using a bidi-
rectional approach 
from the fi stula and 

from the antros-
tomy in the middle 

meatus

no 6 mos Collaboration between an oral sur-
geon and an otorhinolaryngologist 
could provide a minimally invasive 
and also radical surgical treatment 

for certain kinds of tumor in the 
head and neck region.

Lacarbonara et al 
2014 [52]

1 upper left 
maxillary 

region

surgical antral 
cystectomy with 
the Caldwell-Luc

method to remove 
the lesion and 
infected sinus 

mucosa

no 24 mons To create a proper therapeutic 
protocol and achieve a favorable 
prognosis for the management 
of this patient, interdisciplinary 

collaboration of diff erent 
specialities and careful preparation 

are essential. 

Ledderhof et al 
2017 [53]

32 mandible 
(27 cases) 

and maxilla 
(5 cases)

topical application 
of 5% 5-FU 

(11 cases) or mod-
ifi ed Carnoy’s solu-
tion (21 cases) after 
enucleation and pe-
ripheral ostectomy

no (in 5-FU 
group), yes 

(4 recurrences 
in Carnoy’s so-
lution group)

41.3 ± 3.8 
mos and 
35.0 ± 8.5 

mos

Topical 5-FU is a new medication 
for KOTs that takes a molecularly 
targeted approach to treatment. 

Leung et al 2016 
[24]

105 mandible 
(83 cases) 

and maxilla 
(22 cases)

enucleation and ap-
plication of Carnoy‘s 
solution, assessment 
of surgical morbidi-
ties associated with 

this treatment

11.4% 24–313 mos Enucleation and application of Car-
noy‘s solution for the treatment of 
KCOTs leads to relatively low recur-
rence and surgical morbidity rates.

Liu et al 2012 [54] 1 right 
mandible

segmental 
mandibulectomy

yes 14 yrs When a lesion occurs in the 
ascending ramus of the mandible, 

particularly when the cortical bone 
is perforated, KCOT may reoccur in 

the surrounding soft 
tissue. 

Zhao et al 2012 
[55]

19 mandible 
(15 cases), 

maxilla 
(4 cases)

enucleation 
(12 cases) or enucle-
ation with Carnoy‘s 

solution (7 cases)

yes (15 out of 
19 (78.9%) re-
curred within 

6 yrs, while 
4 (21.1%) re-
curred after 

6 yrs)

6 yrs The recurrent KCOTs had a ten-
dency to be more unilocular or 
multilocular than the primary 

cases, with a unilocular-to-multiloc-
ular ratio of 1.1 : 1.

Tab. 1 – continuing. Main information extracted from the studies articles. 

Author’s name No. of 

patients

Location Treatment Recurrence Follow-up Conclusion
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Morais de Melo 
et al 2012 [56]

1 mandible decompression; 
after 6 mos the le-

sion cyst was lower 
than before decom-

pression surgery; 
enucleation and cu-
rettage of the cyst

no 3 years The success rate of decompression 
is as high as that of an aggressive 

treatment.

Motwani et al 
2011 [57]

2 maxilla, right 
mandible

both our cases were 
treated by enuclea-
tion along with ex-
traction of associ-

ated teeth

no 1 yr Considering the high recurrence 
rate of these lesions, post-opera-
tive follow-up of at least 5 years is 

necessary.

Naruse et al 2017 
[58]

63 mandible 
(44 cases), 

maxilla 
(18 cases), 
mandible 

and maxilla 
(1 case)

conservative
(37 cases including 
29 cases of no treat-

ment and 8 cases 
of apicoectomy), 
radical treatment 

(22 extractions and 
6 cases with no 

contact with the 
root)

yes (3 tumors) – Conservative treatment was the 
biggest independent risk factor for 

tumor recurrence.

Nomura et al 
2015 [59]

1 maxilla endoscopic  modi-
fi ed medial maxillec-

tomy technique

no 1 year Endoscopic modifi ed medial max-
illectomy is a minimally invasive 

procedure that allows for a direct 
fi eld of vision for maxillary KCOT 

treatment.

Ohki 2012 [60] 1 right maxil-
lary sinus

endoscopic sinus 
surgery to widen the 

maxillary ostium 
and remove 

a piece of the 
cystic wall 

during transnasal 
marsupialization

no 1 year Reductive change and minimal sur-
gical invasion, making it advan-

tageous in the case of secondary 
surgery, for full removal with less 
problems in the bones and sur-

rounding tissue. 

Ribeiro Jr. et al 
2012 [61]

22 mandible 
(16 cases), 

maxilla 
(6 cases)

Carnoy’s solution 
combined with 

peripheral ostectomy

4.5% mean of 
42.9 mos

KOTs can be eff ectively treated with 
Carnoy’s solution and peripheral 

ostectomy. 

Roopak et al 2013 
[62]

3 mandible decompression and 
marsupialization to 
avoid secondary de-
formity (1 case), enu-

cleation with exci-
sion of overlying 

mucosa and chemi-
cal cauterization car-

ried out using Car-
noy’s solution 

(1 case), enucleation 
and peripheral 

osteotomy (1 case)

no 3 mos, 1 yr 
2 yrs

The priority of the treatment 
method chosen should depend on 
the morbidity, size of the lesion, re-

currence rate and patients’ qual-
ity of life. Large cysts can be suc-

cessfully treated with conservative 
approach.

Tab. 1 – continuing. Main information extracted from the studies articles. 

Author’s name No. of 

patients

Location Treatment Recurrence Follow-up Conclusion
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Scartezini et al 
2012 [63]

1 left mandibu-
lar ramus

surgery involved os-
teotomy, detach-

ment of cystic lesion 
and removal of 36th, 
37th  and 38th teeth

no 12 mos Accurate  radiographic, micro-
scopic and clinical examinations 
are essential to choose the most 
eff ective therapy and definitive 

diagnosis.

Schussel et al 
2012 [64]

25 mandible
(20 cases), 

maxilla 
(4 cases), 
mandible 

and maxilla
(1 case)

surgical treatment 
associated or not 

with adjuvant ther-
apy, i.e. cryother-
apy and Carnoy’s 

solution

48% mean of 18 
mos

Previous diagnosis before enuclea-
tion procedure and long-term fol-
low-up for recurrence early detec-

tion is important.

Bharani et al 2012 
[65]

1 right 
mandibular

posterior 
region, left 

hemi-maxilla

a transoral approach, 
enucleation of man-

dibular cyst, followed 
by application of 

Cornoy’s solution; ex-
traction of aff ected 
teeth; treatment of 

maxillary cyst by sim-
ilar method

no 2 yrs–10 
mos

–

Srivatsan et al 
2014 [66]

2 mandible marsupialization by 
excision of the over-

lying mucosa and 
opening of appropri-
ately sized window

no 2 yrs The marsupialization approach 
resulted in the complete clearance 
of the lesion, eliminating the need 
for further defi nitive cystectomy 

treatment

Sivanmalai et al 
2012 [67]

1 mandible enucleation, periph-
eral ostectomy, fol-
lowed by single ap-
plication of Carnoy’s 
solution, including 
over the inferior al-

veolar plexus

no 36 mos Carnoy’s solution is a supplemen-
tary treatment for keratocystic od-
ontogenic tumors applied to the 

inferior alveolar vascular–nervous 
plexus.

Vázquez-Romero 
et al 2016 [68]

1 maxilla curettage of the 
bone tissue to 

remove the cyst

no 6 mos –

Warburton et al 
2014 [69]

80 mandible 
and maxilla

12 patients treated 
by resection and

68 patients 
managed by 

enucleation and cu-
rettage, enucleation 
with peripheral os-
tectomy, or decom-
pression with sec-

ondary enucleation

yes 2–168 mos The involvement of the pterygoid 
muscles was the most common 

reason for KCOT excision, but 
malignant alteration was also 

a factor.

Zhou et al 2014 
[70]

1 maxilla modifi ed treatment 
with enucleation, 

grinding and cryo-
therapy were 

eff ective methods of 
treatment for KCOT

no 8 mos A suitable treatment option for 
giant KCOTs may be modifi ed.

Tab. 1 – continuing. Main information extracted from the studies articles. 

Author’s name No. of 

patients

Location Treatment Recurrence Follow-up Conclusion
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cyst results in the growth and expansion 
of the cyst [14]. Decompression is consid-
ered as an alternative and a  more con-
servative approach that annihilates the 
predisposing factors for tumor expansion 
by continues drainage of the cyst [15].   

Decompression minimizes adjacent 
tissue injury. However the eff ects of de-
compression on prevention of recur-
rence is yet to be discussed [16,17]. The 
important superiority of marsupializa-
tion over decompression is preserving 
the important anatomical structures in-
cluding inferior alveolar nerve and pre-
venting following deformities [18]. 

Marsupialization

Marsupialization was fi rst described by 
Partch in 1892  [19]. This approach in-

reviewed. Majority of the articles were case 
reports. The most common aff ected site 
was mandible. The sample size varied from 
one to 181  subjects in diff erent studies. 
The diff erence in sample size made the in-
terpretation of the fi ndings diffi  cult. 

Review of the studies indicated that 
the management methods used for KCOT 
comprised of various surgical approaches, 
including decompression, marsupializa-
tion, enucleation with or without adjunct 
(Carnoy’s solution, 5-FU), Caldwell-Luc sur-
gery and resection, for example mandibu-
lotomy, antrostomy, EMMM, etc.

Decompression

Decompression is defi ned as any tech-
nique that reduces the pressure inside 
the cyst. Increased pressure inside the 

In these studies, the sample size varied 
from 1 person to 181 people. The study 
showed that the site of KCOT was mostly 
in the mandible. Techniques used for 
treatment included decompression, mar-
supialization, enucleation with or without 
adjunct (Carnoy’s solution, 5-fl uorouracil 
(5-FU)), Caldwell-Luc surgery and resec-
tion, for example mandibulotomy, antros-
tomy, endoscopic modifi ed medial max-
illectomy (EMMM), etc. Of the 40 studies, 
recurrence was observed in 13 studies and 
the recurrence ranged from 0 to 48% in 
diff erent treatment methods.

Discussion

The aim of this review article was to as-
sess the eff ective management methods 
in KCOT. A total of 40 original articles were 

Yang et al 2011 
[71]

181 
(220 

KCOTs)

mandible 
(153 cases), 

maxilla 
(67 cases)

enucleation or cu-
rettage (164 cases), 

marsupialization 
or decompression 
(17 cases), lateral 

decortication 
(13 cases)

10.78% 5 yrs The most common treatment 
method was enucleation 
or curettage, followed by 

marsupialization or decompression 
and lateral decortication.

Yildirim et al 
2010 [72]

3 mandible 
(2 cases), 
maxilla 
(1 case)

conservative treat-
ment (enucleation 
followed by open 

packing)

no 2 yrs This technique could be a possible 
choice with a view of off ering low 
morbidity rate and low recurrence 
rate, particularly in young patients.

Jafaripozve et al 
2013 [73]

1 right side of  
the mandi-
ble at molar 

region

surgical treatment 
by enucleation and 

curettage 5 years 
ago, resection

yes 5 yrs The patient’s rate of recurrence and 
morbidity is reduced when the op-
timum treatment method is chosen 

and followed up on on a regular 
basis throughout his or her life. 

Ribeiro-Júnior 
et al 2017 [74]

40 mandible 
(27 cases), 

maxilla 
(13 cases)

27 lesions treated 
by enucleation 

and 13 underwent 
decompresssion

15% 12–102 mos Signifi cant diff erence for the recur-
rence of lesions was not shown; 
this could be due to the eff ec-

tiveness of the complementary 
treatments.

Oliveira et al 2017 
[75]

1 mandible decompresssion tech-
nique (during 8 mos), 
recurrence in mandi-
bular ramus in a fol-
low-up of 1 year and  

6 months, enucleation 
and curettage associ-
ated with cryotherapy

no recurrence 
3 years later

3 yrs –

5-FU – 5-fl uorouracil, KCOT – keratocystic odontogenic tumor, mo(s) – month(s), yr(s) – year(s)

Tab. 1 – continuing. Main information extracted from the studies articles. 
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patients

Location Treatment Recurrence Follow-up Conclusion
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purposes. This will add the psychologi-
cal and economic burden of the disease 
and may reduce the quality of life in 
KCOT patients at all age groups, espe-
cially in the youth. 

KCOT tumors have high recurrence 
rate [31,36]. The fi ndings of this review 
indicated that the recurrence ranged 
from 0  to 48% in different treatment 
methods. Therefore, it is suggested that 
long term follow-up should be consid-
ered after treatment to reduce recur-
rence. This review also found that the 
recurrence rate was higher in conserv-
ative treatments compared to aggres-
sive treatments; therefore, it is sug-
gested that the treatment method 
should be decided carefully. Decision 
on the treatment should be made con-
sidering age, tumor size, and the site of 
involvement in order to reduce the eco-
nomic and psychological burden of the 
disease. 

Conclusion

Current developments in genetic and 
molecular techniques have increased 
our knowledge about KCOT and resulted 
in new treatment choices. Due to the 
high recurrence of this disease, it is sug-
gested that long term follow-up be con-
sidered after treatment to reduce recur-
rence. Also it is recommended that the 
treatment method be selected carefully. 
We suggest that physicians should con-
sider age, tumor size and other factors in 
choosing the treatment option in order 
to prevent recurrence. According to the 
studies reviewed, the use of enucleation 
and Carnoy’s solution for small lesions, 
marsupialization and decompressing for 
larger lesions and resection for very large 
lesions is suggested. As KCOT is more co-
mmon in the second decade of life, long 
term follow-up is recommended. 

Data availability

All generated data were used in this study.
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IgG4 immunoglobulin subclass and related pathological conditions 
or how to effectively imitate cancer disease
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Souhrn
Východiska: IgG4 tvoří nejméně zastoupenou podtřídu imunoglobulinů G (IgG) a od ostatních 
protilátek se odlišují svými zvláštními vlastnostmi. I když jejich funkce v imunitní odpovědi 
není zcela jasná, uplatňují se zejména v regulaci imunitní odpovědi. IgG4 je tvořen v důsledku 
chronické nebo silné antigenní stimulace, přičemž v takové situaci se stává dominantně tvoře-
nou podtřídou IgG. IgG4 hrají klíčovou roli v imunitní toleranci u alergií a nádorů. Tolerogenní 
potenciál IgG4 se uplatňuje v léčbě alergických onemocnění pomocí alergenové imunoterapie, 
zároveň se však také podílí na navození imunologické tolerance v mikroprostředí nádorů, což 
podporuje nádorovou progresi. S  IgG4 souvisí poměrně nedávno popsané skupiny patolo-
gických stavů. Kromě IgG4-autoimunitních onemocnění se jedná zejména o IgG4-asociovaná 
onemocnění (IgG4-related disease – IgG4-RD). Jedná se o skupinu imunitně podmíněných 
onemocnění, u kterých dochází k tvorbě fi brózních a sklerotizujících ložisek v různých orgá-
nech lidského těla, což vede k postupnému postižení jejich funkce. Mezi nejčastěji postižené 
orgány patří pankreas a velké slinné žlázy, přičemž dalšími postiženými orgány bývají orbity 
a slzné žlázy, biliární cesty, plíce, ledviny, retroperitoneum, aorta, meningy a štítná žláza. Není 
zcela jasné, zda se u těchto pacientů vyskytují nádorová onemocnění s vyšší frekvencí oproti 
běžné populaci, nicméně vztah mezi IgG4 a nádorovými onemocněními má ještě jinou rovinu. 
IgG4-RD totiž velmi často v zobrazovacích metodách imponují jako pokročilá nádorová one-
mocnění, proto by se na jejich existenci mělo myslet také v diferenciální dia gnostice maligních 
stavů. Cíl: Cílem tohoto sdělení je zvýšit povědomí klinických onkologů o dia gnóze IgG4-aso-
ciovaných onemocnění, která mohou svým obrazem imitovat nádorová onemocnění různých 
orgánů v lidském těle. Proto je potřeba na ně pomýšlet také v diferenciální dia gnostice malig-
ních onemocnění. 

Klíčová slova
IgG4 – IgG4-asociovaná choroba – imunoregulace – diferenciální dia gnostika – malignita
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Úvod

Imunoglobuliny ve třídě IgG tvoří sou-
bor čtyř podtříd (IgG1–IgG4), z  nichž 
IgG4 jsou z hlediska koncentrace v séru 
nebo plazmě nejméně zastoupenou 
podtřídou  [1]. Od ostatních protilátek 
i podtříd IgG se odlišují zvláštními vlast-
nostmi, které se vymykají obecné před-
stavě o funkci protilátek jako těch, které 
směřují a rozvíjejí imunitní odpověď ve 
smyslu její aktivace. Funkce IgG4 v imu-
nitní odpovědi sice není v  současné 
době ještě zcela objasněna, nicméně 
svou roli hrají v patogenezi nebo léčbě 
alergických, autoimunitních či nádoro-
vých onemocnění. Poměrně nedávno 
byla v souvislosti s touto podtřídou imu-
noglobulinů popsána nová nozologická 
jednotka s  názvem IgG4-asociované 
onemocnění (IgG4-related disease – 
IgG4-RD), sdružující jednotlivá onemoc-
nění s  odpovídajícím charakterem po-
stižení jednotlivých orgánů, které jsou 
klasicky vedeny jako samostatné cho-
roby [2]. Do popředí klinického zájmu se 
v poslední době dostává také problema-
tika IgG4-autoimunitních onemocnění 
(IgG4-autoimmune diseases – IgG4-
-AID) [3]. Tolerogenní potenciál IgG4 se 
uplatňuje v  léčbě alergických onemoc-
nění pomocí alergenové imunoterapie, 
na druhé straně se podílí na navození 
imunologické tolerance v  mikropro-
středí nádorů, což podporuje nádorovou 
progresi a umožňuje šíření nádorových 
buněk do okolních tkání a  orgánů  [4]. 

Vztah mezi IgG4 a nádorovými onemoc-
něními má ještě další rovinu. IgG4-aso-
ciované onemocnění totiž v zobrazova-
cích metodách velmi často imponuje 
jako pokročilé nádorové onemocnění, 
proto by se na jeho existenci mělo my-
slet také v diferenciální dia gnostice ma-
ligních stavů. 

IgG4-asociované onemocnění 

(IgG4-RD)

Označení IgG4-RD zahrnuje skupinu 
imunitně podmíněných onemocnění 
asociovaných s fi broinfl amací, jejímž ná-
sledkem je tvorba fi brózních a skleroti-
zujících ložisek téměř v jakémkoli orgánu 
lidského těla [5]. Poprvé byla u pacienta 
s autoimunitní pankreatitidou popsána 
zvýšená koncentrace IgG4  v  Japonsku 
v roce 2001 [6]. Od té doby se začaly ob-
jevovat v literatuře kazuistiky popisující 
postižení různých orgánů lidského těla 
doprovázená elevací sérové koncent-
race IgG4  s  podobným histologickým 
nálezem. Tato onemocnění pak byla po-
stupně zařazena pod nové označení tzv. 
IgG4-asociovaného onemocnění (tab. 1). 
I  když toto onemocnění může postih-
nout teoreticky jakýkoli orgán, nejčas-
těji bývá zasažen pankreas a velké slinné 
žlázy (submandibulární, sublinguální 
nebo parotická) [7,8]. Dalšími často po-
stiženými orgány jsou slzné žlázy, plíce, 
ledviny, retroperitoneum a  aorta, me-
ningy a štítná žláza, ale i orbita nebo žlu-
čové cesty [9]. Asi 60 % pacientů s IgG4-

-RD má v době dia gnózy postižený více 
než jeden orgán  [10]. Např. u pacientů 
s  IgG4-asociovanou pankreatitidou bý-
vají často postiženy také submandibu-
lární slinné žlázy. To může pomoci po-
mýšlet přednostně na dia gnózu IgG4-RD 
a ušetřit pacienta invazivní pankreatek-
tomie v  důsledku podezření na nádor 
pankreatu [10]. 

S postupujícími znalostmi o  tomto 
onemocnění byla samostatná orgánově 
specifická dia gnostická kritéria dopl-
něna v roce 2011 o všeobecná zevrubná 
dia gnostická kritéria IgG4-RD [11]. Nic-
méně praktické zkušenosti s jejich pou-
žíváním v  následujících letech přinesly 
těžkosti v  podobě ne vždy snadného 
provedení bio ptického vyšetření ně kte-
rých postižených tkání, problematiky 
senzitivity a specifi city v „cut off “ hladi-
nách IgG4 svědčících pro tuto dia gnózu, 
ale také obtíže s  barvením IgG4  v  bio-
tických materiálech. Proto byla tato 
kritéria v  roce 2020  přepracována do 
podoby revidovaných zevrubných dia-
gnostických kritérií, která se skládají 
z tří hlavních částí tvořených typickými 
klinickými a  radiologickými znaky, sé-
rologickými a  patologickými znaky 
(tab. 2) [12]. U pacientů s pravděpodob-
nou nebo možnou dia gnózou IgG4-RD 
je nutné zaměřit se na jednotlivá orgá-
nově specifi cká dia gnostická kritéria, je-
jichž splnění umožní defi nitivní stano-
vení dia gnózy IgG4-RD (tab. 2). V rámci 
diferenciální dia gnostiky těchto one-

Summary
Background: IgG4 is the least represented subclass of human imunnoglobulines G (IgG) in serum and diff ers from other antibodies by its unique 
bio logical properties. Although its function in the immune response is not entirely clear, it is mainly involved in the regulation of the immune 
response. It is formed as a result of chronic or strong antigenic stimulation; in such a case, it becomes a predominantly formed IgG subclass. 
IgG4 play a key role in the immune tolerance in allergies and tumors. The tolerogenic potential of IgG4 is used in the treatment of allergic diseases 
using the allergen immunotherapy; at the same time, it is also involved in inducing the immunological tolerance in the microenvironment of 
tumors, which promotes tumor progression. The increase of serum IgG4 is associated with relatively recently described groups of diseases. In 
addition to the IgG4-autoimmune diseases, it is mainly connected with IgG4-associated diseases (IgG4-RD) where various organs of the human 
body are aff ected by the formation of fi brous and sclerosing deposits in this group of the immune-mediated diseases, which leads to specifi c 
organ dysfunction. The most commonly aff ected organs include the pancreas and large salivary glands; moreover, the orbits and lacrimal glands, 
the biliary tract, the lungs, the kidneys, the retroperitoneum, the aorta, the meninges, and the thyroid gland may also be aff ected. It is not en-
tirely clear whether these patients have a higher prevalence of cancer than the general population; however, there is also another relationship 
between IgG4 and cancer. IgG4-RD very often imitate advanced cancer in medical imaging techniques, so its existence should also be considered 
in the diff erential dia gnosis of malignancies. Purpose: The aim of this article is to draw attention of clinical oncologists to the issue of IgG4-asso-
ciated diseases group which can mimic cancer condition in various organs in the human body. Therefore, it is necessary to bear them in mind in 
the diff erential dia gnosis of malignant diseases.  

Key words
IgG4 – IgG4-related disease – immunoregulation – diff erential dia gnosis – malignancy
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Tab. 1. Přehled výskytu IgG4-asociovaných onemocnění.

Postižený orgán IgG4-asociované onemocnění Původní označení

hypofýza IgG4-asociovaná hypofyzitida autoimunitní hypofyzitida

oko IgG4-asociované oční onemocnění Mikuliczova choroba

IgG4-asociovaná dakryoadenitida

IgG4-asociovaný pseudotumor

IgG4-asociovaná orbitální myozitida

slinné žlázy IgG4-asociovaná sialoadenitida Mikuliczova choroba

IgG4-asociovaná parotitida

IgG4-asociované postižení submandibulární žlázy Mikuliczova choroba
Küttnerův tumor

dura mater IgG4-asociovaná pachymeningitida hypertrofi cká pachymeningitida

štítná žláza IgG4-asociovaná thyroiditida Riedelova thyroiditida

aorta IgG4-asociovaná aortitida/ arteritida zánětlivé aneuryzma aorty

srdce IgG4-asociovaná perikarditida

mediastinum IgG4-asociovaná mediastinitida fi brózní mediastinitida

plíce IgG4-asociovaná pleuritida

prsní žlázy IgG4-asociovaná mastitida

gastrointestinální trakt IgG4-asociovaná pankreatitida autoimunitní pankreatitida (I. typu)

IgG4-asociovaná sklerozující cholangitida

IgG4-asociovaná cholecystitida

ledviny IgG4-asociované postižení ledvin tubulointersticiální nefritida

retroperitoneum IgG4-asociovaná retroperitoneální fi bróza Ormondova choroba

prostata IgG4-asociovaná prostatitida

kůže IgG4-asociované kožní onemocnění kožní pseudolymfom

Tab. 2. Revidovaná zevrubná dia gnostická kritéria IgG4-asociovaných onemocnění.

Klinická a radiologická dia gnostická kritéria

• v jednom nebo více orgánech se nachází typický otok, hmota nebo noduly
•  pokud je postižen jen jeden orgán, nemusí být přítomno zvětšení lymfatických uzlin

Sérologická dia gnostická kritéria

• sérová koncentrace IgG4 je > 1,35 g/ l (referenční rozmezí 0,08−1,4 g/ l)

Patologická dia gnostická kritéria

• pozitivita dvou ze tří následujících patologických kritérií
1) denzní lymfocytární infi ltrace a infi ltrace plazmatickými buňkami s fi brózou
2)  poměr IgG4+ plazmatických buněk/  IgG4 buněk > 40 % a počet IgG4+ plazmatických buněk > 10 na jedno zorné pole při nej-

větším zvětšení
3) typická tkáňová fi bróza (zejména storiformní fi bróza a obliterativní fl ebitida)

Dia gnóza

• defi nitivní (splnění bodů 1, 2 a 3)
• pravděpodobná (splnění bodů 1 a 3)
• možná (splnění bodů 1 a 2)

V případě pravděpodobné a možné dia gnózy IgG4-RD se přistupuje k dia gnostice podle platných orgánově specifi ckých dia-
gnostických kritérií pro IgG4-asociovanou autoimunitní pankreatitidu [71], sklerozující cholangitidu [72] a retroperitoneální fi b-
rózu [73], dále IgG4-asociované postižení slzných a slinných žláz [74], ledvin [75], očí [76] a respiračního traktu [77].
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rucha tvorby slz či porucha vízu nebo 
diplopie [18]. 

Základním dia gnostickým kritériem je 
typický histologický obraz, kam patří ze-
jména lehká až střední infi ltrace eozino-
fi ly, storiformní fi bróza, obliterativní fl e-
bitida a infi ltráty velkého množství IgG4+ 
plazmatických buněk  [19]. K  dia gnóze 
IgG4-RD může přispět stanovení sé-
rové koncentrace IgG4, která by se měla 
dle dia gnostických kritérií pohybovat 
nad 1,35 g/ l. Tato hodnota má dle vel-
kých kohortových studií senzitivitu asi 
97 % a specifi cita se blíží k 80 % [12,20]. 
Obecně platí, že čím více orgánů je tímto 
onemocněním postiženo, tím vyšší bude 
pravděpodobnost zvýšené koncentrace 
IgG4 [10]. Zvýšení koncentrace IgG4 nad 
2,8 g/ l pomáhá odlišit IgG4-asociované 
onemocnění od ostatních patologic-
kých stavů a  umožňuje předpokládat 
multiorgánové postižení  [21]. Celkově 
vzato však elevace sérové koncentrace 
IgG4  představuje většinou spíše po-
mocný ukazatel, protože zvýšení kon-
centrace IgG4  v  séru dia gnózu jedno-
značně nepotvrzuje, na druhou stranu 
její normální koncentrace naopak sto-
procentně nevyvrací (tab. 3). Např. u pa-
cientů s  adenokarcinomem pankreatu, 
lymfomy nebo ANCA-asociovanými 
vaskulitidami můžeme nacházet zvýše-
nou sérovou koncentraci IgG4, zatímco 
u  pacientů s  histologicky potvrzenou 
IgG4-RD může být sérová koncentrace 
IgG4  v  normě  [10]. Nicméně opětovná 
elevace sérové koncentrace IgG4 u pa-
cientů s  původně zvýšenou koncent-
rací IgG4 v době dia gnózy může upozor-
nit na možný relaps IgG4-asociovaného 

příznaky patří ty z  důsledku obstrukce 
(např. obstrukční žloutenka z mechanic-
kého útlaku pankreatu nebo žlučových 
cest či obstrukční uropatie při retroperi-
toneální fi bróze). Nespecifi cké příznaky, 
jako je únava nebo bolest kloubů, na-
stupují většinou mírně a pozvolně, při-
čemž febrilie nebývají typickým pří-
znakem  [15]. U  pacientů s  postižením 
v hrudní oblasti se může objevit kašel, 
dušnost a bolesti na hrudi. Lymfadeno-
patie bývá většinou symetrická, vyskytu-
jící se ve více oblastech, jako je krk, axily, 
plicní hily a mediastinum. Lymfatické uz-
liny bývají mírně zvětšené, dobře ohrani-
čené a většinou akumulují fl udeoxyglu-
kózu (FDG) na PET/ CT. Kardiální postižení 
představuje pseudotumory koronárních 
arterií, aneurysmata a perikardiální ztlu-
štění. Periaortitida/ periarteritida typická 
pro IgG4-RD postižení se manifestuje 
jako zbytnění adventicie aorty, plicních 
arterií nebo velkých cév s aneurysmatic-
kým rozšířením nebo bez něj [16]. U pa-
cientů s postižením pankreatu se může 
rozvinout diabetes mellitus nebo hub-
nutí v důsledku pankreatické exokrinní 
dysfunkce [15]. V důsledku postižení re-
troperitonea se objevují bolesti zad 
nebo hydronefrotické postižení ledvin. 
Krom toho se může objevit také renální 
selhání v  důsledku tubulointersticiální 
glomerulonefritidy  [17]. Při postižení 
štítné žlázy se objevují příznaky hypo-
thyreoidizmu, v  případě poruchy hy-
pofýzy pak hypopituitarizmu. Postižení 
meningů se může projevit obrnou hla-
vových nervů. Při dalším postižení v ob-
lasti hlavy se může objevit ztráta sluchu 
nebo čichu, suchost v ústech nebo po-

mocnění je vždy nutné vyloučit nejdříve 
infekční zánětlivé stavy, maligní one-
mocnění (solidní tumory nebo maligní 
lymfomy) a  další, především autoimu-
nitní onemocnění (např. Sjögrenův syn-
drom, primární sklerozující cholangitidu, 
multicentrickou Castlemanovu chorobu, 
granulomatózu s  polyangiitidou, sar-
koidózu nebo eozinofi lní granulomatózu 
s  polyangiitidou). Je nutné též vylou-
čit sekundární formy retroperitoneální 
fi brózy, která se může rozvinout v  dů-
sledku nádorových onemocnění, infekcí, 
traumat, radioterapie, chirurgických zá-
kroků nebo užívání ně kte rých léčiv [13]. 
V  roce 2019  byla vydána také kritéria 
Americké revmatologické společnosti 
(dia gnostická kritéria ACR/ EULAR IgG4-
-RD), která však ve snaze o dosažení co 
nejvyšší specifi city dia gnostiky IgG4-RD 
potlačují její senzitivitu  [14]. Nicméně 
přehlednost v dia gnostice IgG4-RD pro 
klinické lékaře tato dia gnostická kritéria 
přináší v tom, že pacienti s IgG4-RD jsou 
děleni dle postižených orgánů do čtyř 
základních fenotypů. Jedná se o posti-
žení slinivky břišní, jater a žlučových cest 
(31 %), retroperitoneální fi brózu s aortiti-
dou nebo bez ní (24 %), postižení oblasti 
hlavy a  krku (24  %) a  klasický Mikulic-
zův syndrom (postižení slzných, příuš-
ních a submandibulárních žláz) se systé-
movými příznaky (22 %) [14]. 

Onemocnění jako takové nezpůso-
buje specifi cké klinické příznaky nebo 
bolestivost. Klinická manifestace vy-
chází zejména z  útlaku nebo poruchy 
funkce orgánů způsobené přítomností 
fi brózní masy, příp. zánětlivé odpovědi 
organizmu. Mezi klinicky nejnápadnější 

Tab. 3. Diferenciální dia gnostika zvýšené koncentrace IgG4.

