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HCC – incidence v České republice
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Zhoubný nádor jater a intrahepatálních žlučových cest 
– zastoupení klinických stádií
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Karcinom jater je šestým nejčastějším karcinomem na světě

*Nejnověji dostupná globální data
NHL, Non-Hodgkinův lymfom 
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HCC tvoří ~90 % ze všech jaterních karcinomů2
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Počet případů za rok (1 000)

Nejčastější lokalizace karcinomů – celosvětově v roce 20181*

Relativně vzácné (<10 %) jiné jaterní karcinomy:3
• Cholangiokarcinom4

– Hepatobiliární malignita cholangiocytů; druhý 
nejčastější jaterní karcinom

• Angiosarkom5

– Endoteliální malignita; třetí nejčastější jaterní 
karcinom

• Hepatoblastom6

– Obvykle u dětí  ≤3 let

1. https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/worldwide-cancer-data
(NOV 2019), 2. Llovet et al. Nat Rev Dis Primers 2016, 3. Zhu et al. Gut Liver 2016, 4. Kennedy et al. F1000Res 2017, 5. Chien et al. World J Surg Oncol 2012, 6. Hiyama. Transl Pediatr 2014
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Světová incidence karcinomu jater je nejvyšší 
v rozvojových regionech

*Standardizovaný věk na 100 000 (poslední dostupný globální soubor dat)

Incidence karcinomu jater podle světových regionů v roce 
20181*

Světová incidence karcinomu jater je 841 000 
nových případů za rok1

– >80 % případů je v méně rozvinutých 
regionech světa 

– Muži mají ~3 krát vyšší riziko rozvoje 
karcinomu jater než ženy1

http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/11-Liver-fact-sheet.pdf (NOV 2019)
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http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/11-Liver-fact-sheet.pdf


Karcinom jater je z hlediska globální mortality následkem 
zhoubného nádoru třetí hlavní příčina úmrtí 
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Úmrtí za rok (1,000)

Nejčastější příčiny úmrtí na rakovinu:1

Karcinom jater způsobí globálně za rok 781 000 úmrtí,1 včetně  77 000 v Evropě1

1. http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/11-Liver-fact-sheet.pdf (NOV 2019) 2. Blachier et al. J Hepatol 2013  3. https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2018/cancer-facts-and-figures-2018.pdf [accessed 12 March 2018]
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Cirhóza je predispozičním faktorem pro většinu HCC 

Změny jaterního mikroprostředí 
vyvolané cirhózou lze považovat 
za nezbytný predispoziční faktor 

pro většinu HCC1

• Většina chronických onemocnění 
jater vede k cirhóze1

• Stálý zánětlivý proces v kombinaci 
s poškozením buněk a velkými 
opravnými procesy náchylnými na 
chyby buněk, které mohou 
podporovat malignitu1

Chronické 
poškození jater

~15 % HCC vzniká bez cirhózy

~85 % HCC vzniká z cirhózy

Cirhóza představuje konečné 
stadium fibrózy, hojení rány v 

odpovědi na chronické 
poškození jater2

Sekvenční vývoj HCC1

• Světová roční incidence cirhózy je 
14-26 případů na 100 0002

• ~700 000 úmrtí ročně je 
způsobeno komplikacemi cirhózy

• Rizikové faktory vzniku cirhózy 
jsou vysoká spotřeba alkoholu, 
kouření a metabolický syndrom2

Zdravá játra Cirhóza HCC

Cirhóza je postupné 
zjizvení zdravých jater a je 

spojeno s následnou 
ztrátou jaterních funkcí1

1. Marquardt et al. Nat Rev Cancer 2015 2. Pinter et al. ESMO Open 2016 M
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Virová hepatitida (HBV nebo HCV) je nejčastějším rizikovým 
faktorem vzniku HCC bez ohledu na region

HBV HCV
Prevalence • 5 % světové populace je infikováno virem HBV1

• HBV prevalence je nejvyšší v WHO regionech 
Západní Pacifik a v Afrických regionech 
(6,2 % a 6,1 %, resp.)3

• Čína má >90 miliónů chronických přenašečů viru 
HBV, což představuje přibližně jednu třetinu 
celosvětového počtu4

• ~2–3 % světové populace žije s HCV5

• HCV prevalence je největší v WHO regionech 
Východní středozemí a v Evropských regionech (2,3 
% a 1,5 %, resp.)6

Riziko HCC • HBV přenašeči mají 10–20 % celoživotní riziko HCC1 • U 60–80 % infikovaných se rozvine chronická HCV 
infekce6

• Kumulativní celoživotní riziko HCC u chronické HCV 
infekce je ~24 % u mužů a ~17 % u žen7

Přibližně 80 % případů HCC je spojováno s HBV (~50 %) nebo HCV (~30 %) infekcí1

̶ Většina HCC případů spojených s HBV a HCV infekcí se vyskytnou na podkladě cirhózy2

̶ Variace geografického výskytu HCC pravděpodobně souvisí s rozdílnou virovou prevalencí v populaci1

1. El-Serag. Gastroenterology 2012, 2. Llovet et al. Nat Rev Dis Primers 2016, 3. WHO Hepatitis B factsheet. 2017 - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/ [accessed 28 Feb 2018], 4. WHO Western Pacific Region Hepatitis factsheet 
- http://www.wpro.who.int/china/mediacentre/factsheets/hepatitis/en/ [accessed 15 Feb 2018], 5. Averhoff et al. Clin Infect Dis 2012, 6. WHO Hepatitis C factsheet 2017 , 7. Huang et al. J Clin Oncol 2011 M
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Rizikové faktory HCC se liší dle geografických regionů

*Pro „jiné“ rizikové faktory nejsou k dispozici žádná globální data; ‡NASH; §Aflatoxin
HBV, virus hepatitidy B; HCV, virus hepatitidy C; NASH, nealkoholická steatohepatitida

Celosvětové geografické rozložení HCC ve spojení s rizikovými faktory2

31

60-70

50-60

20

70

54

20

70

15
20 20

10 1010 10‡ 10§ 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Svět Evropa Severní Amerika Asie a Afrika Japonsko

Pr
oc

en
to HCV

HBV
Alkohol
Jiné10-2010-15

• Přestože léčba anti-HCV měla určitý úspěch, incidence HCV se zvyšuje1

• Hlavními etiologickými faktory pro HCC jsou HBV, HCV a konzumace alkoholu - každý se liší v poměru napříč 
geografickými regiony2

Pozoruhodné je, že HCV je vysoce spojen s HCC na západě a v Japonsku, zatímco HBV je vysoce spojen s HCC v Asii a Africe. 
NASH spojená s obezitou / diabetem je v USA objevujícím se rizikovým faktorem pro HCC3

*

1. Taherkhani et al. World J Hepatol 2017, 2. EASL-EORTC Clinical Practice Guidelines  2012, 3. Llovet et al. Nat Rev Dis Primers 2016 M
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NAFLD, NASH a ALD se stávají stále důležitějšími
rizikovými faktory pro HCC

ALD, alkoholické onemocnění jater; NAFLD, Nealkoholická steatóza (Nealkoholové tuková 
choroba jater)

NAFLD a NASH ALD
Prevalence • Světová prevalence NAFLD je ~25 %, s vysokou prevalencí na Středním 

Východě a v Jižní Americe; Afrika má nejnižší3

• NAFLD je nejčastější formou chronického onemocnění jater na světě4

• Až u 30 % pacientů s NAFLD se může vyvinout NASH: agresivnější 
nekrotizující forma, která může způsobit akumulaci fibrózy, která může 
vést k cirhóze4

• Přibližně 90–100 % alkoholiků má 
ztučnění jater; 10–35 % progresi k 
alkoholické hepatitidě a 8–20 % 
progreduje do cirhózy6

