11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)
11.1 Zhoubný melanom kůže (C43)
11.1.1 Adjuvantní léčba
V adjuvantní léčbě maligního melanomu je standardem cílená léčba s kombinací BRAF a MEK inhibitoru a imunoterapie
s checkpoint inhibitory. Z cílené léčby má aktuálně u pacientů III. stádia s mutací onkogenu BRAF V600 v EU registraci
kombinace dabrafenib + trametinib (1). U moderní imunoterapie mají registraci v adjuvantní léčbě anti-PD-1 protilátky
nivolumab (1) a pembrolizumab (1). Pembrolizumab je indikován k adjuvantní léčbě u pacientů po kompletní resekci
III. stádia, nivolumab po kompletní resekci III. a IV. stádia. Délka trvání moderní adjuvantní léčby je maximálně 12 měsíců.
V situaci, kdy není stanovena úhrada léčby z pojištění nebo pacient nebude indikován k léčbě z jiných důvodů (pravidla
úhrady, medicínské důvody) je dnes nejvhodnějším postupem u nemocných po radikální operaci zařazení do klinické
studie s novými léky.
Příklady léčebných adjuvantních schémat
dávka mg

den aplikace

opakování cyklu

*nivolumab (stádium III a IV po kompletní resekci)
nivolumab
240 mg i.v. inf.
1.
à 2 týdny, max. 12 měsíců
nebo			
nivolumab
480 mg i.v. inf.
1.
à 4 týdny, max. 12 měsíců
* pembrolizumab (stádium III po kompletní resekci)
pembrolizumab
200 mg i.v. inf.
1.
à 3 týdny, max. 12 měsíců
nebo			
pembrolizumab
400 mg i.v. inf.
1.
à 6 týdnů, max. 12 měsíců
*dabrafenib + trametinib (stádium III po kompletní resekci)
dabrafenib
150 mg p.o.
2x denně
denně, max. 12 měsíců
trametinib
2 mg p.o.
1x denně
denně, max. 12 měsíců
*O úhradě přípravku ze zdravotního pojištění nebylo v této indikaci k 1. 3. 2020 rozhodnuto.

11.1.2 Neoadjuvantní léčba
Neoadjuvantní cílená léčba nebo imunoterapie u melanomu není zatím indikována.

11.1.3 Paliativní léčba
Standardem léčby pokročilého maligního melanomu je cílená léčba (u nemocných s mutací onkogenu BRAF V600) a moderní imunoterapie s checkpoint inhibitory. Na rozdíl od cytotoxické chemoterapie bylo v randomizovaných klinických
studiích u těchto léků prokázáno prodloužení celkového přežití. Kombinace BRAF inhibitorů a MEK inhibitorů (dabrafenib
+ trametinib, vemurafenib + cobimetinib, encorafenib + binimetinib) je účinnější než monoterapie s BRAF inhibitory.
Účinnost moderní imunoterapie je nezávislá na stavu mutace onkogenu BRAF. Protilátky proti PD-1 receptoru (nivolumab, pembrolizumab) prokázaly vyšší efektivitu a nižší toxicitu ve srovnání s ipilimumabem. Kombinace nivolumab +
ipilimumab je účinnější než ipilimumab v monoterapii a podle deskriptivní analýzy má lepší výsledky než samotný nivolumab, je však zatížena vyšší toxicitou.
Extrakutánní melanomy patří mezi vzácné diagnózy. Nicméně dostupná data ukazují srovnatelnou účinnost moderní
imunoterapie s checkpoint inhibitory i u těchto nádorů a tyto léky by měly být u nemocných s metastatickými extrakutánními melanomy zvažovány podobně jako v případě metastatického kožního melanomu.
Pro dospělé pacienty s neresekovatelným melanomem s regionálními nebo vzdálenými metastázami (stadium IIIB, IIIC
a IVM1a) bez postižení kostí, mozku, plic nebo jiného viscerálního postižení je v EU k intralezionální aplikaci (kožní, podkožní, uzlinové léze) registrován přípravek Imlygic (T-VEC); v ČR však zatím nemá stanovenu úhradu.

