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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Célkitűzések: 

1. Összefüggést kerestünk a mellékhatások és a sunitinib kezelés hatékonysága között. 

2. Kiértékeltük a betegség kimenetelét az újrakezdett sunitinib esetében, miután a sunitinib 

kezelést ≥3 hónapig megszakították. Az irodalmi esettanulmányokat összevontan elemeztük. 

3. Vizsgáltuk a harmadik vagy további vonalban újraadott sunitinib hatékonyságát. 

Eredmények: 

1. A 274 sunitinib-kezelt beteg esetében, a 32 hónap medián követési idő alatt, ha magas 

vérnyomás, hasmenés, kéz-láb szindróma (HFS), bőrjelenség vagy leukopénia jelentkezett, 

hosszabb volt a progressziómentes (PFS) és teljes túlélés (OS). A mellékhatások a túlélést 

szinergista módon befolyásolták. A több mellékhatás markere a hosszabb PFS-nek és OS-nek. 

2. A vizsgált 38 beteg esetében, ha progrediáltak, a sunitinibet újrakezdték (restart). Az alap 

és az újrakezdett kezelés esetén az objektív válasz (OR) 63% és 39%, valamint a medián PFS 

21 és 14 hónap. A medián OS pedig 61 hónap. Az újrakezdésnél az OR hosszabb PFS-t jelent. 

3. Összesen 21 esetben újraadták (rechallenge) a sunitinibet. A betegek az első sunitinib után 

más TKI vagy/és mTOR gátlót, majd újra sunitinibet kaptak. Az első és az újraadott sunitinib 

kezelésnél a PFS 22 ill.14 hónap. A mellékhatás profil hasonló. Az OS (medián 67 hónap) 

független markerei a fiatalabb kor (<57 év) és a hosszabb (>2 év) első sunitinib kezelés.  

Következtetések: 

1. A sunitinib hatékonysága szinergista módon javult, ha több mellékhatás jelentkezett.  

2. Az újrakezdett sunitinib hatásos lehet azoknál, akik progrediálnak a kezelési szünet alatt. 

3. Eredményeink és irodalmi kombinált adatok alapján is a sunitinib újraadása biztonságosan 

alkalmazható. A hosszabb első sunitinib kezelés után, függetlenül a további kezelések 

típusától, hosszabb OS-t tapasztaltunk. 
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ABSTRACT 

 

Objectives:  

1. To assess the relationship between adverse events (AEs) and the efficacy of sunitinib. 

2. To evaluate the outcome in patients who restarted sunitinib after an interruption of ≥3 

months and a combined analysis of case studies from literature. 

3. To investigate the efficacy and safety of rechallenged sunitinib in third or later line settings. 

Results: 

1. After a median follow-up of 32 months of 274 sunitinib-treated patients the progression-

free (PFS) and overall survival (OS) were longer if hypertension, diarrhea, hypothyroidism, 

mucositis, hand-foot syndrome, skin toxicity or leucopenia occurred. The survival was 

synergistically influenced by the AEs. The higher the number of AEs, the longer PFS and OS.  

2. In case of 38 investigated patients sunitinib was restarted after progression. For the first and 

restarted treatment the objective response (OR) was 63% vs. 39%, and the median PFS was 

21 vs. 14 months. The median OS was 61 months. At restart, OR means longer PFS. 

3. Sunitinib was rechallenged for 21 patients. After the first sunitinib another TKI and/or 

mTOR inhibitor, then sunitinib was administered. The PFS of first and rechallenged sunitinib 

was 22 vs. 14 months. The AEs pattern was similar. The independent markers of OS (median 

67 months): younger (<57 years) age and longer (>2 years) first sunitinib treatment. 

Conclusions: 

1. The efficacy of sunitinib was synergistically enhanced when more AEs occurred. 

2. Restarted sunitinib can be effective for patients who progressed during treatment holiday. 

3. Based on present and combined studies from literature, as well, sunitinib rechallenge can 

be used safely. After a longer first sunitinib treatment, independently of further treatment 

types, a longer OS was observed. 
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A BEVEZETÉS 

 

A primer vesedaganatok 80-90%-a vesesejtes karcinóma (RCC), aminek kiindulási 

pontja a vese kéregállománya. A RCC leggyakoribb szövettani típusa a világossejtes RCC 

(70%-80%).[1] Az RCC a leghalálosabb urológiai malignitás és jelenleg Magyarországon 

incidenciája és mortalitása is stagnál a férfiak körében, viszont enyhe emelkedés figyelhető 

meg a nők esetében. A következő évtizedben, a lakosság elöregedése ellenére sem várható a 

halálozás kiugró növekedése.[2] Világviszonylatban a RCC incidenciája régiók szerint tág 

határok között mozog, a legmagasabb arány Európában és Észak-Amerikában figyelhető 

meg.[3] 2018-ban Magyarországon 2296 új esetet jelentettek (1305 férfi és 991 nő) és 831 

beteg halt bele ebbe a betegségbe.[4] Sajnos a betegek egyharmada viszcerális áttétekkel 

rendelkezik már a diagnózis idején. A nem áttétes betegek felénél távoli áttét fejlődik ki. Az 

áttétes RCC (mRCC) esetek kezelési lehetőségei 2005-ig szűkösek voltak. A korábbi standard 

kezelés, az interferon (IFN)-α alapú immunterápia, kb. 12 hónapos medián teljes túlélést 

(mOS) és gyakori mellékhatásokat eredményezett.[5,6] A RCC hátterében lévő molekuláris 

biológia alaposabb megismerése elvezetett a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor 

(VEGF), a trombocita eredetű növekedési faktor (PDGF), és a rapamycin célpontja 

emlősökben (mTOR) jelátviteli út azonosításához, melyek a neoangiogenezis és a tumorsejt 

növekedésének jelentős közvetítői.[1] Ezen jelátviteli utak azonosítása vezetett a célzott 

terápiás készítmények kifejlesztéséhez, melyek egy évtizeden keresztül képezték az áttétes 

vesetumoros betegek kezelésének alapját. Egyeduralmuknak az új immunterápiás (checkpont 

inhibitor) modalitások megjelenése vetett véget, de a legújabb kezelési trendet már a két 

machanizmus együttes alkalmazása jelenti. 