Respirační 

onemocnění

bronchiektázie, chronická rhinosinusitida, astma bronchiale, idiopatická plicní fi bróza, sarkoidóza, chronická 
pleuritida, emfyzém, fi brotizující mediastinitida, hypersenzitivní pneumonitida, rekurentní pneumonie

Onemocnění 

zažívacího traktu

postižení žlučových cest (zúžení žlučových cest nebo konkrement ve žlučových cestách), postižení pan-
kreatu (pankreatitida, pankreatické cysty, insufi cience pankreatu), cirhóza a postižení jater 

Autoimunitní 

onemocnění

vaskulitidy (granulomatóza s polyangiitidou, Churgův-Straussové syndrom, polyarteritis nodosa), revma-
toidní artritida, dermatopolymyozitida, primární sklerozující cholangitida, pemphigus vulgaris, Crohnova 
choroba, ulcerózní kolitida, Hashimotova thyreoiditida 

Nádorová 

onemocnění

maligní melanom, cholangiokarcinom, nádory pankreatu, intraduktální papilární mucinózní neoplazie 
pankreatu

Další onemocnění atopická dermatitida, laktózová intolerance, neurofi bromatóza, psoriáza, Castlemanova choroba
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oproti běžné populaci, přičemž nejčas-
těji bylo maligním onemocněním po-
stižení gastrointestinálního traktu  [40]. 
Jedna skupina japonských vědců sledo-
vala 158 pacientů s dia gnózou IgG4-RD 
po dobu 12  let, kdy odhalili 34  malig-
ních onemocnění [41], a druhá skupina 
popsala výskyt maligních onemocnění 
u 11 ze 106 pacientů s IgG4-RD do doby 
dia gnózy IgG4-RD a 3,1 roku po stano-
vení dia gnózy, což bylo v  obou přípa-
dech více než v běžné japonské popu-
laci [42]. Také korejská skupina popsala 
zvýšený výskyt maligních onemocnění 
u pacientů s IgG4-RD oproti běžné popu-
laci, protože malignitu prokázali u 12 ze 
118 pacientů s IgG4-RD, přičemž nejčas-
tější typ nádorového postižení předsta-
vovaly lymfomy [43]. Na druhou stranu 
se dle pozorování Hirana et al maligní 
onemocnění vyskytlo u  13  ze 113  [44] 
a dle Inoueho et al u 13 z 235 sledova-
ných pacientů s IgG4-RD, což v obou pří-
padech odpovídalo očekáváné incidenci 
maligních onemocnění v  japonské po-
pulaci [8,44]. Data ze španělského regis-
tru také nepřinesla přesvědčivé důkazy 
o zvýšeném výskytu maligních onemoc-
nění u pacientů s IgG4-RD [45].   

Není také jasné, zda prodělané maligní 
onemocnění zvyšuje riziko následného 
rozvoje IgG4-asociovaného onemoc-
nění. Tuto možnost naznačují výsledky 
jedné americké studie, která se zabývala 
výskytem malignit u 125 pacientů s dia-
gnózou IgG4-RD. Maligním onemocně-
ním trpělo před stanovením dia gnózy 
IgG4-RD 20 ze 125 pacientů. Prevalence 
malignity byla v této skupině 2,5× vyšší 
než očekávaná prevalence v  dané po-
pulaci a 3× vyšší než u kontrol srovna-
telných věkem a pohlavím [46]. Dle au-
torů studie tyto výsledky naznačují, že 
maligní onemocnění mohou být asocio-
vána s  následným rozvojem IgG4-aso-
ciovaného onemocnění. 

Bylo také popsáno, že u  pacientů 
s anamnézou maligního onemocnění se 
dia gnóza IgG4-RD objevila v pozdějším 
věku a byla provázená zvýšenou sérovou 
koncentrací IgG4 v porovnání se skupi-
nou pacientů, kteří historii maligního 
onemocnění neměli  [47]. Zatím také 
nebyl popsán případ pacienta, u kterého 
by se IgG4-RD objevilo následně po pro-
dělaném maligním procesu ve stejném 

tivních studií, které v současné době ne-
jsou k dispozici.

Zákeřnou dia gnostickou výzvou to-
hoto vzácného onemocnění je beze-
sporu skutečnost, že makroskopický 
nález na zobrazovacích metodách a ně-
kte ré klinické příznaky tohoto one-
mocnění mohou velmi sugestivně imi-
tovat nádorové onemocnění  [32–37]. 
Např. dle britské studie bylo asi 39  % 
pacientů dia gnostikováno s  IgG4-aso-
ciovaným onemocněním poté, co bylo 
vzhledem k  jejich klinickým potížím 
a úvodním vyšetřením (úbytek na váze, 
celkové nespecifické příznaky, masa 
tkáně v  zobrazovacích metodách) pů-
vodně uvažováno o maligním onemoc-
nění [38]. IgG4-asociované onemocnění 
bylo zpočátku mylně považováno např. 
za nádorové postižení nosních dutin, 
plic, pohrudnice, prsní tkáně, žlučníku, 
žlučovodů, slinivky břišní, ledvin, močo-
vodů, prostaty a dalších tkání a orgánů 
(ně kte ré konkrétní příklady jsou uve-
deny v tab. 4).

Zatím zůstává nejasné, zda jsou pa-
cienti s  dia gnózou IgG4-RD ve vyšším 
riziku rozvoje nádorového bujení v po-
rovnání s běžnou populací. V ně kte rých 
studiích byl popsán zvýšený výskyt ma-
ligního bujení u  pacientů s  IgG4-aso-
ciovaným onemocněním, jiné tuto sou-
vislost neprokázaly. Na stranu vyšší 
incidence nádorového bujení u pacientů 
s  IgG4-RD se staví hned několik studií. 
První se zabývala kromě jiného výsky-
tem maligních onemocnění u  166  pa-
cientů s dia gnózou IgG4-RD, kdy 17 pa-
cientů mělo dia gnostikováno maligní 
onemocnění již před stanovením dia-
gnózy IgG4-RD a 9 pacientů až po stano-
vení dia gnózy IgG4-RD, přičemž v  této 
skupině pacientů byla celkově incidence 
maligních onemocnění 4,5× vyšší oproti 
očekávanému výskytu malignit ve stan-
dardní populaci  [39]. Prospektivní stu-
die výskytu maligních onemocnění 
u  587  čínských pacientů s  dia gnózou 
IgG4-RD trvající asi 7 let odhalila 17 pa-
cientů s malignitami, přičemž čtyři pa-
cienti prodělali nádorové onemocnění 
před stanovením dia gnózy IgG4-RD 
a 13 pacientů až poté. Pacienti s IgG4-RD 
měli v rámci sledované skupiny během 
61,4 ± 26,4 měsíců sledování 2,78× zvý-
šené riziko rozvoje nádorového bujení 

onemocnění. Mezi další používané in-
dikátory relapsu patří koncentrace IgE 
a  eozinofi lie  [22,23]. Zdá se, že kombi-
nace sérové koncentrace IgG2 > 5,3 g/ l 
(referenční rozmezí 1,5−6,4 g/ l) společně 
s elevací IgG4 by se mohla stát novým 
indikátorem IgG4-RD [24]. Mezi další sle-
dované potenciální bio markery tohoto 
onemocnění patří stanovování koncent-
race solubilního IL-2 receptoru odrážející 
T-buněčnou aktivaci [25], zvýšení počtu 
cirkulujících plazmablastů nebo pamě-
ťových B lymfocytů [26]. 

První linií léčby těchto onemocnění 
jsou glukokortikoidy (většinou predni-
son v dávce 0,5−1,0 mg/ kg/ den). Úvodní 
dávka glukokortikoidů by měla být po-
nechána po dobu 2−4 týdnů a následně 
se pozvolna snižovat. Celkově by léčba 
glukokortikoidy měla trvat asi 3−6 mě-
síců  [27]. V  druhé linii léčby je při ne-
dostatečném efektu kortikoterapie 
možno využít také anti-CD20 monoklo-
nální protilátku (rituximab)  [15,27,28]. 
Léčba touto monoklonální protilátkou 
vede k  rychlému snížení koncentrace 
IgG4 a zlepšení klinických příznaků one-
mocnění [29]. V případě nedostatečného 
účinku monoterapie glukokortikoidy 
nebo nemožnosti nasazení B-buněčné 
depleční léčby je možné využít ně kte-
rého z klasických chorobu modifi kujících 
léčiv (disease modifying antirevmatic 
drugs – DMARDs), a to buď v monotera-
pii, nebo v kombinaci s glukokortikoidy. 
Existují však jen malé studie ohledně 
použití konkrétních DMARDs (mykofe-
nolátu mofetilu, azathioprinu nebo me-
totrexátu) u  pacientů s  tímto onemoc-
něním  [30]. Zkušenosti s  touto léčbou 
jsou spíše extrapolovány z  léčby au-
toimunitních onemocnění. Dle nejno-
vější meta analýzy z Oxfordu se zdá, že 
kombinovaná léčba glukokortikoidy 
s imunosupresivy vede k vyššímu počtu 
remisí, nižšímu počtu relapsů a má po-
dobný bezpečnostní profi l jako indukční 
terapie glukokortikoidy, imunosupre-
sivy nebo rituximabem. Glukokortikoidy 
v monoterapii vedou k vyššímu počtu re-
lapsů v porovnání s ostatními léčebnými 
kombinacemi, rituximab významněji sni-
žuje riziko relapsu onemocnění v porov-
nání s kombinovanou terapií kortikoidů 
s imunosupresivy [31]. Nicméně k defi ni-
tivním závěrům je třeba větších prospek-
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metodách související s  IgG4-asociova-
ným onemocněním mohou být považo-
vány za metastázy, což může vést v ko-

-asociované onemocnění  [48]. Na dru-
hou stranu je třeba vzít v úvahu také to, 
že patologické změny v  zobrazovacích 

orgánu. Jsou však známy případy, kdy 
se malignita objevila v orgánu, kde bylo 
předtím histologicky prokázáno IgG4-

Tab. 4. Příklady chybné dia gnostiky IgG4-asociovaného onemocnění – záměna za malignitu. 

Postižený 

orgán

Pacient Klinická 

manifestace

Zobrazovací 

vyšetření

Dia gnosticko-

terapeutický zákrok

Suspektní 

dia gnóza

Defi nitivní 

dia gnóza

IgG4

(g/ l)

Lit.

nosní 
dutiny

Ž 
(71 let)

otok pravé tváře 
a mírná proptóza

CT a MR paranazálních 
dutin (masa v pravém 

maxilárním antru zasa-
hující do dutiny nosní)

nazální bio psie nazální 
tumor

IgG4-asociované 
postižení parana-

zálních dutin

1,6 [78]

plíce Ž
(65 let)

produktivní kašel 
s hemoptýzou 

a váhovým 
úbytkem

CT plic (mnohočetné 
plicní, spíše 

solidní, opacity vč. 
mediastinální a hilové 

lymfadenopatie)

plicní bio psie karcinom 
plic

IgG-asociované 
postižení plic

2,06 [79]

pohrud-
nice

M
(65 let)

kašel a bolesti 
hrudního koše při 

kašli

CT hrudníku
(mnohočetné 

pleurální ztluštění 
a lymfadenopatie)

pleurální bio psie pleurální 
mezote-

liom

IgG4-asociovaná 
pleuritida

2,53 [80]

prsní tkáň Ž 
(70 let)

bolest v levém 
podpaží

s levostrannou 
lymfadenopatií

CT hrudníku
(mnohočetné noduly 
v prsní tkáni vlevo dle 

CT)

bio psie levé prsní 
žlázy

karcinom 
prsu

IgG4-asociovaná 
mastitida

8,82 [81]

žlučník M
(57 let)

bolest v oblasti 
pravého horního 
kvadrantu břicha 

trvající poslední rok

UZV a CT břicha
(hypoechogenní masa 

v oblasti žlučníku 
s infi ltrací jater)

bio psie žlučníku karcinom 
žlučníku

IgG4-asociovaná 
cholecystitida

2,61 [82]

žlučovody M
(56 let)

nebolestivý 
obstrukční ikterus 

trvající 2 týdny

CT vyšetření břicha 
(symetrické zesílení 

v oblasti ductus 
hepaticus communis)

hepatektomie 
pravého laloku jater 

s extrahepatální 
resekcí žlučovodů 

a regionální disekcí 
lymfatických uzlin

cholangio-
karcinom

IgG4-asociovaná 
sklerozující 

cholangitida

7,23* [83]

slinivka 
břišní

M
(57 let)

obstrukční ikterus 
a lymfadenopatie 

submandibulárních 
žláz 

MR břicha (masa 
tkáně v oblasti hlavy 

pankreatu)

bio psie z masy 
tkáně v oblasti hlavy 

pankreatu 

karcinom 
pankreatu

IgG4-asociovaná 
pankreatitida

19,8 [34]

ledviny Ž
(54 let)

bolesti v oblasti 
levého boku a otok 

očních víček

CT břicha (renální 
pánevní hmota 

a hydronefróza levé 
ledviny)

levostranná 
nefroureterální 

cystektomie

karcinom 
ledviny

IgG4-asociovaná 
nefritida

18,6* [35]

močovody M
(66 let)

levostranná 
hydronefróza 

v důsledku zesílení 
stěny močovodu 

UZV břicha
(bilaterální mírná 

hydronefróza)

laparoskopická 
nefroureterektomie

karcinom 
ureteru

IgG4-asociovaná 
nefritida 

a uretritida

9,13* [84]

urachus M
(26 let)

opakované infekce 
močového traktu

UZV břicha
(masa tkáně nad 

močovým měchýřem 
v oblasti urachu)

parciální 
cystektomie 

a umbilektomie

karcinom 
urachu

IgG4-asociované 
postižení urachu

2,27* [85]

* Hodnoty sérové koncentrace IgG4 byly změřeny až po operačním odstranění části nebo celého orgánu  postiženého IgG4-aso-
ciovanou chorobou.
Lit – literatura,  IgG4 – sérová koncentrace IgG4 v době dia gnózy, M – muž, Ž – žena
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gnózu IgG4-asociovaného onemocnění 
(IgG4 > 1,35 g/ l). V rámci došetření roz-
sahu IgG-asociovaného onemocnění 
bylo provedeno PET/ CT vyšetření, které 
prokázalo nejméně tři metabolicky ak-
tivní ložiska z více ložisek v dutině břišní, 
metabolicky aktivní oblast levého la-
loku prostaty s podezřením na IgG4-aso-
ciovanou prostatitidu a  levého varlete 
a jistou mírnou aktivitu také ve sterno-
klavilukárním skloubení, distálním jícnu 
a štítné žláze. 

Pacient byl odeslán na kontrolní 
urologické vyšetření k  došetření ná-
lezu na prostatě. Koncentrace PSA byla 
v normě (4,06 μg/ ml; referenční rozmezí 
0–4,5 μg/ ml), nicméně po domluvě s pa-
cientem byla provedena radikální retro-
pubická prostatektomie, z níž byl histolo-
gicky prokázán acinární adenokarcinom 
(Gleason 7 (3 + 4), grade group 2) s infi l-
trací unilaterálně vlevo ve ventrální i dor-
zální části laloku bez extraprostatické ex-
panze (obr. 3). U pacienta nebylo nutné 
kromě chirurgické intervence následně 
indikovat další onkologickou léčbu.

ráty tukové tkáně a  zmnoženými více-
četnými uzlinami v okolí pravé ledviny, 
v paraaortální oblasti, mezenteriu a pe-
ritoneu (obr. 1). V červnu 2019 pacient 
podstoupil radikální pravostrannou 
nefrektomii a adrenalektomii. Nicméně 
histologické vyšetření vyloučilo maligní 
postižení ledviny. Jednalo se o ne zcela 
charakteristický histologický obraz po-
lymorfní, pravděpodobně infl amatorní 
léze s  multinodulárními okrsky denzní 
smíšené lymfoidní celulizace s dominu-
jící komponentou IgG+/ IgG4+ plazmo-
cytů, s  vyšším podílem aktivovaných 
makrofágů, příměsí eozinofi lů a  multi-
nukleárních makrofágů, dále s hypoce-
lulárními úseky fi brózy se sporadickou 
reaktivní celulizací (obr. 2). 

Pro možnou dia gnózu IgG4-asociova-
ného postižení ledvin byl pacient ode-
slán k  nám na imunologické vyšetření, 
které bylo provedeno v září 2019, tedy 
3 měsíce po chirurgickém zákroku. Sé-
rová koncentrace IgG4  byla 2,91 g/ l 
(normální koncentrace 0,08–1,40 g/ l), 
tedy splňující další z  kritérií pro dia-

nečném důsledku k poddia gnostikování 
této nozologické jednotky  [49]. Příkla-
dem imitace nádorového bujení na zob-
razovacích metodách a  také možného 
rozvoje maligního onemocnění u  pa-
cienta s  IgG4-asociovaným onemocně-
ním je také následující kazuistika.

Kazuistika pacienta 

s IgG4-asociovanou nefritidou 

následovanou karcinomem prostaty

Pacient (muž, narozen 1956) byl na naší 
imunologické ambulanci poprvé vyšet-
řen v září roku 2018. V únoru téhož roku 
podstoupil preventivní kolonoskopické 
vyšetření, během nějž se nepodařilo 
pravděpodobně z  anatomických příčin 
prohlédnout celé tlusté střevo. Proto bylo 
indikováno došetření pomocí CT břicha, 
kde bylo náhodně zachyceno suspektní 
tumorózní ložisko pravé ledviny. Pacient 
byl odeslán na urologické oddělení naší 
nemocnice k dalšímu řešení. 

Kontrolní CT vyšetření břicha potvr-
dilo původní nález doprovázený dalšími 
dvěma drobnými perirenálními infilt-

Obr. 1. CT vyšetření břicha (koronární řezy).

A) Tumorózně se sytící ložisko v těsném sousedství pravé ledviny a musculus psoas major velikosti cca 50 × 36 mm; B) prosak tukové 

tkáně v okolí; C) další obdobně se sytící drobná ložiska s prosakem okolní tukové tkáně při kaudálním pólu ledviny.

B B

C

A
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terizována přítomností patogenních an-
tigen-specifi ckých autoprotilátek IgG4. 
Autoantigeny, proti kterým se autopro-
tilátky IgG4 vytváří, se nachází v celém 

jející se skupinu nozologických jedno-
tek také IgG4-autoimunitní onemocnění 
(IgG4-AID). Jedná se o poměrně novou 
skupinu onemocnění, která jsou charak-

IgG4-autoimunitní onemocnění 

(IgG4-AID)

Kromě IgG4-asociovaných onemocnění 
(IgG4-RD) tvoří v  poslední době rozví-

Obr. 2. Histologické vyšetření resekátu ledviny s okolní tukovou tkání s nálezem znaků typických pro IgG4 asociované postižení pe-

rirenální oblasti.

A) Denzní smíšená zánětlivá celulizace v perirenální tukové tkáni (HE, 10×); B) fokálně akcentovaná plazmocytární komponenta 

v perirenální tukové tkáni s prokázanou přítomností CD79a+ plazmocytů (IHC, 5×); C) denzní zánětlivá celulizace perirenální tu-

kové tkáně s výrazným podílem aktivovaných makrofágů CD163+ (IHC, 5×); D) perirenální tuková tkáň s lymfoplazmocytární kom-

ponentu s extenzivní přítomností IgG4+ plazmocytů (IHC, 5×). 

HE – barvení hematoxilinem a eozinem, IHC – imunohistochemické barvení

B

D

A

C

Obr. 3. Histologické vyšetření prostaty se semennými váčky prokazující přítomnost acinárního adenokarcinomu prostaty.

Acinární adenokarcinom prostaty, Gleason skóre 7 (3 + 4), grade group 2: převažují izolované nádorové žlázky variabilní velikosti 

(Gleason pattern 3) a špatně formované až naznačeně fúzující žlázky (Gleason pattern 4 – černý rámeček). A) Zvětšení 100×; B) zvět-

šení 200×.
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nitních onemocnění (revmatoidní ar-
tritida, Sjögrenův syndrom nebo 
vaskulitida) (tab. 3) [22]. Je však možné, 
že zvýšení koncentrace IgG4 je v těchto 
případech spíše výsledkem imunore-
gulační snahy o  navození homeostázy 
než primárním patogenetickým princi-
pem [3]. Bylo totiž zjištěno, že na imu-
nomodulační funkci IgG4  se podílí je-
jich vyšší afi nita k  vazbě antigenu, ale 
také k  jedinému inhibičnímu Fc recep-
toru (FcRIIb) v  porovnání s  ostatními 
podtřídami IgG. Současná vazba tohoto 
inhibičního receptoru s  ostatními ak-
tivačními Fc receptory vede k  regulaci 
imunitní odpovědi [55,56].

IgG4 a jeho klíčová role v imunitní 

toleranci u alergií a nádorů

Jedním ze základních principů funkce 
imunitního systému je udržení rovno-
váhy organizmu. Po fázi aktivace imunit-
ního systému nastává fyziologicky jeho 
utlumení, na kterém se podílí humo-
rální (např. inhibiční cytokiny IL-10 nebo 
TGF-), ale i  buněčné složky imunity 
(např. regulační T a  B lymfocyty, den-
dritické buňky, myeloidní supresorové 
buňky, M2  makrofágy nebo přirozené 
lymfoidní buňky typu 2) [57]. Chronická 
zánětlivá aktivita je patogenetickým 
podkladem celé řady onemocnění [58]. 
Mimo jiné zvyšuje riziko rozvoje nádoro-
vého bujení [59] a provází také onemoc-
nění rozvíjející se na imunopatologickém 
podkladě časné přecitlivělosti medio-
vané protilátkami IgE [60]. Zatímco na-
vozená imunologická tolerance v mikro-
prostředí nádorů podporuje nádorovou 
progresi a umožňuje šíření nádorových 
buněk do okolních tkání a orgánů [61], 
rozvoj imunologické tolerance se vyu-
žívá v léčbě alergických onemocnění po-
mocí alergenové imunoterapie [62]. 

V počáteční fázi rozvoje nádorového 
bujení mají mechanizmy vrozené i adap-
tivní imunity svůj význam, protože do-
káží eliminovat aspoň část nádorových 
buněk. V dalších fázích nádorového bu-
jení však dochází k nastavení buněk imu-
nitního systému do imunoregulačního 
fenotypu  [63], protože samotné nádo-
rové buňky jsou významným zdrojem 
IL-10, což usnadňuje metastatický pro-
ces [64]. Role B-buněčné odpovědi u ná-
dorových onemocnění sice není ještě 

vými funkcemi v porovnání s ostatními 
podtřídami IgG [52]. IgG4 jsou považo-
vány za imunologicky inertní, protože 
nedokáží indukovat zánětlivou odpo-
věď aktivací buněk imunitního systému 
nebo komplementu. Díky strukturál-
ním rozdílům v Fc oblasti molekuly imu-
noglobulinu se u  nich totiž nemohou 
uplatňovat klasické Fc-dependentní 
efektorové mechanizmy, kam patří ak-
tivace komplementu, interakce mezi 
Fc fragmentem protilátky a  Fc recep-
torem buněk imunitního systému (ve-
doucí k  fagocytóze nebo buněčné cy-
totoxicitě závislé na protilátkách) či 
přemostění transmembránových pro-
teinů následované endocytózou a  od-
straněním antigenů z  buněčného po-
vrchu. IgG4 tak působí prostřednictvím 
Fc-independentních mechanizmů, mezi 
které řadíme blokádu interakce mezi 
dvěma proteiny. To může vést ke stimu-
laci receptorů, blokádě funkce receptorů 
nebo enzymů, blokádě transdukce sig-
nálu v signalizačních drahách či znemož-
nění mezibuněčné adheze [3]. Protilátky 
IgG4 vykazují výraznou fl exibilitu v pan-
tové oblasti, která jim umožňuje nejen 
tvorbu disulfi dických můstků mezi těž-
kými řetězci, ale také v rámci jednoho je-
jich těžkého řetězce [53]. Speciální vlast-
ností IgG4 je také možnost tzv. výměny 
Fab ramének, kdy se jedna polovina mo-
lekuly IgG4 (jeden lehký a těžký řetězec) 
spolu kombinují za vzniku bispecifi cké 
monovalentní protilátky, která dokáže 
přemostit dva antigeny [54]. To zároveň 
znemožňuje přemostění antigenních 
determinant na povrchu antigenů a je-
jich následnou endocytózu, a stejně tak 
tvorbu imunokomplexů. IgG4 tak brání 
imunoprecipitaci, kterou způsobuje na-
vázání IgG1  na antigen. Další unikátní 
vlastností IgG4  je schopnost tzv. Fc-Fc 
interakce. Protilátka IgG4  je schopna 
vázat se svým Fc fragmentem na Fc frag-
ment všech čtyř podtříd IgG, ale ne na 
jiné třídy imunoglobulinů. Tento pro-
ces pravděpodobně slouží k  odstraňo-
vání ostatních podtříd IgG s porušenou 
strukturou [55]. 

Se zvýšenou koncentrací IgG4 se mů-
žeme setkat také u  celé řady onemoc-
nění, např. u  postižení žlučových cest, 
pankreatu, jater, plicního postižení, ná-
dorů, infekcí, ale také různých autoimu-

organizmu, ale jsou akumulovány ve 
čtyřech hlavních orgánech (centrální 
a periferní nervový systém, kůže, ledviny 
a  krevní oběh)  [3]. Jedná se o  vzácná 
onemocnění s prevalencí < 0,001–5 pří-
padů na 10 000 obyvatel, která mívají ob-
vykle závažný průběh, přičemž mohou 
být bez léčby, nebo dokonce i přes léčbu 
smrtelná. Do této skupiny onemocnění 
patří např. pemphigus vulgaris a  fo-
liaceus, myastenia gravis s  pozitivitou 
protilátek proti svalově specifi cké tyro-
zinkináze nebo trombotická trombocy-
topenická purpura [3].

Jaká je role podtřídy 

imunoglobulinů IgG4 v imunitní 

odpovědi?

V 60. letech 20. století byly popsány 
čtyři podtřídy IgG (IgG1−IgG4), které 
byly pojmenovány mimo jiné podle je-
jich relativního zastoupení v  lidském 
séru (IgG1 – 61 %, IgG2 – 32 %, IgG3 – 
4 % a IgG4 – 3 %) [50]. Normální rozmezí 
koncentrace IgG v séru je 7,51−15,6 g/ l, 
z  toho IgG4  tvoří 0,08−1,4 g/ l. IgG1  se 
tvoří v  odpovědi na solubilní protei-
nové antigeny a  membránové pro-
teiny, IgG2  v  odpovědi na bakteriální 
kapsulární polysacharidové antigeny 
a  IgG3  představuje hlavní prozánět-
livé protilátky. Naproti tomu bio logické 
funkce IgG4  jsou zatím popsány jen 
velmi málo. Je známo, že se tvoří v dů-
sledku dlouhodobé nebo silné anti-
genní stimulace, přičemž v takovém pří-
padě se stávají dominantně tvořenou 
podtřídou IgG [3]. Koncentrace IgG4 se 
snižuje po léčbě monoklonální proti-
látkou anti-CD20, která vede ke snížení 
počtu B lymfocytů, ale ne plazmatických 
buněk, zatímco koncentrace ostatních 
podtříd IgG nemusí být změněna  [51]. 
To by mohlo znamenat, že B lymfocyty 
produkující IgG4  jsou aspoň částečně 
senzitivní k  anti-CD20  terapii, protože 
se nejedná o  dlouho žijící plazmatické 
buňky [51].

IgG4  se svými vlastnostmi vymykají 
představě o klasickém chování protilá-
tek. Molekula IgG4  je charakterizována 
unikátními strukturálními vlastnosti 
pantové oblasti, CH2 a CH3 domény, což 
pravděpodobně stojí za jejich odlišnými 
strukturálními vlastnostmi, vazebnou 
charakteristikou a  sníženými efektoro-
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čových cest, pankreatu a  žaludku, 
kolorektální karcinom nebo maligní me-
lanom [65–68]. IgG4 také ovlivňují funkci 
makrofágů, které mimo jiné hrají důleži-
tou roli v  protinádorové imunitě. Mak-
rofágy jsou nejhojněji zastoupenými 
buňkami v mikroprostředí solidních ná-
dorů [69]. Bylo prokázáno, že M2a mak-
rofágy se pod vlivem IgG4 přeměňují do 
M2b-like tolerogenního fenotypu a ne-
gativně ovlivňují fagocytózu cílových 
buněk závislou na protilátkách [70]. Pří-
tomnost prozánětlivých M1 makrofágů 
v mikroprostředí nádoru je asociováno 
s  delším přežíváním pacientů, zatímco 
nízký poměr M1/ M2a je asociován se 
špatnou prognózou celé řady myších 
modelů maligního bujení, ale také u lid-
ských malignit [52,69]. S tím souvisí také 
to, že přítomnost IgG4 navozuje M2-mi-
kroprostředí uvnitř nádoru, což vede 
k  horšímu průběhu nádorového one-
mocnění, nicméně přesný mechanizmus 
není ještě zcela objasněn [70].

Závěr

Podtřída imunoglobulinů IgG4 zůstává 
i  v  21. století přinejmenším částečně 
opředena tajemstvím. I  když znalosti 
ohledně struktury a funkce těchto pro-
tilátek se postupně rozšiřují, jejich jasná 
role v patogenezi různých onemocnění 
a patologických stavů zůstává nejasná. 
Víceméně regulační potenciál protilá-
tek IgG4 se pravděpodobně negativně 
uplatňuje v rozvoji nádorových onemoc-
nění, přičemž na druhou stranu se vyu-
žívá k navození tolerance u alergických 
onemocnění. Příkladem onemocnění, 
která mají nejasný patogenetický vztah 
k  podtřídě imunoglobulinů IgG4, je 
IgG4-asociované onemocnění. Předsta-
vuje imunitně podmíněné onemocnění 
vyznačující se přítomností fi brózních lo-
žisek různých orgánů lidského těla. Ta 
mohou na zobrazovacích metodách 
účinně imitovat nádorové postižení, 
proto je potřeba v  rámci diferenciální 
dia gnostiky nádorových onemocnění na 
tuto vzácnou dia gnózu pomýšlet. 
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zcela objasněna, nicméně infi ltrace ná-
dorů B lymfocyty v  oblastech s  nádo-
rem asociovaných lymfoidních struktur 
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NK buňkami pomocí mechanizmu bu-
něčné cytotoxicity závislé na proti-
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zistence antigenu společně s predomi-
nantně Th2  cytokinovým prostředím 
(IL-4, IL-10 a vaskulární endotelový růs-
tový faktor) tvořeným zejména rezident-
ními T-regulačními buňkami (Treg) a zá-
roveň nádorovými buňkami podporuje 
izotypový přesmyk do IgG4. Takto vzni-
kající protilátky IgG4 jsou afi nitně vyzrá-
lejší v porovnání s klonálně příbuznými 
protilátkami IgG1  namířenými proti 
stejným nádorovým antigenům. Proto 
mohou následně specifické protilátky 
IgG1  a  IgG4  soupeřit o  vazbu nádoro-
vých antigenů, přičemž IgG4 vítězí, což 
má další konsekvence. IgG4 totiž mohou 
díky svým speciálním vlastnostem pro-
cházet výměnou Fab ramének s  ostat-
ními IgG4, což vede ke vzniku funkčně 
monovalentních bispecifi ckých protilá-
tek nebo protilátek se zvýšenou avidi-
tou. Neschopnost IgG4  vázat komple-
ment nebo se vázat na Fc-receptory 
buněk imunitního systému může způ-
sobit blokádu výše uvedených mecha-
nizmů vedoucích za normálních okol-
ností k zabití cílové nádorově změněné 
buňky  [52]. T-regulační lymfocyty tedy 
společně s  protilátkami IgG4  mohou 
negativně ovlivňovat imunitní odpo-
věď v  tom smyslu, že nádorovým buň-
kám umožní únik z  imunitního do-
hledu. V současné době není jasné, zda 
jsou s  tumorem asociované protilátky 
IgG4  namířeny proti nádorovým anti-
genům, ale nedávné studie týkající se 
melanomů nebo glioblastomů tomu 
odpovídají  [55]. Celou tuto teorii o ne-
gativním vlivu IgG4 v protinádorové od-
povědi imunitního systému podporuje 
také skutečnost, že zvýšená koncentrace 
IgG4 v tkáních a séru je spojená s horší 
prognózou ně kte rých nádorových one-
mocnění, jako jsou např. nádory žlu-
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Rehabilitácia a pohybová aktivita 

u pacientov s rakovinou pľúc 

Rehabilitation and physical activity of patients with lung cancer 
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Súhrn
Východiská: Rakovina pľúc je jedným z najbežnejších zhubných nádorov na celom svete. V in-
dustriálnom svete incidencia a prevalencia rakoviny pľúc narastá. Pri patogenéze zohráva vý-
znamnú úlohu vplyv životného prostredia a genetika. Dôležitú časť liečby zahŕňa rehabilitá-
cia pacientov. Rakovina pľúc vedie ku vzniku fyzického impairmentu u pacientov. Je spojená 
najmä so zníženou fyzickou funkciou pacientov a zníženou kvalitou života pacientov. Rehabi-
litácia pacientov napomáha stabilizovať priebeh ochorenia a vedie k väčšej viere u pacientov 
čeliť náročnému ochoreniu. Dôležitú časť rehabilitácie zahŕňa funkčné vyšetrenie pacienta. Na 
vyšetrenie je možné využiť štandardizované testy ako 6minútový chodecký test, „chair stand“ 
test, „timed up and go“ test, doplnené o vyšetrenie svalovej sily a hmoty. Medzi základné tera-
pie rehabilitácie patrí cvičenie. Pri cvičení sa využívajú základné formy ako aeróbne cvičenie 
a silové cvičenie. Rehabilitácia pacientov s rakovinou pľúc je spojená so zlepšením symptó-
mov únavy a zlepšením kvality života pacientov. Ďalším významným benefi tom je zlepšenie 
funkčnej schopnosti pacientov. Cieľ: Hlavným cieľom článku je zhrnúť rehabilitačné možnosti 
liečby u pacientov s rakovinou pľúc. 

