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Čo je to cielená liečba a aké možnosti 
máme pri karcinóme pľúc?
Cielené protinádorové lieky sú, podľa definície US NCI 
(National Cancer Institute), substancie blokujúce rast  
a šírenie nádoru pôsobením na špecifické molekuly, „mo-
lekulové ciele“, ktoré sa podieľajú na raste, progresii a ší-
rení nádoru.(3) Cielená liečba je tiež niekedy označovaná 
termínmi „molekulovo cielené lieky“, „molekulovo cielená 
liečba“, „precízna medicína“, „cielená biologická liečba“  
a pod. Lieky zaraďované do tejto skupiny a registrované  
v EÚ pri karcinóme pľúc sú v prehľade uvedené v tabuľke 
1. Všetky sú receptorovými tyrozínkinázovými inhibítormi 
(TKI). Výskyt genetických aberácií pri najrozsiahlejšom 
testovaní vzoriek karcinómov pľúc (18 679 analýz u 17 664 
pacientov) vo Francúzsku bol: EGFRM+ (pozitivita): 11%, 
ALK+: 5%, BRAF+: 2% (4). Výskyt ROS1+ sa udáva v rozsahu 
1–2% (5).  Výskyt NTRK+ pri karcinóme pľúc: menej ako 1% (6).
Výrazný pokrok priniesli aj inhibítory angiogenézy (beva-
cizumab, nintedanib, ramucirumab) a snáď kľúčový, imu-
noterapia s inhibítormi imunitných kontrolných bodov.
Tu ide o cielené lieky, ale bez prítomnosti s cieľom liečby 
súvisiaceho biomarkeru so spoľahlivosťou na úrovni tých, 
ktoré sú v tabuľke 1.
Vo všeobecnosti, aj keď nie vždy, sú cielené lieky veľmi 
dobre tolerované a natoľko účinné, že imunoterapia dnes 
môže byť použitá iba u pacientov, u ktorých nie je možná 
cielená liečba alebo možnosti cielenej liečby boli vyčerpa-

Úvod
Chemoterapia pri pokročilom karcinóme pľúc  
(t. j. pri metastatickom nádore alebo pri nádore 
lokálne pokročilom do tej miery, že je vylúčená 
možnosť kuratívnej rádioterapie alebo resekcie) 
zlepšila kvalitu života a predĺžila prežitie chorých. 
Začiatkom 21. storočia však vývoj  chemotera-
pie dosiahol plató. V roku 2002 boli publikované 
výsledky liečby pokročilého nemalobunkové-
ho karcinómu pľúc (NMBKP) docielené v štúdii 
ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group, 
USA) 1594.(1) Štúdia porovnala štyri vtedy najmo-
dernejšie chemoterapeutické režimy. Výsledkom 
bolo nečakané sklamanie - mediány celkového 
prežitia pri jednotlivých liečebných schémach sú 
na obrázku 1. Na druhej strane však štúdia jasne 
naznačila, že v liečbe je potrebné hľadať iné mož-
nosti. 
Názov editoriálu k štúdii ECOG 1594 v časopise 
New England Journal of Medicine to vyjadril veľ-
mi jasne „Lung cancer – time to move on from 
chemotherapy“.(2) Prešlo takmer 20 rokov a si-
tuácia sa naozaj zmenila. Pre časť pacientov sa 
pokročilý karcinóm pľúc stal chronickým ochore-
ním liečiteľným roky, aj 5 rokov a viac. V tomto 
článku je pohľad na prvú skupinu liekov, ktoré 
viedli k tomuto úspechu - na cielenú liečbu.

