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Terapie pacientů s kostními metastázami musí být vedena v MDT, jako součast multimodální 

terapie.

Kostní postižení provází karcinom prsu (70%), prostaty (85%), plic (40%) a ledvin (40%), 

především však maligní myelom (MM) (95%).

SRE jsou asociovány se ztrátou mobility, sociální dysfunkcí, zhoršením kvality života (QoL), 

zvyšuje nutnost zdravotní starostlivosti a zkracuje přežití.

Základní informace
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Léčba se liší v závislosti na základním onemocnění. Potenciálně důležité jsou externí RT 

(EBRT), endokrinní léčba, chemoterapie (ChT), cílená a imunologická terapie a také systémově 

podávané radioizotopy. 

Rozhodnutí o léčbě závisí na tom, zda je kostní onemocnění lokalizované nebo diseminované, 

na přítomnosti nebo nepřítomnosti extraskeletálních metastáz a povaze základní malignity. Lze 

očekávat, že se vyvine rezistence na systémovou léčbu, což si vyžádá pravidelné změny 

terapie ve snaze znovu získat kontrolu nad nemocí. Kromě toho může být nutná chirurgická 

intervence pro strukturální komplikace destrukce kosti nebo komprese nervu. Ke snížení 

morbidity a doplnění všech těchto léčebných modalit jsou zahrnuty léky cílené na kostní tkáň 

(BTA). 

Optimální management vyžaduje multidisciplinární tým, který zahrnuje klinické a radiační 

onkology, chirurgy, (intervenční) radiology, lékaře nukleární medicíny a specialisty na paliativní 

medicínu s odbornými znalostmi v oblasti kostních komplikací způsobených metastatickým 

postižením skeletu.

Princip léčebného přístupu
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Biochemické markery kostního metabolismu odrážejí probíhající rychlost kostní resorpce a 

tvorby v organismu jako celku a neposkytují informace specifické pro jednotlivé léze. Zvýšené 

hladiny kostního biomarkeru mohou podporovat diagnózu kostních metastáz, ale senzitivita a 

specificita jsou nízké a nemají jasnou roli v rutinním sledování pacienta.

Kostní biomarkery
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• Léčba BTA by měla být zahájena při diagnóze metastatického 

onemocnění 

• U pacientů s kostními metastázami a karcinomem prsu nebo 

CRPC se doporučuje zahájit léčbu kyselinou zoledronovou

nebo denosumabem bez ohledu na to, zda jsou symptomatické 

či nikoli 

• U pacientů s kostními metastázami a pokročilým karcinomem 

plic, karcinomem ledvin nebo jinými solidními nádory* se 

doporučuje, aby byli pacienti vybráni k léčbě kyselinou 

zoledronovou nebo denosumabem, pokud mají očekávanou 

délku života > 3 měsíce a je u nich vysoké riziko SRE 

• Denosumab je v prevenci kostní morbidity na solidní nádory 

účinnější než kyselina zoledronová

• Léčba BTA by měla být zahájena při diagnóze metastatického 

onemocnění 

• U pacientů s kostními metastázami a karcinomem prsu nebo 

CRPC se doporučuje zahájit léčbu kyselinou zoledronovou

nebo denosumabem bez ohledu na to, zda jsou symptomatické 

či nikoli 

• U pacientů s pokročilým karcinomem plic, karcinomem ledvin 

nebo jinými solidními nádory* se doporučuje kyselina 

zoledronová nebo denosumab u pacientů s očekávanou délkou 

života ≥ 3 měsíce a klinicky významnými kostními metastázami 

[I, B] 

