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23. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOZKU (C71)

23.1 Low-grade gliomy (oligodendrogliom, astrocytom)

23.1.1 Adjuvantní léčba
Pro indikaci pooperační léčby je vhodné kromě radikality výkonu zhodnocení dalších rizikových faktorů (astrocytom, 
věk ≥ 40, KPS < 70 %, nádor ≥ 6 cm, přechod přes střední čáru a neurologický deficit před operací). Přítomnost 3 a více 
faktorů řadí pacienta do skupiny vysokého rizika (high-risk). K posouzení prognózy pacienta nám mohou pomoci i mo-
lekulární markery jako kodelece 1p/19q, mutace genu pro IDH 1 nebo 2. Jejich přítomnost je naopak známkou příznivé 
prognózy a měly by být standardně vyšetřovány. U IDH wild type nádorů zvážit vyšetření metylace promotoru genu pro 
MGMT (predikce chemosenzitivity).
Indikace adjuvantní chemoterapie (6× PCV) po proběhlé radioterapii je podložena výsledky studie RTOG 9802 (pacienti 
po neradikální resekci a/nebo věk ≥ 40 let). Lepší celkové přežití bylo zaznamenáno u oligodendrogliomů a u žen.
Vliv molekulárních markerů na přežití nebyl dosud vyhodnocen. Náhrada režimu PCV za méně toxický temozolomid je 
zatím z pohledu účinnosti diskutabilní, neproběhlo přímé srovnání režimů v rámci velkých klinických studií. Režim PCV 
vzhledem k jeho toxicitě zvažovat jen pro pacienty v dobrém klinickém stavu (KI ≥ 80%).

Low-risk skupina
• sledování (preferováno) (2A),
• adjuvantní radioterapie (2A),
• adjuvantní chemoterapie (2B).

High-risk skupina
• adjuvantní radioterapie + chemoterapie (6× PCV), preference u oligodendrogliomů (1),
• adjuvantní radioterapie (2A),
• sledování (2A)*,
• adjuvantní chemoterapie (temozolomid) (2B). 

*Sledování jen u pacienta neurologicky stabilního nebo asymptomatického. 

Režimy pro adjuvantní chemoterapii
• PCV (prokarbazin, CCNU, vinkristin),
• temozolomid v monoterapii.

Pozn.: Indikace adjuvantní radioterapie je specifikována v Národních radiologických standardech – radiační onkologie, Věstník 
MZ ČR, částka 2, 26. 1. 2016 (www.srobf.cz). 

23.1.2 Léčba recidivy/progrese
Vyčerpat možnosti chirurgie a radioterapie.
Paliativní chemoterapii zvažovat u symptomatických onemocnění nebo při známkách anaplastického zvratu.

Režimy pro paliativní chemoterapii
• PCV (prokarbazin, CCNU, vinkristin), nebo nitrosourea v monoterapii,
• temozolomid v monoterapii,
• ostatní režimy paliativní chemoterapie (viz níže).

23.2  High-grade gliomy (anaplastický oligodendrogliom, anaplastický astrocytom, 
glioblastoma multiforme)

23.2.1 Adjuvantní léčba

23.2.1.1  Anaplastický oligodendrogliom s kodelecí 1p/19q (marker příznivé prognózy a prediktor citlivosti 
k chemoterapii).

• radioterapie + (neo)adjuvantní chemoterapie s PCV (1),
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•  konkomitantní chemoradioterapie a adjuvantní chemoterapie s temozolomidem (možnost v případě vysokého rizika 
toxicity režimu PCV) (2A),

• radioterapie (KI < 60 %) (2A).

Režim PCV (prokarbazin, CCNU, vinkristin) – možno zvážit 4× před nebo 6× po radioterapii u anaplastických oligodendro-
gliomů s přítomnou kodelecí 1p/19q. Dle randomizovaných klinických studií RTOG 9402 a EORTC 26951 byl u této sku-
piny pacientů potvrzen signifikantní vliv (neo)adjuvantní chemoterapie na prodloužení celkového přežití ve srovnání se 
samotnou radioterapií. Samotná radioterapie je vhodná jen u pacientů neschopných následné chemoterapie (KI < 60%).

23.2.1.2 Anaplastický oligodendrogliom bez kodelece 1p/19q, anaplastický astrocytom
• radioterapie + temozolomid (1),
• konkomitantní chemoradioterapie a adjuvantní chemoterapie s temozolomidem (2A)*,
• radioterapie (2A),
• chemoterapie PCV nebo temozolomid (2B).

* konkomitantní chemoradioterapie je obecně akceptovaný postup, zvláště u pacientů s metylací promotoru genu pro MGMT. 
Účinnost u anaplastických astrocytomů by měly potvrdit výsledky ze studie III. fáze CATNON.

