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Darmstadt, Německo, 1. října 2012 – Merck 

Serono, divize společnosti Merck se sídlem 

v Darmstadtu (Německo), na kongresu ESMO 

2012 ve Vídni oznámila nová data z randomi-

zované studie EXTREME fáze III s přípravkem 

Erbitux® (cetuximab) v léčbě recidivujících 

a/nebo metastazujících spinocelulárních nádorů 

hlavy a krku (R/M SCCHN). Data z retrospektivní 

analýzy ukazují, že léčebné výsledky kombino-

vané léčby Erbitux® plus cisplatina/karboplatina 

plus 5-FU se zdají být nezávislé na stavu infek-

ce lidským papilomavirem (HPV) u nádoru (1). 

Analýza zahrnovala celkové přežití, dobu přežití 

bez progrese a počet odpovědí na léčbu.

„Tato analýza je velmi zajímavá tím, že na-

značuje, že pacienti s recidivujícími a/nebo 

metastazujícími spinocelulárními nádory hla-

vy a krku mohou být účinně léčeni přidáním 

přípravku Erbitux® k chemoterapii založené 

na platině bez ohledu na stav HPV u nádoru”, 

řekla doktorka Amanda Psyrri, z lékařské fa-

kulty Univerzity v Aténách (Řecko) a vedoucí 

autorka této analýzy. „Infekce virem HPV sou-

visí s rostoucí světovou incidencí nádorů hlavy 

a krku, a proto jsou tyto povzbudivé výsledky 

obvzláště důležité a vyžadují další zkoumání 

a potvrzení”, dodala.

Studie EXTREME přinesla první prodloužení 

přežití v léčbě recidivujících a/nebo metastazu-

jících spinocelulárních karcinomů hlavy a krku 

po 30 letech (2) a ukázala, že přidání příprav-

ku Erbitux® k chemoterapii prodlužuje celkové 

přežití pacientů bez snižování kvality přežití (3). 

Tato nová data o HPV posilují význam přípravku 

Erbitux® jakožto cílené léčby, která je pro pacien-

ty s nádory hlavy a krku přínosná (1).

HPV pozitivita nádorů je v posledních ně-

kolika letech považována za zodpovědnou 

za zvyšující se incidenci spinocelulárních ná-

dorů orofaryngu (4). Pokud je včas odhalena, 

jsou výhledy pacientů všech typů nádorů 

hlavy a krku obecně dobré. Nicméně většina 

pacientů je diagnostikována až v pozdním 

stadiu nemoci (2).

„Bohužel jsou nádory hlavy a krku obec-

ně léčeny až v pozdních stadiích nemoci, což 

je způsobeno pozdní návštěvou lékaře, dále 

pozdní diagnózou a odesláním na odpovídající 

pracoviště”, řekl profesor Lefebvre, prezident 

společnosti „European Head and Neck Society 

(EHNS)”. „Pracujeme společně s dalšími společ-

nostmi na tom, abychom upozornili na tento 

problém a zlepšili tak výsledky léčby pacientů 

prostřednictvím zvyšování povědomí o pří-

znacích nádorů hlavy a krku, především mezi 

pacienty a odesílajícími lékaři, jako jsou praktičtí 

lékaři a zubaři”.

O studii EXTREME (ErbituX in 
1stline Treatment of REcurrent or 
MEtastatic head and neck cancer)

Studie EXTREME fáze III zahrnovala 442 

pacientů s R/M SCCHN, kteří byli léčeni buď 

kombinací Erbitux® plus chemoterapie zalo-

žená na platině (cisplatina nebo karboplatina 

plus infuzní 5-FU), anebo touto chemoterapií 

samotnou. Primární ukazatel studie – celkové 

přežití (OS) – byl naplněn. Došlo ke zlepšení 

OS o 2,7 měsíce (p = 0,04) u pacientů léčených 

kombinací Erbitux® plus chemoterapie založená 

na platině oproti chemoterapii samotné. Medián 

celkového přežití v rameni s kombinací Erbitux® 

plus chemoterapie založená na platině byl 10,1 

měsíce, v rameni s chemoterapií samotnou pak 

7,4 měsíce. Toto prodloužení přežití je nejdelším 

reportovaným ve studiích fáze III u této pacient-

ské populace.

V retrospektivní analýze byly dohledány 

vzorky tkáně pro určení HPV (p16) u 196/222 

(88 %) pacientů v rameni s kombinací Erbitux® 

plus chemoterapie a u 184/220 (84 %) pacientů 

v rameni s chemoterapií samotnou. Z těch mělo 

HPV negativní nádory 178/196 (91 %) a 162/184 

(88 %) příslušných pacientů.

Profil toxicity léčby kombinace Erbitux® plus 

chemoterapie byl zvládnutelný a v souladu s ak-

tuálními bezpečnostními informacemi.
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5. Pro více informací o přípravku Erbitux® v léčbě metasta-

zujícího kolorektálního karcinomu a nádorů hlavy a krku na-

vštivte stránky: www.globalcancernews.com.

Pro více informací o přípravku Erbitux®

v léčbě metastazujícího kolorektálního karci-

nomu a nádorů hlavy a krku navštivte stránky: 

www.globalcancernews.com.
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