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra 

Obrázok 1 – Chemoterapia pokročilého NMBKP v r. 2002. Mediány celkového prežitia v štúdii ECOG 1594
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ALK prestavby a EGFR mutácie, aj keď existujú zriedka-
vé výnimky. Vyšetrenie nádorovej genetiky je preto oby-
čajne postupné, čo je ovplyvnené aj veľkosťou a kvalitou 
nádorovej vzorky, ktorá neumožňuje vždy testovať všetky 
génové aberácie. V prvom rade sú testované tie najčastej-
šie – mutácie EGFR. Následne ALK, ROS1, a prípadne BRAF. 
NTRK-TKI larotrektinib je najnovší cielený liek schválený  
k marketingu (aj) pri karcinóme pľúc v EÚ a zatiaľ jeho tes-
tovanie nebolo zavedené do praxe v SR. V budúcnosti sa 
očakáva široké využitie multiplexových metód, až exómu 
alebo genómu a NGS (sekvenovanie novej generácie) by 
malo zmierniť nároky na nádorové vzorky a zrýchliť proces 
diagnostiky. Významným pokrokom pre klinickú prax je 
aj možnosť genetického nádorového testovania zo vzoriek 
krvi – z cFDNA (cirkulujúcej voľnej DNA) – zatiaľ sa uplat-
ňuje pri diagnostike mutácií EGFR - aj tu je najčastejšie 
používaná „real time“ PCR, novšie aj digitálna PCR. 
Prítomnosť génových aberácií umožňujúca (vysoko) cie-
lenú liečbu je pre zjednodušenie (a bez zachádzania do 
detailov) označovaná ako pozitivita – teda EGFRM+, ALK+,  
atď. - nádory sú vhodné na cielenú liečbu, negatívne 
vhodné nie sú a „cielené lieky“ by tu neúčinkovali.
Testujú sa nemalobunkové karcinómy. Adenokarcinómy, 
kde je pravdepodobnosť pozitivity vyšetrenia vyššia ako 
pri iných podtypoch NMBKP, by mali byť testované reflex-
ne – t. j. ihneď, bez požiadania onkológa, iné typy NMBKP 
– zvlášť skvamózny karcinóm (ale aj ďalšie) by mali byť tes-
tované hlavne u celoživotných nefajčiarov alebo dlhodo-
bých exfajčiarov, prípadne pri zmiešaných nádoroch. 

Výsledky cielenej liečby pri karcinóme pľúc
Pri EGFRM+ nádore sa uplatňujú v súčasnosti TKI 1. ge-
nerácie (gefitinib, erlotinib – vyvinuté pôvodne proti ne-
mutovanému „wild-type“ EGFR), TKI 2. generácie (afatinib, 
dakomitinib) vyvinuté už na základe poznatkov o mutá-
ciách EGFR, ktoré senzitizujú k liečbe, a TKI 3. generácie 
– tu patrí zatiaľ ako jediný registrovaný v EÚ a aj v USA 
- osimertinib – vyvinutý už na základe poznatkov nielen  
o senzitizujúcich mutáciách, ale aj o rezistencii na ne 
ďalšou mutáciou EGFR - T790M. Táto mutácia je príči-

né – týka sa to zvlášť pacientov s EGFR, ALK a ROS1 pozi-
tívnymi nádormi.

Diagnostika mutačného stavu pľúcnych karcinómov
Základnou podmienkou využitia možností, ktoré cielená 
liečba ponúka je rýchle získanie adekvátnej nádorovej 
vzorky a jej molekulové genetické vyšetrenie. Najčastejšie 
sa uplatňujú dva postupy – pri génových translokáciách, 
resp. prestavbách, je to  FISH (fluorescenčná in situ hyb-
ridizácia) a IHC (imunohistochemické vyšetrenie) – prí-
kladom je testovanie ALK.(7) Pri analýze mutácií DNA sa 
uplatňuje najčastejšie PCR (polymerázová reťazová reak-
cia), resp. „real time“ PCR, t. j. PCR v reálnom čase (qPCR 
- kvantitatívna PCR) – príkladom je testovanie EGFR mutá-
cií.(8) Uplatňujú sa aj ďalšie metódy, v závislosti na dostup-
nosti, resp. preferencii pracovísk. Jednotlivé génové abe-
rácie pri karcinóme pľúc, na ktoré máme dostupné lieky, 
sa prakticky navzájom vylučujú, napríklad súčasný výskyt 

Tabuľka 1 – Cielené lieky pri karcinóme pľúc registrované v EÚ

Obrázok 2 – Mediány celkového prežitia s EGFR-TKI pri pokročilom NMBKP v registračných štúdiach