Kľúčové slova
rakovina pľúc – rehabilitácia – respiračná rehabilitácia – cvičenie – kvalita života – únava

Summary
Background: Lung cancer is one of the most common malignancies in the world. In the in-
dustrialized world, the incidence and prevalence of lung cancer are increasing. Environmen-
tal infl uences and genetics play an important role in pathogenesis. A major part of treatment 
includes rehabilitation. Lung cancer results in impaired physical performance and poor quality 
of life. Rehabilitation programs contribute to stabilizing the course of the disease and lead to 
increased self-confi dence in patients. An essential part of rehabilitation comprises functional 
testing of the patient including a 6-minute walk test, chair standing test, standing up and go 
test, likewise timed walking tests, supplemented by strength and muscle mass assessment. 
Physical exercise therapy includes aerobic exercise and resistance training.  Rehabilitation of 
lung cancer patients has been shown to improve symptoms of fatigue and improve patients‘ 
quality of life.  Another signifi cant benefi t is the improvement of patients‘ functional abilities. 
Purpose: The main aim of this article was to summarize information on rehabilitation treatment 
modalities in patients with lung cancer. 

Key words
lung cancer – rehabilitation – respiratory rehabilitation – exercise – quality of life – fatigue
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Úvod

Rakovina pľúc je jedným z najbežnejších 
zhubných nádorov na celom svete  [1]. 
Onkologické ochorenia pľúc je možno 
rozdeliť na veľkobunkový karcinóm, ne-
malobunkový karcinóm, spinocelulárny 
karcinóm a  adenokarcinóm. Približne 
85 % pacientov s rakovinou pľúc je po-
tvrdených ako nemalobunkový karci-
nóm pľúc. Takmer každé štvrté úmrtie na 
rakovinu je spôsobené nemalobunko-
vým karcinómom pľúc. V industriálnom 
svete incidencia a prevalencia rakoviny 
pľúc narastá. Pri patogenéze zohráva vý-
znamnú úlohu vplyv životného prostre-
dia a genetika  [2–5]. Medzi hlavný rizi-
kový faktor patrí fajčenie [6,7]. V  liečbe 
rakoviny pľúc sa využívajú chirurgické 
a  farmakologické intervencie a  tiež rá-
dioterapia. Farmakoterapia a  iné tera-
pie môžu súčasne zvýšiť mieru vylieče-
nia, predĺžiť prežitie a zabezpečiť lepšiu 
kvalitu života [8–10]. Najčastejšie sa apli-
kuje chirurgické odstránenie u  pacien-
tov s  I. a  II. štádiom nemalobunkového 
karcinómu pľúc. 

Dôležitú časť liečby zahŕňa rehabi-
litácia pacientov. Na začiatku rehabi-
litácie je fyzická schopnosť pacientov 
zvyčajne obmedzená základným ocho-
rením, čo vedie aj k  zníženiu pohybo-
vej aktivity [11]. Rakovina pľúc vedie ku 
vzniku fyzického impairmentu u pacien-
tov [12]. Je spojená najmä so zníženou 
fyzickou funkciou pacientov a zníženou 
kvalitou života pacientov  [13]. Čas-
tým symptómom u pacientov je únava. 
U pacientov, ktorí prežili rakovinu pľúc, 
vzniká významná potreba pre zlepšenie 
zdravotného stavu pacientov. U pacien-
tov sú často zaznamenané psychické 
zmeny [14,15]. Rehabilitačná liečba je vy-
konávaná fyzioterapeutom a fyziatrom. 
Rehabilitačná liečba sa môže vykonávať 
v  hospitalizačnej, ale aj v  ambulantnej 
fáze. Okrem ambulantnej a  nemocnič-
nej rehabilitácie je možné využiť aj do-
mácu rehabilitáciu [16,17]. Rehabilitácia 
u pacientov s  rakovinou pľúc tvorí tiež 
dôležitú psychologickú podporu. Reha-
bilitácia pacientov napomáha stabilizo-
vať priebeh ochorenia a vedie k väčšej 
viere u pacientov čeliť náročnému ocho-
reniu [18]. Liečba karcinómu pľúc je spo-
jená so psychickým a fyzickým stresom 
u často polymorbidných pacientov [19]. 

Operačná liečba je asociovaná so zníže-
ním svalovej hmoty a svalovej sily [20]. 
Ďalším dôležitým faktorom pre rehabili-
táciu je prítomnosť bolesti [21]. Táto bo-
lesť je často hlásená u  pacientov  [22]. 
Bolesť u  pacientov s  rakovinou pľúc je 
spojená s  depresiou, úzkosťou a  poru-
chami spánku. Bolesť súvisiaca s rakovi-
nou má veľký vplyv na zníženie kvality 
života pacientov  [23]. Samotný nádor 
môže spôsobiť bolesť a problémy s mus-
kuloskeletálnym aparátom. Pacienti 
môžu čeliť strachu a depresii, sociálno-
-ekonomickým problémom a  riziku tr-
valého postihnutia. Pacienti s rakovinou 
pľúc majú komplexnú plejádu príznakov, 
ktoré negatívne ovplyvňujú ich fyzickú 
funkciu a  zhoršujú činnosti každoden-
ného života. Následky multimodálnych 
intervencii sa môžu líšiť podľa zvoleného 
postupu, ako je chirurgický zákrok, rá-
dioterapia, chemoterapia a hormonálna 
alebo imunitná liečba.

Rehabilitácia u pacientov môže viesť 
aj ku zlepšeniu strachu a relapsu ochore-
nia, dýchavičnosti a dusenia. Rehabilitá-
cia môže napomôcť ovplyvniť aj psycho-
logické problémy spojené s  rakovinou 
pľúc.

Funkčné vyšetrenie pacienta

Funkčné testovanie stavu pacienta hrá 
dôležitú úlohu v  určení fyzickej zdat-
nosti pacientov s rakovinou pľúc. Ďalšiu 
významnú úlohu plní v predoperačnom 
vyšetrení pacientov. Známym testom 
na určenie fyzickej funkcie je 6minútový 
test chôdze. Jeho validitu testovali We-
solowski et al [24]. U pacientov s vyššou 
funkčnou zdatnosťou bolo zazname-
nané nižšie riziko vzniku komplikácií po 
operácii v porovnaní s  tými, ktorý mali 
nižšiu funkčnú schopnosť. Na benefit 
predoperačného vyšetrenia poukázala 
aj štúdia od Marjanski et al  [25]. U  pa-
cientov, ktorí nedokázali prejsť viac ako 
500 m za 6  minút, bolo zaznamenané 
vyššie riziko vzniku postoperačných 
komplikácii a dĺžky hospitalizácie. V štú-
dii od Hattori et al [26] korelovala nižšia 
funkčná schopnosť pacientov v 6minú-
tovom teste chôdze s vyšším výskytom 
pneumónie po resekcii pľúc. 

Medzi ďalšie testy, ktoré je možné vy-
užiť, patrí timed up and go test. Je jed-
noduchý, používaný na hodnotenie 

mobility človeka a vyžaduje statickú aj 
dynamickú rovnováhu. Meria čas, ktorý 
pacient potrebuje, aby vstal zo stoličky, 
prešiel 3 m, otočil sa, vrátil sa späť na 
stoličku a sadol si. Ďalšiu variantu pred-
stavuje chair stand test. Tento test je na 
meranie sily nôh u pacientov a starších 
osôb [27], pri ktorom sa pacienti opako-
vane stavajú na 30 s zo stoličky. Okrem 
toho dôležitú časť funkčného vyšetre-
nia tvorí vyšetrenie svalovej sily a svalo-
vej hmoty.

Okrem základných funkčných tes-
tov je možné využiť aj spiroergomet-
riu. Spiroergometria slúži na funkčné 
výkonnostné vyšetrenie pacientov [28]. 
Prostredníctvom spiroergometrie sa vy-
hodnocuje výkon, energetický metabo-
lizmus počas cvičenia a  výkon kardio-
vaskulárneho a pulmonárneho systému. 
Pomocou spiroergometrie u  pacientov 
s  rakovinou pľúc je možné získať kom-
pletné hodnotenie telesnej zdatnosti 
a funkčného výkonu pacienta, čo môže 
optimalizovať zaťaženie, ktoré je pacient 
schopný tolerovať. 

Cvičenie 

Cvičenie predstavuje naplánovanú fy-
zickú aktivitu s  cieľom zlepšiť fyzickú 
zdatnosť, zatiaľ čo fyzická aktivita sa 
vzťahuje na akýkoľvek telesných pohyb 
vyvolaný kostrovými svalmi, ktorý vedie 
k výdaju energie [29]. Zvýšenie telesnej 
aktivity je jedným z dôležitých nefarma-
kologických opatrení pri liečbe širšieho 
spektra ochorení. Cvičenie nielenže 
predchádza a pomáha kontrolovať prie-
beh symptómov rakoviny, ale pomáha 
aj pri zlepšovaní fyzickej funkcie, kar-
dio-respiračnej zdatnosti a kvality života 
pacientov. Medzi základné formy cviče-
nia patrí aeróbne cvičenie a silové cviče-
nie. Základnú formu aeróbneho cvičenia 
predstavuje chôdza [30–32]. Medzi ďal-
šie typy cvičenia patrí plávanie, nordic 
walking, bicyklovanie [33]. Aeróbne cvi-
čenia boli historicky prvé, ktoré sa apli-
kovali pri liečbe onkologických ocho-
rení [34]. Ďalším častým typom cvičenia 
v liečbe je silové cvičenie. Silové cvičenie 
je cvičenie využívajúce odpor k  stimu-
lácii svalovej kontrakcie. Silové cvičenie 
vedie tiež k zlepšeniu pohyblivosti kĺbov 
a  zvýšeniu sily svalov, šliach a  väzov. 
Okrem základných typov cvičenie je 
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kovinou je invalidizujúca a  znepokoju-
júca z  pohľadu pacienta. Okrem toho 
únava súvisiaca s rakovinou ovplyvňuje 
normálne fungovania a zasahuje do čin-
nosti každodenného života pacientov. 
Veľká časť pacientov udáva únavu ako 
jednu z najčastejších komplikácii rako-
viny pľúc. Historicky sa pacientom s ra-
kovinou pľúc odporúčalo, aby obmedzili 
fyzické aktivity a venovali viac času od-
počinku. Rastúce dôkazy však poukázali 
na to, že cvičenie aj fyzická aktivita by 
mohli byť bezpečný a prospešný spôsob 
zvládania únavy pre pacientov s  rako-
vinou pľúc. Cieľom od analýzy od Para-
manandama a Dunna [49] bolo otesto-
vať vplyv cvičenia na zníženie únavy 
pacientov. Do analýzy bolo zahrnutých 
desať článkov. Cvičenie viedlo ku zníže-
niu únavy pacientov. 

Skoré zahájenie rehabilitácie u pacien-
tov by mohlo viesť ku redukcii únavy. 
Tento predpoklad bol overený v  ran-
domizovanej štúdii od Quist et al  [50]. 
Súbor tvorilo 119  pacientov, ktorí boli 
zaradení do skupiny skorej rehabilitá-
cie, a  116  pacientov, ktorí absolvovali 
neskoršiu rehabilitáciu. Zaznamenaný 
bol signifi kantný benefi t u pacientov po 
14  týždňoch po operácii (p  =  0,0018). 
Tento benefit nebol zaznamenaný po 
26 týždňoch (p = 0,926).

Kvalita života

Kvalita života súvisiaca so zdravím, vrá-
tane fyzického, psychologického a  so-
ciálneho fungovania, sa stala dôleži-
tou témou v  klinickej onkológii počas 
a  po liečbe rakoviny pľúc  [51]. Onko-
logické ochorenie a  náročná liečba 
je spojené so znížením kvality života. 
Medzi faktory, ktoré negatívne ovplyv-
ňujú kvalitu života, je stav po chirurgic-
kom zákroku, rozsah resekcie, poope-
račne bolesti, prítomné komorbidity, 
narušená nálada a  únava. Cieľom štú-
die od Sommer et al  [52] bolo otesto-
vať efekt účinnosť rehabilitácie na kva-
litu života u pacientov po resekcii. Súbor 
tvorilo 44  pacientov, ktorí podstúpili 
12týždňovú rehabilitáciu v podobe cvi-
čenia pod dozorom 2× týždenne. U pa-
cientov bolo zaznamenané zlepšenie 
pocitu zdravia (p  <  0,0001), kvality ži-
vota (p = 0,0032) a mentálneho zdravia 
(p = 0,0004).

pacienta [42]. Primárnym cieľom respirač-
nej rehabilitácie je zlepšiť fyzickú funkciu, 
funkčný stav pacienta a kvalitu života pa-
cientov. Tieto ciele môžu byť dosiahnuté 
cvičením, vzdelávaním pacientov a  be-
haviorálnymi a  psychosociálnymi inter-
venciami [43]. Pri respiračnej rehabilitácii 
je dôležitý konkrétny stanovený liečebný 
plán pre liečbu pacientov. Do vyšetrenia 
respiračnej rehabilitácie by mala byť za-
radená cvičebná kapacita pacienta, štan-
dardizované vyšetrenie kvality života 
a  dyspnoe u  pacientov, ktoré poskytnú 
informácie na individuálnu preskripciu 
terapie. Významnú časť respiračnej re-
habilitácie zahŕňa aj edukácia. Benefi t dy-
chových cvičení bol overený v štúdii od 
Liu et al  [44]. Do analýzy bolo zahrnu-
tých 15 randomizovaných štúdii (n = 870). 
Dychové cvičenia boli spojené so zlep-
šením fyzického zdravia počas 6minú-
tového testu. U pacientov sa tiež zlepšili 
symptómy dyspnoe.

Účinnosť respiračnej rehabilitácie bola 
testovaná v štúdii od Tarumi et al  [45]. 
Súbor tvorilo 82  pacientov po resek-
cii a s následnou chemoterapiou. Všetci 
pacienti podstúpili respiračnú rehabi-
litáciu, ktorá trvala 10  týždňov. Zazna-
menané bolo zvýšenie vitálnej kapa-
city pľúc (+6,4 %; p = 0,096) a výdychový 
objem (+10,4 %; p < 0,0001). Zlepšenie 
funkcie pľúc bolo zaznamenané aj v štú-
dii od Hashmi et al [46].

Efektivitu respiračnej rehabilitácie tes-
tovali aj v randomizovanej štúdii od Mo-
rano et al  [47]. U pacientov bolo zazna-
menané zníženie fi brinogénu (F(1, 22) =
0,57; p  <  0,0001). Hodnoty albumínu 
ovplyvnené neboli (F(1, 22)  =  0,96; 
p  =  0,37). U  pacientov bolo tiež za-
znamenané zlepšenie fyzickej výkon-
nosti (F(1, 22)  =  0,60; p  =  0,001), úz-
kosti (F(1, 22) = 0,60; p = 0,002) depresie 
(F(1, 22) = 0,74; p = 0,02) a kvality života 
(F(1, 22) = 0,83; p = 0,07). Účinnosť respi-
račnej rehabilitácie po resekcii testovali 
aj Janssen et al [48]. Súbor tvorilo 50 pa-
cientov, u  ktorých bolo zaznamenane 
zlepšenie únavy, kvality života, funkčnej 
schopnosti a funkčnej kapacity (p ≤ 0,01).

Ovplyvnenie únavy u pacientov 

a rehabilitácia

Únava spojená s rakovinou pľúc je čas-
tým symptómom. Únava spojená s  ra-

možné využiť aj špeciálne metodiky za-
merané na problémy muskuloskeletál-
neho charakteru ako dynamická neu-
romuskulárna stabilizácia (DNS), joga, 
pilates, SM systém, akrálna koaktivačná 
terapia, Mckenzie koncept.

Účinnosť aeróbneho cvičenia bola 
overená v štúdii od Riesenberg et al [35]. 
Súbor tvorilo 48 pacientov po operácii, 
rádioterapii alebo chemoterapii. Reha-
bilitačný program trval 28 dní. U pacien-
tov bolo zaznamenané zlepšenie fyzic-
kého výkonu na stacionárnom bicykli 
(68 ± 3 až 86 ± 4 W; p < 0,001) a v 6mi-
nútovom teste chôdze (322  ±  11  až 
385  ±  13 m; p  <  0,001). Zaznamenané 
bolo tiež zníženie tepu a zlepšenie srd-
covej variability. U pacientov tiež nastalo 
zlepšenie kvality života (48 ± 3 až 62 ± 2; 
p < 0,001) a zlepšenie symptómov únavy 
(66 ± 3 až 41 ± 4; p < 0,001).

Kombináciu aeróbneho cvičenia a in-
tenzívneho respiračného tréningu tes-
toval v  randomizovanej štúdii autorov 
Messaggi-Sartor et al [36]. Súbor tvorilo 
37 pacientov po resekcii. Pacienti pod-
stúpili 24 terapii cvičením pod dozorom. 
Pacienti cvičili 3× týždenne po dobu 
ôsmich týždňov. U  pacientov nastalo 
zlepšenie VO2peak (95% CI 0,06–4,20).

Efektivitu cvičenia u pacientov počas 
chemoterapie testovali Rutkowska 
et al  [37]. Intervenčnú skupinu tvo-
rilo 20  pacientov a  kontrolnú 10. Re-
habilitácia pacientov počas chemo-
terapie trvala 4  týždne a  zahŕňala 
respiračné cvičenia, chôdzu, nordic wal-
king a  stacionárny bicykel. U  pacien-
tov bolo zaznamenané zlepšenie fyzic-
kej funkcie v 6m teste chôdze (486 ± 92 
vs. 531 ± 103 m; p = 0,01), timed up and 
go teste (6,3 ± 1,0 vs. 6,0 ± 1,1 s; p = 0,01), 
chair stand teste (13,3 ± 2,8 vs. 14,3 ± 3,4; 
p = 0,001) a zlepšenie sily horných kon-
čatín (18,4 ± 3,1 vs. 20,4 ± 3,5; p = 0,001).

Respiračná rehabilitácia

Respiračná rehabilitácia predstavuje tera-
piu zameranú pre pacientov so symptó-
mami súvisiacimi so zhoršenou funk-
ciou pľúc. Začala sa aplikovať u pacientov 
s  chronickou obštrukčnou chorobou 
pľúc  [38–40]. Patrí medzi štandardnú 
liečbu u pacientov s rakovinou pľúc [41]. 
Respiračná rehabilitácia je zameraná na 
zlepšenie fyzického a psychického stavu 
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znamenané zlepšenie bolesti. Zlepšila sa 
tiež tolerancia cvičenia. Štúdia bola však 
predčasne skončená kvôli zavedeniu to-
rakoskopickej operácie.

Účinnosť rehabilitácie založenej na 
mobilizácii, dychových cvičeniach a cvi-
čeniach ramena v  postoperačnej fáze 
testoval Jonsson et al  [63]. U  pacien-
tov bolo zaznamenané zvýšenie pohy-
bovej aktivity v porovnaní s kontrolnou 
skupinou.

Multimodálny prístup

Pri liečbe symptómov je možné využiť 
aj ďalšie druhy cvičenia. Tai Chi je tra-
dičné čínske cvičenie zamerané na zlep-
šenie zdravia. Tai Chi predstavuje ľahkú 
formu cvičenia s nízkou až strednou in-
tenzitou. Účinnosť cvičenia u pacientov 
s  rakovinou pľúc vzhľadom na zlepše-
nie únavy testoval Zhang et al [64]. Cvi-
čenie bolo aplikované každý deň, jednu 
hodinu počas 12  týždňov. U  pacien-
tov bolo zaznamenané zníženie skóre 
podľa MFSI-SF v porovnaní s kontrolnou 
skupinou (59,5  ±  11,3  vs.  66,8  ±  11,9; 
p  <  0,05; 53,3  ±  11,8  vs. 59,3  ±  12,2; 
p  <  0.05) a  tiež zlepšenie fyzického 
skóre (17,5 ± 4,4 vs. 19,1 ± 4,5; p < 0,05). 
Emočné skóre ovplyvnené nebolo 
(20,2 ± 3,6 vs. 20,0 ± 3,5; p > 0,05).

Ďalšiu možnosť predstavuje joga. Joga 
je tradičné cvičenie, ktoré získalo popu-
laritu po celom svete. Účinnosť jógy 
v  predoperačnej fáze testovali Barassi 
et al [65]. Súbor tvorilo 32 fajčiarov, ktorí 
boli randomizovane rozdelení na dve 
skupinu. Jedna skupina podstúpila dy-
chové cvičenia podľa jógy a druha sku-
pina podstúpila len dychové cvičenia. 
Zaznamenané bolo zlepšenie dycho-
vej funkcie podľa spirometrie. Podľa Ba-
rassi et al môže joga predstavovať po-
tenciálnu terapiu v predoperačnej fáze.

Účinnosť akupresúry s cieľom zlepše-
nie kvality života a dyspney u pacientov 
s rakovinou pľúc testoval v randomizo-
vanej štúdii Doğan et Taşcı [66]. Pacienti 
dostávali akupresúru 2× denne po dobu 
štyroch týždňov. Aplikácia akupresúry 
viedla ku zlepšeniu symptómov dyspney 
a kvality života u pacientov s rakovinou 
pľúc. Ďalšiu potenciálnu komplemen-
tárnu terapiu predstavuje akupunktúra. 
Účinnosť bola overovaná v randomizo-
vanej štúdii od Cheng et  al  [67]. U  pa-

dní potrebných na aplikáciu trubice (8,8 
vs. 4,3 dní; p = 0,04) v porovnaní s kon-
trolnou skupinou.

Účinnosť vysoko-intenzívneho interva-
lového tréningu bola hodnotená v rando-
mizovanej štúdii od Licker et al [60]. Súbor 
tvorilo 151  pacientov, ktorí boli rando-
mizovane rozdelení na intervenčnú sku-
pinu (n = 74), ktorá podstúpila vysoko-in-
tenzívne intervalové cvičenie, a skupinu 
(n  =  77), ktorá mala štandardnú liečbu. 
Vysoko-intenzívne intervalové cvičenie 
bolo vykonávane na stacionárnom bi-
cykli. Zaznamenaná bola vyššia spot-
reba kyslíka v  intervenčnej skupine pri 
6minútovom teste chôdze v  intervenč-
nej skupine (p  =  0,003). Zaznamenané 
bolo tiež zlepšenie pooperačných kom-
plikácii (23 vs. 44 %; p = 0,018) a výskytu 
atelektázy, v porovnaní s kontrolnou sku-
pinou (12,2 vs. 36,4 %; p < 0,001) a dĺžky 
hospitalizácie.

Rehabilitácia v postoperačnej 

fáze

Pľúcna resekcia je v súčasnosti najefek-
tívnejšou liečebnou metódou pri dia-
gnostikovaní nemalobunkového kar-
cinómu pľúc  [52]. Cieľom analýzy od 
Sommer et al  [52] bolo otestovať efek-
tivitu cvičenia u  pacientov po resekcii 
nemalobunkového karcinómu pľúc. Do 
meta-analýzy boli zahrnuté štyri rando-
mizované štúdie (n = 262). U pacientov 
bol zaznamenaný signifi kantný krátko-
dobý benefi t zlepšenia fyzickej funkcie 
a kvality života po cvičení v porovnaní 
s  kontrolnou skupinou. Účinnosť pre-
doperačného cvičenia bola overovaná 
aj v  štúdii od Sebio -Garcia et al  [61]. 
U  pacientov bola zaznamenaná zvý-
šená vitálna kapacita pľúc po apliká-
cii cvičenia (SMD  =  0,38; 95% CI 0,14–
–0,63 a SMD = 0,27; 95% CI 0,11–0,42) 
Nižší čas strávený hospitalizáciou v po-
rovnaní s kontrolnou skupinou a zníže-
nie rizika vzniku komplikácii operácie 
(RR = 0,45; 95% CI 0,28–0,74).

Benefi t multidisciplinárnej rehabilitá-
cie u pacientov po toraktómii s  rakovi-
nou pľúc testoval Stigh et al [62]. Rehabi-
litácia pozostávala z 12 týždňov cvičenia 
2× denne. Rehabilitácia začala mesiac 
po operácii. Súbor tvorilo 23 pacientov 
v intervenčnej skupine a 26 v kontrolnej 
skupine. V intervenčnej skupine bolo za-

Rehabilitácia pacientov 

v predoperačnej fáze

Významnú časť rehabilitácie zahŕňa re-
habilitácie v  predoperačnej fáze  [53]. 
Predoperačné cvičenie môže zlepšiť 
prežívanie a znížiť riziko pooperačných 
komplikácií  [52]. Predoperačná rehabi-
litácia sa označuje pojmom prehabilitá-
cia. Prehabilitácia zahŕňa cvičenie pred 
operáciou  [54]. Cieľom prehabilitácie 
je maximalizovať fyzický stav pacienta 
pred operáciou. Prehabilitácia je súčas-
ťou klinickej praxe na celom svete [55].

Benefit predoperačnej rehabilitácie 
u  pacientov s  rakovinou pľúc bol ove-
rený v  prehľade od Steff ens et al  [56]. 
Zahrnutých bolo 13  štúdii (n  =  806). 
Predoperačná rehabilitácia bola spo-
jená so znížením rizika vzniku kompli-
kácii (RR 0,52; 95% CI 0,36–0,74) a počtu 
dní hospitalizácie (MD –2,86 dní; 95% CI 
–5,40 až –0,33) v porovnaní s kontrolnou 
skupinou. Účinnosť intenzívnej predo-
peračnej rehabilitácie bola overovaná aj 
v randomizovanej štúdii od Lai et al [57]. 
Súbor tvorilo 60 starších pacientov. Cvi-
čenie pozostávalo z  kombinácie in-
spiračného tréningu a  aeróbneho cvi-
čenia a  trvalo po dobu siedmich dní. 
V  intervenčnej skupine bolo zazname-
nané zlepšenie podľa 6minútového cho-
deckého testu (28,6 ± 18,2 vs. 9,4 ± 27,0; 
p  =  0,029), zvýšenie výdychového ob-
jemu (26,2  ±  22,5  vs. 8,2  ±  10,3 l/ min; 
p < 0,001). Zaznamenaná bola aj nižšia 
doba hospitalizácie.

Účinnosť intenzívnej rehabilitácie bola 
overovaná aj v štúdii od Meng et al [58] 
u pacientov s rakovinou pľúc a chronic-
kou obštrukčnou chorobou pľúc. Súbor 
tvorilo 101  pacientov, ktorí boli rozde-
lení na intervenčnú skupinu (n  =  43) 
a kontrolnú skupinu (n = 58). U pacien-
tov v  intervenčnej skupine bolo zazna-
menané zlepšenie funkcie pľúc. 

Benefi t respiračnej rehabilitácie v ope-
račnej fáze bol overený v  štúdiách od 
Benzo et al  [59]. V  prvej štúdii overo-
vali benefit štvortýždňovej rehabilitá-
cie u  pacientov s  porovnaní so štan-
dardnou liečbou a  v  druhej doplnené 
cvičenia o  inspiračný tréning a pomalé 
dychové cvičenia v  porovnaní so štan-
dardnou liečbou. V  intervenčných sku-
pinách bolo zaznamenané zníženie hos-
pitalizácie o  3  dni (p  =  0,058) a  menej 
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cientov bolo zaznamenané zlepšenie 
únavy (p < 0,01). 

Záver

Rehabilitácia pacientov s rakovinou pľúc 
predstavuje dôležitú časť terapie v pre-
doperačnej a  postoperačnej fáze. Re-
habilitácia pacientov s  rakovinou pľúc 
je spojená so zlepšení fyzickej funkcie, 
únavy a kvality života u pacientov. Re-
habilitácia v predoperačnej fáze je spo-
jená so znížením rizika komplikácii po 
operácii.
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Kapecitabin v léčbě análního 

spinocelulárního karcinomu

Capecitabine in the treatment of anal squamous cell carcinoma
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Souhrn
Východiska: Dlaždicový anální karcinom (anal squamous cell carcinoma – ASCC) patří mezi 
vzácné nádory; tvoří zhruba 2 % nádorů zažívacího traktu. Cílem léčby ASCC je zachování 
funkčního análního svěrače a udržení co nejlepší kvality života – chirurgická excize je proto 
rezervována pouze pro velmi časná stadia a ve většině případů je v léčbě ASCC užívána konko-
mitantní chemoradioterapie (CHRT) – ozáření tumoru a spádových lymfatik s konkomitantním 
podáním chemoterapie na bázi mitomycinu v kombinaci s fl uoropyrimidiny. Technologický 
rozvoj v oblasti radiodia gnostiky, nukleární medicíny a radioterapeutických metod umožnil 
zpřesnění stagingu i šetrnější provádění léčby. Standardním režimem CHRT byla po mnoho let 
kombinace mitomycinu C (MMC) s 5-fl uorouracilem (5-FU), tento režim je však zatížen vysokou 
toxicitou. Cíl: Zařazení režimu 5-FU + kapecitabin přineslo možnost snížení akutní hematolo-
gické toxicity. Prospektivní randomizovaná studie fáze II EXTRA jako první prokázala onkolo-
gickou bezpečnost a příznivý profi l toxicity perorálního kapecitabinu aplikovaného místo 5-FU. 
Redukci závažné hematologické toxicity i onkologickou non-inferioritu režimu s kapecitabi-
nem prokázalo dalších 9 analýz, které jsou ve sdělení prezentovány. Závěr: Většina mezinárod-
ních doporučení, jako National Comprehensive Cancer Network, European Society for Medical 
Oncology, European Society of Surgical Oncology, European Society for Therapeutic Radio-
logy and Oncology, French Intergroup a British National Guidelines, zařadila kapecitabin jako 
bezpečnou alternativu k 5-FU v léčbě análního karcinomu. Výhodou jsou prokázané výborné 
léčebné výsledky (non-inferiorita ve srovnání se standardními režimy), významná redukce toxi-
city i pohodlnost ambulantního podání perorálního kapecitabinu. 

Klíčová slova
anální karcinom – konkomitantní chemoradioterapie – mitomycin C – kapecitabin – 5-fl uorouracil
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Úvod

Dlaždicový anální karcinom (anal squa-
mous cell carcinoma – ASCC) patří mezi 
vzácné nádory – tvoří zhruba 2  % ná-
dorů zažívacího traktu. V roce 2018 byla 
incidence v  ČR 1,54/ 100  000  obyvatel 
a  mortalita činila 0,75/ 100  000  obyva-
tel. Incidence mírně narůstá [1]. Častější 
je výskyt ASCC u žen, nejčastěji bývá dia-
gnostikován ve věku 60–75 let. Zhoubné 
nádory postihují anální kanál nebo anální 
okraj (kůže do 5 cm od análního kanálu). 
V oblasti análního kanálu se mohou vy-
skytnout i  jiné histologické typy, druhý 
nejčastější je adenokarcinom (10  %) 
a melanom (< 5 %). Etiologicky se kromě 
vysoce rizikových papilomavirů uplatňuje 
vliv kouření a imunosuprese (způsobená 
věkem, závažnými komorbiditami a stavy 
po transplantacích orgánů či v souvislosti 
s přítomností jiné malignity) [2,3].

Cílem léčby ASCC je zachování funkč-
ního análního svěrače s udržením co nej-
lepší kvality života nejen po léčbě, ale 
i  během kurativní radioterapie (RT) či 
chemoradioterapie (CHRT). Standardem 
léčby pokročilejších tumorů je CHRT  – 
ozáření tumoru a  spádových lymfa-
tik s konkomitantním podáním chemo-
terapie (CHT) na bázi fl uoropyrimidinů 
a mitomycinu [4]. Chirurgická excize je 
vyhrazena pouze pro defi novanou pod-
skupinu velmi časných stadií. V paliativ-
ních režimech se uplatňuje především 
fl uorouracil v kombinaci s cisplatinou [5] 
a recentně i imunoterapie [6].

Ačkoli incidence ASCC narůstá, mor-
talita se nezvyšuje [1], k čemuž přispívá 

pokrok v  podobě technologického roz-
voje zobrazovacích metod radiodia-
gnostiky, nukleární medicíny a v zásadní 
míře užití přesnějších a šetrnějších tech-
nik v radiační onkologii. Zpřesnění vstup-
ního stagingu a  stanovení cílových ob-
jemů pro radioterapii (RT) umožnilo 
využití PET/ CT  [7]. Zlepšení úspěšnosti 
léčby s dlouhodobým přežitím pacientů 
s sebou nese potřebu minimalizace toxi-
city léčby. Detailní defi nice cílových ob-
jemů s implementací moderních metod 
RT s modulovanou intenzitou svazku (ra-
dioterapie s modulovanou intenzitou zá-
ření (intensity modulated radiation the-
rapy – IMRT), radioterapie s objemově 
modulovanou intenzitou (volumetric 
modulated arc therapy – VMAT) a tech-
nika simultánního integrovaného boostu 
(SIB)) umožnila přizpůsobit výši dávky ri-
ziku postižení uzlin (dose painting) a še-
třit zdravé tkáně (tzv. organs at tisk) [7]. 
Individualizace v  léčbě zahrnuje i  užití 
vhodných režimů chemoterapie s ohle-
dem na rozsah nádorového postižení, cel-
kový stav a komorbidity pacienta. V sou-
časné době je tak při využití recentních 
poznatků možno radikálně léčit většinu 
pacientů ambulantně, se zachováním vy-
soké kvality života nejen v poléčebném 
období, ale i během vlastní léčby.