• Denosumab je preferovanou látkou z hlediska účinnosti, 

pohodlí a ochrany ledvin 

• Generické bisfosfonáty jsou ze zdravotně ekonomického 

hlediska nákladově efektivnější než denosumab

1. Coleman R, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl e3):iii124–37; 

2. Coleman R, et al. Ann Oncol 2020;doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.019 [Epub ahead of print].
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• Tři expertní skupiny pro myelom (ASCO, EMN a IMWG) 

doporučují pro MM pouze kyselinu zoledronovou nebo 

pamidronát

• Denosumab nemá regulační schválení pro léčbu MM

• Při diagnóze MM by měla být zahájena léčba kyselinou 

zoledronovou, pamidronátem nebo denosumabem [I, A] 

• Denosumab je látkou volby u pacientů s MM a poruchou funkce 

ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min) [I, B] 

• Léčba skeletu, jiná než k prevenci/léčbě rakoviny TIBL nebo 

osteoporózy, se pro ESPC nedoporučuje [I, B]

1. Coleman R, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl e3):iii124–37; 

2. Coleman R, et al. Ann Oncol 2020;doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.019 [Epub ahead of print]. IMWG, International Myeloma Working Group; MM, multiple myeloma; TIBL, treatment-induced bone loss.
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BTA initiation: Mnohočetného myelomu (MM) P21–22



Doporučuje se zahájit léčbu zoledronátem nebo denosumabem u všech pacientek s rakovinou 

prsu s kostními metastázami, ať už jsou symptomatické nebo ne [I, A]. 

BTA by měly být zahájeny při diagnóze kostních metastáz a měly by být zvažovány v průběhu 

onemocnění [III, A].

Zoledronát nebo denosumab se doporučuje u pacientů s CRPC a kostními metastázami, ať už 

jsou symptomatické či nikoli [I, A].

GRADE A recommendations 
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• Kyselina zoledronová

4 mg IV Q3–4W pro prevenci SRE 

Nejúčinnější bisfosfonát pro prevenci morbidity metastatického 

onemocnění kostí 

4 mg IV Q6M pro prevenci metastáz v eBC nebo TIBL* 

• Denosumab 120 mg SC Q4W pro prevenci SRE 

60 mg SC Q6M pro prevenci TIBL

• Kyselina zoledronová

4 mg IV Q3–4W pro prevenci SRE 

Většinu pacientů lze bezpečně deeskalovat na Q12W, nejlépe 

po léčbě Q4W po dobu 3–6 měsíců [I, B] 

4 mg IV Q6M pro prevenci metastáz v eBC nebo TIBL* 

• Denosumab 120 mg SC Q4W pro prevenci SRE; prodlužování 

intervalů nad tuto frekvenci nelze doporučit [III, B] 

Upřednostňované léčivo z hlediska účinnosti, pohodlí a ochrany

ledvin 

60 mg SC Q6M pro prevenci TIBL

1. Coleman R, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl e3):iii124–37; 

2. Coleman R, et al. Ann Oncol 2020;doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.019 (including Supplementary Appendix) [Epub ahead of print].

ESMO Clinical Practice Guidelines 2020: bone health in cancer

BTA dosing P14, 22, suppl
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• Léčba BTA by měla pokračovat neomezeně v průběhu 

onemocnění 

• Na základě své farmakodynamiky a systémové distribuce se 

zdá, že denosumab pro metastatické onemocnění kostí 

vyžaduje nepřetržitou každoměsíční terapii 

• Pokračující léčba BTA se doporučuje u pacientů s progresí 

základních kostních metastáz, nedávnou SRE a/nebo 

zvýšenými markery kostní resorpce

• Léčba BTA by měla pokračovat neomezeně dlouho, a to i v 

hospici 

• Na základě jeho farmakodynamiky a systémové distribuce je 

třeba dodržovat kontinuální měsíční terapii denosumabem

• Léčba bisfosfonáty může být přerušena po 2 letech u pacientů v 

remisi [II, B] 

• Přerušení léčby BTA po libovolně dlouhé době se 

nedoporučuje, snad jen u pacientů s oligometastatickým

kostním onemocněním v remisi [V, B] 

• Pokud je léčba denosumabem přerušena na dobu > 6 měsíců, 

doporučuje se léčba bisfosfonáty (např. kyselina zoledronová) k 

potlačení obnovy osteolýzy [III, B]