23.2.1.3 Glioblastoma multiforme
• konkomitantní chemoradioterapie a adjuvantní chemoterapie s temozolomidem (Stuppův režim) (1), 
• konkomitantní chemoradioterapie a adjuvantní chemoterapie s temozolomidem (Stuppův režim) + TTF* (2A),
• hypofrakcionovaná radioterapie s konkomitantním a adjuvantním temozolomidem u pacientů > 65 let (2A),
• hypofrakcionovaná radioterapie (preference u pacientů > 70 let nebo u pacientů s KI < 60 %) (2A),
• chemoterapie s temozolomidem při metylaci MGMT (možnost u pacientů > 70 let (2A) nebo pacientů s KI < 60 %) (2A).

*  Léčbu s TTF (Tumor Treating Fields) v kombinaci s adjuvantní chemoterapií s temozolomidem lze zvážit u pacientů s nově 
diagnostikovaným glioblastomem, kteří jsou po provedené konkomitantní chemoradioterapii bez známek progrese nebo 
recidivy nádoru. Léčba s TTF probíhá do progrese onemocnění. Aktuálně se nejedná o léčebný standard v ČR, o úhradě léčby 
s TTF probíhají jednání. 

Pozn.: Indikace adjuvantní radioterapie je specifikována v Národních radiologických standardech - radiační onkologie, Věstník 
MZ ČR, částka 2, 26. 1. 2016 (www.srobf.cz). 

23.2.2 Léčba recidivy/progrese
Vyčerpat možnosti chirurgie a radioterapie.

23.2.2.1 U pacientů s progresí po předchozí chirurgické a radiační terapii
• preference režimů temozolomid monoterapie, lomustin monoterapie, PCV.

23.2.2.2 U pacientů s progresí po 1. linii chemoterapie, v celkově dobrém stavu
• 2. linie chemoterapie – volba odlišného režimu od režimů podaných v adjuvanci nebo 1. linii paliativní chemoterapie:

– temozolomid v monoterapii,
– PCV,
– lomustin (CCNU) v monoterapii,
– režim PEI (pro 3. a další linii),
– režim EP (pro 3. a další linii),
– fotemustin v monoterapii – indikovat u pacientů ve velmi dobrém stavu.

*  Léčebná strategie nádorů CNS, zvláště pooperační léčba a léčba recidiv má být určena multidisciplinárním týmem. Standar-
dem by dnes mělo být vyšetřování molekulárních markerů - kodelece 1p/19q, mutace IDH, metylace promotoru genu pro 
MGMT.
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Léčebný algoritmus gliálních nádorů mozku (dle molekulárních markerů)

IDH mutace pozitivní

Oligodendrogliom*

kodelece 1p/19q

WHO grade II WHO grade III WHO grade II

sledování sledování

WHO grade III

RT j PCV
(TMZ/RT j TMZ)+

TMZ/RT j TMZRT j PCV
RT

RT/(TMZ)** j
TMZ

Difuzní astrocytom Glioblastom, grade IV

* oligodendrogliom bez kodelece 1p/19q léčit stejně jako astrocytom. 
** benefit konkomitantní CHT/RT u anaplastických astrocytomů aktuálně hodnotí studie CATNON (režim je dnes obecně akceptován).
+ zvažovat jen při předpokladu vysoké toxicity režimu PCV (efektivitu režimu s TMZ aktuálně hodnotí studie CODEL).

IDH mutace negativní (IDH-wild type)

Difuzní astrocytom* Glioblastom, grade IV

WHO grade II WHO grade III Věk > 70 letVěk ≤ 70 let

sledování RT TMZ/RT j
TMZ**

TMZ/RT j
TMZ

RT TMZ/RT+ j
TMZ nebo TMZ

nepřítomna
metylace
MGMT

přítomna
metylace
MGMT

nepřítomna
metylace
MGMT

přítomna
metylace
MGMT

* difuzní astrocytom grade II a III dle WHO klasifikace 2016 (nejisté biologické chování, nelze vyloučit průběh jako u glioblastomu).
** benefit konkomitantní CHT/RT u anaplastických astrocytomů aktuálně hodnotí studie CATNON (režim je dnes obecně akceptován).
+ možno zvážit hypofrakcionační RT režim.
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Adjuvantní chemoterapeutické režimy
režim dávka (mg/m2) způsob podání den opakování cyklu

PCV (RTOG 9402) 
prokarbazin 75 p.o. 8.–21. 
CCNU – lomustin 130 p.o. 1. 
vinkristin 1,4 (max. 2 mg) i.v. 8., 29. à 6 týdnů, 
    4 cykly před radioterapií

PCV (EORTC 26951, RTOG 9802)
prokarbazin 60 p.o. 8.–21. 
CCNU – lomustin 110 p.o. 1. 
vinkristin 1,4 (max. 2 mg) i.v. 8., 29. à 6 týdnů(EORTC 26951), 
    à 8 týdnů (RTOG 9802) 
    6 cyklů po radioterapii

Temozolomid s konkomitantní RT a následnou aplikací temozolomidu (glioblastoma multiforme) 
temozolomid 75 p.o. 1.–42. (po celou
   dobu RT, včetně víkendů)
   pauza 4 týdny, poté 
temozolomid  150–200 p.o. 1.–5. à 4 týdny, 6 cyklů