Az orálisan alkalmazható szer, a sunitinib, egy több célpontú receptor tirozin-kináz 

inhibitor, ideértve a VEGF és a PDGF receptorokat. A RCC kezelésére 2006 január 26-án 

hagyta jóvá az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrző Hatóság (FDA). A közelmúltig a 
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sunitinib a mRCC ellátásában a kezelés aranystandardja volt.[5] Motzer és mtsai igazolták, 

hogy a Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) szerinti jó vagy közepes rizikójú 

előrehaladott vagy mRCC esetében az IFN monoterápia alatta marad a sunitinib 

kezelésnek.[7] Magyarországon először 2005-ben vált klinikai vizsgálatokban elérhetővé a 

sunitinib. 2010-ben már első vonalban alkalmazták és jelenleg a betegek standard kezdő 

kezelése a MSKCC szerinti jó és közepes prognosztikai csoportba sorolt előrehaladott RCC 

esetén. 

A célzott biológiai hatóanyagok nem mentesek a mellékhatásoktól. Egyes 

mellékhatások nincsenek közvetlen kapcsolatban a VEGF útvonal gátlásával (off-target 

mellékhatások), ilyen a fáradtság/gyengeség, hasmenés, bőrkiütés, stomatitis/mucositis, kéz-

láb szindróma (HFS), kardiotoxicitás, hematológiai és májkárosodás. A közvetlen VEGF 

gátlással kapcsolatosak (on-target mellékhatások) a hipertónia, vérzés, tromboembóliás 

események, hipotiroidizmus, fekélyek, vese és hasnyálmirigy károsodás.[5,8] Korábbi 

tanulmányok igazolták, hogy ezen mellékhatások közül néhánynak prediktív értéke van a 

sunitinib kezelés hatékonyságát illetően.[9-11] 

 

Egészen a közelmúltig a VEGF receptor (VEGFR) tirozin kináz inhibitor (TKI) 

kezelés standardnak számított a MSKCC szerinti jó és közepes prognózisú mRCC betegek 

esetében.[12] A sunitinib kezelést második vonalban 2006-ban engedélyezték, illetve első 

vonalban a nemzetközi kezelési útmutatókban 2007-től lett a standard ellátás viszonyítási 

pontja. mRCC betegeknél a sunitinib kezelés 11,5 hónapos medián PFS-t (mPFS) és 26 

hónapos medián OS-t (mOS) eredményez, ami megfelelő szekvenciális kezelésekkel négy 

évre növelhető.[13] 

A jelenlegi gyakorlat a progresszív betegség (PD) kialakulásáig vagy elfogadhatatlan 

toxicitásig folytatott kezelés. A klinikai tapasztalat az, hogy a betegek jelentős része 
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ideiglenesen megszakítja a kezelést teljes válasz (CR), stabil betegség (SD), visszatérő 

mellékhatások, egyidejű társbetegségek vagy saját belátása alapján. 

Még mindig nem világos, hogy a folyamatos TKI kezelés vagy a megszakított terápia 

biztonságos-e, anélkül, hogy a végső eredményt elrontaná. Néhány tanulmány leírta, hogy a 

betegek nagy részénél, akik megszakították a kezelést, kedvező volt a válasz, ha ugyanazt a 

TKI kezelést folytatták.[14,15] 

A tumor angiogenezisében a VEGF útvonal kulcsfontosságú és jelentős szerepet 

játszik a RCC progressziójában. Számos randomizált klinikai tanulmány igazolta, hogy a 

VEGFR útvonalát molekulárisan célozva, az mRCC betegek esetében a placebo vagy citokin 

kezeléshez viszonyítva javult az eredmény, mind a PFS, mind az OS tekintetében.[16] 

Az első célzott gyógyszer, amit széleskörűen vizsgáltak a sunitinib volt, ami egy 

orálisan adható, több-célpontú gátlója a VEGF 1-3, a PDGF α és β és más tirozin kináz 

receptoroknak. A sunitinibet 2006-ban engedélyezték Európában a mRCC kezelésére és azóta 

egészen a közelmúltig, standard referencia volt a jó és közepes MSKCC prognózisú mRCC 

első vonalú ellátásában.[17] 

A sunitinibnek a PFS és a betegség stabilizálása szempontjából jelentkező előnyének 

ellenére minden betegnél rezisztencia és végül visszaesés jelentkezik. A rezisztencia 

mechanizmusok sokfélék és multifaktoriálisak, a pontos útvonal, mely során a daganat 

progrediál az adott VEGF-célzott terápia alatt, nem ismert.[18] 

A kezelési útmutatók szekvenciális terápiát javasolnak. Az egyik gyógyszeres kezelés 

alatt bekövetkező progresszió után egy másik gyógyszer adásával ellenőrizhető a betegség és 

további klinikai haszon várható. Kedvező hátterű biológia esetén a betegek számos 

kezelésben részesülhetnek. A különböző jelátviteli útvonalak célzott terápiájával, ami váltást 

jelent az mTOR gátlókra, miután a TKI-val progresszió következik be, klinikai hasznot 

igazolt.[19] A jelenlegi hosszú távú stratégia a mRCC esetében az, hogy több egymás utáni 
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kezelést kapjanak különböző szerekkel, valamint növekvő számú tanulmány és esetismertetés 

javasolja, hogy egy specifikus gyógyszer újraadása szintén terápiás hasznot jelenthet.[15] 