1. Coleman R, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl e3):iii124–37; 

2. Coleman R, et al. Ann Oncol 2020;doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.019 [Epub ahead of print].

ESMO Clinical Practice Guidelines 2020: bone health in cancer

BTA treatment duration P15, 18, 22, 23 
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• Důrazně se doporučuje suplementace vápníkem a vitaminem D 

• Před zahájením léčby BTA by pacienti měli absolvovat zubní 

vyšetření a vhodnou preventivní stomatologii a měli by být 

poučeni o dodržování dobré zubní hygieny

• Pacienti by se měli během terapie vyvarovat invazivních 

stomatologických výkonů (extrakce a implantáty)

• K udržení normální hladiny vápníku v séru se doporučuje 

korekce nedostatku vitaminu D a suplementace vitaminu D 

dostatečným příjmem vápníku během léčby BTA* [I, A] 

• Dlouhodobé užívání bisfosfonátů/denosumabu může být 

spojeno s vyšším rizikem AFF. AFF se zdají být častější u 

pacientů vystavených dlouhodobé léčbě (medián 7 let); riziko 

se může po ukončení léčby snížit 

• Před zahájením léčby BTA by pacienti měli absolvovat 

stomatologické vyšetření a, je-li to možné, kompletní invazivní 

stomatologické ošetření [III, A] 

• Když se nelze vyhnout extrakci zubu, doporučují se 

profylaktická antibiotika a BTA by měla být pozastavena, až do

úplného zhojení zubního lůžka

1. Coleman R, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl e3):iii124–37; 

2. Coleman R, et al. Ann Oncol 2020;doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.019 [Epub ahead of print]. AFF, atypical femoral fracture

ESMO Clinical Practice Guidelines 2020: bone health in cancer

BTA safety considerations P19, 20 and 22

Před zahájením BTA by pacienti měli absolvovat stomatologické vyšetření a, je-li to možné, kompletní invazivní 

stomatologické ošetření [III, A] 

K udržení normální hladiny vápníku v séru se doporučuje korekce nedostatku vitaminu D a suplementace vitaminu D 

dostatečným příjmem vápníku v průběhu léčby* [I, A]



Coleman R, et al. Ann Oncol 2020;doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.019 [Epub ahead of print].
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BTA: osteonecrosis of the jaw

Nejvýznamnějším AE spojeným s prodlouženým podáváním silných inhibitorů kostní resorpce je 

ONJ. Většina pacientů, u kterých se vyvinula ONJ, měla extrakci zubu a/nebo špatnou ústní 

hygienu nebo používala zubní aparát. 

ONJ je častější, když se iv bisfosfonáty nebo denosumab podávají měsíčně za účelem kontroly 

metastáz, a mnohem méně častá při méně intenzivním užívání bisfosfonátů nebo denosumabu, 

například perorálních bisfosfonátů nebo užívání kyseliny zoledronové nebo denosumabu 

každých 6 měsíců k prevenci ztráty kostní hmoty. Frekvence může být vyšší u MM než u 

pacientů se solidními nádory a být potencovaná kombinací BTA s antiangiogenními léky. 

Při měsíční léčbě je incidence ONJ podobná u kyseliny zoledronové a denosumabu asi 1% za 

rok.

P19
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• Bisfosfonáty a denosumab zabraňují úbytku kostní hmoty 

spojenému s použitím ovariální suprese nebo inhibitorů 

aromatázy u eBC a ADT u rakoviny prostaty

• Antiresorpční léčba se doporučuje u žen, které dostávají buď 

inhibitor aromatázy, nebo supresi funkce vaječníků a mužů na 

ADT 

• Denosumab je léčbou volby k prevenci zlomenin u mužů na 

ADT a u žen po menopauze s eBC s nízkým rizikem recidivy 

onemocnění [I, B]

1. Coleman R, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl e3):iii124–37; 

2. Coleman R, et al. Ann Oncol 2020;doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.019 [Epub ahead of print]. ADT, androgen deprivation therapy.