Riziko 
HCC

• Americká studie uvádí 2,6 % roční kumulativní výskyt HCC 
u NAFLD5

• Roční míra HCC u pacientů s Child-Pugh 
A nebo B cirhózou je ~ 2,5 %7

Mezi další méně časté rizikové faktory HCC patří: autoimunitní hepatitida, primární biliární cirhóza, obezita, diabetes a environmentální / 
dietní karcinogeny (včetně aflatoxinů a N-nitrososloučenin)8

NAFLD, NASH (která může být následkem NAFLD) a alkoholické onemocnění jater (ALD) jsou rizikovými 
faktory pro cirhózu; HCC může být následkem cirhózy1,2

1. Masuzaki et al. Hepatol Int 2016, 2. Toshikuni et al. World J Gastroenterol 2014, 3. Younossi et al. Hepatology 2016, 4. Bertot & Adams. Int J Mol Sci 2016, 5. Gambarin-Gelwan. Chin Clin Oncol 2013, 6. Basra & Anand. World J Hepatol 2011
7. Testino et al.. World J Gastroenterol 2014, 8. Hamed & Ali. World J Hepatol 2014 M
-C

Z-
00

00
13

26



Klíčové onkogenní faktory. které řídí vývoj HCC a metastázy

NO, oxid dusnatý; ROS, reaktivní formy kyslíku

Alterace 
buněčného 

cyklu3 (68%)

WNT–
β kateninová 
signalizace3

(51%)

Chromatinov
á 

modifikace3

(41%)

PI3K–AKT–
mTOR 

aktivace3

(26%)

Prekancerogenní
cirhotické uzlíky HCC uzlíky

)

Cirhotická játraZdravá játra HCC Metastázy

• Zánět: IL-6, TNF, STAT3, NF-κB
• Poškození buněk: ROS, NO, poškození  DNA
• Regenerace a  zastavení: NOTCH, TGFβ, WNT, Hippo, TERT

• Proliferace a přežití: buněčný cyklus, MYC, p53, TERT
• Přeprogramování: SALL4, WNT, TGFβ
• Metastázy: VEGFR, PDGFR, EMT, EGFR, MET

Aktivace telomerázy 
je přítomna u
> 90 % HCC 

maligních 
transformací2

Oxidativní stres
Imunitní únik
Proliferace

Myc 
Přeprogramování
Onkogenní signalizace

Dysplastický uzlík Časný HCC Pokročilý HCC

Přehled klíčových faktorů řídících vývoj1

1. Adapted from Marquardt et al. Nat Rev Cancer 2015, 2. Llovet et al. Nat Rev Dis Primers 2016, 3. Totoki et al. Nat Genet 2014 M
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Lékaři musí také zvážit základní onemocnění jater 
před výběrem léčebného postupu HCC
• Cirhóza jater je konečným stádiem každého chronického onemocnění jater a je hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj HCC1

– Protože cirhóza je omezujícím faktorem pro protinádorovou terapii, může v konečném důsledku vést k zvýšenému riziku 
morbidity a mortality

Cirhotická játraCirhóza 
může…

Limitovat 
chirurgické 

a  intervenční 
přístupy k léčbě 

nádoru

Mít vliv  na 
farmakokinetiku 
protinádorových 

léků

Zvyšovat 
vedlejší účinky 
chemoterapie

Ukázat na 
pacienty citlivé k 
hepatotoxicitě

HCC pacienti znázorňují  v onkologii zvláštní případ, protože jejich prognóza závisí nejen na stadiu nádoru, 
ale také na základním onemocnění jater2

1. Pinter et al. ESMO Open 2016 , 2. Llovet et al. Liver Transpl 2004 M
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VEGF-A overexprese je spojena se špatnou prognózou HCC

VEGF, vaskulární endoteliální růstový faktor

Před angiogenezí
Po angiogenezi

Růst nádoru je limitován 
rychlostí difúze kyslíku bez 
dostatečné vaskularizace3

Hypoxie (nízká hladina kyslíku) 
způsobuje aktivaci HIF1α, která vede 

k expresi VEGF-A4

VEGF-A je nezbytný pro proliferaci a 
migraci endoteliálních buněk, které 
jsou potřebné k vytvoření nových 

krevních cév5

• HCC je spojen s rozsáhlou hypervaskularitou částečně řízenou regulátorem angiogeneze VEGF-A1

• VEGF-A genové amplifikace (>4 kopie) jsou nalezeny u 4–8 % z HCC2

– VEGF-A amplifikace indukuje neo-angiogenezi a proliferaci nádoru v HCC indukcí makrofágy 
zprostředkovanou sekreci jaterního růstového faktoru

VEGF-A overexprese predikuje špatné celkové přežití a špatné přežití bez onemocnění u  
HCC1,6

1. Schloenleber et al. Br J Cancer 2009, 2. Llovet et al. Nat Rev Dis Prim 2016, 3. Gerlee & Anderson. Math Biosci Eng 2010, 4. Qutub & Popel. BMC Syst Biol 2009, 5. Ferrara. Semin Oncol 2002, 6. Cao et al. Med Sci Monit 2015 M
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Dostupné důkazy naznačují mechanismy imunitního
úniku u HCC nádorů

PFS, přežití bez progrese; TAA, antigen spojený s nádorem spojený

Dendritická 
buňka 

Přístup k nádoruAktivní T buňka

MIKROPROSTŘEDÍ 
NÁDORU

CÉVY

LYMFATICKÁ 

UZLINA

Apoptická nádorová 
buňka

Rozpoznání nádorových 
buněk a iniciace cytotoxicity

Antigeny

Zahájení a šíření 
protinádorové imunity

Aktivní T 
buňka

Nádorové 
buňky

3 Priming a aktivace

2 Prezentace
nádorového
antigenu

7 Zabití
nádorových buněk

6 Rozpoznání 
nádorových 
buněk T buňkami

5 Infiltrace  
T buněk do 
nádoru

4 Doprava T buněk 
k nádorům

1 Uvolňování antigenů 
nádorových buněk

Imunitní cyklus nádoru1
• U HCC byla pozorována spontánní 

regrese nádorů, což svědčí o 
přítomnosti protinádorové aktivity 
zprostředkované imunitním 
systémem.2

• Tumor infiltrující T buňky se 
nacházejí u >50 % pacientů s HCC2,3

– Přítomnost tumor infiltrujících 
buněk koreluje s PFS2,3

• Buňky HCC se mohou vyhýbat 
imunitním checkpoint inhibitorům 
exprimováním PD-1/PD-L1, CTLA-4, 
TIM-3 a LAG-32

1. Adapted from Chen et al. Immunity 2013, 2. Hato et al. Immunotherapy 2016, 3. Flecken et al. Hepatology 2014 M
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HCC staging zahrnuje jak velikost nádoru, tak jaterní funkce 
Pro HCC bylo vyvinuto několik stagingových systémů1

• Klinické stagingové systémy v HCC poskytují přesná prognostická hodnocení a často mohou mít vliv na rozhodnutí
o léčbě1

– Jsou také nezbytné pro homogenní seskupování pacientů pro účely klinických hodnocení2

• Vzhledem k základnímu onemocnění jater u mnoha pacientů s HCC není rozsah nádorové zátěže pro staging HCC 
dostatečný2

– Onemocnění jater je také důležitou proměnnou, protože může ovlivnit OS a možnosti léčby3

AJCC, American Joint Committee on Cancer (Americký výbor pro rakovinu); TNM, tumour node metastasis (metastázy nádorových uzlin); OS, celkové přežití, 
UICC, International Union Against Cancer (Mezinárodní unie proti rakovině)