GénoVé aberácie Lieky

EGFR mutácie Afatinib, dakomitinib, erlotinib, gefitinib, 
osimertinib

ALK translokácie Alektinib, brigatinib, ceritinib, krizotinib, 
lorlatinib

ROS1 translokácie Krizotinb, entrektinib*

BRAF mutácie Dabrafenib v kombincácii s trametinibom

NTRK translokácie Larotrektinib, entrektinib*

EGFR – receptor epidermového rastového faktoru
ALK – kináza anaplastického lymfómu
ROS1 – C-ROS onkogén 1
BRAF – Braf protonkogén, protoonkogén serín-treonínovej kinázy B-Raf
NTRK – gén neurotropného tyrozínkinázového receptoru
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nou rezistencie približne v 50 až 75% prípadov pri liečbe  
s EGFR-TKI 1. a 2. generácie. Všetky EGFR-TKI, v porovnaní  
s chemoterapiou, výrazne predĺžili prežitie a zlepšili kvalitu 
života chorých s NMBKP. Prežitie bez progresie ochorenia 
(PFS) bolo v registračných štúdiach fázy III s jednotlivými 
EGFR-TKI medzi 10 až 19 mesiacmi.(9–15) Mediány celkového 
prežitia sú na obrázku 2.
Inhibítory 1. a 2. generácie boli porovnávané v štúdiach 
fázy III s chemoterapiou, dakomitinib bol porovnaný s ge-
fitinibom alebo erlotinibom, osimertinib bol porovnaný  
s erlotinibom alebo gefitinibom.(9–15) Osimertinib bol v 2. 
línii liečby porovnaný s chemoterapiou u pacientov po 
zlyhaní predchádzajúceho EGFR-TKI, v dôsledku vzniku 
rezistentnej EGFR mutácie T790M. Medián PFS s osimer-
tinibom bol 10,1 mesiaca, s chemoterapiou v kombinácii 
pemetrexed a platina: 4,4 mesiaca.(16) V štúdii s afatinibom 
bolo aj asi 10% pacientov so zriedkavými mutáciami EGFR, 
ktoré odpovedajú na liečbu o niečo horšie než bežné 
mutácie.(11) V súčasnosti sú v liečbe EGFRM+ NMBKP dve 
hlavné možnosti: použiť ihneď osimertinib, po ktorom je 
možná pri progresii ochorenia 2. línia iba chemoterapiou, 
alebo použiť druhogeneračný inhibítor EGFR-TKI (afati-
nib, prípadne dakomitinib) a pri progresii (a pri mutácii 
T790M) – osimertinib v 2. línii. Na obrázku 3 je excelentný 
efekt liečby s EGFR-TKI.
Pri ALK+ NMBKP je v EÚ registrovaných päť liekov. Mož-
nosti ich použitia schválené v 1. alebo v 2. až 3. línii liečby  
a mediány PFS sú v tabuľke 2. Údaje sú z registračných 
štúdií jednotlivých liekov v 1. línii liečby(17–20) alebo po zlyha-
ní predchádzajúcej liečby(21–25).
Aktuálne je štandardom liečby 1. línia s alektinibom. Celko-
vé prežitie pri liečbe nebolo ešte v registračnej štúdii ALEX 
docielené, medián PFS je 34,8 mesiaca(19). Ďalšou možnos-
ťou je brigatinib(20). Po progresii ochorenia na alektinibe 
je možné použiť lorlatinib(25). Na obrázku 4 je efekt liečby 
ALK+ NMBKP ceritinibom.
Pri ROS1+ NMBKP je v EÚ registrovaný krizotinib. V regis-
tračnej štúdii docielil medián PFS 19,2 mesiaca.(26) Entrek-
tinib docielil medián PFS 19,0 mesiaca(27). Očakávané je 
povolenie k marketingu Európskou komisiou v júli 2020.
Pri BRAFV600E pozitívnych NMBKP je v EÚ registrovaná 
kombinácia dabrafenibu s trametinibom.  V registračných 
štúdiach v 1. línii liečby docielila medián PFS 10,9 mesiaca 

a  prežitie 2 rokov bolo u 51% pacientov.(28) Pri použití v 2.  
a vyššej línii (po zlyhaní chemoterapie) bol medián prežitia 
bez progresie ochorenia v registračnej štúdii 9,7 mesiaca.
(29) NTRK+ karcinómy pľúc sú zriedkavé. Registračná štúdia 
larotrektinibu bola pri pokročilých NTRK+ nádoroch bez 
ohľadu na primárnu lokalitu nádoru, z 55% pacientov boli 
4 s karcinómom pľúc.(30) Medián PFS nebol docielený, ale 
po jednom roku liečby bolo 55% pacientov bez progresie 
ochorenia. Osemdesiat percent pacientov malo odpoveď 
na liečbu v zmysle zmenšenia nádorového ochorenia pod-
ľa CT, (čo je bežné pri cielenej liečbe), ale výnimočnou sku-
točnosťou bolo, že pacienti v štúdii boli ťažko predliečení 
chemoterapiou, časť (35%) 3 a viacerými líniami. Výsledky 
liečby 11 pacientov s NTRK+ NMBKP liečených larotrekti-
nibom, publikované na Svetovej konferencii o karcinóme 