Režimy konkomitantní 

chemoterapie u ASCC 

Standardním režimem chemoterapie 
bylo po dlouhá léta podání 1 či 2 cyklů 
chemoterapie mitomycin C (MMC) v i.v. 
dávce 12 mg (10 mg pro 2 cykly) / m2 v dny 

radioterapie 1  a  29  s  kontinuálním i.v. 
podáním 5-fl uorouracilu (5-FU) v dávce 
1 000 mg/ m2 v dny 1–4 a 29–32 radiote-
rapie  [5]. Nežádoucí účinky CHRT jsou 
hodnoceny podle kritérií Radiation The-
rapy Oncology Group – RTOG [8]. Mezi 
nejčastější vedlejší účinky CHRT patří 
kožní a  hematologická toxicita, která 
u 60 % pacientů dosahuje ≥ G3 dle kri-
térií RTOG a u části pacientů vede k pře-
rušení RT. Moderní techniky RT umožnily 
redukci toxicity kožní a  gastrointesti-
nální (GIT) bez prodloužení celkové doby 
léčebného režimu [7]. Závažná hemato-
logická toxicita byla redukována se zave-
dením nového režimu mitomycin + ka-
pecitabin, jak bude zdůvodněno dále. 

Postavení kapecitabinu 

v režimech konkomitantní 

chemoterapie u ASCC

Byla provedena řada studií s cílem zhod-
notit přínos kapecitabinu v léčbě ASCC 
(tab. 1).

Prospektivní randomizovaná studie 
fáze II EXTRA  [9] prokázala onkologic-
kou bezpečnost a  příznivý profil toxi-
city perorálního kapecitabinu aplikova-
ného místo 5-FU u  31  pacientů. Režim 
MMC 12 mg/ m2 v den 1 s kapecitabinem 
(825 mg/ m2 2× denně ve dnech RT) + RT 
50,4 Gy v 28  frakcích během 5,5  týdne 
vedl u 58 % pacientů k dokončení CHRT 
dle plánu, bez prodloužení celkové doby 
léčby či redukce dávky. Průjem G3/ 4 se 
vyskytl u  3  % pacientů a  neutrope-
nie G3 u 10 % pacientů. Kompletní re-
mise 4  týdny po ukončení RT dosáhlo 

Summary
Background: Anal squamous cell carcinoma (ASCC) is a rare tumor; it accounts for about 2% of gastrointestinal tumors. The goal of the treatment 
is to preserve the anal sphincter and maintain the quality of life; surgical excision is therefore reserved only for very early stages and in vast 
majority of cases concomitant chemoradiotherapy (CRT) is indicated, i.e. pelvic irradiation and concomitant mitomycin-based chemotherapy. 
Technological development in the fi eld of radiodia gnostics, nuclear medicine and radiation therapy has improved the disease staging and 
enabled more gentle treatment. The standard regimen of chemotherapy has been based on the combination of mitomycin C (MMC) with 
5-fl uorouracil (5-FU) for many years, with high toxicity. Purpose: The administration of 5-FU + capecitabine regimen provided an opportunity 
to reduce acute haematological toxicity. A prospective randomized phase II trial EXTRA demonstrated the oncological safety and good toxicity 
profi le of oral capecitabine administered instead of 5-FU. The reduction of severe haematological toxicity and oncological non-inferiority of 
the capecitabine regimen was also demonstrated by other nine analyses presented in this article. Conclusion: Most international guidelines 
published by societies such as the National Comprehensive Cancer Network, the European Society for Medical Oncology or the European Society 
for Therapeutic Radiology and Oncology have accepted capecitabine as a safe alternative to 5-FU in the treatment of ASCC and CRT regimen with 
oral capecitabine becoming the standard. The advantages are: proven excellent treatment results (non-inferiority towards standard regimens), 
signifi cant reduction of various types of toxicity and the convenience of outpatient oral capecitabine.

Key words
anal cancer – concomitant chemoradiotherapy – mitomycin C – capecitabine – 5-fl uorouracil
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Tab. 1. Přehled studií srovnávajících chemoradioterapii s konkomitantním podáním režimu MMC s kapecitabinem. 

Rok 

studie

Počet 

pac.

Medián 

věku 

(roky)

Design 

studie 

(RE, PR)

CHT RT Toxicita CAP 

vs. 5FU

CR (%)

CAP 

vs. 5FU

Medián 

sledo-

vání 

(měs.)

LC (%) 

CAP 

vs. 

5FU

CFI (%)

CAP 

vs. 

5FU

DFS (%)

CAP 

vs. 

5FU

OS

(%)

CAP vs. 

5FU

2008 
[9]

31 61 PR, 
fáze II

CAP 
825 mg/m2 

2×d jen 
s dny RT + 

MMC 
12 mg/m2 d1

50,4 Gy 
IMRT

celková ≥ G3 
45 vs. 55 % (NS)
HEMTOX ≥ G3 

4 vs. 27 %; 
p = 0,001

90
(6 měs. 
po RT)

13,5 1 r 
NS

1 r 
NS

1 r 
93,5 
NS

1 r 
NS

2013 
[10]

18 57 PR, fáze I CAP 500–
825 mg/m2 

2×d jen s dny 
RT + MMC 

10 mg/m2 d1

49,5–
59,4 Gy/
33 frakcí/
6,5 týdne 

IMRT

toxicita ≥ G3: 
kožní 50 %, 
únava 22 %, 
bolest 6 %

83 
(6 měs. 
po RT)

28 NR 83 94,4 NR

2014 
[11]

105 59 vs. 54 RE 5FU 
(750 mg/m2 d 
1–5 a 29–33) 

vs. CAP 
(825 mg/m2 

2×d v dny RT) 
+ MMC 

(10 mg/m2 d1)

45 Gy /
25 frakcí / 
5 týdnů + 

boost 14,4–
19,8 Gy / 

8–11 frakcí 
nebo IMRT 

49,5–
59,4 Gy /
33 frakcí / 
6,5 týdne

kožní G3/4
31 vs. 13 %; 

průjem G3/4 
3 vs. 2 %; 

HEMTOX G3/4 
6 vs. 6 %; GU 

2 vs. 4 %

89,7 vs. 
89,1

23
vs. 49

3 r 
79

vs. 76

3 r 
79

vs. 65
NS

3 r 
79

vs. 65 
NS

3 r 
86 vs. 
78 NS

2014 
[12]

66 60 RE CAP 
825 mg/m2 2×d 
ve dnech RT + 

MMC 12 mg/m2

d1

51,9 Gy / 
5,5 týdne 

IMRT 24 % 
pacientů

kožní G3/4 
64 %; průjem 

8 %; 
HEMTOX NR

94 20 97 NR 94 20 
měs.

95

2016 
[13]

43 57 PR, fáze 
II

CAP 
825 mg/m2 
2×d s RT + 

MMC 
15 mg/m2 d1

50,4–54 Gy 
IMRT 23 % 
pacientů

LYM G3
11,6 %; 

NEU G3 6,9 %,
kožní G3/4

23,2 %

86
(6 měs.)

23 93 81 NR 23 
měs.

98

2016 
[14]

300 59 vs. 58 RE 5FU 
(1 000 mg/m2 d 
1–4 a 29–32) vs. 

CAPE 
(825 mg/m2 

2×d v dny RT) + 
MMC

(10 mg/m2 d1 
a 29)

55–59 Gy /
25–32 
frakcí /

5–6,5 týdne

NR NR 24
vs. 60

NR NS 2 r 79,7 
vs. 78,8

2 r 88,7 
vs. 87,5

2017
[15]

107 60 vs. 59 RE CAP 
825 mg/m2 
2×d s RT + 

MMC 10 mg/m2 
d1 a 29

IMRT 
48,8–56 Gy

≥ G3 
NEU 

20 vs 52 %, LEU 
32 vs. 54 %; 

průjem 
2 vs. 0 %; kožní 

2 vs 13 %

NR 22
vs. 49

92
vs. 93,5

89 vs. 
92 
NS

MFS 
2 r

8 vs. 15 
NS

2 r 
98 vs. 

87 
NS

CAP – kapecitabin, cDDP – cisplatina, CFI – interval bez kolostomie, CIV – kontinuální intravenózní aplikace, CR – kompletní remise, 
d – den, DFS – přežití bez nemoci, 5FU – 5-fl uorouracil, G – grade, Gy – Gray, HEMTOX – hematologická toxicita, CHT – chemotera-
pie, LC – lokální kontrola, LYM – lymfopenie, MMC – mitomycin C, NEU – neutropenie, NR – neuvedeno, NS – nesignifi kantní rozdíl, 
OS – celkové přežití, p – pravděpodobnost, PR – prospektivní, r – rok, RE – retrospektivní, RT – radioterapie, TRO – trombocyty  
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Tříleté celkové přežití bylo 78 % s 5-FU 
a 86 % s kapecitabinem. Přežití bez ná-
doru bylo 65 % s 5-FU a 79 % s kapeci-
tabinem. Analýza tak prokázala stejný 
účinek kapecitabinu ve srovnání s 5-FU 
v kombinaci s MMC. Zajímavé bylo hod-
nocení polymorfizmu genu pro thy-
midylát syntetázu (TYMS) a  genu pro 
glutathion S-transferázu 1  (GSTT1) ve 
vztahu k závažné akutní toxicitě. Pacienti 
s nízkou expresí TYMS měli G3/ 4 toxicitu 
(kožní, GIT, genitourinární) 40 vs. 18 % 
u pacientů s genotypem vysoké exprese 
TYMS. Genotyp GSTT1  NULL byl také 
spojen s významně zvýšenou toxicitou 
(43 % G3/ 4 akutní kožní toxicita vs. 19 % 
u pacientů bez NULL genotypu) [11]. 

Další retrospektivní studie na 66  pa-
cientech s mediánem sledování 20 mě-

(22 %) a bolest (6 %). Kompletní remise 
dosáhlo 83 % pacientů a u 17 % byla zjiš-
těna parciální odpověď. S mediánem sle-
dování 28 měsíců bylo 94,4 % pacientů 
bez známek progrese onemocnění [10]. 

Retrospektivní studie se 105 pacienty 
s kurativní CHRT u ASCC (T2 > 4 cm; T3, 
T4 N0-1 M0 nebo T1-4 N2-3 M0) srovná-
vala kontinuální 5-FU (750 mg/ m2 v dny 
1–5 a 29–33) vs. kapecitabin (825 mg/ m2 
2× denně ve dny RT) + MMC (10 mg/ m2 
v  den 1) a  RT (45  Gy v  25  frakcích na 
5  týdnů  +  po 3  týdnech pauzy boost 
14,4–19,8  Gy v  8–11  frakcích na ob-
last primárního tumoru a  postižených 
uzlin)  [11]. Kompletní remise dosáhlo 
89,1 % pacientů s 5-FU a 89,7 % s kape-
citabinem. Tříletá lokální kontrola byla 
76  % s  5-FU a  79  % s  kapecitabinem. 

77 % pacientů a 16 % mělo parciální od-
pověď. Při mediánu sledování 14  mě-
síců se lokální recidiva vyskytla u 10 % 
pacientů [9]. 

Studie fáze I analyzovala dávku kon-
komitantní CHT s kapecitabinem a mito-
mycinem C u ASCC se SIB-IMRT (59,4 Gy 
v 33 frakcích /  6,5 týdne na oblast makro-
skopického postižení a 49,5 Gy v 33 frak-
cích /  6,5 týdne na elektivní lymfatické 
oblasti) [10]. MMC byl podán v i. v. dávce 
10 mg/ m2 (max. 15 mg) v den 1 a kape-
citabin byl eskalován v  dávkách 500–
–825 mg/ m2 2× denně ve dny RT do li-
mitující toxicity. Maximální tolerovaná 
dávka kapecitabinu byla stanovena na 
825 mg/ m2  2× denně. Mezi nejčastěji 
se vyskytující nežádoucí účinky patřila 
akutní kožní toxicita G ≥ 3 (50 %), únava 

Tab. 1. Přehled studií srovnávajících chemoradioterapii s konkomitantním podáním režimu MMC s kapecitabinem. 

Rok 

studie

Počet 

pac.

Medián 

věku 

(roky)

Design 

studie 

(RE, PR)

CHT RT Toxicita CAP 

vs. 5FU

CR (%)

CAP 

vs. 5FU

Medián 

sledo-

vání 

(měs.)

LC (%) 

CAP 

vs. 

5FU

CFI (%)

CAP 

(vs. 

5FU)

DFS 

(%)

CAP 

(vs. 

5FU)

OS

(%)

CAP 

vs. 5FU

2018 
[16]

147 < 65 let 
58% vs. 

59%;
≥ 65 let 
42% vs. 

41%

PR, 
obser-
-vační, 
multi-
cent-
rická

CAP
825 mg/m2 2×d 
ve dnech RT + 

MMC 
12 mg/m2 d1

IMRT 
50,4–

53,2 Gy

≥ G3 jakákoli 
45 vs. 55 %; 

HEMTOX 4 vs. 
27 %; 

LEU 8 vs. 18 %; 
TRO 0 vs. 12 %; 

G3 průjem 
17 vs. 7 %; 
kožní G3

26 vs. 27 %

88 vs. 91 
(6 měs. 
po RT)

NR NR 1 r 77,5 
vs. 91; 

p = 0,09 
(většina 
již před 

RT)

1 r
76 vs. 

79

NR

2019 
[17]

68 64 vs. 58 PR CAP 
825 mg/m2 

2×d ve dnech 
RT + MMC 

8 mg/m2 d1 
vs. CIV 5FU 

celou dobu RT 
+ MMC 

10 mg/m2 d1

IMRT (91 
%) 45–
59,4 Gy

průjem G3 17 
vs 16%, kožní 
G3 39 vs 47 %, 
neutropenie 

G3/4 
14 vs 19 %, 
TRO G3/4 
0 vs. 3 %

NR 41
vs. 64 
měs.

0
vs. 13; 

p = 
= 0,042

3
vs. 13; 

p = 
= 0,133

3 r 
100 vs. 
86; p =
= 0,051

3 r 
94 vs. 

80; 
p = 

= 0,197

2020 
[18]

67 61 RE CAP 
825 mg/m2 2×d 

s RT + cDDP 
60–70 mg/m2

d1

IMRT 
36–60 Gy

kožní G3/4
46 %, HEMTOX 

G3/4 12 %

93
(6 měs. 
po RT)

41 měs. NR  1 r 
90; 
2 r 
88

1, 2, 3 r
89, 87, 

85

1, 2 r 
100, 95

CAP – kapecitabin, cDDP – cisplatina, CFI – interval bez kolostomie, CIV – kontinuální intravenózní infuze, CR – kompletní remise, 
d – den, DFS – přežití bez nemoci, 5FU – 5-fl uorouracil, G – grade, Gy – Gray, HEMTOX – hematologická toxicita, CHT – chemotera-
pie, LC – lokální kontrola, LYM – lymfopenie, MMC – mitomycin C, NEU – neutropenie, NR – neuvedeno, NS – nesignifi kantní rozdíl, 
OS – celkové přežití, p – pravděpodobnost, PR – prospektivní, r – rok, RE – retrospektivní, RT – radioterapie, TRO – trombocyty  
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European Society for Therapeutic Radio-
logy and Oncology, French Intergroup 
nebo British National Guidelines, přijala 
kapecitabin jako bezpečnou alternativu 
k 5-FU v léčbě ASCC [20–23]. 

Novým studovaným režimem v  ku-
rativní konkomitantní chemoradiote-
rapii je kombinace XELOX-RT s  kapeci-
tabinem (825 mg/ m2  2× denně v  dny 
1–5 v týdnu, celkem 6 týdnů) a oxalipla-
tinou (50 mg/ m2 týdně). Studie fáze II pro 
ASCC stadia II–IIIB  [23] byla vzhledem 
k  toxicitě G3  (63  % pacientů) po léčbě 
prvních 11 pacientů (z 20 celkem) upra-
vena a u dalších 9 pacientů byla v režimu 
vypuštěna chemoterapie 3. a  6. týden, 
což vedlo k redukci výskytu G3 toxicity 
na 22  % pacientů. Nebyl zaznamenán 
výskyt toxicity G4/ 5. Kompletní remise 
dosáhli všichni pacienti. Tříleté přežití 
bez nemoci bylo 90 %. Redukce chemo-
terapie v týdnech 3 a 6 neovlivnila onko-
logickou účinnost léčby [24]. Ačkoli jsou 
krátkodobé výsledky slibné, je třeba vy-
čkat dlouhodobějšího potvrzení účinku 
nového režimu CHT.

Závěr

Konkomitantní CHRT je standardním 
léčebným postupem u  pokročilejších 
ASCC: je provedeno ozáření tumoru 
a spádových lymfatik s konkomitantním 
podáním CHT v kombinaci MMC a fl uo-
ropyrimidinu. Na základě výsledků dvou 
randomizovaných studií fáze II a četných 
retrospektivních a prospektivních studií 
se stala standardem konkomitantní CHT 
kombinace perorálního kapecitabinu 
s MMC, a to i navzdory tomu, že studie 
fáze III srovnávající konkomitantní CHRT 
s  5-FU  +  MMC vs. kapecitabin  +  MMC 
pro lokálně pokročilý ASCC nebyla pro-
vedena. Výhodou tohoto režimu jsou 
prokázané výborné léčebné výsledky 
(non-inferiorita ve srovnání se stan-
dardními režimy), příznivý bezpečnostní 
profi l (bez rizika nefrotoxicity, bez oto-
toxicity nebo alopecie) s redukcí hema-
tologické a  kožní toxicity i  pohodlnost 
ambulantního podání perorálního kape-
citabinu. Většina mezinárodních odbor-
ných společností proto přijala kapecita-
bin jako bezpečnou alternativu k  5-FU 
v  léčbě ASCC a  zařadila režim CHRT 
s perorálním kapecitabinem do platných 
doporučení. 

rioritu režimu s kapecitabinem. Celková 
toxicita G ≥ 3 byla nižší u kapecitabinu 
vs. 5-FU (45 vs. 55 %; p = 0,35), z čehož 
byla signifi kantně nižší hematologická 
toxicita: G3  u  kapecitabinu 4  vs. 27  % 
u 5-FU; p = 0,001 [16]. 

Kapecitabin jako alternativa 5-FU 
v  CHRT análního karcinomu byl analy-
zován v  retrospektivní studii ze Stan-
fordu u  68  pacientů  [17]. Nebyl shle-
dán rozdíl v  3letém celkovém přežití 
ani PFS mezi kapecitabinem a  5-FU: 
94  vs. 80  %  (p  =  0,197) a  100  vs. 86  % 
(p  =  0,051). Incidence lokální recidivy 
byla významně vyšší ve skupině s 5-FU 
(0 vs. 13 %, p = 0,042). Nesignifi kantně 
kratší interval bez kolostomie byl na-
lezen ve skupině s  5-FU (97  vs. 87  %, 
p  =  0,133). Toxicity byly mezi oběma 
skupinami srovnatelné. Nejčastěji se vy-
skytla akutní kožní reakce (G ≥ 2 u 77 %, 
bolest anální oblasti 78  % a  průjem 
56 %) [17]. 

Srovnání CHRT s cDDP (60–70 mg/ m2 
každých 21 dní) + kapecitabin (825 mg/ m2

2× denně 5  dní v  týdnu) místo 5-FU 
s IMRT u stadia I–III ASCC prokázalo při 
mediánu sledování 41 měsíců kompletní 
remise v 6 měsících u 93 % pacientů [18]. 
Přežití bez nemoci v 1, 2 a 3 letech bylo 
89, 87 a 85 % a celkové přežití v 1 a 2 le-
tech bylo 100  a  95  %. Interval bez ko-
lostomie v 1 roce po léčbě byl 90 % a ve 
2  letech 88  %. Výskyt akutní toxicity 
G3/ 4 byl popsán u 61 % (převážně kožní 
toxicita 46  % a  hematologická toxicita 
12 %) [18]. 

Metaanalýza 6  studií s  218  pacienty 
prokázala srovnatelný efekt kapecita-
binu a 5-FU v kombinaci s MMC v kura-
tivní CHRT nemetastatických ASCC [19]. 
Dávka kapecitabinu se pohybovala 
v rozmezí 500–825 mg/ m2 2× denně po 
dobu 5 dní v týdnu během RT. Medián 
follow-up byl 21,5  měsíce (14–23  mě-
síců). Kompletní remise dosáhlo 91  % 
(87–95 %) pacientů. Lokální recidiva se 
vyskytla v rozmezí 3,2–21,0 %. Kapecita-
bin byl potvrzen jako onkologicky přija-
telná a pro pacienty pohodlnější alterna-
tiva infuzního podání 5-FU [19]. 

Většina mezinárodních doporučení 
odborných společností, jako jsou Natio-
nal Comprehensive Cancer Network, Eu-
ropean Society for Medical Oncology, 
European Society of Surgical Oncology, 

síců popsala efekt CHT s  kapecitabi-
nem (825 mg/ m2  2× denně ve dnech 
RT) a MMC (12 mg/ m2 v den 1) s RT (me-
dián dávky 51,9 Gy /  5,5 týdne) s dosaže-
ním kompletní remise u 94 % pacientů 
s ASCC [12]. 

Užití kapecitabinu (825 mg/ m2  2× 
denně během dnů RT) místo 5-FU mělo ve 
studii fáze II [13] v kurativní kombinované 
CHRT u ASCC s MMC 15 mg/ m2 v den 1 
vysokou účinnost podobně jako stan-
dardní kombinace s 5-FU. Z 43 pacientů 
s  mediánem follow-up 23,1  měsíce 
(4–44,4  měsíce) dosáhlo 86  % kom-
pletní remise, 7  % parciální odpovědi 
a 7 % pacientů mělo progresi v 6 měsí-
cích od CHRT. Kolostomie byla zavedena 
u 18,6 % pacientů. Hlavní závažná akutní 
toxicita byla kožní G3/ 4 (23,2 %), a dále se 
vyskytla lymfopenie G3 (11,6 %) a neutro-
penie G3 (6,9 %) [13]. 

Retrospektivní analýza pacientů 
s  ASCC stadia I–III léčených kombinací 
5-FU  +  MMC vs. kapecitabin  +  MMC 
s  kurativní CHRT 50–54  Gy u  300  pa-
cientů  [13] prokázala 2leté přežití bez 
nemoci 79,7 % pro kapecitabin + MMC 
(95% CI 71,1–88,3  %) vs. 78,8  % pro 
5-FU + MMC (95% CI 73–84,6 %) a 2leté 
specifi cké přežití pro ASCC bylo 88,7 % 
pro kapecitabin  +  MMC (95% CI 81,8–
–95,5  %) vs. 87,5  % pro 5-FU  +  MMC 
(95% CI 82,8–92,2 %). Studie neshledala 
rozdíly v onkologických výsledcích léčby 
mezi 5-FU a kapecitabinem a vzhledem 
k  perorálnímu podání kapecitabinu je 
nový režim pohodlnější a  bezpečnější 
formou CHT bez potenciálních rizik spo-
jených s  kanylací centrálního cévního 
řečiště [14]. 

Redukce závažné hematologické to-
xicity s  kapecitabinem byla prokázána 
i  v  další studii: G3  hematologická toxi-
cita byla zaznamenána u 52 % v rameni 
s  5-fluorouracilem vs. 20  % v  rameni 
s kapecitabinem [15]. 

Prospektivní hodnocení výsledků 
léčby ASCC v  národní studii Natio-
nal Health Service ve Velké Británii [16] 
v roce 2015 proběhlo u 147 pacientů ze 
40 center. Celkem 52 pacientů bylo lé-
čeno režimem MMC + kapecitabin (ka-
pecitabin 825 mg/ m2 p. o. 2× denně po–
pá  +  MMC 10 mg/ m2  i.v. v  dny 1  a  29) 
a 95 pacientů režimem MMC + 5-FU. Stu-
die prokázala onkologickou non-infe-
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Praktické aspekty terapie CAR-T lymfocyty 

Practical aspects of CAR-T cell therapy

Mihályová J.1,2, Jelínek T.1,2, Kaščák M.1,2, Benková K.1,2, Ďuraš J.1,2, Demel I.1, Kořístek Z.1,2, Hájek R.1,2

1 Klinika hematoonkologie FN Ostrava
2 Klinika hematoonkologie LF OU

Souhrn
Východiska: Imunoterapie pomocí T lymfocytů s  chimérickým antigenním receptorem 
(CAR-T lymfocyty) si postupně buduje své postavení v léčbě hematoonkologických onemoc-
nění. V ČR jsou k únoru 2022 schváleny tři léčivé přípravky vyráběné z autologních lymfocytů 
pacientů a obsahující anti-CD19 CAR-T lymfocyty určené k léčbě relapsu vybraných non-hodg-
kinských B lymfomů a  akutní B-lymfoblastické leukemie. V  klinických studiích se již testují 
CAR-T lymfocyty zaměřené na další cíle a v brzké budoucnosti lze předpokládat využití této 
léčby i u dalších hematoonkologických onemocnění. Výroba a její logistika se optimalizovaly. 
V oblasti řešení časných nežádoucích účinků byly získány cenné zkušenosti, což se odrazilo ve 
znění aktuálních doporučení European Society for Blood and Marrow Transplantation a Ame-
rican Society for Transplantation and Cellular Therapy. Nevyřešenou otázkou zatím zůstává 
pozdní toxicita. Je důležité, aby pacienti, kteří podstupují tuto vysoce specifi ckou terapii, zůstali 
v dispenzarizaci specialistů několik desítek let. Stále probíhá intenzivní výzkum a vývoj, který 
je zaměřen na efektivitu výroby a na modifi kace CAR konstruktů s cílem zvýšit jejich účinnost 
a současně snížit toxicitu. Významné zlepšení dostupnosti této jinak velmi nákladné léčby se 
očekává od vývoje univerzálních alogenních T lymfocytů, které budou exprimovat CAR podle 
typu cílového onemocnění. Cíl: Tento souhrnný článek se věnuje zásadám přípravy a podání 
autologních CAR-T lymfocytů. 

Klíčová slova
imunoterapie – chimérický antigenní receptor – T lymfocyty s chimérickým antigenním recep-
torem

Summary 
Background: Chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy has been gradually building its 
position in the treatment of hematological malignancies. Currently, there are three types of 
autologous anti-CD19 CAR-T cells approved for the treatment of selected relapsed B cell non-
-Hodgkin’s lymphomas and acute B-lymphoblastic leukemia in the Czech Republic. Additio-
nal clinical trials are ongoing to evaluate CAR-T cell therapy that targets other tumor-specifi c 
antigens. It is expected that some of these CAR-T cells will be approved for the treatment of 
other hemato-oncological dia gnoses in the near future. Manufacturing and management of 
CAR-T cell therapy have been optimized. European Society for Blood and Marrow Transplan-
tation and American Society for Transplantation and Cellular Therapy have updated their re-
commendations for the management and treatment of early CAR-T cell toxicity based on va-
luable experience gained during several years. Nevertheless, late toxicity remains an issue. It 
is crucial for patients undergoing this highly specifi c therapy to stay in follow-up for several 
decades. Intensive research and development have been devoted to manufacturing new CAR 
constructs with higher effi  cacy and lesser toxicity. A signifi cant improvement in the availability 
of this, otherwise very expensive treatment, is expected from universal allogeneic T cells that 
will express CAR binding to tumor-specifi c antigen. Purpose: This review is focused on the pre-
paration and administration of autologous CAR-T lymphocytes. 

 Key words
immunotherapy – chimeric antigen receptor – chimeric antigen receptor T cells 
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Úvod 

Léčba vybraných hematologických malig-
nit pomocí aplikace geneticky modifi kova-
ných autologních T lymfocytů vybavených 
chimérickým antigenním receptorem 
(CAR-T lymfocyty) patří mezi nejmoder-
nější buněčnou léčbu. Díky expresi CAR 
jsou T lymfocyty schopny rozeznávat kon-
krétní nádorový antigen nezávisle na mo-
lekule lidského leukocytárního antigenu 
(human leukocyte antigen – HLA) [1–3].

Komplex CAR je složený z extracelulární 
části, transmembránové domény a intra-
celulární části. Extracelulární část je nej-
častěji tvořená fragmentem scFv (single 
chain variable fragment), pomocí kterého 
lymfocyt rozeznává a váže cílový antigen 
nádorové buňky (tzv. target). Transmem-
bránová doména spojuje extra- a intrace-
lulární část. Intracelulární část obsahuje 
CD3 zeta řetězec (část T-buněčného ko-
receptoru) a jednu nebo více kostimulač-
ních domén (CD28, 4-1BB, CD27, OX40, 
ICOS a jiné) [4] (obr. 1). Po vazbě CAR na 
cílový antigen se aktivují intracelulární 

signalizační kaskády a spouští reakce po-
dobné přirozené aktivaci cytotoxického 
T lymfocytu. Výsledkem je lýza nádorové 
buňky [5]. Novější typy CAR navíc ve své 
intracelulární části obsahují molekuly, 
které řídí např. expresi cytokinů nebo ak-
tivují JAK-STAT signalizační dráhu a dále 
stimulují lymfocyt k  proliferaci a  přeží-
vání [6,7]. Novější typy autologních CAR-T 
lymfocytů mohou obsahovat dva různé 
CAR (AUTO3 – anti-CD19/ 22 CAR-T lym-
focyty) [8] nebo se lišit ve stavbě extrace-
lulární části CAR a jsou schopné vázat dva 
a více antigenů [9]. Z alogenních lymfo-
cytů je možné připravit univerzální neboli 
off -the-shelf CAR-T lymfocyty, které nero-
zeznávají alogenní antigeny, a konečné 
produkty tak mohou být aplikovány růz-
ným nemocným [10,11]. 

Tento souhrnný článek se věnuje pří-
pravě a podání autologních CAR-T lym-
focytů. Uvádí stručný přehled nejčastěj-
ších nežádoucích účinků a management 
jejich léčby vycházející z doporučení Eu-
ropean Society for Blood and Marrow 

Transplantation z roku 2020 [12] a Ame-
rican Society for Transplantation and 
Cellular Therapy z roku 2019 [13].

Indikace CAR-T lymfocytů 

v léčbě hematoonkologických 

onemocnění

Americký úřad pro kontrolu potra-
vin a  léčiv (Food and Drug Administra-
tion  – FDA) dosud schválil tři komerční 
přípravky s  anti-CD19  CAR-T lymfocyty. 
Kymriah (tisagenlecleucelum; Novar-
tis) je indikován u  pacientů s  difuzním 
velkobuněčným B lymfomem (diffuse 
large B cell lymphoma – DLBCL) po se-
lhání 2. linie léčby  [14] a  u  pacientů do 
25  let s  relabovanou a/ nebo refrakterní 
(RR) akutní B-lymfoblastickou leukemií 
(B-ALL) [15]. Yescarta (axicabtagenum ci-
loleucelum; Gilead Sciences) je určena pro 
nemocné s DLBCL vč. transformovaného 
folikulárního lymfomu (FL) a primárního 
mediastinálního B lymfomu po selhání 
2. linie léčby [16]. V červenci 2020 schválila 
FDA přípravek Tecartus (brexucabtagene 

CD3
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Obr. 1. Struktura chimérického antigenního receptoru.

Chimérický antigenní receptor (CAR) je složený z extracelulární části, transmembránové domény a intracelulární části. Extracelulární část 
je nejčastěji tvořená fragmentem scFv (single chain variable fragment). Transmembránová doména spojuje intracelulární a extracelulární 
část receptoru. Intracelulární část je složená z CD3 zeta řetězce a kostimulační domény. Jednotlivé generace CAR-T lymfocytů se liší po-
čtem kostimulačních domén (1. generace – bez kostimulační domény, 2. generace – jedna kostimulační doména, 3. generace – dvě ko-
stimulační domény, 4. a mladší generace – jedna kostimulační doména). Mladší generace navíc obsahují geny nebo vektory, které ovliv-
ňují produkci cytokinů a jiných molekul. 
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Tab. 1. Minimální rozsah vyšetření v průběhu léčby CAR-T lymfocyty [12].