U pacientů, kteří nejsou vhodní k cílené léčbě a moderní imunoterapii (medicínské důvody, indikační omezení úhrady) je
nadále indikována paliativní chemoterapie. Na rozdíl od předchozích preparátů jsou všechny režimy cytotoxické chemoterapie účinné jen omezeně a nebyl zde prokázán benefit v prodloužení celkového přežití.
ČOS: Stupně evidence a doporučení
Stupeň 1
Založeno na vysokém stupni důkazů, jednotné doporučení ČOS, že léčba je vhodná.
Stupeň 2A
Založeno na nižším stupni důkazů, jednotné doporučení ČOS, že léčba je vhodná.
Stupeň 2B
Založeno na nižším stupni důkazů, doporučení ČOS, že léčba je vhodná.
Stupeň 3
Založeno na jakémkoliv stupni důkazů, v rámci ČOS není shoda o vhodnosti léčby.

Léčebný algoritmus u pokročilého maligního melanomu s mutací genu BRAF V600
(inoperabilní stádium III a IV)
Dabrafenib + Trametinib (1)
Vemurafenib + Cobimetinib (1)
Encorafenib + Binimetinib (1)

Nivolumab (1)
Pembrolizumab (1)
Ipilimumab (2A)
Nivolumab + Ipilimumab (1)

Chemoterapie (2B)

2. linie

Chemoterapie (3)
Anti-PD-1 protilátka (2A)
Ipilimumab (2A)

Chemoterapie (3)
Anti-PD-1 protilátka (2A)
BRAF + MEK inhibitor (2A)
Ipilimumab (2A)

Ipilimumab (2A)
Chemoterapie (3)
Anti-PD-1 protilátka (2A)
BRAF + MEK inhibitor (2A)

3. linie

Chemoterapie (3)
Anti-PD-1 protilátka (2A)
Ipilimumab (2A)

Chemoterapie (3)
Anti-PD-1 protilátka (2A)
BRAF + MEK inhibitor (2A)
Ipilimumab (2A)

Ipilimumab (2A)
Chemoterapie (3)
Anti-PD-1 protilátka (2A)
BRAF + MEK inhibitor (2A)

1. linie

Léčebný algoritmus u pokročilého maligního melanomu bez mutace genu BRAF V600
(inoperabilní stádium III a IV)

1. linie

Nivolumab (1)
Pembrolizumab (1)
Ipilimumab (2A)
Nivolumab + Ipilimumab (1)

Chemoterapie (2B)

2. linie

Chemoterapie (3)
Anti-PD-1 protilátka (2A)
Ipilimumab (2A)

Ipilimumab (2A)
Chemoterapie (3)
Anti-PD-1 protilátka (2A)

3. linie

Chemoterapie (3)
Anti-PD-1 protilátka (2A)
Ipilimumab (2A)

Ipilimumab (2A)
Chemoterapie (3)
Anti-PD-1 protilátka (2A)

Preference cílené léčby s BRAF + MEK inhibitorem u agresivního, rychle progredujícího, symptomatického onemocnění.
Kombinace BRAF a MEK inhibitoru je účinnější než monoterapie s BRAF inhibitorem (studie COMBI-d, COMBI-v, coBRIM,
COLUMBUS – 1. linie léčby). Monoterapie BRAF nebo MEK inhibitorem je indikována jen v případě toxicity jednoho z preparátů v kombinaci BRAF + MEK inhibitoru.
Anti-PD-1 protilátky (nivolumab, pembrolizumab) prokázaly vyšší účinnost a nižší toxicitu ve srovnání s ipilimumabem.
Kombinace nivolumab + ipilimumab je účinnější než ipilimumab v monoterapii a podle deskriptivní analýzy má lepší
výsledky než samotný nivolumab, je však zatížena vyšší toxicitou (studie CheckMate 067 – 1. linie léčby). Zatím nejsou
u kombinace definitivní data o celkovém přežití. Léčba u imunoterapie by měla pokračovat do ověřené progrese (možnost pseudoprogrese).
Chemoterapie je indikována jen v případech, kdy není vhodná cílená léčba nebo moderní imunoterapie s checkpoint
inhibitory (medicínské důvody, indikační omezení úhrady dle SÚKL). Neexistují důkazy o účinnosti chemoterapie po selhání cílené léčby a moderní imunoterapie s checkpoint inhibitory.
Léky psané tučným písmem mají v dané indikaci k 1. 3. 2020 v ČR stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění.
Ostatní léky a jejich kombinace nemají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění nebo je indikace mimo pravidla
úhrady dle SÚKL (léčba je možná jen se souhlasem revizního lékaře).
Příklady léčebných paliativních schémat
dávka mg/m2
*ipilimumab
ipilimumab
*nivolumab
nivolumab
nebo
nivolumab

den aplikace

opakování cyklu

3 mg/kg i.v. inf.