Egyéb beállítások mellett, egy másik TKI vagy ugyanazon TKI újraadása választási lehetőség 

lehetett az Európai Klinikai Onkológiai Társaság (ESMO) 2016-os klinikai gyakorlati 

útmutatójának ajánlása szerint, azokban az esetekben, ahol már a betegeket kezelték előzőleg 

TKI-val vagy mTOR gátlókkal.[20] A legfrissebb (2020-as) ESMO ajánlásban ez már nem 

szerepel. A TKI újraadása nem illeszkedik a jelen és jövő fő kezelési algoritmusaihoz. A 

közelmúltban elfogadott nemzetközi ajánlások alapján a sunitinib kezelés majdnem teljesen 

kiszorult az első vonalból az új TKI (cabozantinib) és különösen az immunterápiás ill. 

kombinált kezelések  (pl. nivolumab+ipilimumab vagy axitinib+pembrolizumab) miatt.[21] A 

TKI újraadásának alkalmazása azokban az országokban ajánlott, ahol az új kezelési 

modalitások bevezetése anyagi megfontolások miatt nehézségekbe ütközik. 
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B CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. Retrospektív vizsgálatban szisztematikusan elemezni az összefüggést a sunitinib kezelés 

hatékonysága és a mellékhatások között előrehaladott RCC betegeknél:  

- az on-target mellékhatások és  

- az off-target mellékhatások esetében, valamint  

- a mellékhatások számának korrelációját a kezelés kimenetelével 

 

2. Retrospektíven tanulmányozni a sunitinib kezelés eredményét előrehaladott RCC betegek 

esetében, akik legkevesebb 3 hónapos megszakítás után újrakezdték (restart) a sunitinib 

kezelést: 

– az intézetünkben kezelt betegcsoportban és 

– az irodalomban közölt esettanulmányok kombinációja alapján, valamint 

– összehasonlítani a fenti két csoport eredményeit. 

 

3. Retrospektíven kiértékelni a sunitinib kezelés hatékonyságát előrehaladott RCC betegek 

esetében, akiknek az első sunitinib kezelés után más, célzott kezelés(eke)t adtak, majd 

újraadták (rechallenge) a sunitinibet. 

– az első és újraadott sunitinibre adott legjobb válasz és PFS 

– a túlélést befolyásoló tényezők keresése 

– az első és az újraadott sunitinib mellékhatásai közötti különbségek 
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C IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A vese daganatai a felnőttkori tumorok között 3-5%-os gyakorisággal fordulnak elő, a 

férfiaknál a daganatos megbetegedések között a hetedik, a nőknél a tízedik helyen állnak. Az 

incidencia közel 20 éven keresztül növekvő tendenciát mutatott, de az utóbbi néhány évben a 

növekedés leállt, sőt minimális mértékben csökkent.[22]  

A vesedaganatok mintegy 90%-a RCC. Ezen belül a világos sejtes (clear cell) típus 

aránya közel 80%.[1] Az egyéb hisztológiai típusok (papillaris, kromofób, Bellini, egyéb) 

aránya jóval kisebb. 

Az etiológiában szerepet játszhatnak külső expozíciók – aktív és a passzív dohányzás, 

egyes vegyi anyagok (például triklór-etilén). A vesesejtes karcinómák rizikófaktora a magas 

vérnyomás és az elhízás. A betegség gyakrabban jelenik meg végstádiumú 

veseelégtelenségben, renalis cisztikus betegségben, valamint sclerosis tuberosa esetén. 

Dializált és vesetranszplantált páciensek körében ugyancsak gyakoribb.[3] Az RCC 2-3%-a 

öröklődő, több autoszomális dominánsan öröklődő szindróma került leírásra, ezek közül a von 

Hippel-Lindau-betegség a leggyakoribb. 

A vesedaganat jelentős része tünetmentes marad egészen a betegség késői szakaszáig. 

Jelenleg a vesesejtes daganatok több mint 50%-a mellékleletként (véletlenszerűen) kerül 

felismerésre más, nem specifikus tünetek és egyéb hasi betegségek miatt végzett különböző, 

nem invazív képalkotó vizsgálat során. A klasszikus triász, a deréktáji fájdalom, a 

makroszkópos hematuria és tapintható hasi terime hármasa már relatíve ritka. Ennek ellenére 

különböző paraneopláziás tünetek (hiperkalcémia, emelkedett vörösvérsejtszám, ismeretlen 

eredetű láz, Stauffer-szindróma) viszonylag gyakoriak.[20] Sajnos a betegek egyharmada 

viszcerális áttétekkel rendelkezik már a diagnózis idején. A nem áttétes betegek felénél távoli 

áttét fejlődik ki. 
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A betegség prognózisát meghatározza többek között a szövettani típus, a nukleáris 

grádus, a TNM-beosztás, az általános állapot (Karnowsky-score), a diagnózistól a kezelésig 

eltelt idő,  bizonyos laborparaméterek (pl. gyulladásos paraméterek, alkalikus foszfatáz, laktát 

dehidrogenáz, korrigált Ca
2+

, hemoglobin, neutrofil szám, trombocita szám), áttétek száma, 

csontmetasztázis jelenléte és egyes molekuláris markerek. Ezek figyelembevételével számos 

prognosztikai beosztás készült: MSKCC 2002, Groupe français d’immunotheréapie, 

International Kidney Cancer Working Group, Cleveland Clinic Foundation, International 