ESMO Clinical Practice Guidelines 2020: bone health in cancer

BTA initiation: prevention of treatment-induced bone loss P29



2014 guidelines1 2020 guideline update2

• Bisfosfonáty snižují frekvenci kostních metastáz a zlepšují 

přežití u postmenopauzálních žen s rakovinou prsu 

• Bisfosfonáty nezlepšují výsledky onemocnění u 

premenopauzálních žen 

• Denosumab oddaluje kostní metastázy u CRPC

• Bisfosfonáty se doporučují u post- nebo premenopauzálních

žen s eBC léčených analogy GnRH s významným rizikem 

recidivy [I, A] 

• Bisfosfonáty nezlepšují výsledky onemocnění u 

premenopauzálních žen s eBC, které nejsou na analogech

GnRH a nejsou doporučovány pro muže nebo ženy s jinými 

solidními nádory [I, A] 

• Denosumab se nedoporučuje k prevenci metastáz [I, A]

1. Coleman R, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl e3):iii124–37; 

2. Coleman R, et al. Ann Oncol 2020;doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.019 [Epub ahead of print]. .

ESMO Clinical Practice Guidelines 2020: bone health in cancer

BTA initiation: metastasis prevention P25–26



DĚKUJI ZA POZORNOST



Zkrácené informace o léčivém přípravku XGEVA

Název přípravku: XGEVA 120 mg injekční roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Jedna injekční lahvička obsahuje denosumabum 120 mg v 1,7 ml (70 mg/ml) roztoku. Denosumab je 

lidská monoklonální protilátka IgG2, která se vyrábí r-DNA technologií.  Léková forma: Injekční roztok (injekce). Terapeutické indikace:  Prevence kostních příhod (patologické fraktury, míšní 

komprese, stavy vyžadující radiační léčbu kostí či kostní operaci) u dospělých s pokročilými malignitami postihujícími kosti. Léčba dospělých a dospívajících s vyvinutým skeletem s 

velkobuněčným kostním nádorem, který je neresekabilní nebo kde chirurgická resekce povede pravděpodobně k závažné morbiditě. Dávkování a způsob podání: Všichni pacienti, kteří 

nemají hyperkalcemii, mají užívat alespoň 500 mg kalcia a 400 IU vitaminu D denně. Pacienti léčení přípravkem XGEVA mají dostat příbalovou informaci a informační kartu pacienta. 

Prevence kostních příhod u dospělých s pokročilými malignitami postihujícími kosti: 120 mg přípravku XGEVA jednou za 4 týdny ve formě jednorázové subkutánní injekce do stehna, břicha 

nebo horní části paže. Velkobuněčný kostní nádor (GCTB): 120 mg přípravku XGEVA formou jednorázové subkutánní injekce jednou za 4 týdny do stehna, břicha nebo horní části paže s 

další dávkou 120 mg v 8. a 15. den léčby prvního měsíce terapie.  Pediatrická populace: Přípravek XGEVA se nedoporučuje podávat dětským pacientům (do 18 let věku) s výjimkou 

dospívajících pacientů (ve věku 12 – 17 let) s vyvinutým skeletem s velkobuněčným kostním nádorem, dávkování je stejné jako u dospělých. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou 

látku nebo kteroukoliv pomocnou látku. Těžká, neléčená hypokalcemie. Nezhojené léze po stomatochirurgickém výkonu nebo chirurgickém výkonu v dutině ústní. Zvláštní upozornění a 

opatření pro použití: Hypokalcemie: Před zahájením léčby je třeba upravit preexistující hypokalcemii. Hladinu vápníku je třeba monitorovat před úvodní dávkou přípravku XGEVA, do dvou 

týdnů po úvodní dávce a při výskytu suspektních příznaků hypokalcemie nebo v případě rizikových faktorů pro hypokalcemii. Hypokalcemií jsou více ohroženi pacienti s těžkou poruchou 

funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) nebo pacienti dialyzovaní. U těchto pacientů bylo též pozorováno průvodní zvýšení hladin parathormonu. Osteonekróza čelisti 