1.

à 3 týdny, 4×

240 mg i.v. inf.

1.

à 2 týdny do progrese

480 mg i.v. inf.

1.

á 4 týdny do progrese

*pembrolizumab
pembrolizumab
200 mg i.v. inf.
1.
à 3 týdny do progrese
nebo			
pembrolizumab
400 mg i.v. inf.
1.
à 6 týdnů do progrese
*ipilimumab + nivolumab
ipilimumab
nivolumab
poté
nivolumab
nebo
nivolumab

3 mg/kg i.v. inf.
1 mg/kg i.v. inf.

1.
1.

à 3 týdny, 4×
à 3 týdny, 4×

240 mg i.v. inf.

1.

à 2 týdny do progrese

480 mg i.v. inf.

1.

á 4 týdny do progrese

*vemurafenib
vemurafenib

960 mg p.o.

2× denně

denně do progrese

*dabrafenib
dabrafenib

150 mg p.o.

2× denně

denně do progrese

**trametinib
trametinib

2 mg p.o.

1× denně

denně do progrese

dávka mg/m2

den aplikace

opakování cyklu

150 mg p.o.
2 mg p.o.

2× denně
1× denně

denně do progrese
denně do progrese

*vemurafenib + cobimetinib
vemurafenib
960 mg p.o.
cobimetinib
60 mg p. o.

2× denně
1× denně den 1.–21.

denně do progrese
à 4 týdny, do progrese

**encorafenib + binimetinib
encorafenib
450 mg p.o.
binimetinib
45 mg p.o.

1x denně
2x denně

denně do progrese
denně do progrese

1000

1.

à 3 týdny

20
1,5
800

1.–4.
1.–4.
1.

à 3 týdny

15 mg/den
1,5 mg/den
80
200

1., 4.
1., 5.
1.
1.–5.

à 4 týdny

*dabrafenib + trametinib
dabrafenib
trametinib

Dakarbazin (DTIC)
DTIC
CVD
DDP
VBL
DTIC
BOLD
BLM
VCR
CCNU
DTIC

fotemustin
fotemustin
100
1., 8., 15.
			
			
*Omezení úhrady ze zdravotního pojištění dle SÚKL k 1. 3. 2020.
**O úhradě přípravku ze zdravotního pojištění nebylo k 1. 3. 2020 rozhodnuto.

4–5 týdnů interval
bez terapie s následnou
udržovací fází den 1., 22.

11.1.4 Dispenzarizace pacientů po léčbě (follow-up)
Dispenzarizaci provádí onkolog, dermatolog, případně praktický lékař.
stádium

Klinické kontroly*

Zobrazovací metody**

0 (melanom in situ)

1x za rok

při symptomech

IA - IIA

á 6–12 měsíců prvních 5 roků, dále 1x za rok do
10. roku, poté individuálně

při symptomech

IIB - IV

á 3-6 měsíců první 2 roky, dále á 3–12 měsíců do 5. roku, pak 1x za rok do 10. roku, poté
individuálně