Metastatic RCC Database Consortium (IMDC), Sunitinib Phase III. A két leggyakrabban 

alkalmazott progosztikai modell az MSKCC és az IMDC féle beosztás.[20,23]. (1. táblázat) 

 

1. táblázat. Az IMDC és MSKCC prognosztikai modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1 Célzott (targeted) terápiák 

 

Az utóbbi évtizedben a vesesejtes daganatok kezelésében bevezetésre került célzott 

terápiák áttörést jelentettek a korábbi gyakorlathoz képest. E célzott daganatellenes 

Prognosztikai faktorok    Rizikó csoportok           Medián OS (hónap)

IMDC

Alacsony Karnofsky idex (< 80%) Jó (0 faktor) 43

A diagnózistól a kezelésig eltelt idő < 1 év 

Alacsony hemoglobin szint (< LLN) Közepes (1–2 faktor) 23

Magas korrigált calcium szint (> ULN)

Magas neutrofilszám (> ULN) Rossz (≥ 3 faktor) 8

High platelets (> ULN)

MSKCC

Alacsony Karnofsky idex (< 80%) Jó (0 faktor) 30

A diagnózistól a kezelésig eltelt idő < 1 év 

Alacsony hemoglobin szint (< LLN) Közepes (1–2 faktor) 14

Magas korrigált calcium szint (> 10 mg/dL)

Magas LDH (> 1.5 x ULN) Rossz (≥ 3 faktor) 5

IMDC, International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium; MSKCC, Memorial Sloan Kettering Cancer

Center; OS, teljes túlélés; LLN, a normális alsó határa; ULN, a normális felső határa; LDH, laktát dehidrogenáz
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készítmények mind hatékonyságban, mind tolerálhatóság szempontjából felülmúlták a 

korábbi immunterápiák (IFN, interleukin (IL-2)) hasonló mutatóit. 

 

C.2 A célzott terápiák lehetséges hatásmechanizmusai 

 

C.2.1 Angiogenezist gátló modalitások 

 

A VEGF jelátvivő út blokkolására kétféle lehetőség van: 

1. Bizonyos monoklonális antitestek nagy affinitással kötődnek az oldékony VEGF 

fehérjéhez, megakadályozva, hogy kötődjön a receptorához. Így fejti ki a hatását a 

bevacizumab.[24] 

2. Gátlást alkalmazhatunk többszörös célpontú TKI alkalmazásával, amelyek a 

VEGFR intracelluláris doménjét gátolják. Ebbe a csoportba tartozik többek között a 

sorafenib, a sunitinib, a pazopanib és az axitinib.[24]  

A tivozanib sokat ígérő, szelektíven ható TKI, amely pikomoláris koncentrációban 

valamennyi VEGFR-ra hat. Miután egyéb célpontokon csak nagyobb mennyiségben hat, 

mellékhatás profilja kedvezőbbnek tűnik. Regisztrációs vizsgálatnak szánt fázis III vizsgálata 

(TIVO-1) során az OS nem bizonyult szignifikánsan hosszabbnak a második vonalban adott 

sorafenibhez képest, ezért az FDA törzskönyvet nem kapta meg.[25] A cabozantinib új TKI 

készítmény, amely alacsony koncentrációban a VEGFR és c-MET jelátviteli útvonalon fejti ki 

hatását. A lenvatinib ugyancsak egy új TKI készítmény. Hatását a VEGFR-1, -2 és -3, a 

fibroblast növekedési faktor receptor (FGRFR)-1, -2, -3 és -4, a vérlemezke eredetű 

növekedési faktor receptor alfa (PDGFR-α), a c-KIT és RET protoonkogén gátlásán keresztül 

fejti ki.[24]  
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C.2.2 Az mTOR gátlók 

 

Az mTOR jelátvivő útnak fontos szerepe van a daganatok növekedésében. A 

rapamycin az FKBP12 fehérjével komplexet alkotva gátolja az mTOR működését. Jelenleg 

két gyógyszer áll rendelkezésre a vesedaganatok kezelésében, a temsirolimus és az 

everolimus.[24]  

 

C.2.3 Egyéb támadáspontú gyógyszerek 

 

Az epidermalis növekedési faktort (EGFR) célzó gyógyszerek közül sem az anti-

EGFR-antitestek (cetuximab és panitumumab), sem a kinázgátlók (gefinitib és erlotinib), 

ellentétben más daganattípusokkal (tüdő- és vastagbéltumorok), nem mutattak számottevő 

klinikai aktivitást a vesedaganatok esetében. Ennek ellenére az erlotinib bekerült a 

nemzetközi kezelési útmutatók közül a National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 

irányelvbe, off-label indikációban, nem világos sejtes, IV. stádiumú vesedaganat első 

vonalbeli kezelésére.[26] 

 

C.2.4 Ellenőrzőpont-gátló (checkpoint inhibitor) készítmények 

 

A checkpoint inhibitor készítmények közül vesesejtes daganat indikációban a 

nivolumab (+/-ipilimumab), a pembolizumab és az avelumab került Európában 

törzskönyvezésre. A közeljövő terápiás reménységeit jelenthetik azok az új terápiás 

készítmények, amelyek közül több már regisztrálásra került egyéb terápiás indikációkban. A 

citotoxicus T-lymphocytával társult antigén-4 (CTLA-4) blokkolása ipilimumabbal javított az 
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áttétes melanóma túlélésén, de jelentős autoimmun vagy gyulladásos mellékhatások 

jelentkeztek. 