Rozsah nádoru Jaterní funkce
• AJCC/UICC staging 
• Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC)
• Cancer of the Liver Italian Program (CLIP)
• Chinese University Prognostic Index (CUPI) system
• Japanese Integrated Staging (JIS)
• Okuda systém
• TNM klasifikace

• Albumin-bilirubin (ALBI) stupeň
• Child-Pugh skóre
• Clearance test indokyaninové zeleně (ICG)
• Model pro konečné jaterní onemocnění(MELD)

Běžně používané hodnocení v HCC stagingu1,2

Kvůli globální heterogenitě nemoci neexistuje všeobecně přijímaný stagingový systém1

1. Kinoshita et al. 2015. World J Hepatol, 2. Maida et al. 2014 World J Gastroenterol, 3. Marrero et al. 2010 Oncologist M
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BCLC je v současné době nejvyužívanější stagingový 
systém v západních zemích a byl schválen jak EASL tak AASLD1

BCLC stádium3

A1 A2 A3 A4 B C* D#

Popis Časný Středně 
pokročilý Pokročilý Konečené 

stádium

Okuda‡ I I I I–II I–II I–II III

ECOG PS 0 0 0 0 0 1–2 3–4

Funkční stav 
jater

Bez portální 
HTN a 

bilirubin v 
normálu

Portální HTN 
a bilirubin v 

normálu

Portální HTN 
a abnormální 

bilirubin

Child-Pugh 
A–B

Child-Pugh 
A–B

Child-Pugh 
A–B

Child-Pugh 
C

Stádium 
nádoru Jeden Jeden Jeden 3 nádory 

<3cm
Rozsáhlý 

multinodulární

Cévní invaze 
nebo 

extrahepatické 
šíření

Jakýkoli

*Bylo splněno alespoň 1 kritérium: ECOG PS 1–2  nebo cévní invaze/ extrahepatické šíření
#Bylo splněno alespoň 1 kritérium: ECOG PS 3–4 nebo Okuda stádium III/Child-Pugh C
‡Okuda staging přiřadí 1 bod pro každý z následujících faktorů: velikost tumoru >50 % jater, albumin <3g/dl, bilirubin ≥3mg/dl, a přítomnost ascitu3

AASLD, Americká asociace pro studium onemocnění jater (American Association for the Study of Liver Diseases); EASL, Evropská asociace pro studium jater (European Association for the Study of the 
Liver); HTN, hypertenze

• BCLC systém používá proměnné související se stadiem nádoru, funkčním stavu jater, fyzickým stavem a příznaky 
souvisejícími se zhoubným nádorem2

– BCLC je široce používaný a využívá doporučení léčby pro každou fázi na základě nejlepších dostupných možností

1. Maida et al. World J Gastroenterol 2014, 2. Kinoshita et al. World J Hepatol 2015, 3. Llovet et al. Semin Liver Dis 1999 
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Child-Pugh skóre je široce používané v klinických studiích
k zhodnocení závažnosti poruchy jater1

• Systém Child-Pugh skóre nezahrnuje žádné parametry specifické pro nádor, ale místo toho se zaměřuje na funkční 
kapacitu jater2 

– Tradičně se používá k posouzení závažnosti dysfunkce jater2

– Běžně se vyskytuje v HCC stagingových systémech, včetně BCLC3

PS, výkonnostní stav

Child-Pugh skóre: pacienti jsou klasifikováni podle funkce jater pomocí bodovacího systému proti pěti faktorům4

Parametr
Přidělené body

1 2 3
Ascites Nepřítomný Nepatrný Mírný

Hepatická encefalopatie Žádná Stupeň 1–2 Stupeň 3–4

Bilirubin µmol/l <34,2 34,2–51,3 >51,3

Albumin g/l >35 28–35 <28

Protrombinový čas (sekundy nad 
kontrolou) <4 4–6 >6

Child-Pugh skóre klasifikace
Child A: Skóre 5–6 (dobře kompenzované)
Child B: Skóre 7–9 (významný funkční kompromis)
Child C: Skóre 10–15 (dekompenzováno)

Dekompenzace znamená, že funkce jater je 
nedostatečná a pacient často trpí vážnými 
příznaky5

1. Peng et al. Medicine (Baltimore) 2016, 2. Shouval et al. Gut 2002 , 3. Kinoshita et al. World J Hepatol 2015, 4. Durand and Valla. Semin Liver Dis 2008, 5. https://www.britishlivertrust.org.uk/liver-information/liver-conditions/cirrhosis/ [accessed 12 March 2018]
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Sérový alfa-fetoprotein (AFP) je široce používaný 
jako kontrolní biomarker u HCC1

• Přibližně u 50 % případů je AFP vylučován HCC1

– Plazmatická koncentrace >400 ng/ml je považována za podporu diagnózy HCC
– Přibližně 32–59 % pacientů s HCC má normální hladiny AFP (<20ng/ml)2

AFP jako kontrolní biomarker
Přestože je AFP nejrozšířenějším biomarkerem 
u HCC, je AFP jako sérologický test pro sledování 
suboptimální3

Kolísající hladiny AFP mohou svědčit o infekci HBV 
/ HCV, exacerbaci onemocnění jater nebo rozvoji 
HCC3

Těhotenství může také ovlivnit hladinu AFP4

AFP jako prognostický biomarker
Nedávné údaje prokázaly nezávislou prognostickou korelaci 
mezi hladinou AFP při diagnostice a řadou charakteristik 
onemocnění:1

• Patologický stupeň a diferenciace nádoru
• Progrese choroby

• Velikost nádoru

Zejména pacienti s nižšími hladinami AFP byli spojeni 
s výrazně lepší mírou přežití za 1 rok, 3 roky a 5 let

1. Bai et al. Scientific Reports 2017, 2. Biselli et al. Br J Cancer 2015, 3. EASL-EORTC Clinical Practice Guidelines, 2012, 4. Bialecki and Bisceglie. HPB (Oxford) 2005 M
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Rozhodnutí o léčbě mohou být ovlivněna stádiem onemocnění, 
dostupností zdrojů a místními preferencemi1

• Pro způsobilé pacienty je ideálním postupem při diagnostice 
HCC chirurgická resekce nebo transplantace2

– Většina pacientů je diagnostikována v pozdním stádiu 
onemocnění, které je může vyloučit z definitivní chirurgické 
resekce2,3

• Lokoregionální terapie jako TACE nebo RFA lze použít k 
přemostění způsobilých pacientů k transplantaci nebo k 
prodloužení přežití u neresekovatelných pacientů4

• Konvenční CT nabízí malý přínos pro přežití5

– Sorafenib je aktuální SoC pro 1L pokročilého  HCC6

Lenvatinib je schválen pro 1L pokročilého HCC7

Regorafenib je schválen pro 2L pokročilého HCC8

Cabozantinib je schválen pro 2L pokročilého HCC9

• CIT
• Atezolizumab + bevacizumab - EMA schváleno pro 1L
• Nivolumab - FDA schváleno pro 2L10

• Pembrolizumab - FDA schváleno pro 2L

*schváleno pouze FDA
CIT, protinádorová imunoterapie , RFA, radiofrequenční ablace; SIRT, selektivní interní 
radiační terapie; TACE, transarteriální chemoembolizace