(osteonecrosis of the jaw, ONJ): ONJ byla hlášena často. Před léčbou denosumabem by pacienti měli podstoupit preventivní zubní prohlídku s individuálním posouzením přínosu a rizika 

léčby a zvážením rizikových faktorů.  Léčba má být odložena u pacientů s nezhojenými lézemi měkké tkáně v ústech. Všem pacientům je třeba doporučit, aby chodili na pravidelné zubní 

prohlídky a hlásili jakékoli orální příznaky (kývání zubů, bolest, otok, vředy, sekrece). Invazivní zákroky v dutině ústní mají být během léčby prováděny pouze po pečlivém posouzení a 

nemají se provádět v době blízké podání přípravku XGEVA. Osteonekróza zevního zvukovodu: Možnost vzniku osteonekrózy zevního zvukovodu je třeba zvážit u pacientů léčených 

denosumabem, kteří mají ušní symptomy včetně chronických infekcí ucha. Atypické zlomeniny femuru: Byly zaznamenány atypické zlomeniny femuru v subtrochanterické a diafyzální 

oblasti femuru; vyskytly se také u pacientů s některými komorbiditami (např. nedostatek vitaminu D, revmatoidní artritida, hypofosfatázie) a u pacientů užívajících některé léky (např. 

bisfosfonáty, glukokortikoidy, inhibitory protonové pumpy). U pacientů se zlomeninou diafýzy femuru léčených přípravkem XGEVA je třeba vyšetřit kontralaterální femur. Hyperkalcemie po 

přerušení léčby u pacientů s velkobuněčným kostním nádorem a pacientů s rostoucím skeletem: Klinicky významná hyperkalcemie byla hlášena týdny až měsíce po přerušení léčby. Jiné: 

Pacienti léčení přípravkem XGEVA nemají být současně léčeni jinými léčivými přípravky obsahujícími denosumab (k léčbě osteoporózy) nebo bisfosfonáty. Interakce s jinými léčivými 

přípravky a jiné formy interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. V klinických studiích byl přípravek XGEVA podáván v kombinaci se standardní protinádorovou léčbou a pacientům 

užívajícím dříve bisfosfonáty Nebyly zjištěny žádné klinicky signifikantní změny sérové koncentrace nebo farmakodynamiky denosumabu. Fertilita, těhotenství a kojení: XGEVA se 

nedoporučuje podávat v těhotenství a ženám ve fertilním věku nepoužívajícím antikoncepční prostředky. Není známo, zda se denosumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Je třeba 

se rozhodnout, zda ustoupit od kojení nebo zda nepodávat přípravek XGEVA, přičemž je nutno brát v úvahu přínos kojení pro novorozence/kojence a přínos léčby pro pacientku. Nežádoucí 

účinky:⃰  Velmi časté: dušnost, průjem, hypokalcemie, muskuloskeletální bolest; časté: hypofosfatémie, extrakce zubu, hyperhidróza, osteonekróza čelisti, nová primární malignita; méně 

časté: hyperkalcemie po přerušení léčby u pacientů s velkobuněčným kostním nádorem, atypická fraktura femuru, lichenoidní erupce způsobené léky; vzácné: hypersenzitivita na léčivou 

látku, anafylaktické reakce; s neznámou frekvencí: osteonekróza zevního zvukovodu. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C). Chraňte před mrazem. 

Chraňte před světlem. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nizozemsko. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EU/1/11/703/001-003 DATUM 

REVIZE TEXTU:    11. června 2020

Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění v indikaci prevence kostních příhod u dospělých pacientů s nádorovým onemocněním s osteolytickými, osteoblastickými nebo smíšenými kostními 

metastázami solidních tumorů.

* Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.
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