A nivolumab három különböző daganatos sejtvonalon is hatékonyságot mutatott. A 

terápia lényege, hogy a nivolumab, amely egy monoklonális antitest, semlegesíti a 

programozott sejthalált (PD-1) és a társult partner fehérjét, a programozott sejthalál receptor-1 

ligandot (PD-L1). A PD-1 receptor és a PD-L1 összekapcsolódása immunológiai 

vonatkozásban negatívan hat a T-sejtek működésére, gátolja az immunkompetens sejtek 

tumorfelismerő képességét, a tumor kilökődését. A PD-1-gátló nivolumab a vesesejtes 

daganatokon kívül melanoma malignum és laphámsejtes, nem kissejtes tüdődaganat 

indikációkban is már terápiás alkalmazásra került. Ebbe a hatástani csoportba tartozik még a 

pembrolizumab. A PD-L1-gátlók közé tartozik az atezolizumab, avelumab és durvalumab 

is.[24]  

 

C.3 A klinikai gyakorlatba bekerült célzott terápiás készítmények 

 

1. A bevacizumab (EU engedélyezés 2007) egy iv. alkalmazott rekombináns humán 

monoklonális antitest, amely a keringő VEGF proteint közömbösíti. Szokásos dózisa 

kéthetente 10 mg/ttkg. Két klinikai vizsgálat (AVOREN és CALGB 90206) is 

összehasonlította az IFN monoterápiával szemben a bevacizumab+IFN kombinációt. A 

vizsgálatokba 649 illetve 732 beteg került bevonásra. Mindkét vizsgálatban előny mutatkozott 

a kombinációs kezelés részéről a mPFS (10,2 vs. 5,4, illetve 8,5 vs. 5,2 hónap) és a mOS 

(23,3 vs. 21,3, illetve 18,3 vs. 17,4 hónap) vonatkozásában. Az AVOREN klinikai 

vizsgálatban a kombinációs kezelés objektív válaszadási rátája (ORR) 31 vs. 13, a CALGB 

90206 klinikai vizsgálatban 25,5 vs. 13,1% volt. A kombinációs kezelés mellékhatás profilja 

kedvezőtlenebb volt, mint bármelyik komponens monoterápia formájában.[27,28] 
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2. A sorafenib (EU engedélyezés 2006) orális multikináz-inhibitor, számos receptor-

tirozinkinázon hat (VEGFR1-3, PDGFR-β, fms-szerű tirozinkináz-3 (FLT3) és c-KIT). A 

sorafenib a mitogénaktivált proteinkináz (MAPK)-útvonal kulcsfehérjéjének, a RAF-nak az 

egyedüli gátlószere is. A MAPK-szignálok alapvetőek a sejtproliferációban, és fokozott 

aktivitást mutatnak tumorokban. Dózisa 2×400 mg per os/nap. A sorafenib hatását először a 

TARGET vizsgálatban értékelték. Összesen 903 citokin kezelésre refrakter beteget 

randomizáltak aktív vs. placebo karra. A sorafenib kezelés különösen a PFS-ben hozott 

jelentős javulást, 5,5 vs. 2,8 hónap. Az OS tekintetében az előny a végső analízis szerint, 17,8 

vs. 14,3 hónap volt.[29] 

3. A sunitinib (EU engedélyezés 2006) VEGFR1-3, PDGFR, c-KIT, RET és FLT3 

tirozinkináz-gátló, orálisan szedhető készítmény. Szokásos dózisa 50 mg/nap 28 napig, 

amelyet 14 napos terápiás szünet követ. A törzskönyvezését megelőző fázis III vizsgálatba 

750 világossejtes daganatos beteg került bevonásra, akik a gyógyszert első vonalban kapták, 

az egyik ágon sunitinibet, a másik ágon IFN-t (3×9 ME/hét). Az elsődleges végpont ezúttal a 

PFS, a másodlagos végpontok az ORR és az OS voltak. A sunitinib minden végpontban 

szignifikáns előnyt eredményezett az IFN-hoz képest: mPFS 11 vs. 5 hónap, ORR 47% vs. 

12% és OS 26,4 vs. 21,8 hónap.[7]  

4. A pazopanib (EU engedélyezés 2010) orálisan alkalmazható multitirozinkináz-

inhibitor, amely a VEGFR1-3, a PDGFR-α és -β, valamint a c-KIT hatásos gátló szere. Napi 

dózisa 2×400 mg. Engedélyezéséhez vezető fázis III, kettős vak, placebo-kontrollált 

vizsgálatba (VEG105192) 435 beteget vontak be, 2:1 arányban randomizálva, az aktív ág 

előnyére. A pazopanib előnye a mPFS vonatkozásában (9,2 vs. 4,2 hónap) markánsan 

jelentkezett. Az OS medián értéke 22,9 hónap volt a pazopanib és 20,5 hónap a placebo 

esetében. Az ORR az aktív karon 30% volt, a placebo 3%-ához képest.[30,31] A COMPARZ 

fázis III klinikai vizsgálatba 1110 terápianaív beteget vontak be, 1:1 arányban radomizálva, 
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pazopanib vs. sunitinib karra. Az elsődleges végpont a PFS, a másodlagos végpontok az OS, a 

biztonságosság és az életminőség voltak. Összességében a vizsgálat célja annak bizonyítása 

volt, miszerint a pazopanib hatásossága nem kisebb, mint a korábbiakban alkalmazott 

sunitinibé. A mPFS 8,4 vs. 9,5 hónap, a mOS 28,4 vs. 29,3 hónap, az ORR 31 vs. 25% lett, 

azaz nem volt szignifikáns különbség a két szer között. A biztonságosság és az életminőség 

tekintetében a pazopanib karon mutatkozott előny.[32] 