Systémová 
terapie

Systémová RT

Imunoterapie 
nádoru

Lokoregionalní 
terapie 

Transplantace/
resekce

Symptomatická 
léčba

Medikace Chirurgické procedury

Dostupné možnosti lékařské a chirurgické léčby pro HCC2

Intervenční terapie

1. Barman and Su. Clin Liver Dis 2016, 2. Adapted from Daher et al. J Clin Transl Hepatol 2017, 3. Fateen and Ryder. J Hepatol Carcinoma 2017, 4. Ramanathan and Seetharam. Clin Liver Dis 2018, 5. Bertino et al. Future Oncol 2013
6. Sorafenib SPC, www.sukl.cz, 2019, 7. Lenvatinib SPC, , www.sukl.cz, 2019, 8. Regorafenib SPC, , www.sukl.cz, 2019, 9. Cabozantinib SPC, , www.sukl.cz, 2019, 10. www.fda.gov accessed NOV 2019 M
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V časném stádiu HCC, je chirurgie (resekce nebo 
transplantace) potenciální léčebnou možností1

• Chirurgické možnosti mohou být kurativní a jsou spojeny s lepším OS než alternativní léčba1
– Transplantace je spojena s delším OS než resekce

CTP, Child-Turcotte-Pugh; MVI, makrovaskulární invaze

Chirurgická resekce

Vhodnost pro resekci závisí na několika faktorech, 
včetně jaterní rezervy a cirhózy2

Transplantace

Klinický přínos spojený s chirurgickou resekcí může 
záviset na několika faktorech, včetně etiologie 
onemocnění2

Celkové 5 leté přežití je v rozmezí 29 %–81 %; míra 
rekurence je v rozmezí 51 %–69 %2

Skórovací systémy se používají ve spojení k 
posouzení vhodnosti resekce (např. CTP, MELD nebo 
TNM)2

K určení vhodnosti k transplantaci se obvykle používají 
restriktivní kritéria (např. Milánská kritéria) týkající se 
počtu / velikosti lézí a přítomnosti MVI2

Milánská kritéria umožnila široce akceptovanou 
transplantaci jater jako potenciálně léčebnou, s 5-letou 
mírou přežití 70 %2

Transplantace je omezena dostupností orgánů a 
progresí nádoru při čekání na vhodného dárce1

1. Lee et al. Clin Surg 2016, 2. Akoad et al. Clin Liver Dis 2015 M
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V středním stadiu HCC lokoregionalní léčebné 
možnosti zahrnují TACE a SIRT

SIR-Y90: radioaktivní mikrosféry jsou doručovány do jaterní arterie2TACE: chemoterapie a embolizační látky jsou doručeny do jaterní arterie1

• Blokuje přívod krve do nádoru, zatímco v něm zachycuje 
chemoterapii, což vede ke smrti rakovinných buněk3

• Obvykle se opakuje mnohem častěji než SIT4

• Relativní kontraindikace v PVT5

• Použité techniky, chemoterapie a embolizační látky se 
mohou lišit mezi institucemi a odborníky v oboru6

• Široce používané7

• Vydává tumoricidní dávku beta záření s omezením 
expozice záření v okolním normálním parenchymu8

• Terapie se obvykle neopakují4
• Vhodné pro invazi portálních žil8
• U pacientů léčených HCC může dojít k imunitní aktivaci 

SIR-Y909

Nádor
Játra

Katetr
Jaterní arterie

Katétr uvolňuje  
chemoembolizační částice 
do nádoru

Femorální
arterie

Břišní
aorta

Coeliakální
arterie

Jaterní arterie

1.http://www.fudahospital.com/en_asp_new/show_info.asp?article_showid=33#.Wo1I6-S7LGs [accessed 13 March 2018];, 2. https://www.sirtex.com/us/clinicians/about-sir-spheres-microspheres/how-are-sir-spheres-microspheres-administered/
[accessed 13 March 2018], 3. West. JAMA Oncol 2015, 4. Ray et al. J Vasc Interv Radiol 2012, 5. Ajit et al. Oman Med J 2015, 6. van Ha. Semin Intervent Radiol 2009, 7. Imai et al. World J Hepatol 2014, 8. Kallini et al. Adv Ther 2016, 9. Craciun et 
al. ESMO IO 2017. Abstract 10PD
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K dispozici je několik lokoregionálních terapií s různými 
výhodami a nevýhodami

Léčebné modality Definice Výhody Nevýhody

Radiofrekvenční 
ablace (RFA)

Jehla dodávající 
vysokoenergetický elektrický 
proud do fokusu nádoru, což 

vede k nekróze

Účinné pro malé a střední velikosti 
HCC; potenciálně léčivé; lokalizované 

ničení tkáně
Méně efektivní u větších nádorů; 
potenciál pro efekt tepelné jímky

Perkutánní injekce 
etanolu (PEI)

Jehlou vstřikovaný etanol vede 
k nekróze v důsledku 

trombózy, poškození proteinů 
a dehydratace

Nízké náklady

Není účinný u větších nádorů; 
vyžaduje k léčbě více sezení; riziko 

trombózy portálních žil, abscesu nebo 
nekrózy jater, poškození močového 

měchýře nebo střev

Transarteriální 
chemo-embolizace 
(TACE)

1L terapie pro středně 
pokročilé stádium; 

endovaskulární dodání 
protinádorových látek do  

fokusu HCC jaterní tepnou

Možnost zacílit mnoho nádorů v 
jednom sezení; může zlepšit přežití u 

neresekovatelného HCC

Vyžaduje post-procedurální
hospitalizaci pro sledování 

postembolizačního syndromu, několik 
kontraindikací*

Selektivní interní 
radiační terapie 
(SIRT)

Alternativa k TACE u středně 
pokročilého HCC; 

intraarteriální dodání 
pryskyřice nebo skleněných 
mikrosfér obsahujících Y90

Po léčbě není třeba sledování v 
nemocnici; lze použít u pokročilejší 

HCC; menší toxicita než TACE; může 
být použita při trombóze portálních žil

Potenciální ischemická ulcerace 
žaludku nebo dvanáctníku, pokud 

nepřesné dodání mikrosfér, 
cholecystitida, fibróza jaterního 

parenchymu

*Kontraindikace zahrnují dekompenzovanou cirhózu, renální dysfunkci, trombózu portální žíly, obstrukci žlučových cest, infekci

Ramanathan and Seetharam. Clin Liver Dis 2018
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Možnosti systémové léčby neresekabilního nebo metastatického HCC

*FDA akcelerové schválení; ‡AFP-high patienti (≥400ng/mL)

FDA: https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-atezolizumab-plus-bevacizumab-unresectable-hepatocellular-
carcinoma#:~:text=On%20May%2029%2C%202020%2C%20the,not%20received%20prior%20systemic%20therapy

▼- Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na
www.sukl.cz/nahlásit-nezadouci-ucinek

1L 2L
Sorafenib Regorafenib

Lenvatinib Nivolumab*

Atezolizumab▼ + bevacizumab Pembrolizumab*

Cabozantinib

Ramucirumab‡

Nivolumab + ipilimumab*
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REFLECT (fáze III): lenvatinib vs sorafenib v 1L léčby
neresekabilního HCC

Bid-2x denně; EHS, extrahepatální rozšíření; MVI, makrovaskulární invaze; qd - jednou denně

Kudo et al. Lancet 2018

Characteristika
Lenvatinib 

(n=478)
Sorafenib
(n=476)

Průměrný věk, roky 63 62
Muži, n (%) 405 (85) 401 (84)

Region, 
n (%)

Západní 157 (33) 157 (33)
Asie 321 (67) 319 (67)

Hmotnost, n (%)
<60kg 153 (32) 146 (31)
≥60kg 325 (68) 330 (69)

ECOG PS, n (%)
0 304 (64) 301 (63)
1 174 (36) 175 (37)

MVI, EHS, nebo
oboje, n (%)

Ano 329 (69) 336 (71)
Ne 149 (31) 140 (29)

Child-Pugh, n (%)
A 475 (99) 471 (99)
B 3 (1) 5 (1)

BCLC stupeň, 
n (%)