Doporučení European Society for Blood and Marrow Transplantation – vyšetření před indikací terapie CAR-T lymfocyty

Potvrzení nemoci histologie lymfatických uzlin (nádorové masy) – lymfom, IFCM – ALL

ECOG PS skóre ≤ 2

Echokardiografi e a EKG EFLK > 40 %, vyloučit perikardiální výpotek

MR mozku a likvor u pacientů s historii infi ltrace CNS nebo neurologickými projevy

Krevní obraz + diff APN > 1×109/l

Biochemie Na, K, Cl, Ca, Mg, P, glukóza, urea, kreatinin, CrCl (> 30 ml/min), bilirubin celkový (< 34 μmol/l, u pa-
cientů s Gilbertovým syndromem < 43 μmol/l), AST (< 5× ULN), ALT (< 5× ULN), ALP, GMT, LDH, CRP, 
celková bílkovina, albumin

Koagulace PT, aPTT, PT-R, aPTT-R, TT, TT-R, fi brinogen, ATIII, DD

Fertilita HCG v krvi fertilních žen (potvrzení negativity max. 8 dnů před převodem CAR-T lymfocytů)

Virologie anti-HIV1, anti-HIV2, HBsAg, anti-HBc, anti-HCV

Doporučení European Society for Blood and Marrow Transplantation – vyšetření před leukaferézou

ECOG PS skóre ≤ 2

Chemoterapie zahájení leukaferézy po reparaci krevního obrazu

Kortikoidy ukončit 7 dnů před aferézou, výjimečně 3 dny (povolená je fyziologická substituce hydrokortisonu 
nebo max. prednisolon 5 mg/den) 

HBV, HCV, HIV, syfi lis anti-HIV1, anti-HIV2, HBsAg, anti-HBc, anti-HCV, TPHA
výsledky vyšetření nesmí být v době aferézy starší 30 dnů

Biochemie Na, K, Cl, Ca, Mg, P, glukóza, urea, kreatinin, bilirubin celkový, AST, ALT, ALP, GMT, LDH, B2-MG, CRP, 
celková bílkovina, albumin

Krevní obraz Hb > 80 g/l
Hct > 0,24
APN >1×109/l
APLy > 0,2×109/l
Plt > 30×109/l
(opakovat po leukaferéze)

Doporučení European Society for Blood and Marrow Transplantation – vyšetření před lymfodepleční terapií

Klinické vyšetření vyloučit aktivní infekci (kontraindikace k podání lymfodepleční terapie)

Echokardiografi e a EKG EFLK > 40 %, vyloučit perikardiální výpotek
(vyšetření opakovat v případě, že byla v rámci bridgingu použitá kardiotoxická léčba)

Krevní obraz + diff lymfodepleční terapie je indikovaná u všech pacientů bez ohledu na WBC a APLy (Kymriah – lymfode-
pleční terapie lze vynechat u pacientů s WBC ≤ 1×109/l týden před aplikaci CAR-T lymfocytů)

Biochemie Na, K, Cl, Ca, Mg, P, glukóza, urea, kreatinin, CrCl (> 30 ml/min), bilirubin celkový
(< 34 μmol/l, vyšší hodnoty jsou akceptovatelné u pacientů s Gilbertovým syndromem), 
AST (< 5× ULN), ALT (< 5× ULN), ALP, GMT, LDH, CRP, celková bílkovina, albumin

Koagulace fi brinogen

Podmínkou zahájení lymfodepleční terapie je obdržení preparátu CAR-T lymfocytů na pracovišti. Výjimky mohou být pouze ve vý-
jimečných případech po potvrzení výroby CAR-T lymfocytů farmaceutickou společností. 

ALL – akutní lymfoblastická leukemie, ALT – alaninaminotransferáza, APLy – absolutní počet lymfocytů, APN – absolutní počet 
neutrofi lů, AST – aspartátaminotransferáza, ATIII – antitrombin III, B2-MG – beta-2 mikroglobulin, CrCl – clearance kreatininu, 
CRP – C reaktivní protein, DD – D dimery, diff  – diferenciální rozpočet bílých krvinek, ECOG PS – Eastern Cooperative Oncology 
Group performance status, EFLK – ejekční frakce levé komory, Hb – hemoglobin, HBV – virus hepatitidy B, HCG – lidský choriový 
gonadotropin, Hct – hemtokrit, HCV – virus hepatitidy C, HIV – lidský virus imunodefi  cience, IFCM – imunofl owcytometrie, 
LDH – laktátdehydrogenáza, WBC – absolutní počet leukocytů, Plt – trombocyty, TPHA – Treponema Pallidum hemaglutinace
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leukaferézy je individuální a závisí na typu 
CAR-T lymfocytů. Farmaceutická společ-
nost Novartis vyrábí přípravek Kymriah 
z  kryokonzervovaných PBMCs, sklado-
vaných max. 18 měsíců. Leukaferézu lze 
u  části pacientů (primárně refrakterní, 
časná progrese po 1. linii léčby) provést 
před podáním 2. linie léčby, a snížit tak ri-
ziko nedostatečně výtěžného sběru. Spo-
lečnost Gilead Sciences vyrábí přípravek 
Yescarta pouze z čerstvých, nekryokon-
zervovaných PMBCs. Datum leukaferézy 
se v  případě Yescarty řídí plánovaným 
datem zahájení výroby CAR-T lymfocytů 
určeným výrobcem [12]. 

Bridging terapie

Časové okno mezi leukaferézou a  sa-
motným převodem CAR-T lymfocytů se 
pohybuje mezi 3–4 týdny [20]. V tomto 
období může část pacientů (zejména 
s agresivním průběhem nemoci) vyžado-
vat léčbu. Cílem je udržet kontrolu nad 
nemocí. Výběr terapeutického režimu zá-
visí na rozsahu onemocnění, senzitivitě 
na předchozí léčbu a farmakokinetických 
vlastnostech zvolených protinádorových 

roviny pro výrobu CAR-T lymfocytů, kte-
rou je koncentrát autologních mononuk-
leárních buněk získávaných z  periferní 
krve pacienta (peripheral blood – mo-
nonuclear cells – PBMCs).  Tento koncen-
trát musí obsahovat dostatečný počet 
T lymfocytů pro výrobu léčivého pří-
pravku. Doporučená hodnota koncent-
race lymfocytů v krvi v době leukaferézy 
je > 0,2×109/ l. Při nižší koncentraci lym-
focytů v krvi je menší pravděpodobnost 
výroby kvalitního buněčného koncen-
trátu a  naopak, koncentrace lymfocytů 
v krvi > 0,5×109/ l v době sběru významně 
zvyšuje pravděpodobnost úspěšného 
sběru a  výroby buněčného koncent-
rátu. Kumulativní dávky chemoterapeu-
tik nebo radioterapie nepříznivě ovlivňují 
kvalitu cirkulujících T lymfocytů. V  pří-
padě záchranné terapie podané před leu-
kaferézou je proto potřeba počítat s ča-
sovým oknem (wash-out perioda), které 
minimalizuje cytotoxický vliv léčby na 
cirkulující lymfocyty (tab. 2). Aby byl za-
jištěný bezpečný proces výroby, každý 
pacient absolvuje před sběrem sadu la-
boratorních vyšetření (tab. 1). Plánovaní 

autoleucel; Gilead Sciences), tj.  anti-
-CD19 CAR-T lymfocyty pro léčbu relabo-
vaného/ refrakterního lymfomu z  plášťo-
vých buněk [17]. V roce 2021 FDA schválila 
přípravek Abecma (idecabtagen vicleu-
celu; Ide-cel; bb2121; Bristol Myer Squibb), 
anti-BCMA CAR-T lymfocyty, pro léčbu 
mnohočetného myelomu po selhání 
3. linie léčby a v únoru 2022 bude projed-
návat schválení ciltacabtagen autoleucelu 
(Cilta-cel; JNJ-68284528; Janssen/ Legend 
Biotech), anti-BCMA CAR-T lymfocytů ve 
stejné indikaci.  Ve vývoji jsou další typy 
CAR-T lymfocytů namířených proti růz-
ným antigenům. V ČR jsou aktuálně (leden 
2022) schváleny přípravky Kyriah, Yescarta 
a Tecartus. V tab. 1 je uvedený seznam kli-
nických, laboratorních a zobrazovacích vy-
šetření v rámci screeningu pacientů vhod-
ných k terapii CAR-T lymfocyty.

Příprava a aplikace 

CAR-T lymfocytů

Sběr koncentrátu autologních 

lymfocytů pomocí leukaferézy

Leukaferéza je prvním krokem v přípravě 
konečného produktu. Slouží ke sběru su-

Tab. 2. Minimální časové okno mezi protinádorovou léčbou a leukaferézou [42,43]. 

Doporučení European Society for Blood and Marrow Transplantation 

Alogenní transplantace kostní dřeně 1 měsíc po vysazení imunosuprese u pacientů bez známek reakce štěpu proti hostiteli

Infuze dárcovských lymfocytů 4 týdny (z hlediska vyloučení jakékoliv reakce štěpu proti hostiteli je bezpečnější inter-
val 6–8 týdnů)

Léčba infi ltrace CNS 1 týden 

Vysokodávkovaná chemoterapie 3–4 týdny (vyčkat do reparace krevního obrazu) 

Bendamustin 4 týdny

Cyklofosfamid 1 týden

Pegylovaná asparagináza 4 týdny

Krátkodobě působící cytotoxické 
a antiproliferativní léky

3 dny (vyčkat do reparace krevního obrazu)

Konjugáty protilátka-léčivo 
(polatuzumab vedotin, inotuzumab 
ozogamicin)

1 týden

Blinatumomab 2 týdny

Systémové kortikoidy 7 dnů, výjimečně lze akceptovat 3 dny 
absolutní počet lymfocytů > 0,2×109/l (bez ohledu na načasování aferézy)

GCSF 1 týden

Pegylovaný GCSF 2 týdny

GCSF – faktor stimulující granulocyty
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ního katetru. Převod CAR-T lymfocytů 
je ve většině případů dobře tolerovaný. 
K minimalizaci potenciální akutní reakce 
na infuzi se 30–60 min před převodem 
podává premedikace (paracetamol, an-
tihistaminikum a kodein). Profylaktické 
podávání systémových kortikoidů je 
kontraindikované z důvodů jejich lymfo-
toxického účinku [12]. 

roztokem v zamražené formě až do dne 
převodu. Rozmražení obvykle probíhá 
přímo u  lůžka pacienta ve vodní lázní 
při teplotě okolo 37 °C. Po rozmražení je 
vak aseptickým způsobem napojen na 
transfuzní set (transfuzní fi ltr 50–200 μm) 
a vlastní podání probíhá formou rychlé 
infuze nebo pomocí stříkačky (≤ 30 min 
po rozmražení) cestou centrálního žil-

léků. Imunologická či jakákoliv jiná léčba 
s  protrahovaným účinkem (alemtuzu-
mab, daratumumab, checkpoint inhi-
bitory, brentuximab vedotin), která by 
mohla bránit přežívání a množení CAR-T 
lymfocytů, není vhodná. Vhodné nejsou 
ani myelosupresivní režimy s vysokým ri-
zikem protrahované cytopenie a infekč-
ních komplikací. Mezi léky, které lze pou-
žít k  bridging terapii, patří rituximab, 
gemcitabin, oxaliplatina, bendamustin, 
pixantron, etoposid, prokarbazin, cyklo-
fosfamid, lenalidomid, ibrutinib, korti-
koidy (prednison, dexametazon, solu-
medrol) a radioterapie [12].

Lymfodepleční terapie (conditioning)

Lymfodepleční terapie díky svému kom-
plexnímu účinku vytváří vhodné pro-
středí pro proliferaci a  přežívání CAR-T 
lymfocytů. Navozuje lymfopenii (redu-
kuje počet B lymfocytů, T lymfocytů i NK 
buněk), zabíjí nádorové buňky a  čás-
tečně mění charakter nádorového mikro-
prostředí [21–23]. Pozitivní vliv na funkci 
a přežívaní transfundovaných CAR-T lym-
focytů má potlačení imunosupresivního 
účinku regulačních T lymfocytů  [22,23] 
a  zvýšení hladiny ně kte rých cytokinů 
(IL-2, IL-15, IL-7) (obr. 2) [21–23]. Lymfode-
pleční terapie se zahajuje 3–5 dnů před 
převodem CAR-T lymfocytů. Nejčastěji 
používaným režimem je kombinace fl u-
darabin-cyklofosfamid, alternativní mož-
ností je bendamustin, příp. pentostatin 
či celotělové ozáření. Individuální volba 
režimu u konkrétního pacienta závisí na 
dříve absolvované léčbě a dosažené lé-
čebné odpovědi. Conditioning by měli 
absolvovat všichni nemocní bez ohledu 
na celkový počet leukocytů a lymfocytů 
(výjimku povoluje fi rma Novartis při apli-
kaci Kymriah – lymfodepleční terapii lze 
vynechat u pacientů s celkovým počtem 
leukocytů ≤ 1×109/ l týden před aplikací 
CAR-T lymfocytů). Lymfodepleční terapii 
lze opakovat v případě odkladu aplikace 
CAR-T lymfocytů a  nárůstu celkového 
počtu leukocytů > 1×109/ l. Tab. 1 uvádí 
minimální rozsah vyšetření před zaháje-
ním conditioningu [12]. 

Přijetí, rozmrazení a převod 

CAR-T lymfocytů

Buněčný koncentrát CAR-T lymfocytů se 
uchovává ve vaku s  kryoprotektivním 

LYMFODEPLEČNÍ TERAPIE A JEJÍ ÚČINEK

lymfopenie – redukce B a T lymfocytů, NK buněk

modulace nádorového mikroprostředí

eliminace regulačních T lymfocytů

zvýšená hladina cytokinů  (IL-2, IL7, IL-15)

zvýšená proliferace a přežívání CAR-T lymfocytů

IL

Obr. 2. Lymfodepleční terapie a její účinek. 

Cílem lymfodepleční terapie je vytvořit vhodné prostředí pro proliferaci a přežívaní 
transfundovaných CAR-T lymfocytů. Redukuje počet B a T lymfocytů i NK buněk, zabíjí 
nádorové buňky a částečně mění charakter nádorového mikroprostředí – potlačuje imu-
nosupresivní účinek regulačních T lymfocytů a zvyšuje hladiny některých cytokinů (IL-2, 
IL-15, IL-7). 
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effector cell-associated neurotoxicity 
syndrome  – ICANS), je postižení cent-
rální nervové soustavy způsobené imu-
noterapií  [13]. Jedná se o  druhou nej-
častější toxicitu, která se objevuje 
u  21–64  % pacientů (1.–4. stupeň) 
po podání CAR-T  lymfocytů. Závažný 
průběh ICANS má 12–28  % nemoc-
ných [15,16,28]. Medián vzniku prvních 
neurologických příznaků je den +6 (den 
+1 až +34) po převodu CAR-T lymfocytů. 
Ve většině případů neurologické po-
tíže odeznívají do 2–9 dnů, ale mohou 
se objevit i jako pozdní komplikace [12]. 
První příznaky ICANS se rozvíjí buď sou-
časně s CRS, nebo se objeví až po ode-
znění CRS. Symptomy se ve většině pří-
padů rozvíjí postupně a  často jsou 
nespecifi cké (bolesti hlavy, třes, svalové 
záškuby, halucinace) [12]. Mezi více cha-
rakteristické projevy patří afázie, poru-
chy vědomí a kognitivních funkcí, moto-
rická slabost, parciální i generalizované 
epileptické záchvaty a otok mozku [13]. 
Rizikovým faktorem pro rozvoj ICANS je 
preexistující neurologické onemocnění, 
meningeální postižení nebo předchozí 
terapie CNS [12]. Závažnost ICANS kore-
luje s  hloubkou lymfopenie, proliferací 
CAR-T lymfocytů, časným a  klinicky zá-
važným CRS (horečka do 36 hodin po po-

kou (≥ 38  °C) s  hypotenzí nebo bez ní 
a/ nebo syndromem z kapilárního úniku, 
který může vést k hypoxii a orgánovému 
postižení  [13]. Příznaky jsou různé, od 
mírných, podobných chřipce, po život 
ohrožující stav s  multiorgánovým se-
lháním [13,27]. Závažný CRS někdy na-
podobuje hemofagocytární syndrom 
(febrilie, vysoká hladina feritinu, mul-
tiorgánové postižení) [12]. Terapie závisí 
na závažnosti CRS. Lehké formy se řeší 
symptomaticky (hydratace, antipyretika, 
oxygenoterapie), těžší formy vyžadují 
specifi ckou terapii ve formě monoklo-
nálních protilátek proti IL-6 (tocilizumab, 
siltuximab), příp. komplexní podpůrnou 
péči (katecholaminová podpora oběhu, 
neinvazivní nebo invazivní plicní venti-
lace) na jednotce intenzivní péče a po-
dání kortikoidů. Kortikoidy mohou indu-
kovat apoptózu CAR-T lymfocytů, proto 
nejsou vhodné u  lehčích forem CRS. 
Hodnocení CRS a algoritmus léčby jsou 
uvedeny v tab. 3 a 4.

Syndrom neurotoxicity vyvolané 
efektorovými buňkami imunitního 
systému 
Neurologická toxicita, tj. syndrom neu-
rotoxicity vyvolané efektorovými buň-
kami imunitního systému (immune 

Nežádoucí účinky terapie 

CAR-T lymfocyty a sledování 

Aplikace a období po podání CAR-T lym-
focyty může být doprovázeno specifi c-
kou i nespecifi ckou toxicitou a vyžaduje 
dlouhodobé sledování [12]. 

Časné nežádoucí účinky 

(den 0 až +100) 

Syndrom z uvolněných cytokinů 
Syndrom z uvolněných cytokinů (cyto-
kine release syndrom – CRS) je defi no-
ván jako nadměrná fyziologická reakce 
organizmu na jakoukoliv imunoterapii, 
která vede k aktivaci endogenních nebo 
transfundovaných T lymfocytů a/ nebo 
jiných efektorových buněk imunitního 
systému  [13]. Tato vůbec nejčastější 
komplikace se vyskytuje u  30–100  % 
(1.–4. stupeň) nemocných po podání 
CAR-T lymfocytů, přičemž závažný syn-
drom z uvolněných cytokinů (3.–4. stupeň) 
je pozorován u  10–30  % pacientů  [24]. 
Medián vzniku prvních příznaků je den 
+2 až +3 (den +1 až +14, léčba lymfomů 
a B-ALL) a den +6 až +8 (den +1 až +12, 
léčba mnohočetného myelomu) po in-
fuzi CAR-T lymfocytů a odeznívá během 
1–10 dnů [19,25,26]. Projevy se mohou 
objevovat postupně, ale od samotného 
začátku musí být doprovázeny horeč-

Tab. 3. Doporučení American  Society for Transplantation and Cellular Therapy pro hodnocení CRS [13].

Doporučení  ASTCT pro hodnocení CRS*

Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4

horečka** ≥ 38 °C ≥ 38 °C ≥ 38 °C ≥ 38 °C

 

s hypotenzí               ne bez nutnosti vazopresoru vyžadující vazopresor 
s/bez vazopresinu

vyžadující kombinaci 
vazopresorů

(kromě vazopresinu)

a/nebo  

s hypoxií                  ne oxygenoterapie 
≤ 6 l/min nosem
(kyslíkové brýle)

oxygenoterapie > 6 l/min 
(kyslíkové brýle, maska)

kontinuální přetlak v dý-
chacích cestách, nein-

vazivní plicní ventilace, 
umělá plicní ventilace, 

vysokoprůtoková nazální 
oxygenoterapie

* Stupeň CRS se hodnotí podle nejzávažnějšího příznaku. Teplota se nevyužívá k určení grade CRS u pacientů, kteří dostali antipy-
retikum, anti-IL-6 terapii nebo kortikoidy. V takovém případě se grade CRS určuje dle tíže hypotenze a/nebo hypoxie.
** tělesná teplota ≥ 38 °C nevztahující se k jiné příčině
CRS – syndrom z uvolněných cytokinů
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CD19+ B lymfocytů může trvat i několik 
let po převodu anti-CD19 CAR-T  lymfo-
cytů [12,26]. Diferenciálně dia gnostické 
potíže mohou nastat během prvních 
2  týdnů, kdy infekci téměř nelze odlišit 
od CRS. V prvním měsíci jsou nejčastěj-
ším etiologickým agens bakterie, méně 
se objevují virové infekty. Invazivní my-
kózy jsou vzácné a postihují především 
pacienty s  akutní lymfoblastickou leu-
kemií po alogenní transplantaci kostní 
dřeně [29]. Od 2. měsíce začínají virové 
infekce převládat nad bakteriálními. Vět-
šinou se jedná o respirační virové infekty 
(cytomegalovirová (CMV) pneumonie, 
respirační syncytiální pneumonie), ná-
růst viremie vyvolané CMV, virem Eps-
teina-Barrové (EBV) a  lidským herpes 
virem-6, ale může se objevit i  virová 
encefalitida. Méně často se vyskytuje 

Doporučené sledování pacientů 
s CRS a ICANS 
Pravidelné sledování krevního obrazu 
a bio chemie vč. CRP a feritinu je indiko-
váno u všech nemocných s CRS a ICANS 
nebo s podezřením na tyto komplikace. 
Monitorování hladiny IL-6  se aktuálně 
rutinně neprovádí, ale je možné. U febril-
ních pacientů je potřebné odlišit infekci 
od CRS (kultivační vyšetření, zobrazovací 
vyšetření dle kliniky) [12], což může být 
v praxi často obtížné až nemožné. 

Infekce 
Infekce jsou třetí nejčastější komplikací 
terapie CAR-T lymfocyty. Důvodem je 
protrahovaná neutropenie (30 % nemoc-
ných > 30 dnů, 20 % > 90 dnů), lymfope-
nie a  sekundární hypogamaglobuline-
mie (46 % nemocných, den +90). Defi cit 

dání CAR-T lymfocytů, hemodynamická 
nestabilita, hypoalbuminemie)  [12]. Ja-
kékoliv neurologické potíže po pře-
vodu CAR-T lymfocytů se do vyloučení 
jiné příčiny považují za nežádoucí úči-
nek léčby. K rozeznání prvních příznaků 
ICANS mohu sloužit změny vědomí, jako 
je zmatenost a  porucha jemné moto-
riky (psaní) [12]. Denní hodnocení ruko-
pisu může pomoct při časném rozeznání 
symp tomů a je doporučeno alespoň po 
dobu hospitalizace (prvních 14 dnů). Pro-
fylaktická antiepileptická terapie se do-
poručuje pacientům s pozitivní anamné-
zou epileptických záchvatů nebo 
onemocněním CNS. Základem léčby 
jsou kortikoidy, při současném výskytu 
ICANS a CRS pak kortikoidy s tocilizuma-
bem [12]. Skórovací systém a algoritmus 
léčby ICANS jsou uvedeny v tab. 5–7. 

Tab. 4. Algoritmus léčby syndromu z uvolněných cytokinů  [12].

Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4

informovat JIP o zhoršení stavu pacienta

vyloučit infekci – hemokultury, kultivace, zobrazovací vyšetření 
širokospektrá antibiotika 

symptomatická terapie – hydratace, antipyretika,…
systémové kortikoidy jsou kontraindikovány, výjimkou je život ohrožující stav

tocilizumab 8 mg/kg i.v. (max. 800 mg/dávku) a hospitalizace na JIP

zhoršování klinického stavu         


dexametazon
10 mg i.v. à 6 hod, 

1–3 dny

zhoršování klinického stavu


dexametazon
20 mg i.v. à 6 hod,

 3 dny
(s postupným snižováním 

v průběhu 3–7 dnů)

bez zlepšení do 3 dnů
a

vyloučená jiná etiologie potíží 
(nejčastěji infekce)



bez zlepšení po 8 hod od podání tocilizumabu


2. dávka tocilizumabu 8 mg/kg i.v. 


bez zlepšení, trvávají známky syndromu z uvolněných cytokinů


zvážit
tocilizumab 8 mg/kg i.v. 

3. dávka tocilizumabu 8 mg/kg i.v. (max. 4×)
nebo zaměnit za

siltuximab 11 mg/kg i.v. 1× denně

dexametazon
10 mg à 6 hod i.v., 1–3 dny

dexametazon 
20 mg à 6 hod i.v., 1–3 dny

metylprednisolon 
1 000 mg/den i.v., 

3 dny, postupná redukce 
250 mg i.v. à 12 hod, 2 dny, 
125 mg i.v. à 12 hod, 2 dny, 

60 mg i.v. à 12 hod, 
2 dny
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Society for Blood and Marrow Transplan-
tation týkajících se profylaktické a pod-
půrné protiinfekční terapie (antibio tické, 
antimykotické a antivirotické).

Syndrom nádorového rozpadu 
Syndrom nádorového rozpadu (tumor 
lysis syndrom – TLS) nepatří mezi typické 

noglobulinů je doporučována pacientům 
s hypogamaglobulinemií a recidivujícími 
infekčními komplikacemi. Subkutánní 
aplikace imunoglobulinů je alternati-
vou po 6 měsících léčby [12]. Tenofovir 
je povinnou profylaxí pro pacienty s pro-
dělanou infekcí virové hepatitidy B [30] 
V tab. 8 je souhrn doporučení European 

klostridiová enterokolitida nebo cholan-
goitida [12]. Porucha opsonizace bakterií 
zvyšuje riziko infekcí opouzdřenými bak-
teriálními kmeny. Širokospektrá antibio-
tika jsou v  prvních týdnech po podání 
CAR-T lymfocytů indikována u všech ne-
mocných, u kterých nelze infekci odlišit 
od CRS. Substituce intravenózních imu-

Tab. 6. Skórovací systém encefalopatie vyvolané efektorovými buňkami imunitního systému. 

Test Body

Orientace: rok, měsíc, město, nemocnice 4

Pojmenování: schopnost pojmenovat 3 objekty (např. stůl, televize, polštář) 3

Vyhovění výzvě: schopnost splnit jednoduché úkoly (např. usmát se, otevřít ústa) 1

Psaní: schopnost napsat jednoduchou větu (např. Jsem rád, že mám svoji rodinu) 1

Pozornost: schopnost odečítat ze 100 po desítkách 1

Tab. 5. Doporučení American Society for Transplantation and Cellular Therapy pro hodnocení syndromu neurotoxicity vyvolané 

efektorovými buňkami imunitního systému [13].

Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4

Skóre ICE1) 7–9 3–6 0–2 0 
(neprobudný, nelze vyhodnotit 

skóre ICE)

Snížená úroveň 
vědomí2)

spontánně 
probudný

probudný 
na oslovení

probudný na taktilní podnět neprobudný nebo probudný na 
výrazný nebo opakovaný taktilní 

podněty, sopor nebo koma 

Epileptický 
záchvat

ne ne klinicky vyjádřený fokální nebo 
generalizovaný záchvat, který 
rychle odezní, nebo nekonvul-
zivní status epilepticus na EEG, 

který odezní po intervenci

život ohrožující dlouhý záchvat 
(> 5 min) nebo opakované klinicky 
vyjádřené nebo na EEG zachycené 

záchvaty bez návratu k normě 
v mezidobí

Motorické 
projevy3)

ne ne ne závažné fokální motorické 
oslabení (hemiparéza nebo 

paraparéza) 

Intrakraniální 
hypertenze/otok 
mozku

ne ne fokální otok mozku4) difuzní otok mozku, decerebrační 
nebo dekortikační poloha, obrna 
VI. hlavového nervu, edém papily, 

Cushingovo trias

1)  Skóre ICE – skórovací systém hodnotící schopnosti pacienta odpovídat na jednoduché otázky a splnit jednoduché úkony (psát, 
počítat, pojmenovat předměty, vyhovět výzvě), skóre 0 může být hodnoceno jako stupeň 3 ICANS, když je pacient při vědomí 
s globální afázií; stupeň 4 ICANS je v případě, že pacient je neprobudný. 

2)  Snížená úroveň vědomí nevztahující se k jiné příčině. 
3)  Tremor a myoklonus asociovaný s buněčnou terapií se hodnotí dle obecných terminologických kritérií pro nežádoucí účinky 

a nemá vliv na hodnocení ICANS. 
4)  Intrakraniální krvácení s/bez souvisejícího otoku není hodnocené jako neurotoxicita a je vyloučené z hodnocení ICANS – hod-

notí se dle obecných terminologických kritérií pro nežádoucí účinky. 

ICANS – syndrom neurotoxicity vyvolané efektorovými buňkami imunitního systému, ICE – encefalopatie vyvolaná efektorovými 
buňkami imunitního systému 
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komplikací (trvání/ odeznění následků 
způsobených ICANS), psychologického 
stavu pacienta a  kvality života, funkce 
kardiovaskulárního systému (echokar-
diografi e) s intervencí rizikových faktorů 
metabolického syndromu (kouření, obe-
zita), respirační soustavy, gastrointesti-
nální soustavy [12]. Postavení očkování 
je v této chvíli nejasné a je třeba k němu 
přistupovat přísně individuálně (věk, 
předchozí infekční komplikace, stav bu-
něčné a humorální imunity) [12,31].

Vývoj a budoucnost terapie 

CAR-T lymfocyty 

Výzkum a  vývoj léčby v  oblasti tera-
pie CAR-T lymfocyty postupuje velmi 
rychle. Základním rozdílem prvních tří 
generací CAR-T lymfocytů je počet kos-

gamaglobulinemií, což může mít za ná-
sledek vyšší výskyt infekcí. Na teoretické 
úrovni se diskutuje o riziku sekundárních 
malignit a neurologických a autoimunit-
ních komplikací. Všichni pacienti, kteří 
absolvují terapii CAR-T lymfocyty, mají 
zůstat v  dispenzarizaci specialistů ale-
spoň 15 let. Důležité je pravidelné mo-
nitorování a  vyhodnocování: stavu ne-
moci (remise, progrese, relaps, zbytková 
nemoc, smrt), terapeutické strategie 
v  případě progrese/ relapsu, infekčních 
komplikací (vč. CMV, EBV, adenoviru), 
funkce imunitního systému (hladina 
imunoglobulinů, buněčné populace, 
přítomnost CAR-T lymfocytů), sekun-
dárních malignit, autoimunitních one-
mocnění, funkce endokrinního a  re-
produkčního systému, neurologických 

nežádoucí účinky CAR-T lymfocytů. Pa-
cienti s  vyšším rizikem TLS (velká ná-
dorová masa, zvýšená hladina kyseliny 
močové) mají v  rámci profylaxe dostat 
alopurinol nebo rasburikázu a intenzivní 
hydrataci [12]. 

Reakce štěpu proti hostiteli 
Reakce štěpu proti hostiteli je vzácnou 
komplikací spojenou s infuzí CAR-T lym-
focytů. Téměř výhradně se objevuje 
u  pacientů, kteří podstoupili alogenní 
transplantaci kostní dřeně [12].

Pozdní nežádoucí účinky (od dne +100) 
a dlouhodobé sledování
O pozdní toxicitě CAR-T lymfocytů zatím 
není dostatek informací. Část pacientů 
trpí prolongovanou cytopenií a  hypo-

Tab. 7. Algoritmus terapie syndromu neurotoxicity vyvolané efektorovými buňkami imunitního systému [12]. 

Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4

informovat JIP o zhoršení stavu pacienta, neurologické vyšetření, oční pozadí, EEG, MR/CT mozku (preferenčně MR),
u grade ≥ 2 EEG denně do odeznění epileptických záchvatů, oční pozadí denně do vymizení edému papily, MR opakovat dle kli-
niky, kontrola polykání – při poruše nic per os

dexametazon 
10 mg i.v. 

à 6 hod, 1–3 dny 

dexametazon 
10–20 mg i.v. 

à 6 hod,
1–3 dny 

methylprednisolon
250 mg i.v. à 6 hod, 

3 dny, 
dále redukce

250 mg i.v. à12 hod, 2 dny, 
125 mg i.v. à 12 hod, 2 dny, 
60 mg i.v. à 12 hod, 2 dny

epileptické záchvaty (potvrzené klinicky nebo dle EEG)

klonazepam (Rivotril) i.v. 0,015 mg/kg (max. 1 mg)
+ 

levetiracetam (Keppra) 500 mg i.v. à 12 hod


trvá nebo se opakuje záchvat


 2. dávka klonazepam i.v. za 5 min


pokud není efekt, dále jako status epilepticus

edém papily

acetazolamid (Diluran) 1 000 mg p.o. a dále 250–1 000 mg 
à 12 hod

 otok mozku

manitol 0,5–1g/kg i.v.,
a dále 

0,25–1g/kg i.v. à 6 hod,
(nedávat při osmolalitě > 320 mmol/kg,

elevace hlavy na 30°)

ICANS + CRS ≥ 1 (febrilní pacient) : tocilizumab 8 mg/kg i.v. (max. 800 mg) a postupovat dle algoritmu pro CRS
CRS – syndrom z uvolněných cytokinů, ICANS – syndrom neurotoxicity vyvolané efektorovými buňkami imunitního systému
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léčbu relapsu mnohočetného my-
elomu  [18,19] a  lze předpokládat roz-
šiřování indikací i  u  jiných hematoon-
kologických onemocnění. S  rostoucím 
počtem zkušeností se postupně upra-
vují doporučení pro řešení časných ne-
žádoucích účinků. Aplikace tocilizu-
mabu se posouvá do časnějších stadií 
CRS [12], dokonce se zkouší jeho profy-
laktické podání před samotným převo-
dem CAR-T lymfocytů  [41]. Kortikoidy 
zůstávají lékem volby pro izolovanou 
formu neurologické toxicity [12]. 