5. Az axitinib (EU engedélyezés 2012) orálisan alkalmazható, második generációs 

készítmény. A VEGFR1-3-on ható TKI. Az axitinib dózisa 2×5 mg per os/nap. Fázis III 

regisztrációs vizsgálatában (AXIS) az axininib és a sorafenib összehasonlítását végezték 

második vonalbeli kezelésnél. 723 beteg adatai alapján a terápiás válasz-arány 19 vs. 9%, a 

mPFS 6,7 vs. 4,7 hónap volt az axitinib javára. Az átlagos túlélés is az axitinib karon volt 

hosszabb, 20,1 vs. 19,2 hónap. A citokinrefrakter betegcsoportban a PFS-előny az axitinib 

karon 12,1 vs. 6,5 hónap, a sunitinib ágon 4,8 vs. 3,4 hónap volt.[33] 

6. A cabozantinib (EU engedélyezés 2016) egy új TKI készítmény, amely alacsony 

koncentrációban a VEGFR és c-MET útvonalon fejti ki a hatását. Gátolja a TKI kezelések 

során a c-MET és AXL jelátviteli utakon keresztül kialakuló szekunder rezisztenciát és 

hatékonynak bizonyult csontáttétek esetében is. Vesedaganat és medullaris 

pajzsmirigydaganat indikációban, mind Európában, mind az Egyesült Államokban 

törzskönyvezésre került. Multicentrikus, fázis III vizsgálatának (METEOR) eredményeit a 

2015. évi ESMO kongresszuson prezentálták. Második vonalbeli alkalmazásban 658 beteg 

bevonásával a cabozantinib hatását vizsgálták everolimusszal szemben. A mPFS 7,4 hónap 

volt, az everolimus 3,8 hónapjával szemben. A klinikai hatékonyság szempontjából az arány 

még kedvezőbb volt, 21% vs. 5%. Az OS tekintetében az előny a cabozantinib javára 21,4 vs. 

16,5 hónap.[34,35] A cabozantinib hatásosságát első vonalban is vizsgálták. A fázis II. 

CABOSUN klinikai vizsgálatba 157 közepes- vagy rossz prognosztikai csoportba tartozó 
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alany került bevonásra, 1:1 arányban randomizálva. Ebben a betegpopulációban a 

cabozantinib effektívebbnek bizonyult, az eredmények mind a mPFS (8,2 vs. 5,6 hónap), 

mind az ORR (46 vs. 18%) tekintetében felülmúlták a sunininib hatásosságát.[36]. Dózisa 

1x60 mg p.o./nap. 

7. A lenvatinib (EU engedélyezés 2016) ugyancsak egy új TKI készítmény. Hatását a 

VEGFR1-3, a FGRFR1-4, a PDGFR-α, a c-KIT és a RET gátlásán keresztül fejti ki. Mind a 

FDA, mind az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) befogadta a készítményt vesedaganat és 

pajzsmirigydaganatok különböző típusainak indikációjában. Multicentrikus, fázis II 

vizsgálatának (HOPE) eredményei alapján került regisztrációra. Második vonalbeli 

alkalmazásban 153 beteg bevonásával a lenvatinib hatását vizsgálták egy háromkarú 

(lenvatinib vs. lenvatinib+everolimus vs. everolimus) vizsgálatban. A mPFS 14,6 hónap volt a 

kombinációs karon, a lenvatinib-monoterápia 7,4 hónapjával és az everolimus 5,5 hónapjával 

szemben. Az ORR szempontjából az arány még kedvezőbb volt a kombinációs kezelés javára 

a lenvatinibbel és az everolimusszal szemben, 43 vs. 27 vs. 6%. A teljes túlélésre vonatkozó 

adatok: 25,5 vs. 19,1 vs. 15,4 hónap.[37] A lenvatinib dózisa napi 18 mg p.o., a mellé adott 

everolimus napi adagja 1x5 mg. 

8. A tivozanib (EU engedélyezés 2017) már igen kis koncentrációban ható TKI, mely 

valamennyi VGEF receptoron kifejti hatását. Európai uniós törzskönyvezése a TIVO-1 és 

TIVO-3 klinikai vizsgálatok eredményei alapján történt 2017-ben. A TIVO-1 vizsgálatba, 

terápia-naív vagy korábban csak első vonalbeli indikációban citokin kezelést kapó betegek 

kerültek bevonásra. A tivozanib dózisa 1340 μg p.o./nap, 3 hét gyógyszerszedést követően 1 

hét szünet. Bár a PFS a tivozanib karon volt kedvezőbb, a nem kiegyensúlyozott keresztezési 

(crossover) lehetőség miatt az OS érték esetében az előny nem volt igazolható.[38] A TIVO-3 

vizsgálatot a TIVO-1 klinikai vizsgálat eredményeire építették. A vizsgálatban olyan betegek 

kerültek beválasztásra, akik korábban már 2 vagy 3 vonal szisztémás kezelésben részesültek, 
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de korábban sorafenibet vagy tivozanibot nem kaptak.  Az elsődleges végpont a PFS, a 

másodlagos végpontok az OS, az ORR és a biztonságosság voltak. A tivozanib előnye mind a 

PFS (5,6 vs. 3,9 hónap), mind az ORR (18 vs. 8%) vonatkozásában megnyilvánult a 

sorafenibbel szemben. A tivozanib karon a mellékhatások, a dóziscsökkentések és a kezelést 

megszakítók/abbahagyók száma is kevesebb volt.[39] 

9. Az erlotinib (EU engedélyezés 2011) TKI közé tartozó ágens, mely hatását az 

EGFR gátlásán keresztül fejti ki. A vesedaganatok kezelésében betöltött szerepét több, fázis 

II, kevés számú, papilláris vesedaganatban vagy herediter leiomiomatózisban szenvedő beteg 

bevonásával, klinikai vizsgálatban vizsgálták. Az erlotinib dózisa 150 mg p.o./nap. 