B (střední) 104 (22) 92 (19)

C (pokročilé) 374 (78) 384 (81)

• Neresekabilní HCC
• Žádná předchozí systémová 

léčba
• BCLC stupeň B/C
• Child-Pugh A
• ECOG PS 0/1
• ≥1 měřitelná léze podle HCC 

mRECIST
• Adekvátní orgánové funkce

(N=954)

Sorafenib
400mg bid

(n=476)

Lenvatinib
8mg (BW <60kg) or 

12mg (BW ≥60kg) qd
(n=478) 

R Non-inferiorita

Stratifikační factory: 
• Region (Asie nebo Západní)
• MVI a/nebo EHS (ano/ne)
• ECOG PS (0 nebo 1)
• Tělesná hmotnost (<60kg or ≥60kg) 

Primarní endpoint
• OS

Sekundární endpointy
• PFS, TTP, ORR, QoL, PK1 2

1:1
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REFLECT (fáze III): lenvatinib prokázal
non-inferioritu v porovnání se sorafenibem (OS)

*dle HCC mRECIST
Kudo et al. Lancet 2018
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Čas (měsíce)

24 30 36

Lenvatinib
Sorafenib

Sorafenib Lenvatinib
Median OS,
(95% CI) měsíce

12.3
(10.4–13.9)

13.6 
(12.1–14.9)

HR=0.92 (95% CI: 0.79–1.06)

Celkové přežití 

Endpoint*
Lenvatinib

(n=478)
Sorafenib
(n=476)

HR nebo OR 
(95% CI)

ORR, n (%) 115 (24.1) 44 (9.2)
OR=3.13 

(2.15–4.56)
p<0.0001

Medián PFS, 
(95% CI)
měsíce

7.4
(6.9–8.8)

3.7
(3.6–4.6)

HR=0.66 
(0.57–0.77)
p<0.0001

Medián TTP, 
(95% CI)
měsíce

8.9
(7.4–9.2)

3.7
(3.6–5.4)

HR=0.63 
(0.53–0.73)
p<0.0001
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REFLECT (fáze III): jedna třetina pacientů v každém rameni 
musela přerušit léčbu pro TRAEs
• Bezpečnostní profil sorafenibu a lenvatinibu je podobný, numericky vyšší počet TRAEs st. ≥3 byl pozorován v rameni s 

lenvatinibem

Most frequent TRAEs 
(≥20% patients)

Lenvatinib 
(n=476)

Sorafenib 
(n=475)

Všechny
stupně

Stupeň 3/4 Všechny
stupně

Stupeň 3/4

Hypertenze 42 23 30 14

Průjem 39 4 46 4

Pokles chuti k jídlu 34 5 27 1

Pokles hmotnosti 31 8 22 3

Únava 30 4 25 4

Palmo-plantární sy 27 3 52 11

Proteinurie 25 6 11 2

Poruchy hlasu 24 <1 12 0

Nausea 20 1 14 1

Alopecie 3 0 25 0

Přehled TRAEs, n (%)
Lenvatinib

(n=476)
Sorafenib 
(n=475)

Všechny TRAE 470 (99) 472 (99)

S léčbou přidružené TRAEs 447 (94) 452 (95)

Stupeň ≥3 357 (75) 316 (67)

Stupeň3 ≥3 přidružené léčbě 270 (57) 231 (49)

Závažné 205 (43) 144 (30)

Léčbě přidružené: závažné 84 (18) 48 (10)

Modifikace dávky kvůli léčbě přidruženým TRAEs

Redukce dávky 176 (37) 181 (38)

Přerušení dávkování 190 (40) 153 (32)

Ukončení léčby 42 (9) 34 (7)

Díky positivním bezpečnostním a účinnostním charakteristikám
byl lenvatinib schválen pro léčbu v 1.linii pro pokročilý nebo neresekabilní HCC

Kudo et al. Lancet 2018 M
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Ovlivnění imunitního cyklu 
pomocí inhibice VEGF a PD-L1

Úkolem kombinací agens v imunoterapii je vytvoření příznivého prostředí pro pacientův imunitní systém k eliminaci 
nádorů 

Atezolizumab a bevacizumab dohromady ovlivňují cyklus protinádorové 
imunity pomocí následujících akcí:

Bevacizumab inhibuje  
VEGF-zprostředkovanou supresi zrání 

dendritických buněk, tím umožňuje 
efektivní priming a zrání T-lymfocytů a 

tedy jejich schopnost rozpoznání 
nádorového antigenu (Rozpoznat)1–7

Bevacizumab, snižováním aktivity MDSCs 
a regulačních T- lymfocytů,umožňuje 
reprogramming přeprogramování 
nádorového mikroprostředí z 
imunosupresivního na imunopermisivní 
(Přeprogramovat)1,7

Bevacizumab normalizuje nádorovou 
vaskulaturu, což výsledně způsobuje 
zvýšenou infiltraci T-lymfocytů do 
nádoru (Rekrutovat)1,7

Atezolizumab umožňuje obnovit 
protinádorovou imunitu pomocí 

navrácení schopnosti T-lymfocytů  
zahubit nádorové buňky, 

což je dále posíleno 
imunomodulatorním efektem 

působením bevacizumabu na VEGF 
(Obnovit)1,7

MDSCs - myeloid-derived suppressor cells - supresorové buňky odvozené z myeloidních
1) Ferrara et al. Nat Rev Drug Discov 2004, 2) Gabrilovich et al. Nat Med 1996 3) Gabrilovich et al. 
Blood 1998 4) Oyama et al. J Immunol 1998 5) Guermonprez et al. Annu Rev Immunol 2002 6) 
Villadangos and Schnorrer. Nat Rev Immunol 2007 7)Chen and Mellman. Immunity 2013 M
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IMbrave150 (Fáze III): kombinace atezolizumab + 
bevacizumab u pacientů s neresekovatelným HCC 

‡Japonsko zahrnuto ve zbytku světa
bid, 2x denně; po, orálně; MVI-makrovaskulární invaze, EHS- extrahepatální rozšíření, AFP sérový alfa feto-protein

• Lokálně pokročilý 
nebo metastatický 
a/nebo 
neresekabilní HCC

• Žádná předchozí 
systémová léčba

(N=501)

Do ztráty 
benefitu nebo 
nepřijatelné 

toxicity 

Sledování 
přežitíR 

Atezolizumab 1200mg iv q3w 
+ bevacizumab 15mg/kg iv q3w

Sorafenib 
400mg po bid

Open-label2:1

Stratifikační facktory

• Region (Asia mimo Japonsko‡/ Zbytek světa)
• ECOG PS (0/1)
• MVI a/nebo EHS (přítomnost/absence)
• Baseline AFP (<400/≥400ng/mL) 

Primární endpoint: OS, PFS (IRF-hodnocení 
RECIST v1.1)

Sekundární endpointy: ORR a DoR IRF- a INV-
hodnoceno dle RECIST v1.1 a HCC mRECIST

Finn et al. N Engl J Med 2020
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Pacienti v riziku
Sorafenib
Atezo + bev

Primární analýza (8/2019): 
IMbrave150: PFS (ko-primární endpoint)

Datum analýzy dat: 29.8.2019; průměrné sledování: 8.6 měsíců
*Hodnoceno IRF dle RECIST v1.1; ‡197 pacientů (59%) v atezo + bev rameni vs 109 (66%) v sorafenib rameni zaznamenalo událost; ; ‡HR a p-value hodnoty byly hodnoceny Cox modelem a log-rank 
testem; stratifikace: geografickým regionem (Asie vs zbytek světa, včetně Japonska), AFP hodnoty (<400 vs ≥400ng/mL) při začatku léčby; MVI a EHS (ano/ne) přes IxRS; § 2-stranná hodnota p-value je 
0.002.