Nové konstrukty CAR-T lymfocytů 
se vyrábí za účelem zvýšení účinnosti 
a  bezpečnosti léčby. Optimalizuje se 
struktura kostimulační domény CAR, vy-
rábí se CAR-T lymfocyty s geny odpověd-
nými za expresi cytokinů [6], CAR-T lym-
focyty se sebevražednými geny  [32] 
nebo CAR-T lymfocyty s univerzálním re-
ceptorem – SUPRA CAR [39]. Bispecifi cké 
nebo vícespecifi cké produkty [8], kom-
binace systémově podávaných chec-
kpoint inhibitorů a  CAR-T lymfocytů 
nebo CAR-T lymfocytů, které samy blo-
kují aktivaci inhibičních signálů [33–36], 
mají zabránit vzniku časné rezistence na 
podanou léčbu. 

Problémy (časová příprava, koncent-
rát PBMNCs s nízkým obsahem buněk), 
které jsou spojené s  výrobou auto-
logních produktů, by v  budoucnosti 
mohla odbourat výroba univerzálních 
CAR-T lymfocytů z alogenních T lymfo-

Vývoj se posouvá i ve výrobě tzv. uni-
verzálních CAR-T lymfocytů (off-the-
-shelf CAR-T lymfocyty). Jedná se o alo-
genní T lymfocyty, které jsou geneticky 
modifikovány tak, aby neexprimovaly 
T buněčný receptor a/ nebo HLA mo-
lekulu I. třídy. Pozměněné T lymfocyty 
nerozeznávají alogenní antigeny, což 
zamezuje rozvoji reakce štěpu proti 
hostiteli a používají se k výrobě univer-
zálních CAR-T lymfocytů  [37,38]. Struk-
tura CAR (SUPRA CAR – split, universal 
and programmable; BBIR CAR – bio tin-
binding immune receptor)  [39,40] je 
složitější než u dosud schválených pre-
parátů. Očekává se, že takto konstruo-
vané CAR-T lymfocyty budou mít širší 
uplatnění, budou lépe kontrolovatelné 
a schopné vázat různé antigeny [39,40]. 
Terapie je ale teprve v začátcích. Do fáze 
klinického hodnocení vstoupilo jenom 
několik konstruktů (CTA101  – univer-
zální anti-CD19/ 22  CAR-T lymfocyty; 
ALLO-715 – univerzální anti-Bcma CAR-T 
lymfocyty; anti-CD52 ALLO-647 – univer-
zální anti-CD52 CAR-T lymfocyty [10,11]. 

Závěr

V současnosti jsou FDA schváleny tři 
anti-CD19 CAR-T lymfocyty pro léčbu re-
lapsu difuzního velkobuněčného B lym-
fomu, akutní B-lymfoblatické leukemie 
a lymfomu z plášťových buněk [14–17].
V  roce 2021  byl schválen první přípra-
vek anti-BCMA CAR-T lymfocytů pro 

timulačních domén intracelulární části,
které pomáhají v  aktivaci lymfocytu, 
jeho proliferaci a přežívání. Novější ge-
nerace mohou v  intracelulární části 
navíc obsahovat např. sebevražedné 
geny, které lze velmi rychle aktivo-
vat v  případě závažných nežádoucích 
účinků (pomocí antivirotik nebo jiné ne-
nádorové terapie)  [32]. Jiné typy ozna-
čované jako TRUCKs (T cells redirec-
ted for universal cytokine killing) mají 
místo sebevražendých genů geny od-
povědné za expresi cytokinů (IL-12, 
IL-18, IL-7, IL-15  a  IL-23). Cytokiny se 
uvolňují po vazbě CAR na cílový anti-
gen a přispívají k aktivaci TRUCKs i jiných 
buněk imunitního systému (NK buňky, 
makrofágy) [6]. Bispecifi cké CAR-T cells 
(AUTO3  – anti-CD19/ 22  CAR-T lymfo-
cyty), které rozeznávají dva různé ná-
dorové antigeny, jsou konstruovány za 
účelem zvýšení efektivity a snížení nádo-
rové rezistence [8]. Z nádorových buněk 
se pomocí immune checkpoint molekul 
přenáší inhibiční signály, které mohou 
spustit předčasnou inaktivaci a  apo-
ptózu transfundovaných CAR-T lymfo-
cytů. Aktivaci těchto signalizačních drah 
lze zabránit několika způsoby. Testují se 
CAR-T lymfocyty s  modifi kovaným im-
mune checkpoint receptorem (down-
regulace receptoru, switch receptor, do-
minantně negativní receptor)  [33–35] 
nebo CAR-T lymfocyty, které uvolňují 
check point inhibitory [36]. 

Tab. 8. Doporučená profylaktická protiinfekční terapie [12].

Doporučení European Society for Blood and Marrow Transplantation

GCSF při APN < 1 od dne +14 (vyhýbat se podání u CRS a ICANS)

IVIG při IgG < 4g/l

Antibiotika cotrimoxazol 480 mg tbl à 24 hod od lymfodepleční terapie po dobu 1 roku 
ciprofl oxacin 500 mg tbl à 12 hod zvážit při dlouhodobé neutropenii

Antivirotika valaciklovir 500 mg tbl à 12 hod nebo aciklovir 800 mg tbl à 12 hod od lymfodepleční terapie po dobu 1 roku 
tenofovir 300 mg tbl à 24 hod po prodělané infekci virem hepatitidy B od lymfodepleční terapie po dobu 1 roku
cave: antivirotika mohou být součástí záchranné terapie sloužící k aktivaci „suicide“ genu, u těchto produktů s 
CAR-T lymfocyty je třeba ověřit možnost použití antivirotik u výrobce

Antimykotika fl ukonazol 200 mg tbl à 12 hod od lymfodepleční terapie do vzestupu APN > 1
posakonazol 300 mg tbl à 24 hod od lymfodepleční terapie do vzestupu APN >1 (předchozí alogenní transplan-
tace kostní dřeně, invazivní aspergilóza, dlouhodobá léčba kortikoidy)

APN – absolutní počet neutrofi lů, CRS – syndrom z uvolněných cytokinů, GCSF – granulocyty stimulující faktor, ICANS syndrom 
neurotoxicity vyvolané efektorovými buňkami imunitního systému, IVIG – intravenózní imunoglobuliny
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Cytoredukční radikální prostatektomie 

u metastatického karcinomu prostaty

Th e cytoreductive radical prostatectomy in metastatic prostate 
cancer
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Souhrn
Východiska: U metastatického karcinomu prostaty (metastatic prostate cancer – mPCa) je stan-
dardem léčby systémová léčba v podobě androgen deprivační terapie (ADT), příp. v kombinaci 
s novými preparáty, tzv. androgen receptor targeting agents (ARTA), nebo docetaxelem. Léčba 
samotné prostaty u mPCa představuje nové paradigma u tzv. oligometastatického karcinomu 
prostaty (OMPCa), který je považován za jakýsi mezistupeň mezi lokalizovaným onemocněním 
a rozsáhlým metastatickým onemocněním. Díky novým dia gnostickým metodám je OMPCa 
stále častěji dia gnostikovaným stadiem mPCa. Agresivní lokální terapie by mohla pacientům 
přinést kromě zlepšení lokální kontroly onemocnění zkrácení ADT i zlepšení přežití. Radiote-
rapie již prokázala onkologický benefi t u OMPCa v randomizované studii a nyní je součástí 
guidelines k léčbě tzv. low volume de novo mPCa. Cytoredukční prostatektomie (CP) zatím na 
výsledky randomizovaných studií čeká, nicméně již existují retrospektivní data podporující tuto 
léčebnou modalitu. Bylo publikováno několik populačních studií, které prokázaly benefi t CP. 
Menší retrospektivní práce prokázaly bezpečnost provedení CP v klinické praxi. V současné 
době probíhá několik prospektivních randomizovaných studií zkoumajících tuto léčebnou mo-
dalitu. Celý koncept CP u OMPCa je však stále opředen mnoha nevyřešenými otázkami, jako 
je defi nování vhodného pacienta a role další formy lokální terapie cílené na metastázy. Cíl: 
Záměrem tohoto sdělení je podat přehled klíčových publikovaných nebo probíhajících studií 
týkajících se CP ve vztahu nejen k funkčním a onkologickým výsledkům, ale i indikačním krité-
riím a designu jednotlivých studií.

Klíčová slova
oligometastatický karcinom prostaty – cytoredukční radikální prostatektomie – lokální 
terapie – androgen deprivační terapie
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Úvod

Incidence de novo mPCa v ČR je zhruba
10–15 % ze všech nově dia gnostikova-
ných stadií karcinomu prostaty (prostate 
cancer – PCa), což představuje zhruba 
800 pacientů ročně [1]. U další skupiny 
pacientů se může objevit progrese do 
metastatického onemocnění po před-
chozí léčbě lokalizovaného onemoc-
nění. Studie ProtecT randomizovala pa-
cienty s lokalizovaným PCa do tří ramen: 
aktivní sledování (AS), radikální prostate-
ktomie (RP) a radioterapie (RT). Během 
10letého sledování zjistila progresi do 
metastatického onemocnění u 6,0 % pa-
cientů v rameni AS, u 2,3 % v rameni RP 
a u 2,9 % v rameni RT [2]. Standardní léč-
bou mPCa je androgen deprivační tera-
pie (ADT), event. v kombinaci se sekun-
dární hormonální manipulací v podobě 
tzv. androgen receptor targeting agents 
(ARTA) [3] nebo s chemoterapií (doceta-
xel) [4]. Léčba primárního tumoru v pro-
statě byla dlouhou dobu považována 
za nevhodnou vzhledem k přesvědčení, 
že systémové onemocnění nemůže být 
ovlivněno pomocí lokální terapie (LT). 
Nicméně bylo prokázáno, že i po agre-
sivní systémové léčbě přetrvávají letální 
nádorové klony v samotné prostatě [5]. 
Metastázy navíc „vysílají“ jak primární 
nádor, tak samotná metastatická lo-
žiska, a  to obousměrně (tzv. self-seed-
ing)  [6,7]. Prostata tedy může „vysílat“ 
v  průběhu onemocnění další metasta-
tické klony, čemuž by bylo možné za-
bránit LT cílenou přímo na prostatu. LT 

by mohla vést např. k  intermitentnímu 
(nebo odloženému) podání systémové 
léčby, a  snížit tak výskyt jejích nežá-
doucích účinků. Mohla by také ovlivnit 
loko-regionální symptomatiku, která 
je přítomná u 64 % pacientů již v době 
dia gnózy [8]. Z nejčastějších projevů se 
jedná o hematurii (u 10,2 % pacientů), 
dysurii (43,7 %), pánevní bolesti (14,2 %), 
retenci moči (15,2  %) a  renální selhání 
(9,9 %) [8].

Významná zjištění v tomto směru při-
nesly dvě práce studující kombinaci RT 
prostaty s  ADT. Studie HORRAD (pro-
spektivní randomizovaná studie sledu-
jící celkové přežití při použití RT + ADT 
vs. samotná ADT u pacientů s primárně 
dia gnostikovaným mPCa), nepřinesla 
zlepšení celkového přežití (overal survi-
val OS) u pacientů s jakýmkoliv počtem 
kostních metastáz [10]. Ovšem v rameni 
H studie STAMPEDE (Systemic Therapy in 
Advancing or Metastatic Prostate Cancer: 
Evaluation of Drug Effi  cacy) bylo u pa-
cientů s tzv. low-volume mPCa (defi nice 
ze studie CHAARTED – low volume = bez 
viscerálních metastáz,  <  4  kostní me-
tastázy)  [10] prokázáno zlepšení OS 
(HR 0,68; CI 0,52–0,90; p  =  0,007). Me-
dián sledování byl 37 měsíců [11]. Tato 
práce přinesla i  změnu doporučených 
postupů European Association of Uro-
logy a  European Society for Radiothe-
rapy and Oncology, kdy u  low risk (de-
finice ze studie CHAARTED) de novo 
mPCa je od roku 2020 doporučena RT +
+ ADT [12].

Důkazy pro cytoredukční 

radikální prostatektomii 

LT prostaty u mPCa (CP nebo RT prostaty), 
byla retrospektivně hodnocena několika 
velkými populačními studiemi  [13–22]. 
Tyto práce sice dokládají zlepšení pře-
žití (celkového i nádor specifi ckého) u pa-
cientů s  mPCa, kteří podstoupí nějakou 
formu LT (tab. 1), ale potýkají se s řadou 
metodických nedostatků. Předně se jedná 
o tzv. selekční bias (není jasné, proč byli 
někteří pacienti k této modalitě vybráni, 
což může výrazně zkreslovat výsledky), 
retrospektivní hodnocení a  nejasně de-
fi novanou a nehomogenně aplikovanou 
systémovou terapii. V těchto studiích také 
nebylo jasně defi nováno, kolik měli pa-
cienti metastatických ložisek, což se uka-
zuje být významným faktorem (viz ra-
meno H studie STAMPEDE). Tyto práce 
také identifikovaly prediktivní faktory 
(věk, komorbidity, klinické stadium), kdy 
např. mladší pacienti s  nejmenším po-
čtem komorbidit a méně pokročilým kar-
cinomem nejvíce profi tovali z LT [19].

Retrospektivní studie

Bezpečnost a efektivita CP byla hodno-
cena v několika retrospektivních studiích 
(tab. 2) [23–29]. Míra závažných kompli-
kací vyžadujících chirurgickou intervenci 
(Clavien-Dindo ≥ 3) byla 0–18 %. Pacienti 
léčení pouze systémovou terapií (ADT) 
bez CP vyžadovali až v  35  % intervenci 
pro subvezikální obstrukci nebo pro ob-
strukci horních cest močových [26]. Tyto 
komplikace se ve skupině s CP nevysky-

Summary
Background: In metastatic prostate cancer (mPCa), the standard treatment involves systemic treatment including androgen deprivation therapy 
(ADT), possibly in combination with new drugs called androgen receptor targeting agents (ARTA) or docetaxel. The treatment of the prostate 
itself in mPCa represents a new paradigm in the so-called oligometastatic prostate cancer (OMPCa), which is considered to be a kind of interme-
diate stage between localized disease and extensive metastatic disease. Thanks to new dia gnostic methods, OMPCa is an increasingly frequently 
dia gnosed stage of mPCa. In addition to improving local control of the disease, aggressive local therapy could lower the need for ADT, or improve 
survival. Radiotherapy has already demonstrated the oncological benefi t of OMPCa in a randomized study and is now part of the guidelines for 
the treatment of low volume de novo mPCa. Cytoreductive prostatectomy (CP) is still awaiting the results of randomized trials; however, retro-
spective data already exist to support this treatment modality. Several population-based studies have been published that have demonstrated 
the benefi t of CP. Minor retrospective works have demonstrated the safety of CP in clinical practice. Several prospective randomized trials in-
vestigating this treatment modality are currently underway. However, the whole concept of CP in OMPCa is still shrouded in many unresolved 
issues such as the defi nition of a suitable patient and the role of another form of local therapy targeted to metastases. Purpose: This article aims 
to provide an overview of key published or ongoing studies related to CP in relation not only to functional and oncological results but also to the 
indication criteria and design of individual studies.
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oligometastatic prostate cancer – cytoreductive prostatectomy – local therapy – androgen deprivation therapy
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kumaran et al [24] indikovali ADT u všech 
pacientů, které poté operovali, zatímco 
Heidenreich et al [23] nejprve zahájili ADT 
a CP byla indikována za 6 měsíců jen u pa-
cientů s dobrou bio chemickou odpovědí 
(hladina prostatického specifi ckého an-
tigenu (PSA) < 1 ng/ ml) a radiologickou 
odpovědí (remise nebo stable disease) na 

ních pomůcek) [30]. Největší práce hod-
notící kontinenci po CP (n = 123) udává její 
míru za 12 měsíců od operace 68,1 % [29]. 
Onkologické výsledky se významně neli-
šily, jejich interpretaci ovšem znesnadňují 
velké rozdíly v indikaci systémové léčby. 
Zásadním koncepčním rozdílem se uka-
zuje být otázka v indikování ADT. Sooria-

tují prakticky vůbec. CP tak prokázala jistý 
klinický význam ve snížení výskytu těchto 
komplikací u pacientů s mPCa. Udávaná 
míra kontinence po CP byla nižší než při 
léčbě lokalizovaného onemocnění, kdy 
je udávaná míra kontinence za 12 měsíců 
od operace kolem 91 % (při defi nici kon-
tinence = pacient zcela bez inkontinenč-

Tab. 1. Retrospektivní populační studie hodnotící efekt lokální terapie na onkologické výsledky pacientů s metastatickým kar-

cinomem prostaty.   

Studie Kohorta Intervence Hlavní výsledky

Databáze Surveillance Epidemiology and End Results 

Culp et al 2014 [13] 2004–2010
8 185 M1 pacientů

RP (n = 245)
BT (n = 129)

BLT (n = 7 811)

5leté OS: 
RP (67,4 %; CI 58,7–74,7)
BT (52,6 %; CI 39,8–63,9)
BLT (22,5 %; CI 21,1–23,9) 

(p < 0,001)
LT zlepšuje přežití

Antwi et al 2014 [14] 2004–2010
7 858 M1 pacientů

RP (n = 222)
BT (n = 120)

BLT (n = 7 516)

CSM: 
RP (HR 0,28; CI 0,20–0,39)
BT (HR 0,46; CI 0,33–0,64)

OM: 
RP (HR 0,27; CI 0,20–0,38)
BT (HR 0,43; CI 0,31–0,59)

LT zlepšuje přežití

Satkunasivam et al 2015 [15] 2004–2009
4 069 M1 pacientů

RP (n = 47)
IMRT (n = 88)
CRT (n = 107)

BLT (n = 3 827)

2leté CSM: 
RP (HR 0,58; CI 0,35–0,95)

IMRT (HR 0,43; CI 0,27–0,68)
CRT nezlepšuje CSM

Fossati et al 2015 [16] 2004-2011
8 197 M1 pacientů

LT (RP/BT, n = 628)
BLT (n = 7 569)

u pacientů s předpokláda-
ným 3letým CSM < 40 % pro-

kázáno zlepšení přežití při 
provedení LT

Leyh-Bannurah et al 2017 [17] 2004–2013
13 692 M1 pacientů

RP (n = 313)
BT (n = 161)

BLT (n = 13 218)

CSM po srovnání dle Glea-
sonova skóre, cT, cN a cM 

stagingu:
RP (HR 0,35; CI 0,26–0,46; 

p < 0,001)
BT (HR 0,48; CI 0,35–0,66; 

p < 0,001)
LT zlepšuje přežití

Pompe et al 2018 [18] 2004–2014
13 906 M1 pacientů

RP (n = 375)
BT (n = 175)

BLT (n = 13 356)

3leté CSM:
RP (HR 0,55; CI 0,44–0,70; 

p < 0,001)
BT (HR 0,63; CI 0,49–0,83; 

p < 0,001)
LT zlepšuje přežití u M1a 
i M1b s PSA < 60 ng/ml

ADT – androgen deprivační terapie, BLT – bez lokální terapie, BT – brachyterapie, CRT – konformní radioterapie, CSM – úmrtnost 
specifi cká pro nádor, IMRT – radioterapie s modulovanou intenzitou svazku, LT – lokální terapie, M1 – pacienti s metastatickým 
onemocněním, NLT – bez lokální terapie, OM – celková úmrtnost, OS – celkové přežití, PSA – prostatický specifi cký antigen, RP – ra-
dikální prostatektomie, RT – radioterapie
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„Impact of radical prostatectomy as 
primary treatment in patients with pro-
state cancer with limited bone metasta-
ses (g-RAMPP)“ byla německá studie, ve 
které mělo být randomizováno 452 pa-
cientů na BST vs. BST + CP [34]. Primár-
ním cílem bylo nádor specifi cké přežití 
(cancer specifi c survival – CSS). Studie 
však byla předčasně ukončena po zve-
řejnění výsledků ramene H studie STAM-
PEDE [11], jelikož autoři nepovažovali za 
etické pokračovat, když se novým stan-
dardem léčby stala v této indikaci radio-
terapie, která nebyla součástí protokolu 
studie.

„Testing radical prostatectomy in men 
with oligometastatic prostate cancer 
that has spread to the bone (TRoMbone)“ 
s  registračním číslem ISRCTN15704862 
je britská studie, která zkoumá, zda je 
CP proveditelná a bezpečná u pacientů 

mizovaných studií. V současné době je 
takových studií registrováno celkem 
devět (tab.  3)  [33–41]; jejich výsledky 
však nebyly dosud publikovány.

Nejstarší studie (registrovaná v  roce 
2012  jako NCT01751438) je „Best syste-
mic therapy (BST) or BST plus defi nitive 
treatment (radiation or surgery)“  [33]. 
Jedná se o multi-institucionální studii fáze 
II, která zahrnuje 180 pacientů léčených 
nejlepší systémovou terapií (best system 
therapy – BST) nebo BST a  CP nebo RT 
prostaty. Primárním cílem je PFS. Nábor 
pacientů byl ukončen, výsledky dosud 
nebyly publikovány. Tým autorů kolem 
prof. Chapina z MD Anderson Cancer Cen-
ter (Texas, USA) nicméně pokračuje stu-
dií fáze III: „Southwest Oncology Group 
(SWOG) 1802“, NCT03678025 [39]. Je plá-
nováno zahrnout do této studie 1 273 pa-
cientů; primárním cílem bude OS.

systémovou léčbu. Odložená ADT nebyla 
v  těchto studiích testována. Retrospek-
tivní studie nenašly odpověď na otázku, 
který pacient může nejvíce profitovat 
z CP ve smyslu zlepšení OS. Jediným vo-
dítkem vyplývajícím z těchto prací bylo 
zlepšení přežití do progrese (progression 
free survival – PFS) u pacientů s poklesem 
PSA pod 1  ng/ ml po zahájení neoadju-
vantní ADT, dále u pacientů s mediánem 
předoperačního PSA nižším než 8 ng/ ml 
a u pacientů s tzv. low volume mPCa defi -
novaným dle studie CHAARTED a identi-
fi kovaným pomocí konvenčních zobrazo-
vacích metod [31].

Prospektivní randomizované 

studie

Zásadní poznatky o  potenciálním pří-
nosu CP přinesou až výsledky dobře 
designovaných prospektivních rando-

Tab. 1 – pokračování. Retrospektivní populační studie hodnotící efekt lokální terapie na onkologické výsledky pacientů s meta-

statickým karcinomem prostaty.   

Studie Kohorta Intervence Hlavní výsledky

National Cancer Database 

Rusthoven 
et al 2016 [20]

2004–2012
6 382 M1 pacientů

ADT (n = 5 844)
ADT+ RT (n = 538)

5leté OS: 
RT (HR 0,67; CI 0,57–0,79; 

p < 0,001)
RT signifi kantně 
prodloužila OS

Löppenberg et al 2017 [19] 2004–2012
15 501 M1 pacientů

LT (n = 1 470)
EBRT (n = 1 132)

RP (n = 294)
BT (n = 44)

BLT (n = 14 031)

3leté přežití OM:
LT vs. NLT (69 vs. 54 %; 

p < 0,001)
LT zlepšuje OM

Parikh et al 2017 [21] 2004–2013
6 051 M1 pacientů

LT (n = 827)
RP (n = 622)
RT (n = 205)

BLT (n = 5 224)

5leté OS: 
LT vs. NLT (45,7 vs. 17,1 %; 

p < 0,01)
RP (HR 0,51; CI 0,45–0,59; 

p < 0,01)
RT (HR 0,47; CI 0,31–0,72; 

p < 0,01)

Munich cancer registry

Gratzke et al 2014 [22] 1998–2010
1 538 M1 pacientů

RP (n = 74)
RT (n = 389)

ADT (n = 635)
ostatní (n = 440)

5leté OS:
RP vs. vše ostatní bez RP 

(55 vs. 21 %; p < 0,01)

ADT – androgen deprivační terapie, BLT – bez lokální terapie, BT – brachyterapie, CRT – konformní radioterapie, CSM – úmrtnost 
specifi cká pro nádor, IMRT – radioterapie s modulovanou intenzitou svazku, LT – lokální terapie, M1 – pacienti s metastatickým 
onemocněním, NLT – bez lokální terapie, OM – celková úmrtnost, OS – celkové přežití, PSA – prostatický specifi cký antigen, RP – ra-
dikální prostatektomie, RT – radioterapie
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cer: assessment of novel treatment al-
gorithms (IP2-ATLANTA)“ je další brit-
ská studie registrovaná v roce 2018 jako 
NCT03763253  [40]. Jedná se o  trojra-
mennou studii, ve které je plánováno 
rozdělení 918  pacientů s  mPCa do ra-
mene 1: standardní léčba (standard of 
care – SOC, která není blíže defi nována), 
do ramene 2: SOC + minimálně invazivní 
ablační terapie (= vysoce intenzivní fo-
kusovaný ultrazvuk nebo kryoterapie) 
a  ramene 3: CP nebo RT prostaty, při-
čemž výběr mezi CP a RT bude proveden 
ošetřujícím lékařem s ohledem na mož-
nosti a preference pacienta. K oběma te-
rapiím cíleným na prostatu bude ještě 
možné přidat tzv. metastasis directed 
therapy (MDT), která není v  protokolu 
dále specifi kována. V iniciální fázi bude 
testována proveditelnost randomizace 
a poté bude cílem studie PFS.

Poslední prospektivní randomizova-
nou prací studující efekt CP u  pacientů 
s  mPCa je další šanghajská studie „Tes-
ting radical prostatectomy in Chinese 

na OS a  kvalitu života u  190  pacientů 
s mPCa v porovnání s BST (ADT a doceta-
xel). Pokud se ve fázi II této studie pro-
káže zlepšení přežití bez selhání léčby 
o ≥ 30 %, bude studie pokračovat jako 
fáze III, do níž je plánováno zařazení až 
860 pacientů.

„Cytoreductive prostatectomy ver-
sus cytoreductive prostate irradiation 
as a local treatment option for metasta-
tic prostate cancer: a multicentric feasi-
bility trial (LoMP II)“ je belgická rando-
mizovaná studie registrovaná v  roce 
2018  v  databázi clinicaltrials.gov jako 
NCT03655886 [38]. Tato studie navazuje 
na předchozí studii fáze I, která prokázala 
bezpečnost CP, a jako u jediné studie se 
zde plánuje rozdělení 86 pacientů s mPCa 
do ramene s CP a druhého ramene s RT 
prostaty, čímž tyto dvě metody přímo po-
rovná. Dále je plánováno hodnocení pro-
veditelnosti a doby do vzniku kastračně 
refrakterního onemocnění (CRPC).

„Adjuvant treatments to the local 
tumour for metastatic prostate can-

s mPCa a méně než třemi kostními me-
tastázemi  [35]. Studie porovnává stan-
dardní léčbu (ADT) vs. ADT + CP. Pláno-
vaný počet pacientů je 50. Studie byla 
registrována v roce 2016 a již byla ukon-
čena, nicméně nebyly publikovány její 
výsledky.

„Androgen deprivation therapy or an-
drogen deprivation therapy plus defi -
nitive treatment (radiation or surgery) 
(FUSCC-OMPCa)“ registrovaná jako 
NCT02742675  je šanghajská studie za-
hájená také v roce 2016 [36]. Jejím cílem 
je zjistit PFS a OS u 200 pacientů s mPCa, 
kteří budou randomizováni k  ADT vs. 
ADT  +  CP nebo RT prostaty. Pacienti 
musí mít méně než pět kostních nebo 
uzlinových metastáz a Eastern Coopera-
tive Oncology Group performance sta-
tus 0–1.

„Surgery in metastatic carcinoma of 
prostate (SIMCAP)“ je americká mul-
ticentrická studie registrovaná v  roce 
2018  jako NCT03456843  [37]. V  této 
studii je plánováno testování vlivu CP 

Tab. 2. Retrospektivní klinické studie zkoumající efekt cytoredukční prostatektomie u metastatického karcinomu prostaty.

Studie CP (n) Kontrolní 

skupina (n)

Komplikace 

(Clavien-

-Dindo)

Sledování 

(měs.)

PFS (měs.) CSS OS

Heidenreich 
et al 2015 [23]

23 23 grade 3: 
13 vs. 5,2 %

34,5
vs. 47,1

38,6
vs. 26,5 

p = 0,032

95,6 vs. 84,2 % 
p = 0,043

NA

Sooriakumaran 
et al 2016 [24]

106 nebyla grade 3: 3,8 % 22,8 NA 88,70% NA

O‘Shaughnessy 
et al 2017 [25]

20 nebyla grade 3: 15 % 47 40 % NA 90 %

Steuber et al 
2017 [26]

43 40 7 vs. 35 % 32,7
vs. 82,2

CP 
HR 1,49 

(0,58–3,83) 
p = 0,408

NA bez rozdílu
(p = 0,25)

Poelaert et al 
2017 [27]

17 29 grade 3: 
0 vs. 17,2 %

24 0 vs. 14 % 2leté CSS: 
100 % u obou

2leté OS: 
100 % u obou

Jang et al 2018 
[28]

38 41 grade 3: 
5,3 vs. 26,8 %

40 75 vs. 28
p = 0,008

nedosažen vs. 40 
p = 0,002

NA

Heidenreich 
et al 2018 [29]

113 nebyla grade 3: 9,7 % 53,6 5leté PFS: 
57 %

5leté CSS: 80,5 5leté OS: 80 %

Gandaglia et al 
2018 [32]

11 nebyla grade 3: 18 % 63 7leté PFS: 
45 %

7leté CSM: 82% NA

CSM – úmrtnost specifi cká pro nádor, CSS – přežití specifi cké pro nádor, měs. – měsíce, n – počet pacientů, NA – nebylo ve studii 
hodnoceno, OS – celkové přežití, PFS – přežití bez progrese, RP – radikální prostatektomie 
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Detekce metastáz a jejich počet

Dosud neexistuje obecně platná de-
finice OMPCa. Většina studií definuje 
OMPCa jako max. tři, čtyři nebo pět vi-

i  RT, je v  této studii plánováno zařazení 
120 pacientů do ramene SOC vs. SOC + CP. 
Cílem této studie je určení času do CRPC 
a testování kvality života pacientů.

men with prostate cancer and oligome-
tastases to the bone“ registrovaná v roce 
2019  (NCT03988686)  [41]. Na rozdíl od 
FUSCC-OMPCa  [36], která bude testovat 

Tab. 3. Prospektivní randomizované studie zkoumající cytoredukční prostatektomii u metastatického karcinomu prostaty.

Studie Počet 

pacientů

Objem 

metastatic-

kého postižení

Intervence Sledované 

výsledky

Způsob detekce 

metastáz

Best systemic therapy (BST) or BST plus 
defi nitive treatment (radiation or sur-
gery), NCT01751438 studie fáze II [33]

180 nedefi nován, 
jakýkoliv M1

BST vs. BST + 
CP nebo RT 

prostaty 

PFS konvenční 
metody*

Impact of radical prostatectomy as pri-
mary treatment in patients with pro-
state cancer with limited bone metasta-
ses (g-RAMPP), NCT02454543 [34]

452 ≤ 5 kostních me-
tastáz, jakýkoliv 
počet metastáz 
v lymfatických 

uzlinách

BST vs. BST + CP primární: CSS, 
sekundární: PFS, 
OS, progrese do 

CRPC, QoL

konvenční 
metody* nebo 

PET metody

Testing radical prostatectomy in men 
with oligometastatic prostate cancer 
that has spread to the bone (TroMBone), 
ISRCTN15704862 [35]

50 ≤ 3 kostní 
metastázy 

standardní 
léčba vs. 

standardní 
léčba + CP

primární: 
proveditelnost

sekundární: 
progrese do CRPC

konvenční 
metody* nebo 

PET metody

Androgen deprivation therapy or an-
drogen deprivation therapy plus defi -
nitive treatment (radiation or surgery) 
(FUSCC-OMPCa), NCT02742675, studie 
fáze II [36] 

200 ≤ 5 kostních me-
tastáz, jakýkoliv 
počet metastáz 
v lymfatických 

uzlinách

ADT vs. ADT + 
CP/RT

primární: PFS, 
sekundární: 
OS, čas do 

biochemické 
progrese, QoL

konvenční 
metody* 

Surgery in metastatic carcinoma of pro-
state (SIMCAP), NCT03456843 [37]

190 nedefi nován, 
jakýkoliv M1a-b

BST vs. BST + CP primární: OS 
sekundární: QoL

konvenční 
metody*

Cytoreductive prostatectomy versus 
cytoreductive prostate irradiation as 
a local treatment option for metastatic 
prostate cancer: a multicentric feasibility 
trial (LoMP II), NCT03655886 [38]

86 nedefi nován, 
jakýkoliv M1

CP vs. RT 
prostaty

primární: 
proveditelnost 
sekundární: čas 

do CRPC

konvenční 
metody*

Southwest Oncology Group (SWOG) 
1802, NCT03678025, studie fáze III [39]

1 273 nedefi nován, 
jakýkoliv M1

standardní 
léčba vs. 

standardní 
léčba + CP/RT 

prostaty 

primární: OS 
sekundární: PFS

konvenční 
metody*

Adjuvant treatments to the local tumour 
for metastatic prostate cancer: assess-
ment of novel treatment algorithms 
(IP2-ATLANTA), NCT03763253 [40]

918 nedefi nován, 
jakýkoliv M1

standardní 
léčba vs. stan-
dardní léčba + 
HIFU/kryo-te-
rapie + PLND 
vs. standardní 
léčba + CP/RT 

prostaty

pilotní fáze: 
proveditelnost 

fáze II: PFS

konvenční 
metody* nebo 

PET metody

Testing radical prostatectomy in Chinese 
men with prostate cancer and oligome-
tastases to the bone, NCT03988686 [41]

120 ≤ 3 kostní 
metastázy 

ADT vs. ADT 
+ CP

primární: čas do 
CRPC sekundární: 

QoL

konvenční 
metody nebo 
PET metody

* kostní scintigrafi e s 99mTc-methylendifosfonátem, CT břicha a pánve nebo MR
ADT – androgen deprivační terapie, BST – nejlepší systémová terapie, CP – cytoredukční prostatektomie, CRPC – kastračně rezis-
tentní karcinom prostaty, CSS – přežití specifi cké pro nádor, HIFU – vysoce intenzivní fokusovaný ultrazvuk, M1 – pacienti s meta-
statickým onemocněním, OS – celkové přežití, PFS – přežití bez progrese, PLND – pánevní lymfadenektomie, QoL – kvalita života, 
RT – radioterapie prostaty
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témovou léčbu jako agonistu hormonu 
uvolňujícího luteinizační hormon s an-
tiandrogeny „starší“ generace (fl utamid, 
bikalutamid, nilutamid), které je možné 
podat do 6 měsíců před CP. Druhá čínská 
studie NCT03988686  umožňuje podat 
pouze ADT, a to až 12 měsíců před ope-
rací. Další tři studie (g-RAMPP, SIMCAP 
a SWOG 1802) umožňují kombinaci ADT 
a chemoterapie s docetaxelem, přičemž 
je možné tuto léčbu podat půl roku před 
CP.