Temozolomid s konkomitantní hypofrakcionovanou RT a následnou aplikací temozolomidu
(glioblastoma multiforme, pacienti > 65let) 
temozolomid 75 p.o. 1.–21. (po celou 
   dobu RT, včetně víkendů) 
   pauza 4 týdny, poté
temozolomid 150–200 p.o. 1.–5. à 4 týdny, 
    max. 12 cyklů

Temozolomid (po samostatné RT a/nebo operaci)
temozolomid 150–200 p.o. 1.–5. à 4 týdny,
    max. 12 cyklů

Temozolomid (EORTC 22033, low-grade gliomy)
temozolomid 75 p.o. 1.–21. à 4 týdny 
    max. 12 cyklů 

Paliativní chemoterapeutické režimy
PCV
prokarbazin 60 p.o. 8.–21. 
    
CCNU – lomustin  110 p.o. 1. 
vinkristin 1,4 (max. 2 mg) i.v. 8., 29. à 6–8 týdnů 
    4–6 cyklů dle efektu
    a tolerance

CCNU v monoterapii
CCNU–lomustin 110 p.o.  1. à 6–8 týdnů 
    4–6 cyklů dle efektu 
    a tolerance 
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temozolomid v monoterapii
temozolomid  150–200 p.o. 1.–5. à 4 týdny
    dle efektu
    a tolerance

PEI    
ifosfamid  750–1200 i.v. 1.–3. à 4 týdny
    4–6 cyklů dle efektu
    a tolerance
karboplatina 75 i.v. 1.–3. 
etoposid  75 i.v. 1.–3. 

EP    
karboplatina  400 i.v. 1. à 4 týdny
    4–6 cyklů dle efektu
    a tolerance
etoposid  100 i.v. 1.–3. 

fotemustin v monoterapii
fotemustin – nasycovací fáze 100 i.v. 1., 8., 15. poté pauza 4–5 týdnů
fotemustin – udržovací fáze  100 i.v. 1., 22. interval aplikace 21 dnů
    dle efektu a tolerance

23.3 Ependymomy

Možno zvážit paliativní chemoterapii na basi derivátů nitrosourey, temozolomidu, platiny a etoposidu u pacientů s vyčer-
panými možnostmi chirurgie a radioterapie. Adjuvantní chemoterapie není standardně indikována.

23.4 PNET tumory (meduloblastomy)

U skupiny s běžným rizikem rekurence (reziduální nádor <1,5 cm2, bez metastáz v páteřním kanálu na MR, cytologic-
ky negativní mozkomíšní mok, absence vzdálené diseminace) je indikována pooperační radioterapie kraniospinální osy 
nebo konkomitantní chemoradioterapie kraniospinální osy s následnou chemoterapií.
U skupiny s vysokým rizikem rekurence (neresekabilní nebo reziduální nádor >1,5 cm2 nebo metastázy v páteřním 
kanálu na MR nebo cytologicky pozitivní mozkomíšní mok nebo vzdálená diseminace nebo velkobuněčný/anaplastický 
meduloblastom nebo supratentoriální PNET) je indikována pooperační konkomitantní chemoradioterapie kraniospinál-
ní osy s následnou chemoterapií.
V případě recidivy zvažovat resekční výkon s následnou radioterapií a/nebo chemoterapií nebo high-dose chemoterapií 
s autologní transplantací PBSC. 

režim dávka (mg/m2) způsob podání den opakování cyklu
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Adjuvantní chemoterapeutické režimy 
režim dávka (mg/m2) způsob podání den opakování cyklu

vinkristin konkomitantně s RT a následným režimem s DDP/CCNU/VCR
vinkristin  1,5 (max. 2  mg) i.v. 1., 8., 15. konkomitantně 
   22., 29., 36. s radioterapií 

pauza 6 týdnů, následně
cisplatina 75 i.v. 2.
CCNU – lomustin 75 p.o. 1. à 6 týdnů 
    max 8 cyklů
vinkristin  1,5 (max. 2 mg) i.v. 2., 8., 15. 

DEC režim
cisplatina 25 i.v. 1.–4.
etoposid 40 i.v. 1.–4.
± cyklofosfamid 1000 i.v. 4. cyklus à 4 týdny 
    max. 8 cyklů 

*U dospělých pacientů možno ozařovat bez vinkristinu (horší tolerance ve srovnání s dětskými pacienty). 

23.5 Primární lymfomy CNS

a)  u pacientů s KI 40 % a více indikována high-dose chemoterapie s metotrexátem ± radioterapie. Při postižení mening 
zvážit intrathekální chemoterapii,

b)  u pacientů s KI < 40 % indikována primárně radioterapie nebo chemoterapie. Při postižení mening zvážit intrathekální 
chemoterapii.

 * Podrobně viz kapitola: Zhoubné novotvary lymfatických tkání.
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