148
322

109
270

84
243

80
232

57
201

44
169

34
137

27
120

15
74

9
50

4
46

2
34

1
11

1
7

NE
NE

PF
S 

od
ha

d

Atezo + bev
(n=336)

Sorafenib
(n=165)

Median PFS, 
(95% CI) měsíce*‡

6.8
(5.7–8.3)

4.3
(4.0–5.6)

HR (95% CI) 0.59 (0.47–0.76)§ ,¶

p<0.001¶

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

55%
37%

0

165
336

Čas (měsíce)

Cenzurováno

Atezo + bev 

Sorafenib

Finn et al. N Engl J Med 2020 M
-C

Z-
00

00
13

26



Primární analýza (8/2019): 
IMbrave150: OS (ko-primární endpoint)

Datum analýzy dat: 29.8.2019; průměrné sledování: 8.6 měsíců
*96 patientů (29%) v atezo + bev rameni vs 65 (39%) v sorafenib rameni zaznamenalo událost; ‡HR a p-value hodnoty byly hodnoceny Cox modelem 
a log-rank testem; stratifikace: geografickým regionem (Asie vs zbytek světa, včetně Japonska), AFP hodnoty (<400 vs ≥400ng/mL) při začatku léčby; 
MVI a EHS (ano/ne) přes IxRS; § 2-stranná hodnota p-value založena na 161 úmrtích je 0.0033. 
NE, not estimable - neodhadnutelné
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118
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1
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72%

Cenzurováno

Atezo + bev 

Sorafenib

Atezo + bev
(n=336)

Sorafenib
(n=165)

Median OS, 
(95% CI) měsíce* NE 13.2 

(10.4–NE)

HR (95% CI) 0.58 (0.42–0.79)‡

p<0.001‡,§

Finn et al. N Engl J Med 2020
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Sorafenib
Atezo + bev
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IMbrave 150: závěry z primární analýzy

ORR: overal response rate,  

- Studie Imbrave 150 demonstrovala statisticky signifikantní a klinicky významné 
zlepšení OS a PFS dle RECIST 1.1 pro atezolizumab a bevacizumab oproti 
sorafenibu 

- OS HR, 0,58 (95% CI: 0,42, 0,72); P= 0,0006
- PFS 0,59 (95% CI: 0.47, 0.76); P < 0.0001
- PFS a OS benefity byly konzistgentní napříč všemi podskupinami pacientů
- Statisticky signifikantní a klinicky významná zlpešení byla pozorována i v parametru 

ORR a odpovědi byly trvající v rameni pro atezolizumab a bevacizumab
- Bezpečnost a tolerovatelnost kombinace atezolizumabu a bevacizumabu byla v 

souladu s dosud známými profily obou léčiv
- Léčba kombinací atezolizumab a bevacizumab znamenala klinicky významné 

zpoždění v pacienty reportované zhoršení kvality života oproti sorafenibu 
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NCCN guidelines pro klinickou praxi pro HCC

M
-C

Z-
00

00
13

26



Atezolizumab + bevacizumab je nyní zahrnut v
ESMO léčebných doporučeních pro HCC

Stupeň doporučení: [A], silně doporučeno [B], obecně doporučeno [C], volitelné
June 2020 eUpdate; *EMA – schváleno 9/2020; ‡AFP (≥400ng/mL); LTX, transplantace jater; SBRT, stereotaktická radiační terapie

Prognostic 
stage BCLC stage 0 or A BCLC stage B BCLC stage C BCLC stage D

St
ag

in
g

Tr
ea

tm
en

t c
ho

ic
es

Resection 
LTX [A]

Systemic 
therapy [A]

Sorafenib [A], lenvatinib [A]
Atezolizumab + bevacizumab* [A]

BSC [A]

SBRT 
Brachytherapy 

SIRT [C]

1L

2L

Ablation [A] 
TACE [B]

LTX 
Resection [A]

TACE [A]

SIRT [C] Regorafenib [A]
Cabozantinib [A] 

Ramucirumab‡ [A]