Monoterápiában alkalmazva az ORR mindössze 11%, a klinikai előny 64% volt.  Az 

erlotinibet bevacizumabbal együtt adva, az ORR 65%-nak bizonyult. A mPFS a herediter 

leiomiomatózis és RCC csoportban 24,2 hónap, míg a sporadikus papillaris vesetumoros 

csoportban 7,4 hónap lett.[40] 

10. A temsirolimus (EU engedélyezés 2007) az mTOR jelátvivő út blokkolásán 

keresztül fejti ki hatását. Dózisa 25 mg/m
2
/hét iv. infúzióban. Elsőként terápiarezisztens 

mRCC betegeken vizsgálták. A fázis II vizsgálat retrospektív analízise alapján úgy tűnt, hogy 

alkalmazása elsősorban a rossz prognózisú csoportba tartozó betegeknél jár terápiás előnnyel. 

Fázis III vizsgálata 626 kezeletlen, rossz prognózisú beteg bevonásával történt. A vizsgálat 

háromkarú volt: temsirolimus vs. IFN vs. temsirolimus+IFN. A temsirolimus előnye mind a 

PFS, mind az OS esetében megnyilvánult. A mPFS az IFN monoterápiájával elért 1,9 

hónaphoz képest 3,8 hónap, míg az OS vonatkozásában 7,3 mellett 10,9 hónap lett. A 

kombinációs karon a mPFS 3,7 hónap, a mOS 8,4 hónap, azaz az adatok nem voltak jobbak a 

monoterápiás temsirolimus eredményeihez képest.[41] 

11. Az everolimus (EU engedélyezés 2009) mTOR-gátló, orálisan adható készítmény. 

Az everolimus dózisa 10 mg per os/nap. A RECORD-1 fázis III vizsgálatba olyan 416 beteg 
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került beválasztásra, akik TKI kezelés kudarca után második vagy harmadik vonalban kapták 

a kezelést. E kettős vak, randomizált vizsgálat keretében a betegek 2:1 arányban kaptak 

everolimust illetve placebót. A PFS-adatok szignifikánsan jobbak voltak az aktív karon (4,9 

vs. 1,9 hónap), az OS tekintetében a különbség kisebb volt, 14,8 vs. 14,4 hónap.[42] 

12. A nivolumab (EU engedélyezés 2015) egy teljes mértékben humán immunglobulin 

(IgG4). Dózisa 3 mg/ttkg iv., kéthetente, de fix dózisokban is adható (2 hetente 240 mg vagy 

4 hetente 480 mg). Az ESMO 2015-ös kongresszusán ismertették a Check-Mate-025 fázis III 

vizsgálatnak az eredményeit, amelyben második vonalbeli alkalmazásban az egyik karon 

nivolumabot, a másik karon everolimust kaptak a betegek. Az OS 25 vs. 19,6 hónap volt a 

nivolumab javára. Az ORR (25% vs. 5%) és a mPFS (4,6 vs. 4,4 hónap) tekintetében is előnyt 

mutatott az nivolumab. Kevesebb 3-4-es fokú mellékhatás fordult elő a nivolumab 

csoportban, az életminőség is egyértelműen kedvezőbb volt. A PD-L1-expresszió nem volt 

prediktív a hatékonyságra.[43] Mivel a második vonalban effektívnek bizonyult, első 

vonalban is vizsgálták. A Check-Mate-214 fázis III vizsgálatába 1096 beteg került bevonásra. 

A betegeket 1:1 arányban randomizálták sunitinib és ipilimumab+nivolumab karokra. Az 

immunterápiás ágon a ipilimumab dózisa 1 mg/tskg, melyet csak 4 cikluson keresztül kaptak 

a páciensek, a nivolumab dózisa 3 mg/tskg volt. Az elsődleges végpontok a közepes és rossz 

prognózisú betegek vonatkozásában mért PFS, OS és ORR voltak. A másodlagos végpontok 

ugyanezek voltak a teljes betegpopuláció tekintetében, valamint a biztonságosság. Közepes és 

rossz prognózis esetén a kombinációs kar előnye mutatkozott meg, mind a mPFS (11,6 vs. 8,4 

hónap), mind az ORR (42 vs. 27%), valamint a mOS (nem elért vs. 26 hónap) tekintetében is. 

A teljes, kezelésbe bevont populáció körében az előny már csak az OS esetében volt 

szignifikáns, a jó prognosztikai csoportba tartozó betegek esetében már egyértelműen a 

sunitinib előnyét mutatta a mPFS (25,1 vs. 15 hónap) és az ORR (52 vs. 29%) 

vonatkozásában egyaránt.[44] 
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13. Az ipilimumab (EU engedélyezés 2019) egy monoklonális antitest, mely a CTLA-

4 protein receptor gátlásán keresztül aktiválja az immunrendszert, fokozva a citotoxikus T-

sejtek működését. Jelenleg a Check-Mate-214 vizsgálat eredményeire alapozva, 4 cikluson 

keresztül, 3 hetente adható, nivolumabbal kombinálva, közepes- és rossz prognózisú 

vesesejtes karcinómás betegeknek.[44] A kombinált immunterápia esetén a dózisa 1 mg/tskg 

iv. 3 hetente, összessen 4 alkalommal. 