Závěr

V současné době probíhá velké množ-
ství studií zkoumajících kombinaci systé-
mové a lokální léčby (operace, radiotera-
pie) mPCa. LT se díky novým poznatkům 
stává doplňujícím prvkem v pestré mo-
zaice terapeutických možností tohoto 
onemocnění. CP, na rozdíl od RT, zatím 
na výsledky velkých randomizovaných 
studií čeká. Její aplikace je tak stále, 
i přes ně kte ré důkazy o její prospěšnosti, 
experimentální. Probíhající randomizo-
vané studie přinesou spoustu nových 
poznatků, jejich interpretace a  přenos 
do klinické praxe však vzhledem k rozdíl-
nému designu studií a rozdílům ve sta-
novených cílech nebude snadná. Prosta-
tektomie tak stále hledá svoje uplatnění 
u  pokročilejších stadií karcinomu pro-
staty. Další formou LT je MDT, jejíž role 
je také předmětem rozsáhlého výzkumu 
a  která slibuje zlepšení funkčních vý-
sledků a přežití u pacientů s mPCa. Jakou 
kombinaci všech těchto modalit u mPCa 
zvolit, není v tuto chvíli jasné.
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Summary
Background: Primary peritoneal carcinoma (PPC) at presentation often masquerades as epi-
thelial ovarian carcinoma (OC) but behaves diff erent with respect to treatment response, re-
currence patterns and has inferior outcomes. The objective of this study is to compare the 
clinicopathological features and survival outcomes of PPC and OC. Methods: Prospectively 
maintained database of patients presenting to the gynecologic oncology department at a ter-
tiary hospital was reviewed between 1st January 2010 and 31st December 2020. A compara-
tive analysis of high-grade serous stage III/ IV PPC and OC was done. Demographics, treatment 
details, complications and survival outcomes were collected from electronic medical records. 
Results: 151 OC and 69 PPC patients were included. A higher proportion of women with PPC 
had reduced performance status prior to hysterectomy with salpingo-oophorectomy, a shor-
ter symptom to treatment interval, and large volume ascites. A signifi cantly lower number of 
women with PPC (4.3 vs. 46.1%; P < 0.001) underwent primary cytoreduction, had a lower me-
dian surgical complexity score (3 vs. 4; P < 0.001) but higher recurrence rates (66.7 vs. 47.0%; 
P = 0.041) as compared to the patients with OC. The median progression-free survival (PFS) was 
18 (15–20) months in PPC and 23 (17–28) months in OC patients (log-rank P = 0.034), while the 
median overall survival (OS) was similar (44 vs. 48 months; log-rank P = 0.696). The presence 
of extraperitoneal disease and interval cytoreduction was associated with shorter PFS. Subop-
timal cytoreduction and delay in adjuvant chemotherapy beyond 6 weeks post-surgery was 
associated with reduced OS. Conclusion: PPC is an aggressive disease with lower PFS compared 
to OC. Commonly presenting with large volume carcinomatosis, it is not amenable for primary 
cytoreduction, making the usage of neoadjuvant chemotherapy a common practice and prag-
matic approach.

Key words
primary peritoneal carcinoma – ovarian carcinoma – survival outcomes – clinicopathological 
characteristics
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Introduction 

Primary peritoneal carcinoma (PPC) is an 
aggressive malignant epithelial tumor 
involving diff use abdominal peritoneal 
carcinomatosis, placed alongside epi-
thelial ovarian and fallopian tube cancer 
under the broader spectrum of Mulle-
rian carcinoma. It bears close histolog-
ical and clinical resemblance to epithe-
lial ovarian carcinoma (OC) but with 
the absence of a demonstrable primary 
ovarian tumor [1,2]. 

PPC occurs at approximately one 
tenth the frequency of epithelial OC 
with an age-adjusted incidence rate of 
0.68  per 100,000, respectively  [1]. Ini-
tially considered a rare entity, PPC inci-
dence has shown a  dramatic increase 
over the last decade and is usually as-
sociated with late dia gnosis and a dis-
mal prognosis  [1–4]. While earlier re-
ports indicated that PPC was due to 
malignant transformation of coelomic 
epithelium, recent research suggests 
serous tubal intraepithelial carcinoma 
(STIC) as a potential precursor lesion of 
ovarian, fallopian tube, and peritoneal 
carcinoma [5,6]. However, many studies 
have not found any STIC lesion in pa-
tients with PPC, even on application of 
SEE-FIM (sectioning and extensively ex-
amining the fi mbriated end of the fallo-
pian tube) protocol. Thus, PPC may have 
a multiclonal origin [7].

Opinions remain divided on whether 
PPC is a distinct entity or a phenotypic 

variant of OC. There are some differ-
ences in etiological factors, risk factor 
profi les, tumor bio logy, and treatment 
responses [6,8,9]. Studies analyzing clin-
ical outcomes have produced inconsis-
tent results with the survival of PPC pa-
tients being better [10], similar [11–16], 
or worse  [4,9,17–19] compared to pa-
tients with advanced serous OC. 

There are few descriptive studies on 
PPC, and most of them have focused on 
the Western population. The study in-
tends to better understand this disease 
entity by exploring its various aspects in 
an Indian setup. As this is a retrospective 
analysis, we have used the Gynecologic 
Oncology Group (GOG) ’93 criteria to de-
fi ne PPC: 
•  both ovaries of normal size or enlarged 

by benign process; 
•  extra ovarian site involvement greater 

than ovarian surface involvement; 
•  ovarian component with cortical 

tumor invasion less than 5 × 5 mm [2].

The primary objectives of our study 
were:
•  to compare and analyze the clinico-

pathological characteristics of primary 
peritoneal carcinoma (PPC) and ova-
rian carcinoma (OC); 

•  to determine and compare the median 
PFS and median OS in both groups.

The secondary objective was to de-
termine the prognostic factors inde-

pendently aff ecting survival and disease 
progression.

Materials and methods 

A retrospective comparative analysis 
was done between PPC and OC patients 
after obtaining Institutional Review 
Board approval. A  prospectively main-
tained clinical database was reviewed 
for patients who started treatment for 
a  dia gnosis of OC and PPC between 
1st January 2010 and 31st June 2020. Pa-
tient consent was waived off  as it was 
a retrospective study. Patients were fol-
lowed up until 31st December 2020.

Inclusion criteria

•  All patients with FIGO (International 
Federation of Gynecology and Obste-
trics) stage III/ IV PPC with high-grade 
serous histology. Patients underwent 
treatment in our institution – primary 
debulking surgery (PDS) or neoadju-
vant chemotherapy (NACT) followed 
by interval debulking surgery (IDS). 
Adjuvant treatment was taken either 
in our institute or if taken outside, de-
tails were known. 

•  GOG ’93 criteria were used on imaging 
before treatment to defi ne PPC follo-
wed by surgico-pathological correla-
tion to confi rm the dia gnosis as done 
in previously published data [2,3,17].

•  The comparison group included pa-
tients with high-grade serous ovarian 
carcinoma, FIGO stage III/ IV. 

Souhrn
Východiska: Primární peritoneální karcinom (primary peritoneal carcinoma – PPC) se často projevuje jako epiteliálne ovariální karcinom (ovarian 
carcinoma – OC), ale chová se jinak ve smyslu odpovědi na léčbu a výskytu rekurence a má horší výsledky. Cílem této studie je srovnání klinicko-
-patologických vlastností a výsledků vztahujících se k přežití u PPC a OC. Metody: Byla revidována prospektivně vedená databáze pacientek, které 
se dostavily na oddělení gynekologické onkologie specializované nemocnice v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2020. Byla provedena 
komparativní analýza vysokostupňových serózních PPC a OC stadia III/ IV. Z elektronických lékařských záznamů byly shromážděny demografi cké 
charakteristiky a data o léčbě, komplikacích a výsledcích z hlediska přežití. Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 151 pacientek s OC a 69 pacientek 
s PPC. U žen s PPC bylo vyšší procento těch, které měly před hysterektomií se salpingo-ooforektomií snížený výkonnostní status, kratší interval 
od symptomů k léčbě a velký objem ascitu. Významně méně žen s PPC (4,3 vs. 46,1 %; p < 0,001) podstoupilo primární cytoredukci a mělo nižší 
medián skóre operační komplexity (3 vs. 4; p < 0,001), ale vyšší procento rekurence (66,7 vs. 47,0 %; p = 0,041), a to v porovnání s pacientkami 
s OC. Medián přežití bez progrese (progression-free survival – PFS) byl u pacientek s PPC 18 (15–20) měsíců a u OC 23 (17–28) měsíců (log-rank 
p = 0,034), zatímco medián celkového přežití (overall survival – OS) byl podobný (44 vs. 48 měsíců; log-rank p = 0,696). Extraperitoneální one-
mocnění a intervalová cytoredukce byla spojena s kratším PFS. Při suboptimální cytoredukci a opožděné adjuvantní chemoterapii podané déle 
za > 6 týdnů od operace bylo pozorováno kratší OS. Závěr: PPC je agresivní onemocnění, u kterého je v porovnání s OC kratší PFS. Jelikož se PPC 
obvykle projevuje karcinomatózou o vysokém objemu, není u něj vhodná primární cytoredukce. Obvyklým postupem a zároveň pragmatickým 
přístupem k léčbě je využití neoadjuvantní chemoterapie. 

Klíčová slova
primární peritoneální karcinom – ovariální karcinom – výsledky přežití – klinicko-patologické charakteristiky
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the outpatient Department of Gyneco-
logic Oncology at our hospital, out of 
which 637  (565  patients with OC and 
72 with PPC) were admitted for surgical 
management (Scheme 1). After exclud-
ing patients who did not fi t the inclu-
sion criteria, 151 primary OC and 69 PPC 
cases of high-grade serous stage III/ IV 
disease were included in the study. The 
demographic and clinical characteristics 
of patients are presented in Tab. 1.

At presentation, patients with PPC 
had an inferior performance status 
(P < 0.001), higher rates of prior hyster-
ectomy with salpingo-oophorectomy 
(P  =  0.026), shorter symptom to treat-
ment interval (P = 0.028), and large vol-
ume ascites (P < 0.001). OC patients with 
a history of hysterectomy with bilateral 
salpingo-oophorectomy were found to 
have ovarian/ fallopian tube remnant 
tissues on surgicopathological review 
after surgery, while no such remnants 
were found in PPC patients with a simi-
lar history. BRCA1 and BRCA2 gene mu-
tation testing was done in 32  OC and 
15 PPC patients (as per consent given), 
out of which 7 (21.9%) OC and 4 (26.7%) 
PPC patients were found to be positive 
for either BRCA1  or BRCA2  (P  =  0.823). 

Statistical significance was placed at 
P < 0.05.

Adjuvant treatment was considered 
delayed if the time interval between sur-
gical cytoreduction and the fi rst cycle of 
adjuvant chemotherapy was more than 
6 weeks [20,21].

PFS was calculated from the date of 
starting treatment (fi rst chemotherapy 
cycle or primary surgery) to the fi rst re-
currence/ start of the second-line treat-
ment. Recurrence was defined as ra-
diological evidence of disease. OS was 
calculated from the date of the first 
treatment to death due to any cause. Pa-
tients without an event were censored 
at the date of the last follow-up.

Kaplan-Meier curves were drawn, and 
the log-rank test was used for comparison. 
Univariate Cox regression was used to as-
sess the eff ect of tumor site (ovarian/ peri-
toneal), age, Eastern Cooperative Oncol-
ogy Group (ECOG) performance status, 
treatment modality (PDS/ IDS), residual 
tumor, and adjuvant treatment on survival 
followed by multivariate analysis.

Results

During this study period, 1,166 patients 
with epithelial malignancy were seen in 

Exclusion criteria

All patients with PPC/ OC early-stage 
disease, non-serous histology, or pri-
mary treatment taken outside of our in-
stitution were excluded.

Sample size calculation

A case-control study by Eisenhauer EL [18]
was used as a reference to calculate the 
sample size based on statistically diff er-
ent OS (PPC HR 1.54; P  <  0.001) in the 
two groups (PPC, OC). We were required 
to analyze 122 OC and 61 PPC patients 
(2 : 1 ratio) to achieve clinically relevant 
results of statistical signifi cance.

Data analysis

The data were entered and analyzed 
using  SPSS 25  (IBM, Armonk, NY, USA) 
software. Independent t-test was used 
for continuous variables (age, body mass 
index, performance status, serum albu-
min, symptom to treatment interval, 
CA-125 levels, peritoneal carcinoma-
tosis index, Aletti’s surgical complexity 
score) and Chi-square test for categori-
cal variables (last child birth > 35 years, 
family history, tubal ligation, previous 
hysterectomy, ascites, adjuvant treat-
ment, BRCA status, platinum response). 

Scheme 1. STROBE fl ow diagram highlighting ovarian carcinoma and primary peritoneal carcinoma patient selection using the Gy-

necologic Oncology Group ’93 criteria.

1,166 outpatient epithelial malignancy cases (1st January 2010 to 31st June 2020)

last follow-up – 31st December 2020

subjected to analysis

637 admitted for surgical management

565 epithelial ovarian carcinoma patients

151 high grade serous ovarian carcinoma 
(stage III/IV)

414 excluded
• other histology
• stage I/II
• primary treatment elsewhere

STROBE – strengthening the reporting of observational studies in epidemiology

72 patients with primary peritoneal carcinoma

69 high grade serous primary peritoneal carcinoma 
(stage III/IV)

3 excluded
•  neoadjuvant chemotherapy 

elsewhere



66

PRIMARY PERITONEAL CARCINOMA AND OVARIAN CARCINOMA  A TENYEAR COMPARATIVE ANALYSIS

Klin Onkol 2022; 35(1): 63– 71

Tab.  2  highlights the characteris-
tics of the treatment received. A signif-
icantly higher number of patients with 

dominal wall, while the one patient with 
stage IVb PPC had supraclavicular node 
involvement.

The most common site involved in 
stage IVb OC was liver parenchyma, fol-
lowed by supraclavicular node and ab-

Tab. 2. Univariate analysis comparing the treatment received, surgical complexity, adjuvant chemotherapy received by ovarian 

carcinoma and primary peritoneal carcinoma patients.   

OC (N = 151) PPC (N = 69) P-value

Primary cytoreduction 70 (46.1%) 3 (4.3%) < 0.001

Median number of NACT cycles (± SD) 3 (2–6) 3 (2–6) 0.410

Intraoperative PCI score (± SD) 9.4 (± 4.8) 7.8 (± 5.7) 0.030

Median Aletti score 4 (1–12) 3 (1–8) < 0.001

Optimal cytoreduction 120 (79.5%) 52 (75.3%) 0.171

Additional procedures

• lymph node dissection 69 (45.4%) 17 (24.6%) 0.002

• diaphragm stripping/resection 35 (23.0%) 12 (17.4%) 0.222

• small bowel resection/anastomosis 10 (6.6%) 0 (0%) 0.022

• large bowel resection/anastomosis 29 (19.1%) 1 (1.45%) 0.002

• bowel diversion 19 (12.5%) 1 (1.45%) 0.004

• peritonectomy 39 (25.7%) 12 (17.4%) 0.118

• splenectomy 5 (3.29%) 1 (1.45%) 0.101

• HIPEC 3 (1.9%) 7 (10.1%) 0.029

• adjuvant chemotherapy 137 (90.1%) 61 (88.4%) 0.512

• delayed /no adjuvant 50 (33.1%) 20 (28.9%) 0.261

HIPEC – hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, NACT – neoadjuvant chemotherapy, OC – ovarian carcinoma, PCI – perito-
neal carcinomatosis index, PPC – primary peritoneal carcinoma, SD – standard deviation   

Tab. 1. Univariate analysis comparing the baseline demographic and clinical characteristics of ovarian carcinoma and primary 

peritoneal carcinoma. 

OC (N = 151) PPC (N = 69) P-value

Mean age (years ± SD) 49.0 (± 10.0)                     52.0 (± 9.0) 0.119

Mean BMI (kg/m2 ± SD) 24.0 (± 4.0) 25.3 (± 5.0) 0.861

Median parity (± SD) 2 (0–7) 3 (0–7) 0.311

Last child birth at > 35 years 11 (7.2%) 7 (10.4%) 0.365

Family h/o breast/ovarian cancer 12 (7.9%) 8 (11.6%) 0.258

H/o hysterectomy with BSO 2 (1.3%) 9 (13.0%) 0.026

H/o tubal ligation 69 (45.4%) 29 (42.0%) 0.377

Median ECOG status (± SD) 1 (0–3) 1 (0–3) < 0.001

Mean CA-125 (U/mL ± SD) 1,680 (± 2,290) 2,171 (± 2,900) 0.100

Severe ascites (> 3 L) 94 (48.0%) 64 (92.7%) < 0.001

Mean symptom to treatment interval (months ± SD) 4 (± 4.5) 2 (± 1.9) 0.028

Mean albumin levels (g/dL ± SD) 3.8 (± 0.5) 3.5 (± 0.5) 0.433

BMI – body mass index, BSO – bilateral salpingo-oopherectomy, ECOG – Eastern Cooperative Oncology Group, H/o – history of, 
OC – ovarian carcinoma, PPC – primary peritoneal carcinoma, SD – standard deviation   
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In the univariate Cox regression model 
with OS as the endpoint, increasing age 
(HR 1.03; P = 0.031), poor performance 
status (HR 1.82; P = 0.005), interval cy-
toreduction (HR 2.24; P  =  0.009), sub-
optimal debulking (HR 1.85; P < 0.001) 
and delayed or no adjuvant treatment 
(HR 2.00; P = 0.006) increased the risk of 
early death.

In the univariate Cox regression model 
with PFS as the endpoint, PPC (HR 1.48; 
P  =  0.032), increasing age (HR  1.02; 
P  =  0.036), interval cytoreduction 
(HR 2.55; P < 0.001), sub-optimal debulk-
ing (HR 1.46; P < 0.001) and higher stage 
(HR 1.59; P < 0.001) increased the risk of 
progression.

In multivariate Cox regression anal-
ysis (Tab.  4), after controlling for in-
dependent variables, suboptimal cy-
toreduction (HR 2.62; P  <  0.001) and 
delayed or no adjuvant treatment 
(HR 1.69; P = 0.044) had a signifi cant im-
pact on OS while a shorter PFS was as-
sociated with interval debulking surgery 
(HR 2.18; P = 0.002), suboptimal debulk-
ing (HR 1.4; P < 0.001) and higher stage 
(HR 1.446; P = 0.022).

While comparing only patients who 
had undergone interval debulking post 
neoadjuvant chemotherapy in the two 
groups (Fig. 2), PPC and OC patients 
had similar PFS and OS). In multivariate 
analysis, only suboptimal cytoreduc-

71 (47.0%) OC patients (P = 0.041). Sec-
ondary cytoreduction was possible in 
only 5 (3.29%) OC and one (1.45%) PPC 
patient at the time of recurrence. Eight 
(12.7%) OC patients were found to have 
a platinum-resistant disease recurrence 
(within 6 months of completion of adju-
vant chemotherapy) compared to 2 (3%) 
patients in the PPC group (P = 0.145). 

On subgroup analysis, comparing pa-
tients with IDS across the groups, the Al-
etti surgical complexity score was sig-
nifi cantly higher for OC. No signifi cant 
diff erence was found in other treatment 
variables.

Parietal peritoneum and bowel se-
rosa followed by lymph nodes were the 
most commonly involved sites in OC re-
currence, while parietal/ pelvic visceral 
peritoneum and bowel mesentery in-
volvement was more common in PPC re-
currence (Tab. 3). 

Survival analysis

PPC and OC patients had similar OS 
(44  vs. 48  months; P  =  0.696) at a  me-
dian follow-up of 23  (4–60) months 
and 23  (1–62) months, respectively, 
while PFS was inferior for PPC patients 
(18  vs. 23  months, P  =  0.034) as high-
lighted in Fig. 1. At 3 years, the estimated 
PFS was 18% for the PPC group and 39% 
for the OC group, while the estimated 
OS was 59% and 66%, respectively.

PPC underwent neoadjuvant chemo-
therapy followed by interval cytoreduc-
tion (P < 0.001) compared to OC patients 
with rates of optimal debulking (residual 
disease < 1 cm) being similar. The me-
dian gap between the last neoadjuvant 
and fi rst adjuvant chemotherapy of ap-
proximately 8 weeks was similar in both 
groups. The number of patients receiv-
ing no/ delayed adjuvant treatment due 
to any reason (delayed post-operative 
recovery, default, logistic issues) also did 
not diff er signifi cantly between the two 
groups.

The Aletti surgical complexity score 
was higher for OC patients (P  <  0.001) 
considering the higher rate of primary 
cytoreduction. Patients with carcinoma 
ovary were found to have a signifi cantly 
higher rate of lymph node dissection 
(P  =  0.002), bowel resection/ anasto-
mosis (P = 0.022), and bowel diversion 
(P  =  0.004). Hyperthermic intraperito-
neal chemotherapy (HIPEC) post opti-
mal interval cytoreduction was given to 
3 (1.9%) OC and 7 (10.0%) PPC patients 
(P = 0.029).

Of those who had suboptimal cy-
toreduction, the most common sites 
of residual disease were the bowel ser-
osa/ mesentery and diaphragm in both 
groups. Forty-six (66.7%) PPC patients 
had disease recurrence/ progression 
within the study period compared to 

Tab. 3. Univariate analysis comparing the features of disease recurrence in ovarian carcinoma and primary peritoneal 

carcinoma.

OC (N = 151) PPC (N = 69)              P-value

Median follow-up (months) 23 (1–62) 23(4–60) 0.684

Recurrence/progression 71 (47.0%) 46 (66.7%) 0.041

Platinum resistant relapse 8 (12.7%) 2 (3.0%) 0.145

Secondary cytoreduction 5 (3.29%) 1 (1.45%) 0.332

Sites of recurrence

• peritoneum (parietal/bowel serosa/pelvic visceral) 40 (26.5%) 30 (43.4%) 0.080

• lymph nodes 31 (20.5%) 10 (14.5%) 0.011

• bowel mesentery 20 (13.2%) 11 (15.1%) 0.124

• pelvic/local recurrence 20 (13.2%) 4 (5.7%) 0.014

• abdominal wall 2 (1.3%) 1 (1.4%) 0.412

• upper abdomen (biliary tract, spleen, lesser sac, stomach) 12 (7.9%) 7 (10.4%) 0.321

• distant ( brain, bone, lung) 4 (2.6%) 1 (2.5%) 0.101
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Fig. 1. Kaplan Meier curves. A) Overall survival, PPC vs. OC; B) progression-free survival, PPC vs. OC.

OC – ovarian cancer, PPC – primary peritoneal cancer

Tab. 4. Multivariate Cox regression model for overall survival and progression-free survival including prognostic factors and

treatment variables found signifi cant on univariate Cox regression model.    

                 Overall survival 

multivariate analysis                

Progression free survival

multivariate analysis

HR 95% CI, P-value HR 95% CI, P-value

Site

• ovary 1.00

• peritoneum 1.04 0.69–1.56, 0.857

Age 1.02 0.99–1.05, 0.133 1.01 0.99–1.03, 0.169

ECOG 1.30 0.83–2.04, 0.248

Treatment

• PDS 1.00 1.00

• IDS 1.54 0.79–2.96, 0.213 2.18 1.31–3.61, 0.002

Cytoreduction

• optimal 1.00 1.00

• suboptimal 2.62 1.57–4.37, < 0.001 1.42 1.16–1.74, 0.001

Adjuvant chemotherapy

• complete 1.00

• delayed/no 1.69 1.02–4.37, < 0.001

Stage

• III 1.00

• IV 1.50 1.09–2.26, 0.049

ECOG – Eastern Cooperative Oncology group, IDS – interval debulking surgery, PDS – primary debulking surgery

A B
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debulking were found to be similar in 
both. Though used less frequently, HIPEC 
post optimal interval cytoreduction was 
used more often in PPC patients. Consid-
ering the lack of sizeable prospective ev-
idence, toxicity profi le, and fi nancial bur-
den, HIPEC could be a  feasible option 
only in a selective group of patients in 
primary settings and is currently recom-
mended in interval settings with perito-
neal carcinomatosis [24,25].

Data on survival differences have 
been incongruous with some recent 
studies quoting an inferior overall and 
PFS for PPC patients, while others have 
not found any significant difference 
between the two groups. We found 
that although OS was similar for both 
groups, patients with PPC had an infe-
rior PFS. However, on multivariate re-
gression analysis, the primary site of 
origin was not a  signifi cant independ-
ent covariate. Tab. 5 highlights the sur-
vival outcomes of diff erent comparative 
studies on OC and PPC, lending sup-
port to our results. Interval debulking, 
suboptimal cytoreduction, and higher 
stage increased the hazard for recur-
rence while residual disease  >  0.5 cm 
and delayed/ lack of adjuvant treatment 
had a signifi cant negative impact on OS 
[9,17,26,27].

high-grade serous OC and PPC, no STIC 
lesions were identifi ed despite extensive 
examination of the fallopian tubes [5,7]. 
We noticed in our study that nine pa-
tients had developed PPC many years 
after bilateral salpingo-oophorectomy 
was done for a  benign cause. The fre-
quency of WT1/ PAX8 protein mutation 
was found to be similar in both groups, 
although different patterns of loss of 
heterozygosity have been quoted in the 
past [5,7]. Hence the possibility of a mul-
tifocal origin of PPC cannot be ruled out.

In this study, patients with PPC had 
a  poorer ECOG performance status, 
a shorter symptom to treatment interval, 
and severe ascites, which was in corrob-
oration with the existing data  [2,5,17]. 
The frequency of BRCA1/ 2 mutation was 
similar in both groups indicating that 
PPC could be a part of hereditary breast 
and OC syndrome [2,23].

A signifi cantly higher number of pa-
tients (96.4%) with PPC underwent in-
terval cytoreduction after neoadjuvant 
chemotherapy compared to OC pa-
tients. A lower performance status, high 
volume ascites, low albumin levels, and 
questionable resectability of diffuse 
peritoneal disease precluded optimal 
cytoreduction of disease burden in up-
front surgery [17]. The rates of optimal 

tion remained signifi cantly associated 
with an increased risk of recurrence 
(HR 1.72; 95% CI 1.04–2.83; P  =  0.035) 
and shorter OS (HR 2.67; 95% CI 1.34–
5.16; P  =  0.005) while increasing time 
interval between last neoadjuvant and 
fi rst adjuvant chemotherapy increased 
the risk of death (HR 1.12; 95% CI 1.01–
1.25; P = 0.040)

Discussion

First described by Swerdlow in 1959 [22], 
primary peritoneal carcinoma is still con-
sidered an enigma and one of the most 
challenging malignancies to treat. From 
the origin to the treatment response, all 
aspects of PPC have been a  subject of 
immense debate and discussion. Our 
study explores the various aspects of 
PPC in an Indian population through 
a  detailed comparative analysis with 
the histologically and often clinically 
indistinguishable advanced ovarian 
malignancy.

Earlier studies have favored a  com-
mon embryonic origin for serous PPC 
and OC through the malignant transfor-
mation of the coelomic epithelium [2], 
while the recent evidence traces it back 
to STIC lesions in the distal fallopian 
tube [5,6]. However, several studies have 
found that in 30–60% of cases of both 
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outcomes. Newer treatment should look 
at intensifi cation of preoperative che-
motherapy beyond three cycles and use 
of novel agents as maintenance therapy.
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CASE REPORT

Rapidly progressive squamous cell 

lung cancer with MET exon 14 skipping 

mutation metastasized to atypical bone sites – 

a case report

Rychle progredující spinocelulární karcinom plic se skipping 
mutací MET exonu 14 metastazoval do atypických míst v kostech – 
kazuistika

Nishino K.1, Hattori S.2, Kodama Y.2, Sasatani Y.1, Satoh H.1
1 Division of Respiratory Medicine, University of Tsukuba, Mito Medical Center, Mito, Ibaraki, Japan
2 Division of General Medicine, University of Tsukuba, Mito Medical Center, Mito, Ibaraki, Japan

Summary
Background: The mesenchymal-epithelial transition factor (MET) exon 14 skipping mutation 
has recently emerged as a driver gene in non-small cell lung cancer (NSCLC) in clinical practice. 
Clinical trials of several MET inhibitors have shown the eff ectiveness of MET inhibitors in NSCLC 
patients with MET exon 14 skipping mutation. To the best of our knowledge, however, there 
was no patient with sole MET exon 14 skipping mutation who progressed rapidly and had 
a poor prognosis. Case: A 61-year-old man presented with pain in the dorsum of the left foot 
and in the left elbow. Chest CT revealed a mass in the right lower lobe of the lung, and FDG-
PET showed metastases in the ribs, thoracic vertebra, left elbow, and left metacarpal bone. 
Corrected calcium level was elevated up to 14.1 mg/ dL. The histopathology of the transbronchial 
bio psy specimen was morphologically consistent with squamous cell carcinoma. MET exon 
14 skipping mutation was positive in Oncomine Dx Target Test Multi-CDx system. Within a few 
weeks of admission, the patient‘s respiratory condition rapidly deteriorated carcinomatous 
lymphangiosis and died of acute respiratory failure one month after admission. In this patient, 
bone metastases to atypical sites and hypercalcemia were also observed. Conclusion: Chest 
physicians should be noted that there might be rapidly progressive fatal patients among those 
with MET exon 14 skipping mutations.

Keywords
rapid progression – squamous cell lung cancer – MET exon 14 skipping mutation – bone me-
tastasis – hypercalcemia
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Introduction

Treatment of advanced non-small cell 
lung cancer (NSCLC) has dramatically 
improved due to development of driver 
gene targeted tyrosine kinase inhibi-
tors (TKIs)  [1]. As one of the treat able 
driver mutations in NSCLC patients, the 
mesenchymal-epithelial transition fac-
tor (MET) exon 14  skipping mutation 
has recently emerged in clinical prac-
tice [2,3]. Clinical trials of several MET in-
hibitors have shown the eff ectiveness of 
MET inhibitors in NSCLC patients with 
MET exon 14  skipping mutation  [4,5]. 
NSCLC patients with MET exon 14 skip 
gene are known to have a  higher me-
dian age and a higher proportion of pa-
tients with a  history of smoking than 

those in NSCLC patients with other 
driver genes  [4,5]. Very recently, rapid 
progressed case in a  NSCLC patient 
with both MET exon 14  skipping mu-
tation and epidermal growth factor re-
ceptor (EGFR) exon 20 insertion was re-
ported  [6]. It was unclear which driver 
gene was more involved in the rapid 
progression of this patient. To the best of 
our knowledge, however, there was no 
patient with sole MET exon 14 skipping 
mutation who progressed rapidly and 
had a poor prognosis. In this patient, we 
found metastasis to atypical bone sites 
and hypercalcemia. We show herein 
a case with a MET exon 14 skipping mu-
tation-positive NSCLC patient with pain 
due to bone metastases in elbow and 

dorsum of the foot as the fi rst symptom. 
He had rapid deterioration in a month 
and had unfortunate outcome. In this 
driver gene positive patients, there 
might be patients who progress rapidly. 
Physicians should be aware of these rare 
patients.