Vogel et al. Ann Oncol 2018 + eUpdate 19 June 2020 
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• AVASTIN® 25 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku – Zkrácená informace o přípravku• Účinná látka: bevacizumabum. Držitel rozhodnutí o registraci: Roche Registration GmbH, Německo . Registrační čísla: EU/1/04/300/001-002. Indikace: Bevacizumab je indikován k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím
karcinomem tlustého střeva nebo rekta v kombinaci chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin. Bevacizumab v kombinaci s paklitaxelem je indikován k první linii léčby dospělých pacientů s metastazujícím
karcinomem prsu. Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem je indikován k první linii léčby dospělých pacientů s metastazujícím karcinomem prsu, u kterých se léčba jinou možnou chemoterapií, včetně antracyklinů a taxanů, 
nepovažuje za vhodnou. Pacienti, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni režimem obsahujícím taxan a antracyklin v adjuvantním podání nemají být léčeni kombinací Avastin + kapecitabin. Bevacizumab přidaný k 
chemoterapeutickému režimu s platinou je indikován k první linii léčby dospělých pacientů s neresekabilním pokročilým, metastazujícím nebo rekurentním nemalobuněčným plicním karcinomem jiného histologického typu, než
predominantně z dlaždicových buněk. Bevacizumab v kombinaci s erlotinibem je indikován k první linii léčby dospělých pacientů s neresekovatelným pokročilým, metastazujícím nebo rekurentním nedlaždicovým nemalobuněčným
plicním karcinomem s aktivující mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR). Bevacizumab v kombinaci s interferonem alfa-2a je indikován k první linii léčby dospělých pacientů s pokročilým a/nebo metastazujícím
karcinomem ledviny. Bevacizumab v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem je indikován k úvodní léčbě dospělých pacientek s pokročilým (stádia III B, III C a IV dle klasifikace FIGO) epitelovým nádorem vaječníků, vejcovodů
nebo primárním nádorem pobřišnice. Bevacizumab v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem nebo v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem je indikován k léčbě dospělých pacientek s první rekurencí epitelového nádoru
vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice citlivého na platinu, které nebyly dosud léčeny bevacizumabem nebo jiným inhibitorem růstového faktoru cévního endotelu (VEGF) nebo receptoru VEGF. Bevacizumab v 
kombinaci s paklitaxelem, topotekanem nebo pegylovaným liposomálním doxorubicinem je indikován k léčbě dospělých pacientek s rekurencí epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice
rezistentního k platině, které nebyly léčeny více než dvěma předchozími režimy chemoterapie a které nebyly dosud léčeny bevacizumabem nebo jiným inhibitorem růstového faktoru cévního endotelu (VEGF) nebo receptoru VEGF. 
Bevacizumab v kombinaci s paklitaxelem a cisplatinou nebo alternativně, u pacientek, kterým nemůže být podaná léčba platinou, s paklitaxelem a topotekanem,  je indikován k léčbě dospělých pacientek s přetrvávajícím, 
rekurentním nebo metastazujícím karcinomem děložního čípku. Kontraindikace:  Přecitlivělost na léčivou látku nebo jakoukoli pomocnou látku přípravku, na látky produkované ovariálními buňkami čínských křečků nebo na jiné
rekombinantní lidské nebo humanizované protilátky. Těhotenství. Upozornění:  Zvýšená pozornost u pacientů s intraabdominálním zánětlivým procesem (zvýšené riziko vzniku perforace a píštěle GIT), po operaci (byly hlášeny
případy závažných komplikací při hojení ran, včetně anastomotických komplikací, končící úmrtím), s nekontrolovanou hypertenzí (riziko hypertenzní krize a proteinurie), ve věku nad 65 let (zvýšené riziko vzniku arteriálních
tromboembolických příhod), u pacientů s kongenitální hemoragickou diatézou, získanou koagulopatií nebo u pacientů léčených plnou dávkou antikoagulancií k léčbě tromboembolismu před zahájením léčby Avastinem. V případě
vzniku tracheoesofageální píštěle nebo jakékoli píštěle 4 stupně trvale ukončit léčbu. Ukončení léčby zvážit v případě vnitřní píštěle mimo oblast GIT. V ojedinělých případech riziko vzniku reakce na infuzi/hypersenzitivní reakce. 
Nežádoucí účinky (některé z nich se jevily jako závažné) byly hlášeny při užití v neregistrovaném nitroočním podání. Klinicky významné interakce: Bevacizumab neovlivňuje v klinicky závažném rozsahu farmakokinetiku 5-
fluorouracilu, irinotekanu, kapecitabinu, oxaliplatiny, cisplatiny, paklitaxelu, doxorubicinu, interferonu alfa-2a a erlotinibu. U některých pacientů léčených kombinací bevacizumabu a sunitinib malátu byla hlášena mikroangiopatická
hemolytická anemie (MAHA). Monoklonální protilátky proti EGFR nemají být podávány k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s režimem chemoterapie zahrnujícím bevacizumab. Hlavní klinicky významné
nežádoucí účinky (u pacientů léčených jak v monoterapii, tak v kombinaci s chemoterapií): Nejzávažnější pozorované nežádoucí účinky –gastrointestinální perforace, píštěle, hemoragie, arteriální a žilní thromboembolismus, 
syndrom reverzibilní zadní leukoencefalopatie, proteinurie, osteonekróza čelisti, aneurysmata a arteriální disekce*. Nejčastější nežádoucí účinky – neutropenie, trombocytopenie, leukopenie, periferní senzorická neuropatie,  astenie, 
průjem, dysfonie, nausea a jinak nespecifikované bolesti, selhání vaječníků, ve většině případů reversibilní, paronychium při léčbě s erlotinibem.  Dávkování a způsob podání – obecná doporučení:  První dávka Avastinu by měla
být podávána během 90 minut ve formě nitrožilní infuze. Jestliže je první infuze dobře snášena, druhá infuze může být podávána během 60 minut. Jestliže je dobře snášena infuze podávaná během 60 minut, všechny následující
infuze mohou být podávány během 30 minut. Nepodávejte jako bolus v nitrožilní injekci nebo bolusovou injekcí. Infuze nesmí být podávány nebo míchány s roztoky glukózy. Snížení dávky při výskytu nežádoucích příhod se 
nedoporučuje.  V případě nutnosti musí být léčba buď trvale ukončena nebo dočasně pozastavena. Doporučené dávkování pro jednotlivé diagnózy: viz platný Souhrn údajů o přípravku. Dostupná balení přípravku: 1× 100 mg 
bevacizumabu ve 4 ml; 1× 400 mg bevacizumabu v 16 ml koncentrátu pro přípravu infuze. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2°C–8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl
přípravek chráněn před světlem. Datum poslední revize textu: 8.1.2021. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podmínky úhrady viz
www.SUKL.cz.  Další informace o přípravku získáte z platného Souhrnu údajů o přípravku Avastin nebo na adrese: Roche s.r.o., Futurama Business Park Bld F, Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, telefon 220 382 111.. Kontakt 
pro hlášení nežádoucích účinků : czech_republic.pa_susar@roche.com• Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) www.ema.europa.eu• * Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.
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• Zkrácená informace o přípravku• ▼TECENTRIQ 840 mg a 1200 mg koncentrát pro infuzní roztok. Účinná látka: atezolizumabum. Indikace 840 mg: Uroteliální karcinom: Přípravek Tecentriq je jako monoterapie indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně 
pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem (UK) po předchozí chemoterapii obsahující platinu, nebo  u pacientů, kteří jsou považováni za nezpůsobilé k léčbě cisplatinou a jejichž nádory mají expresi PD-L1 ≥ 5 %. 
Nemalobuněčný karcinom plic: Přípravek Tecentriq je jako monoterapie indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím NSCLC po předchozí chemoterapii. Pacientům s NSCLC s aktivačními 
mutacemi EGFR nebo přestavbami ALK má být také podávána cílená léčba před podáním přípravku Tecentriq. TNBC: Přípravek Tecentriq je v kombinaci s nab-paklitaxelem indikován k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným 
lokálně pokročilým nebo metastazujícím triple negativním karcinomem prsu (TNBC), jejichž nádory mají expresi PD-L1 ≥ 1 % a kteří nebyli léčeni chemoterapií pro metastazující onemocnění. Indikace 1200 mg: Uroteliální karcinom: 
Přípravek Tecentriq je jako monoterapie indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem (UK) po předchozí chemoterapii obsahující platinu, nebo u pacientů, kteří jsou 
považováni za nezpůsobilé k léčbě cisplatinou a jejichž nádory mají expresi PD-L1 ≥ 5 %. Nemalobuněčný karcinom plic: 1) Přípravek Tecentriq je jako monoterapie indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo 
metastazujícím NSCLC po předchozí chemoterapii. Pacientům s NSCLC s aktivačními mutacemi EGFR nebo přestavbami ALK má být také podávána cílená léčba před podáním atezolizumabu. 2) Přípravek Tecentriq je v kombinaci 
s bevacizumabem, paklitaxelem a karboplatinou indikován k první linii léčby dospělých pacientů s metastazujícím neskvamózním NSCLC. U pacientů s aktivačními mutacemi EGFR nebo přestavbami ALK je přípravek Tecentriq v 