Obrázok 3 – CT pri diagnóze a po troch mesiacoch liečby afatinibom  
pri EGFRM+ adenokarcinóme pľúc (z archívu autora)

Obrázok 4 – Efekt liečby ceritinibom pri ALK+ adeno-
karcinóme pľúc (z archívu autora)

Tabuľka 2 – Možnosti cielenej liečby ALK+ karcinómu pľúc, registrované  
v EÚ – línie liečby a prežitie bez progresie ochorenia (PFS).

Krizotinib po chemoterapii, ak nebol použitý v 1. línii
* Schválené do 2. línie po 1. línii liečby krizotinibom
** Schválené po progresii na alektinibe alebo ceritinibe
 alebo po krizotinibe a najmenej ďalšom jednom ALK-TKI
+  áno
-   nie

ALK-TKI 1. línia 2./3. 
línia

Mediány PFS  
v 1. línii (mes.)

Mediány PFS 
v 2. línii (mes.)

Krizotinib + + 10,9 7,7
Ceritinib* + + 16,6 5,4
Alektinib* + + 34,8 9,6
Brigatinib* + + 29,4 15,6
Lorlatinib** - + 6,9
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ké. To sa naplnilo iba čiastočne. Ďalším obmedzením je, 
že v súčasnosti dostupné technológie neumožňujú vývoj 
liekov proti niektorým častým  génovým aberáciám kvôli 
ich štruktúre alebo spôsobu, ktorým je ich funkcia regu-
lovaná v nádorovej bunke.(3) Je však predpoklad, že tieto 
prekážky budú v dohľadnom čase prekonané.

Záver
Cielená liečba zmenila osud časti pacientov s pokroči-
lým karcinómom pľúc. Mení karcinóm pľúc na chronické 
ochorenie aj pri pokročilých štádiách, vedúcich ešte ne-
dávno k úmrtiu v priebehu niekoľkých málo mesiacov. Vý-
voj nových liekov a liečebných možností v tejto oblasti po-
kračuje so zrýchľujúcim sa tempom, čo je dobrou správou 
pre pacientov, pre každého, kto sa stretáva s karcinómom 
pľúc u svojich blízkych a aj pre zdravotníckych pracovní-
kov, ktorí sa ochoreniu venujú na ceste pacienta od diag-
nostiky až po onkologickú a paliatívnu liečbu.

pľúc v roku 2019, boli v súlade s údajmi z registračnej štú-
die.(31) Údaje o entrektinibe sú z 3 pokračujúcich štúdiı ́fázy 
I až II(32). Väčšina pacientov (63%) bola liečená v 2. alebo 
vyššej línii liečby. V skupine 54 pacientov s 10 rôznymi ná-
dormi s 19 histologickými podtypmi malo 10 NMBKP. Me-
dián PFS bol v celej skupine 11,2 mesiaca a medián OS bol 
21 mesiacov.

Limitácie cielenej liečby
Žiaľ, cielená liečba pokročilý karcinóm pľúc nevylieči. Skôr 
alebo neskôr dôjde ku vzniku rezistencie na lieky, aj keď sú 
popísané prípady, resp. menšie súbory pacientov s 5-roč-
ným alebo aj 10-ročným prežitím bez progresie ochorenia 
pri liečbe jedným TKI.(33, 34) Na prekonanie tohto problému 
sa na jednej strane stále vyvíjajú nové lieky, na druhej stra-
ne sa skúmajú  kombinácie dostupných TKI s chemotera-
piou, imunoterapiou a s inými cielenými liekmi.  Pôvodne 
vedci očakávali, že cielené lieky budú mať oveľa menej 
nežiaducich účinkov ako chemoterapia, ak vôbec neja-
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