Case report

A 61-year-old man presented with pain 
in the dorsum of the left foot and in the 
left elbow. The patient had smoking his-
tory with 39 pack-year, but he had no as-
bestos exposure. Physical examination 
was unremarkable and his performance 
status (PS; Eastern Cooperative Oncol-
ogy Group) at admission was 1. Chest 
CT revealed a  mass and atelectasis in 
the right upper lobe of the lung (Fig. 1), 
and FDG-PET showed metastases in the 
ribs, thoracic vertebra, left elbow, and 
left metacarpal bone (Fig. 2). Albumin-
corrected calcium level was elevated 
up to 14.1mg/ dL. The histopathology 
of the transbronchial bio psy specimen 
obtained from the right lower lobe was 
morphologically consistent with squa-
mous cell carcinoma. The EGFR gene 
mutation, ALK fusion gene, ROS1 fusion 
gene, and BRAF gene mutation were 
all negative. But MET exon 14 skipping 
mutation was positive in Oncomine Dx 
Target Test Multi-CDx system. His clini-
cal stage was T4N2M1c stage IVB. Since 
the pain in the left foot and elbow was 
strong, oxycodon was administered. In 
addition, treatment of hypercalcemia 
was started with zoledronic acid, sa-
line infusion, and diuretics. Within a few 

Souhrn
Východiska: Skipping mutace exonu 14 faktoru mezenchymálně-epiteliální tranzice (MET) byla v klinické praxi nedávno označena jako stěžejní 
gen u nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer – NSCLC). V klinických studiích několika inhibitorů MET byla prokázána jejich 
účinnost u pacientů s NSCLC se skipping mutací MET exonu 14. Pokud je nám ale známo, v těchto studiích nebyl žádný pacient s jedinou skipping 
mutací MET exonu 14, který by rychle progredoval a měl špatnou prognózu. Případ: Muž ve věku 61 let si stěžoval na bolesti v dorsu levé nohy 
a v levém lokti. CT hrudníku odhalila masu v pravém dolním laloku plic a FDG-PET prokázala metastázy v žebrech, hrudní páteři, levém lokti a levé 
metakarpální kosti. Korigovaná hladina vápníku byla zvýšena až na 14,1 mg/ dl. Histopatologie vzorků transbronchiální bio psie morfologicky 
odpovídala spinoceulárnímu karcinomu. Skipping mutace MET exonu 14 byla v systému Oncomine Dx Target Test Multi-CDx pozitivní. Během 
několika málo týdnů po přijetí pacientův stav dýchacího traktu rapidně zhoršil karcinomatózní lymfangiózu a za měsíc od přijetí do nemocnice 
pacient zemřel na akutní respirační selhání. U tohoto pacienta byly také zjištěny metastázy do netypických míst a hyperkalcemie. Závěr: Pulmo-
logové by měli mít na paměti, že mezi pacienty se skipping mutacemi MET exonu 14 mohou být rychle progredující pacienti s fatálním vývojem 
onemocnění. 

Klíčová slova
rychlá progrese – spinocelulární karcinóm plic – skipping mutace MET exonu 14 – kostní metastázy – hyperkalcemie

Fig. 1. Chest CT at the time of admission revealed a mass and atelectasis in the right 

upper lobe of the lung (arrows).
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Bone metastasis frequently develops in 
bones near the primary lesion in rela-
tion to blood fl ow. Therefore, NSCLC pa-
tients metastasize to the vertebrae and 
rib, but rarely metastasize to the meta-
carpal bone and elbow [23–25]. Patients 
with systemic dissemination might de-
velop bone metastases away from the 
primary site throughout the body [26]. 
Our patient developed bone metastases 
to atypical sites, but as he had no meta-
stases to other organs, therefore, he was 
evaluated not to be in a dissemination 
state. In patient with MET exon 14 skip-
ping mutation, bone metastasis in such 

the same histopathological type as con-
fi rmed in our patient. Hypercalcemia in 
lung cancer patients has also been re-
ported in those with bone metasta-
ses in various sites, and this hypercalce-
mia has been often observed in patients 
with lung adenocarcinoma  [19,20]. In 
our patient, metastases were present in 
two ribs, forearms, and metatarsals, and 
it was possible that hypercalcemia was 
related to bone metastases  [21]. Mea-
surement of parathyroid hormone-re-
lated peptide was not performed, but 
if it was, it was highly possible that 
a meaningful value might be obtained. 

weeks of admission, the patient‘s gen-
eral condition rapidly deteriorated to 
PS of 3. In addition, decreased permea-
bility of both lung fi elds in chest radio-
graph, which was due to deterioration 
of carcinomatous lymphangiosis, and 
rapid exacerbation of respiratory condi-
tion appeared. The patient was unable 
to receive MET inhibitor treatment due 
to the rapid deterioration of his gen-
eral condition but also negative result of 
Archer MET, a test used for companion 
dia gnostics. He died of acute respiratory 
failure one month after admission. Au-
topsy was not permitted.

Discussion

In some driver genes of NSCLC, there are 
drugs that act specifi cally on their re-
spective molecular target sites  [7]. Pa-
tients treated with such drugs often 
have a  long term of response. How-
ever, not all the patients who received 
TKI responded, and some patients did 
not [8,9]. In EGFR mutation and ALK fu-
sion gene, patients with rapid progres-
sion despite administration of spe-
cifi c drugs have been reported [10,11]. 
On the other hand, there have been re-
ports of lung cancer patients who rap-
idly worsened and died even though 
their condition were not poor at the 
fi rst reference [12,13]. However, most of 
them were patients with negative driver 
genes or those with uncommon histo-
pathological malignancies  [12,13]. In 
our patient, MET exon 14 skipping muta-
tion was positive in Oncomine Dx Target 
Test Multi-CDx system. But Archer MET, 
a test used for companion dia gnostics, 
was negative. Therefore, specific TKI 
could not be administered. Due to the 
progression of respiratory failure, which 
is thought to be due to the progression 
of cancerous lymphangiopathy of the 
lung, only supportive therapies had to 
be performed.

In our patient, hypercalcemia was ob-
served, and it was possible to be a func-
tioning tumor. It is well known that lung 
cancer patients with paraneoplastic syn-
drome including hypercalcemia have 
poor prognosis [14–18]. Most of the his-
tological types of lung cancer present-
ing with hypercalcemia have been squa-
mous cell lung cancer  [15], which was 

Fig. 2. CT scan showed an osteolytic change (arrows) in radius (A) and left metatarsal 

bone (B) due to bone metastasis.
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uncommon bone sites might occur in 
patients without dissemination.

Very recently, Jiao et al reported a case 
of a 33-year-old NSCLC patient with MET 
exon 14  skipping mutation, who also 
harbored a somatic EGFR exon 20 inser-
tion. They reported that the overall sur-
vival of this patient was 9  months  [6]. 
This patient had bone metastases, but 
the metastatic sites were T8 and T12 ver-
tebral bones. The patient had no para-
neoplastic syndrome including hyper-
calcemia. At present, exon 20 insertion is 
one of the types of EGFR mutated NSCLC 
that is diffi  cult to treat and is associated 
with a poor prognosis [27]. Therefore, it 
was quite possible that EGFR exon 20 in-
sertion was involved in the poor progno-
sis of this patient. Our patient was nega-
tive for EGFR mutation and other driver 
genes. There was such a diff erence be-
tween the patient reported by Jiao et al 
and ours. However, the presence of their 
patient and ours might suggest the pos-
sibility of rapid progression in some 
patients with MET exon 14  skipping 
mutation.

Conclusion

NSCLC patients with MET exon 14 skip-
ping mutations might include patients 
with rapid progression as observed in 
our patient. Such aggressive progres-
sion might associate with bone metas-
tases to atypical sites and hypercalce-
mia. Chest physicians should be noted 
that there might be rapid progressive 
fatal patients among those with MET 
exon 14 skipping mutations. It is desired 
that eff ective treatments would be es-
tablished for these patients with poor 
prognosis.
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Aktuality z odborného tisku

Adjuvant palbociclib for early breast cancer: the PALLAS trial results 
(ABCSG-42/ AFT-05/ BIG-14-03)

Gnant M, Dueck AC, Frantal S et al. 

J Clin Oncol 2022; 40(3): 282–293. doi: 10.1200/ JCO.21.02554. 

Palbociklib je inhibitor cyklin-dependentních kináz 4  a  6  schválený k  léčbě pokročilého karcinom prsu. V  prospektivní, 
randomizované studii fáze III PALLAS byly pacientky s časným karcinomem prsu s HER2 negativitou a s pozitivními hormonálními 
receptory náhodně rozděleny do skupin, které byly 2  roky léčeny palbociklibem (125 mg perorálně 1× denně ve dnech 
1–21 z 28denního cyklu) společně s adjuvantní endokrinní terapií nebo samotnou adjuvantní endokrinní terapií (po dobu alespoň 
5 let). Primárním cílem studie bylo přežití bez invazivního onemocnění (invasion disease free survival – iDFS). Z celkového počtu 
5 796 pacientek ze 406 center v 21 zemích světa bylo  během 3 let 5 761 zahrnuto do studované populace. Při konečné analýze 
defi nované protokolem se při mediánu sledování 31 měsíců vyskytly příhody iDFS u 253 z 2 884 (8,8 %) pacientek, které dostávaly 
palbociklib plus endokrinní terapii, a u 263 z 2 877 (9,1 %) pacientek, které dostávaly endokrinní terapii samostatně, s podobnými 
výsledky mezi dvěma léčebnými skupinami (iDFS ve 4 letech: 84,2 vs. 84,5 %; HR 0,96; CI 0,81–1,14; p = 0,65). Dle této analýzy 
se přidáním adjuvantního palbociklibu ke standardní endokrinní léčbě oproti samotné endokrinní léčbě u pacientek s časným 
karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory celkové přežití nezlepšilo.

Hepatic arterial infusion of oxaliplatin, fl uorouracil, and leucovorin versus transarterial 
chemoembolization for large hepatocellular carcinoma: a randomized phase III trial

Li QJ, He MK, Chen HW et al. 

J Clin Oncol 2022; 40(2): 150–160. doi: 10.1200/ JCO.21.00608. 

V předchozí studii fáze II přinesla u  pokročilého neresekovatelného hepatocelulárního karcinomu chemoterapie jaterní 
arteriální infuzí (hepatic arterial infusion of chemotherapy – HAIC) s fl uorouracilem, leukovorinem a oxaliplatinou (FOLFOX) 
vyšší léčebné odpovědi než transarteriální chemoembolizace (TACE). Cílem této analýzy bylo porovnat celkové přežití pacientů 
léčených FOLFOX-HAIC vs. TACE. Do  této randomizované, multicentrické, otevřené studie byli zařazeni dospělí nemocní 
s neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem (největší průměr ≥ 7 cm) bez makrovaskulární invaze nebo extrahepatálního 
šíření a náhodně přiřazeni v poměru 1 : 1 k léčbě FOLFOX-HAIC (oxaliplatina 130 mg/ m2, leukovorin 400 mg/ m2, bolus fl uorouracilu 
400 mg/ m2 v den 1 a infuze fl uorouracilu 2 400 mg/ m2 po dobu 24 hodin, 1× za 3 týdny) nebo TACE (epirubicin 50 mg, lobaplatina 
50 mg a částice lipiodolu a polyvinylalkoholu). Primárním cílem bylo celkové přežití. Bezpečnost byla hodnocena u pacientů, 
kteří dostávali ≥ 1 cyklus studijní léčby. Mezi 1. říjnem 2016 a 23. listopadem 2018 bylo léčeno 315 pacientů režimem FOLFOX-
-HAIC (n = 159) nebo TACE (n = 156). Medián celkového přežití ve skupině FOLFOX-HAIC byl 23,1 měsíce (95% CI 18,5–27,7) 
vs. 16,1 měsíce (95% CI 14,3–17,9) ve skupině TACE (HR 0,58; 95% CI 0,45–0,75; p < 0,001). Skupina FOLFOX-HAIC vykazovala 
vyšší míru odpovědi než skupina TACE (73 (46) vs. 28 (18) %; p < 0,001) a delší medián přežití bez progrese (9,6 (95% CI 7,4–11,9 ) 
vs. 5,4 (95% CI 3,8–7,0) měsíce; p < 0,001). Výskyt závažných nežádoucích účinků byl vyšší ve skupině TACE než ve skupině FOLFOX-
-HAIC (30 vs. 19 %; p = 0,03). Oproti TACE léčba režimem FOLFOX-HAIC u pacientů s neresekabilním pokročilým hepatocelulárním 
karcinomem významně zlepšila celkové přežití.

Panitumumab plus fl uorouracil and folinic acid versus fl uorouracil and folinic acid alone 
as maintenance therapy in RAS wild-type metastatic colorectal cancer: the randomized 
PANAMA trial (AIO KRK 0212)

Modest DP, Karthaus M, Fruehauf S et al. 

J Clin Oncol 2022; 40(1): 72–82. doi: 10.1200/ JCO.21.01332. 

Randomizovaná studie PANAMA zkoumala účinnost panitumumabu (Pmab) při přidání k  udržovací léčbě fl uorouracilem 
a kyselinou folinovou (FU/ FA) u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s wt RAS. Po indukční terapii první linie 
se šesti cykly FU/ FA a oxaliplatinou plus Pmab byli pacienti s odpovědí na tuto léčbu náhodně přiřazeni (1 : 1) k udržovací léčbě 
buď FU/FA  +  Pmab nebo samotným FU/ FA. Primárním cílem bylo prokázat zlepšení přežití bez progrese (progression free 
survival – PFS) ve prospěch FU/ FA + Pmab. Celkem bylo náhodně rozděleno 248 pacientů, 125 z nich dostávalo udržovací léčbu 
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FU/ FA + Pmab  a dalších 123 pacientů samotnou léčbu FU/ FA. PFS udržovací terapie se významně zlepšilo u režimu FU/ FA + Pmab 
(8,8 vs. 5,7 měsíce; HR 0,72; 80% CI 0,60–0,85; p = 0,014). Celkové přežití bylo lepší v rameni  FU/ FA + Pmab (28,7 vs. 25,7 měsíce; 
HR 0,84; 95% CI 0,60–1,18; p = 0,32). Míra objektivní odpovědi byla 40,8 % u pacientů užívajících FU/ FA + Pmab vs. 26,0 % u pacientů 
užívajících samotný FU/ FA (poměr pravděpodobnosti 1,96; 95% CI 1,14–3,36; p = 0,02). U metastatického kolorektálního karcinomu 
s wt RAS indukovala udržovací terapie FU/ FA + Pmab významně lepší PFS ve srovnání se samotným FU/ FA. Pokud je po indukční 
léčbě FU/ FA a oxaliplatinou + Pmab indikována aktivní udržovací léčba, jeví se FU/ FA + Pmab jako nejpříznivější možnost.



78 Klin Onkol 2022; 35(1): 78– 79

PERSONALIA

Muž s dýmkou, prof. MU Dr. Pavel Klener, DrSc., 

se v dubnu 2022 dožívá 85 let 

Dnes, v  85  letech, je prof.  Klener stále 
pracovníkem I. interní kliniky Všeobecné 
fakultní nemocnice (VFN) a  1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) 
Praha. V posledních letech již omezuje 
pracovní aktivity, stává se spíše konzul-
tantem, z času mu ukrajují drobné zdra-
votní neduhy, a tak se více věnuje udr-
žování fyzické kondice. Uplynulé desítky 
let byly pracovně hektické, proto zpo-
malení tempa, na kterém má velký podíl 
také jeho manželka Marcela, je na místě. 

Prof. Klener se narodil 9. 4. 1937 v Bra-
tislavě českým rodičům, vystudoval Fa-
kultu všeobecného lékařství UK v Praze 
a promoval v roce 1961. Elévské období 
ukončil v roce 1982 docenturou z vnitř-
ního lékařství na II. interní klinice VFN 
a v  roce 1989 se stal profesorem vnitř-
ního lékařství. V  letech 1988–1990  byl 
přednostou Onkologické kliniky, poté 
byl až do 31. 12. 2007 přednostou I. in-
terní kliniky VFN. V letech 1989–2009 byl 
vedoucím Katedry klinické onkologie In-
stitutu postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví (IPVZ) a  v  letech 2002–
2007 byl ředitelem Ústavu hematologie 
a krevní transfuze (ÚHKT). 

Napsal více než 300  odborných sdě-
lení, 20  monografií (10× jako jediný 
autor, 9× jako hlavní autor a editor). Je 
pozoruhodné, jak je z  jeho bibliografi e 
patrná koncepčnost a cílevědomost. Do-
minantním odborným zájmem prof. Kle-
nera byla již od studentských let hema-
tologie a onkologie; mezinárodní rozměr 
zformoval jeho první studijní pobyt ve 
Francii v letech 1965–1966, kde obhájil 
dizertaci a získal titul „assistant étranger“ 
na Pařížské univerzitě. Zajímal se hlavně 
o  oblast protinádorové chemotera-
pie a také jeho první monografi e z roku 
1974, která odráží počátky protinádo-
rové chemoterapie, řadí prof.  Klenera 
k  zakladatelům této disciplíny u  nás. 
Později, v roce 2002, následovala monu-
mentální monografi e Klinická onkologie. 
Stejně systematicky pokračoval i  v  ob-
lasti vnitřního lékařství; nejdříve vydal 

Interní propedeutiku, pak následovala 
monografie Vnitřní lékařství. Pedago-
gický přínos dokladují další učební 
texty pro mediky, bakaláře a  zdravot-
nické školy. Za své publikace získal opa-
kovaně různé ceny. Za monografi i Proti-
nádorová chemoterapie mu byla udělena 
Cena ministra školství, 1. cena za odbor-
nou literaturu IPVZ a Cena Nadace Paula 
Janssena.

Odborné znalosti a mezinárodní kon-
takty využil prof.  Klener při organizo-
vání domácích i  mezinárodních konfe-
rencí. Jako „visiting professor“ a „invited 
speaker“ opakovaně přednášel v  USA, 
Velké Británii a dalších evropských stá-
tech, ale i  v  rámci European School of 
Oncology, jejíž byl místopředsedou. 
Také u nás aktivně pracoval v odborných 
společnostech, například jako vědecký 
sekretář České hematologické společ-
nosti a jako předseda České onkologické 
společnosti. 

Za svého působení ve funkci před-
nosty I. interní kliniky VFN obnovil její 
orientaci na hematologii se zaměřením 
na maligní lymfoproliferace i myelopro-
liferace. V tomto období se klinika mo-

dernizovala, byla otevřena transplan-
tační jednotka a  laboratoř molekulární 
genetiky a  buněčné bio logie, ustavila 
se Kooperativní lymfomová skupina, 
která je dnes vůdčí společností s  celo-
státní působností. Podobně vznikla i pra-
covní skupina pro mnohočetný mye lom 
a dnes se dominantním způsobem po-
dílí na činnosti České myelomové sku-
piny. Založena byla i  pracovní sku-
pina pro myelodysplastický syndrom, 
která postupně získala vůdčí postavení 
v oboru, a to s mezinárodním rozsahem. 
Od roku 2002, kdy se prof. Klener stal ře-
ditelem ÚHKT, prohloubil úzkou spolu-
práci obou pracovišť, což podpořilo další 
kooperaci v  oblasti klinické hematolo-
gie, ale i  transfuzního lékařství a  v  ne-
poslední řadě také v základním i experi-
mentálním výzkumu. 

Jak jsme již uvedli, vědecké práci 
a  akademické činnosti prof.  Klenera se 
dostalo řady ocenění. Byly to ceny od-
borných lékařských společností, fakult 
Univerzity Karlovy a  nadací. Mezi nej-
významnější ocenění se řadí Cena mi-
nistra školství za vědu (1997), zlatá pa-
mětní medaile Univerzity Karlovy (1997) 
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vení, které jsou již od mládí součástí jeho 
života. Na kulturní akce jej doprovázejí 
již dospělá vnoučata a samozřejmě man-
želka, která má oproti dřívějším letům 
možnost více si svého manžela užívat. 

Prof. Klenera vídáme dnes na pracovi-
šti již v jiné roli a při setkáních se těšíme 
na jeho laskavý a přátelský projev a sa-
mozřejmě na příjemný kouř jeho dýmky. 

Přejeme mu hodně elánu a zdraví do 
dalších let. 

Ad multos annos!

Za kolektiv I. interní kliniky – 
kliniky hematologie VFN Praha

Jan Haber a Marek Trněný, leden 2022 

1. LF UK Praha či jako prorektor UK pro 
vědu, kde působil 12  let. Projevem ce-
lospolečenského uznání byl i  návrh na 
funkci prezidenta republiky. Oceněním 
jeho odborného, ale i společenského vý-
znamu je jistě jmenování čestným obča-
nem hlavního města Prahy v roce 2021. 

V posledních letech se častěji vyjad-
řuje k celospolečenským otázkám v růz-
ných médiích. V  tomto smyslu je best-
sellerem jeho útlá knížka Jde to i slušně 
(2. vydání 2019), ve které popisuje a ko-
mentuje klíčové momenty svého života 
v kontextu celospolečenských událostí 
a postojů různých osobností.

V nezměněné míře prof.  Klener na-
vštěvuje koncerty a  divadelní předsta-

a státní vyznamenání Za zásluhy o stát 
v oblasti vědy (2003). V předposlední de-
kádě pak medaile AV ČR „De scientia et 
humanitate optime meritis“ (2007), Cena 
rektora UK za nejlepší vědeckou publi-
kaci v roce 2007, medaile Jana Evange-
listy Purkyně (2011) a Cena předsednic-
tva ČLS za nejlepší publikaci v roce 2010. 
Nevýznamnějším oceněním vědecké 
práce byla v  roce 2012  Národní cena 
vlády ČR Česká hlava. 

Prof.  Klener se významně angažoval 
i  společensky. Ať už jako náš první po-
revoluční ministr zdravotnictví v letech 
1989–1990, jako poslanec České národní 
rady (1990–1992) a člen Rady vlády pro 
vědu (1992–1998), nebo jako proděkan 
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Poděkování recenzentům

Redakce časopisu Klinická onkologie děkuje všem laskavým recenzentům, kteří v průběhu roku 2021 posuzovali zaslané práce. 
Velmi si vážíme Vaší nezištné pomoci a času, který jste hodnocení příspěvků věnovali ve snaze zvýšit odbornou úroveň našeho ča-
sopisu. Pevně věříme, že při přípravě publikací budeme i nadále moci využívat Vaše odborné vědomosti a zkušenosti. 

Seznam recenzentů, kteří spolupracovali s časopisem Klinická onkologie v roce 2021:

Zdeněk Adam
Radka Alexandrová
Ondřej Bílek
Oliver Bulik
Petr Burkoň
Petr Čoupek
Helena Čoupková
Jiří Damborský
Regina Demlová
Richard Feranec

Lenka Foretová
Peter Grell
Jana Halámková
Miloš Holánek
Roman Hrstka
Josef Chovanec
Václav Jedlička
Hana Kalábová
Renata Kalábová
Tomáš Kazda

Martin Klabusay
Ivo Kocák
Zdeněk Kořístek
Marta Krejčí
Pavel Krupa
Radek Lakomý
Lucie Mouková
Rudolf Nenutil
Jiří Novák
Martin Ondrák

Dalibor Ondruš
Katarína Petráková
Markéta Petrovová
Štěpán Rusín
Zdeněk Řehák
Jana Skřičková
Ondřej Slabý
Ondřej Sláma
Michal Staník
Tomáš Šálek

Jiří Šedo
Sabina Ševčíková
Pavel Šlampa
Jiří Tomášek
Samuel Vokurka
Jiří Vyskočil
Jan Žaloudík

Informace z České onkologické společnosti

Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané 18. 1. 2022 ve FN Motol v Praze naleznete na www.linkos.cz. 

INFORMACE Z ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
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karcinomu hlavy a krku (HNSCC) u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s TPS ≥ 50 %, a kteří podstupují nebo podstoupili chemoterapii obsahující platinu; 12. u dospělých v kombinaci s axitinibem v první linii k léčbě 
pokročilého renálního karcinomu (RCC); 13. v kombinaci s lenvatinibem v první linii k léčbě pokročilého renálního karcinomu u dospělých; 14. v monoterapii k adjuvantní léčbě dospělých s renálním karcinomem se zvýšeným 
rizikem rekurence po nefrektomii, nebo po nefrektomii a resekci metastatických lézí; 15. v monoterapii v první linii k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou (microsatellite 
instability-high, MSI-H) nebo s defi citem systému opravy chybného párování bází (mismatch repair defi cient, dMMR) u dospělých; 17. v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny a fl uoropyrimidinu indikován v první linii 
k léčbě pacientů s lokálně pokročilým neresekovatelným nebo metastazujícím karcinomem jícnu nebo HER-2 negativním adenokarcinomem gastroezofageální junkce u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s CPS ≥ 10;16. 
v kombinaci s chemoterapií je indikován k léčbě lokálně rekurentního neresekovatelného nebo metastazujícího triple-negativního karcinomu prsu u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s CPS ≥ 10 a kteří dosud nebyli 
léčeni chemoterapií pro metastatické onemocnění ; 18. v kombinaci s lenvatinibem indikován k léčbě pokročilého nebo rekurentního endometriálního karcinomu u dospělých, u nichž došlo k progresi onemocnění během 
předchozí léčby terapií obsahující platinu v jakémkoli režimu nebo po ní a kteří nejsou kandidáty na chirurgický zákrok nebo ozařování. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka přípravku KEYTRUDA u dospělých 
je 200 mg každé 3 týdny nebo 400 mg každých 6 týdnů, dávka se podává intravenózní infuzí po dobu 30 minut. Doporučená dávka přípravku KEYTRUDA v monoterapii u dětí a dospívajících ve věku od 3 let výše s cHL je 2 mg/
kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 200 mg) každé 3 týdny, dávka se podává intravenózní infuzí po dobu 30 minut. Při podávání přípravku KEYTRUDA v rámci kombinace s chemoterapií je nutno přípravek KEYTRUDA 
podávat první. Pacienty je nutno přípravkem KEYTRUDA léčit do progrese nemoci nebo do vzniku nepřijatelné toxicity (a až po maximální dobu trvání léčby, pokud je to pro indikaci specifi kováno). Byly pozorovány atypické 
odpovědi (tj. počáteční přechodné zvětšení nádoru nebo vznik nových malých lézí během prvních několika měsíců, následované zmenšením nádoru). Klinicky stabilní pacienty s počátečními známkami progrese nemoci se 
doporučuje léčit dál, dokud se progrese nepotvrdí. K adjuvantní léčbě melanomu a renálního karcinomu se KEYTRUDA má podávat do recidivy onemocnění, nepřijatelné toxicity nebo po dobu až jednoho roku. Dávkování 
přípravků v kombinaci s pembrolizumabem viz SmPC pro souběžně použitá léčiva. Zvláštní upozornění: U pacientů s NSCLC se doporučuje testování nádorové exprese PD-L1 pomocí validovaného testu. U pacientů 
s neskvamózním NSCLC, jejichž nádory vykazují vysokou expresi PD-L1, je nutno zvážit riziko nežádoucích účinků při kombinované léčbě v porovnání s monoterapií pembrolizumabem. Pacienti s v minulosti neléčeným 
uroteliálním karcinomem nebo HNSCC musí být k léčbě vybráni na základě exprese PD-L1 nádorovými buňkami potvrzené validovaným testem. Pembrolizumab v kombinaci s chemoterapií má být používán s opatrností 
u pacientů ve věku ≥ 75 let po pečlivém individuálním zvážení potenciálního přínosu/rizika Imunitně zprostředkované nežádoucí účinky:U pacientů, kterým byl podáván pembrolizumab, se vyskytly nežádoucí účinky 
související s imunitou, včetně závažných a fatálních, většina z nich byla reverzibilní a zvládla se přerušením podávání pembrolizumabu, podáním kortikosteroidů a/nebo podpůrnou léčbou. Mohou se vyskytnout nežádoucí 
účinky postihující současně více tělesných systémů, např. pneumonitida, kolitida, hepatitida, nefritida, endokrinopatie, kožní nežádoucí účinky. Pembrolizumab musí být trvale vysazen při jakémkoli imunitně zprostředkovaném 
nežádoucím účinku stupně 3, který se opakuje, nebo při jakékoli imunitně zprostředkované nežádoucí toxicitě stupně 4, kromě endokrinopatií, které jsou zvládnuty hormonální substitucí. Pembrolizumab může být znovu 
nasazen po 12 týdnech po poslední dávce přípravku KEYTRUDA, pokud se nežádoucí účinek zlepší na stupeň ≤ 1 a dávka kortikosteroidů byla redukována na ≤ 10 mg prednisonu nebo jeho ekvivalentu za den. Při 
hematologické toxicitě stupně 4, pouze u pacientů s cHL, se přípravek KEYTRUDA musí vysadit do zlepšení nežádoucích účinků na stupeň 0 až 1. Léčba pembrolizumabem může u příjemců transplantovaných solidních orgánů 
zvýšit riziko rejekce, je nutné zvážit benefi t/risk. U pacientů s cHL, podstupujících alogenní transplataci kostní dřeně, byly pozorovány případy GVHD a VOD. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na 
kteroukoli pomocnou látku. Interakce: Nebyly provedeny žádné formální farmakokinetické studie lékových interakcí. Pembrolizumab se odstraňuje z oběhu katabolizací, žádné metabolické lékové interakce se nepředpokládají. 
Před nasazením pembrolizumabu je nutno se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo imunosupresiv, a to kvůli jejich potenciálnímu vlivu na farmakodynamickou aktivitu a účinnost pembrolizumabu. Systémové 
kortikosteroidy nebo jiná imunosupresiva však lze používat po nasazení pembrolizumabu k léčbě imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků. Těhotenství, kojení: Údaje o podávání pembrolizumabu těhotným 
ženám nejsou k dispozici. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a nejméně 4 měsíce po poslední dávce pembrolizumabu používat účinnou antikoncepci. Není známo, zda se pembrolizumab vylučuje do lidského 
mateřského mléka. Je nutno se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo vysadit pembrolizumab. Nežádoucí účinky: Velmi časté (≥ 1/10): anémie, neutropenie, trombocytopenie, hypotyreóza, hypertyreóza, snížení chuti 
k jídlu, hyponatremie, hypokalémie, insomnie, bolest hlavy, závrať, periferní neuropatie, dysgeuzie, hypertenze, dyspnoe, kašel, dysfonie, průjem, bolest břicha, nauzea, zvracení, zácpa, vyrážka, pruritus, alopecie, syndrom 
palmoplantární erytrodysestezie, muskuloskeletální bolest, artralgie, bolest v končetině, únava, astenie, edém, pyrexie, zvýšení ALT, AST a kreatininu v krvi; Časté (≥ 1/100 až < 1/10): pneumonie, lymfopenie, febrilní 
neutropenie, leukopenie, reakce spojená s infúzí, hypofyzitida, tyreoiditida, adrenální insufi cience, hypokalemie, hypokalcemie, letargie, suché oko, srdeční arytmie (včetně fi brilace síní), pneumonitida, kolitida, suchá ústa, 
hepatitida, těžké kožní reakce, suchá kůže, erytém, vitiligo, ekzém, akneiformní dermatitida, myozitida, artritida, tendosynovitida, nefritida, akutní poškození ledvin, onemocnění podobné chřipce, zimnice, edém, hyperkalcemie, 
zvýšení ALP, bilibrubinu v krvi. Udána vždy nejvyšší frekvence výskytu, pro podrobnější informace o výskytu při léčbě v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií či axitinibem viz SPC přípravku. Pokud se používá v kombinaci 
s lenvatinibem, mají se jedno nebo obě léčiva vysadit dle potřeby. Lenvatinib má být dočasně vysazen, jeho dávka snížena nebo trvale vysazen v souladu s pokyny uvedenými v SmPC lenvatinibu pro kombinaci 
s pembrolizumabem. Pro přípravek KEYTRUDA se žádné snížení dávky nedoporučuje. Upozornění: Pembrolizumab může mít mírný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Po podání pembrolizumabu 
byla hlášena únava. Doba použitelnosti: 2 roky Keytruda 25mg/ml. Uchovávání: Z mikrobiologického hlediska má být přípravek, jakmile se naředí, použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, chemická a fyzikální stabilita 
přípravku po otevření před použitím byla prokázána na dobu 96 hodin při 2 až 8 °C. Tento 96hodinový limit může zahrnovat až 6 hodin při pokojové teplotě (25 °C nebo nižší). Při uchovávání v chladničce nechat injekční lahvičky 
a/nebo intravenózní vaky před použitím ohřát na pokojovou teplotu. Balení: Jedna injekční lahvička 10ml se 4 ml koncentrátu pembrolizumabu.  Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme B.V., 
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nizozemsko. Kontaktní e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com. Registrační číslo: EU/1/15/1024/002. Datum poslední revize textu: 24. 1.2022.  RCN 000020938-CZ; 
000021202-CZ. Způsob výdeje: Vázán na lékařský předpis. Způsob úhrady: Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (indikace 1,2,3,4,5,8,10 – viz www.sukl.cz).
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se prosím s úplným souhrnem údajů o přípravku.

VÍCE ZÍTŘKŮ pro Vaše pacienty
LP KEYTRUDA® prodlužuje celkové přežití.1

400 mg Q3W
200 mg

Q6W

LP KEYTRUDA®
- možnost flexibilního dávkování1
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