á 3–12 měsíců prvních 5 let, dále
při symptomech a individuálně dle
rizika

*Klinické kontroly: Intervaly mezi klinickými kontrolami nejsou pevně stanoveny. Vyšší frekvence jsou vhodné během
prvních 2–3 let po operaci, kdy se vyskytuje nejvíce relapsů, zvláště u pokročilejších stádií. Kontroly provádět s ohledem
na riziko relapsu (přítomnost ulcerace, mitóz, metastáz v sentinelové uzlině, satelitů, Clark IV-V u tenkých nádorů, vý-

skyt spontánní regrese), historie melanomu v osobní anamnéze, pozitivní rodinná anamnéza, přítomnost dysplastických
névů. V rámci kontrol klást hlavní důraz na vyšetření jizvy, palpace uzlin, pátrání po intransitních metastázách, vyšetření
kůže. Kožní kontroly ideálně provádět ve spolupráci s dermatologem (zvýšené riziko duplicitních melanomů i nemelanomových nádorů kůže).
**Zobrazovací metody u asymptomatických pacientů: UZ vyšetření, RTG plic, CT, PET/CT, MR mozku – není shoda, vliv
na celkové přežití dosud nebyl jednoznačně potvrzen. Zvážit UZ kontroly spádové uzlinové oblasti u rizikových pacientů
bez provedené SLNB (biopsie sentinelové uzliny), nebo u pacientů s pozitivní SLNB, kteří nepodstoupili disekci spádových uzlin (první 3 roky od operace).
Laboratorní vyšetření: nutnost pravidelného laboratorního vyšetření u asymptomatického pacienta je diskutabilní,
není obecně doporučováno. Při podezření na relaps má sérový protein S100b větší míru specificity než LDH.
Doporučení: aktuálně není shoda na follow-up schématu (intervaly, zobrazovací metody), vliv na přežití není jasný. Zobrazovací vyšetření a laboratorní vyšetření jsou indikovány dle úvahy lékaře na základě klinického vyšetření. Klást důraz
na pravidelné samovyšetřování – vyšetření kůže, jizvy a uzlin. U nemocných ve stádiu IV musí být přístup zcela individuální, podle konkrétního stavu pacienta.
Hlavní zdroj: NCCN Guidelines Version 1.2019 a ESMO Clinical Practice Guidelines z roku 2015
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11.2. Pokročilý bazocelulární karcinom (C44)
U pacientů s lokálně pokročilým bazocelulárním karcinomem, který není vhodný k chirurgické léčbě nebo radioterapii,
nebo pokud je chirurgická léčba nebo radioterapie kontraindikována a u pacientů se symptomatickým metastazujícím
bazocelulárním karcinomem můžeme zvážit cílenou léčbu s vismodegibem. Doporučená dávka je jedna 150 mg tobolka
jednou denně, léčba probíhá do progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity.
** O úhradě přípravku ze zdravotního pojištění nebylo k 1. 3. 2020 rozhodnuto.
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11.3 Karcinom z Merkelových buněk (C44)
Pro léčbu dospělých pacientů s metastatickým karcinomem z Merkelových buněk je indikován v monoterapii přípravek Bavencio (avelumab). Doporučená dávka přípravku Bavencio v monoterapii je 800 mg podávaných intravenózně
v průběhu 60 minut každé 2 týdny. Léčba je hrazena do progrese onemocnění, verifikované opakovaným radiologickým
vyšetřením v odstupu 4–8 týdnů z důvodu odlišného mechanismu účinku imuno-onkologické terapie a/nebo neakceptovatelné toxicity.
*Omezení úhrady ze zdravotního pojištění dle SÚKL k 1. 3. 2020.
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11.4 Pokročilý spinocelulární karcinom (C44)
U dospělých pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým spinocelulárním karcinomem kůže, kteří nejsou vhodní
ke kurativní operaci či kurativnímu ozařování je indikován v monoterapii přípravek LIBTAYO (cemiplimab). Doporučená
dávka přípravku LIBTAYO je 350 mg, podávaná každé 3 týdny formou intravenózní infuze po dobu 30 minut. Léčba může
pokračovat až do progrese onemocnění nebo do výskytu nepřijatelné toxicity.
Pokud došlo k progresi onemocnění při léčbě cemiplimabem, tak je možno zvážit paliativní chemoterapii. Její efekt je
však marginální. Obvykle jsou indikovány režimy: cisplatina v monoterapii (80–100mg/m2 á 3 týdny) nebo kombinace cisplatina + 5-fluororuracil (cDDP 80–100mg/m2 den 1 + 5-FU 800-1000mg/m2 den 2–5, opakování á 3–4 týdny).
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** O úhradě přípravku ze zdravotního pojištění nebylo k 1.3.2020 rozhodnuto.