kombinaci s bevacizumabem, paklitaxelem a karboplatinou indikován až po selhání vhodných možností cílené léčby. 3) Přípravek Tecentriq je v kombinaci s nab-paklitaxelem a karboplatinou indikován k první linii léčby dospělých 
pacientů s metastazujícím neskvamózním NSCLC bez aktivačních mutací EGFR nebo bez přestavby ALK. Malobuněčný karcinom plic: Přípravek Tecentriq je v kombinaci s karboplatinou a etoposidem indikován k první linii léčby 
dospělých pacientů s extenzivním stádiem malobuněčného karcinomu plic. *Hepatocelulární karcinom: Přípravek Tecentriq je v kombinaci s bevacizumabem indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nebo 
neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem (HCC), kteří dosud neužívali systémovou léčbu. Dávkování 840 mg: monoterapie: doporučená dávka přípravku Tecentriq je 840 mg podávaná intravenózně každé dva týdny nebo 1 
680 mg podávaná intravenózně každé čtyři týdny.  Přípravek Tecentriq v kombinaci s nab-paklitaxelem v 1. linii mTNBC: doporučená dávka přípravku Tecentriq je 840 mg podaná formou intravenózní infuze, po které následuje nab-
paklitaxel 100 mg/m2. Během každého 28denního cyklu je přípravek Tecentriq podáván ve dnech 1, 15 a nab-paklitaxel je podáván ve dnech 1, 8 a 15. Dávkování 1200 mg: monoterapie: doporučená dávka přípravku Tecentriq je 
1200 mg podávaná i.v. každé tři týdny. Infuze nesmí být podávány jako intravenózní injekce nebo bolus. V kombinaci s bevacizumabem, paklitaxelem a karboplatinou: Doporučená dávka přípravku Tecentriq v úvodní fázi je 1 200 
mg podaná intravenózní infuzí, po které následuje bevacizumab, paklitaxel, a pak karboplatina každé tři týdny během čtyř nebo šesti cyklů. Po úvodní fázi následuje udržovací fáze bez chemoterapie, ve které se formou intravenózní 
infuze každé tři týdny podává přípravek Tecentriq 1 200 mg, a po něm bevacizumab. V kombinaci s nab-paklitaxelem a karboplatinou: Doporučená dávka přípravku Tecentriq v úvodní fázi je 1 200 mg podaná intravenózní infuzí, po 
které následuje nab-paklitaxel a karboplatina každé tři týdny během čtyř nebo šesti cyklů. Přípravek Tecentriq, nab-paklitaxel a karboplatina jsou podávány v den 1 každého 21denního cyklu. Nab-paklitaxel se podává navíc 
ve dnech 8 a 15. Po úvodní fázi následuje udržovací fáze bez chemoterapie, ve které se formou intravenózní infuze každé tři týdny podává přípravek Tecentriq 1 200 mg. V kombinaci s karboplatinou a etoposidem: Doporučená 
dávka přípravku Tecentriq v úvodní fázi je 1 200 mg podaná intravenózní infuzí, po které následuje karboplatina, a pak etoposid formou intravenózní infuze v den 1. Etoposid se dále podává intravenózní infuzí ve dnech 2 a 3. Tento 
režim se podává každé tři týdny po dobu čtyř cyklů. Po úvodní fázi následuje udržovací fáze bez chemoterapie, ve které se formou intravenózní infuze každé tři týdny podává přípravek Tecentriq 1 200 mg. *V kombinaci 
s bevacizumabem: Doporučená dávka přípravku Tecentriq je 1200 mg, po které následuje bevacizumab 15 mg/kg tělesné hmotnosti, podané formou intravenózní infuze každé tři týdny. Způsob podání: Přípravek Tecentriq je pro 
intravenózní podání. Úvodní dávka musí být podávána po dobu 60 minut. Pokud je první infuze dobře snášena, mohou být následující infuze podávány po dobu 30 minut. Doporučuje se, aby pacienti byli léčeni přípravkem Tecentriq, 
dokud nedojde ke ztrátě klinického přínosu, do progrese onemocnění nebo do nezvládnutelné toxicity (blíže viz příslušný Souhrn údajů o přípravku - SPC). Snižování dávky atezolizumabu se nedoporučuje. Doporučení pro úpravy 
dávkování u konkrétních nežádoucích účinků naleznete v SPC. Pacienti s dříve neléčeným UK a TNBC mají být k léčbě vybíráni na základě potvrzené exprese PD-L1 validovaným testem. Kontraindikace: Hypersenzitivita na 
atezolizumab nebo na kteroukoli pomocnou látku. Upozornění: Z důvodu snadnější zpětné zjistitelnosti biologických léčivých přípravků má být obchodní název a číslo šarže podávaného přípravku zřetelně zaznamenány v 
pacientově dokumentaci. Byly pozorovány imunitně podmíněné nežádoucí účinky postihující více než jeden tělesný systém. Většina imunitně podmíněných nežádoucích účinků vyskytujících se v průběhu léčby 
atezolizumabem byla reverzibilních při přerušení podávání atezolizumabu a zahájení léčby kortikosteroidy a/nebo podpůrné péče. Při podezření na imunitně podmíněné nežádoucí účinky musí být provedeno důkladné posouzení za 
účelem potvrzení etiologie a vyloučení jiných příčin. Podle závažnosti nežádoucího účinku je třeba ukončit podávání atezolizumabu a zahájit léčbu kortikosteroidy. Podrobné informace týkající se jednotlivých imunitně podmíněných 
nežádoucích reakcí a doporučení pro léčbu naleznete v SPC. Všichni lékaři, kteří předepisují přípravek Tecentriq, musejí dobře znát Pokyny a informace pro lékaře týkající se léčby. Předepisující lékař musí s pacientem probrat rizika 
léčby přípravkem Tecentriq. Pacient dostane kartu pacienta a bude poučen, aby ji nosil stále u sebe. *Opatření specifická pro použití atezolizumabu v kombinaci s bevacizumabem u hepatocelulárního karcinomu: Pacienti 
léčení bevacizumabem mají zvýšené riziko krvácení a u pacientů s hepatocelulárním karcinomem (HCC) léčených atezolizumabem v kombinaci s bevacizumabem byly hlášeny případy těžkého gastrointestinálního krvácení včetně 
fatálních příhod. U pacientů s HCC je před zahájením léčby kombinací atezolizumabu s bevacizumabem třeba provést screening jícnových varixů a jejich následnou léčbu dle klinické praxe. Klinicky významné interakce: S 
atezolizumabem nebyly provedeny žádné formální studie farmakokinetické lékové interakce. Protože se atezolizumab z cirkulace odstraňuje katabolismem, neočekávají se žádné metabolické lékové interakce. Před zahájením léčby 
atezolizumabem je třeba se vyvarovat užívání systémových kortikosteroidů nebo imunosupresiv. Systémové kortikosteroidy a imunosupresiva ale lze použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků po zahájení léčby 
atezolizumabem. Hlavní klinicky významné nežádoucí účinky: Nejčastějšími nežádoucími účinky (> 10 %) monoterapie byly únava, snížená chuť k jídlu, nauzea, horečka, průjem, kašel, vyrážka, dušnost, muskuloskeletální bolest, 
bolest zad, zvracení, pruritus, astenie, artralgie, infekce močových cest a bolest hlavy. Nejčastějšími nežádoucími účinky (≥ 20 %) atezolizumabu v kombinaci s jinými léčivými přípravky byly u pacientů s různým typem nádorů 
anémie, neutropenie, nauzea, únava, trombocytopenie, vyrážka, průjem, alopecie, zácpa, periferní neuropatie, snížená chuť k jídlu a *periferní neuropatie. Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které se vyskytly u < 10 % pacientů, 
zahrnovaly hypotyreózu. U < 5 % pacientů se vyskytly: pneumonitida, kolitida, hepatitida, *diabetes mellitus a hypertyreóza. U < 1 % pacientů se vyskytly: insuficience nadledvin, hypofyzitida, diabetes mellitus,  meningoencefalitida, 
neuropatie, myastenický syndrom, pankreatitida, myokarditida, nefritida a myozitida. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí během léčby atezolizumabem a 5 měsíců po poslední dávce používat účinnou antikoncepci. O 
použití atezolizumabu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje. Atezolizumab se nemá během těhotenství užívat, pokud klinický stav ženy nevyžaduje léčbu atezolizumabem. Není známo, jestli je atezolizumab vylučován do 
lidského mléka. Nelze vyloučit riziko pro novorozence/kojence. Je třeba učinit rozhodnutí, jestli ukončit kojení nebo ukončit podávání atezolizumabu s ohledem na prospěch kojení pro dítě a prospěch léčby pro ženu. Balení 
přípravku: 1 injekční lahvička s uzávěrem z butylové pryže a hliníkovým uzávěrem s plastovým odtrhávacím víčkem (1200 mg) obsahující 20 ml koncentrátu pro infuzní roztok nebo plastovým šedým (840mg) odtrhávacím víčkem 
obsahující 14 ml koncentrátu pro infuzní roztok. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel 
registračního rozhodnutí: Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Německo Registrační číslo: EU/1/17/1220/001 a EU/1/17/1220/002. Poslední revize textu: 10.12.2020. Výdej léčivého 
přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je v monoterapii, v dávce 1200mg, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím NSCLC po 
předchozí chemoterapii. Další podmínky úhrady viz www.sukl.cz. O úhradě v dalších indikacích zatím nebylo rozhodnuto. • ▼Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Další informace o přípravku získáte z platného Souhrnu údajů o přípravku Tecentriq, nebo na adrese: Roche s.r.o., Futurama Business Park Bld F, Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, 
telefon 220 382 111. Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://www.ema.europa.eu/.• * Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.
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