14. A pembrolizumab (EU engedélyezés 2019), a nivolumabhoz hasonlóan, egy IgG4 

típusú, humanizált immunglobulin, mely hatását a PD-1 gátlásán keresztül fejti ki. A 

Keynote-426 fázis III. vizsgálat eredményei alapján, az első olyan, immunterápiás és TKI 

modalitás kombinációját tartalmazó kezelés lett, melyet az FDA törzskönyvezett bármilyen 

prognózisú vesesejtes tumorban szenvedő beteg részére. A vizsgálatba 861, korábban kezelést 

nem kapó páciens került bevonásra a két karra (pembolizumab+axitinib vs. sunitinib) 1:1 

arányban. A kombinációs karon a pembrolizumab dózisa 200 mg iv. volt, 3 hetente.  A mPFS 

a kombinációs karon volt kedvezőbb (15,1 vs. 11,1 hónap), az ORR hasonlóan alakult (59,3 

vs. 35,7%).[45] 

15. Az avelumab (EU engedélyezés 2019), egy humán, monoklonális IgG1 antitest, 

mely a PD-L1 immunmoduláns sejtfelszíni ligandfehérje ellen irányul. A Javelin Renal 101 

fázis III. vizsgálat eredményei alapján, a második olyan immunterápiás és TKI modalitások 

kombinációját tartalmazó kezelés lett, melyet az FDA törzskönyvezett. Minden előrehaladott 

vagy áttétetes vesesejtes tumorban szenvedő betegnek adható, prognosztikai besorolástól 

függetlenül. A vizsgálatba 886, korábban kezelést nem kapó páciens került bevonásra, két 

karra 1:1 arányban – avelumab+axitinib vs sunitinib. A kombinációs karon az avelumab 

dózisa 800 mg iv. volt, 2 hetente. A medián PFS a kombinációs karon volt kedvezőbb (15,8 

vs. 8,4 hónap), az ORR hasonlóan alakult (52 vs. 25,5%).[46]  

A vesedaganatok kezelésben alkalmazott készítményeket a 2. táblázat összesíti. 
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2. táblázat. A vesedaganatokban alkalmazott hatóanyagok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 4 Az áttétes vagy előrehaladott vesesejtes daganatok kezelése [21,47] (3. és 4. táblázat) 

 

3. táblázat. Az áttétes vagy előrehaladott vesesejtes daganatok kezelésére vonatkozó európai 

(ESMO) ajánlás 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatóanyag Engedélyezés éve

FDA EMA

Sorafenib 2005 2006

Sunitinib 2006 2006

Temsirolimus 2007 2007

Bevacizumab+INF 2009 2007

Everolimus 2009 2009

Pazopanib 2009 2010

Axitinib 2012 2012

Nivolumab 2015 2015

Cabozantinib 2016 2016

Everolimus+lenvatinib 2016 2016

Tivozanib 2017

Ipilimumab+nivolumab 2018 2018

Pembrolizumab+axitinib 2019 2019

Avelumab+axitinib 2019 2019

INF, interferon-alfa

jó prognózis közepes prognózis rossz prognózis

Standard:

Pembrolizumab+axitinib (1A)

Lehetőség:

Sunitinib (1A)

Pazopanib (1A)

Tivozanib (2B)

Standard:

Pembrolizumab+axitinib (1A)

Nivolumab+ipilimumab (1A)

Lehetőség:

Sunitinib (1A)

Pazopanib (1A) 

Cabozantinib (2B)

Standard:

Pembrolizumab+axitinib (1A)

Nivolumab+ipilimumab (1A)

Lehetőség:

Sunitinib (1A)

Pazopanib (1A)

Cabozantinib (2B)

TKI után Nivolumab+ipilimumab után 

Standard:

Nivolumab (1A)

Cabozantinib (1A)

Lehetőség:

Axitinib (2B)

Everolimus (2B)

Lenvatinib+everolimus (2B)

Lehetőség:

Bármely TKI (4C)

Lenvatinib+everolimus (2B)

1 vonal TKI

2. vonal nivolumab

1. vonal TKI

2. vonal cabozantinib

1. vonal TKI

2. vonal TKI

1. vonal Nivolumab+ipilimumab

2. vonal TKI

Standard:

Cabozantinib (4B)

Lehetőség:

Axitinib (2B)

Everolimus (5C)

Standard:

Nivolumab (2B)

Lehetőség:

Everolimus (5C)

Axitinib (5C)

Standard:

Nivolumab (1A)

Cabozantinib (1A)

Lehetőség:

Everolimus (5C)

Lehetőség:

Más TKI (5C)

Everolimus (5C)h
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VILÁGOSSEJTES TÍPUS

jó prognózis közepes prognózis rossz prognózis

Standard:

Pembrolizumab+axitinib (1A)

Lehetőség:

Sunitinib (1A)

Pazopanib (1A)

Tivozanib (2B)

Standard:

Pembrolizumab+axitinib (1A)

Nivolumab+ipilimumab (1A)

Lehetőség:

Sunitinib (1A)

Pazopanib (1A) 

Cabozantinib (2B)

Standard:

Pembrolizumab+axitinib (1A)

Nivolumab+ipilimumab (1A)

Lehetőség:

Sunitinib (1A)

Pazopanib (1A)

Cabozantinib (2B)

TKI után Nivolumab+ipilimumab után 

Standard:

Nivolumab (1A)

Cabozantinib (1A)

Lehetőség:

Axitinib (2B)

Everolimus (2B)

Lenvatinib+everolimus (2B)

Lehetőség:

Bármely TKI (4C)

Lenvatinib+everolimus (2B)

1 vonal TKI

2. vonal nivolumab

1. vonal TKI

2. vonal cabozantinib

1. vonal TKI

2. vonal TKI

1. vonal Nivolumab+ipilimumab

2. vonal TKI

Standard:

Cabozantinib (4B)

Lehetőség:

Axitinib (2B)

Everolimus (5C)

Standard:

Nivolumab (2B)

Lehetőség:

Everolimus (5C)

Axitinib (5C)

Standard:

Nivolumab (1A)

Cabozantinib (1A)

Lehetőség:

Everolimus (5C)

Lehetőség:

Más TKI (5C)

Everolimus (5C)h
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rm
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Az intenzíven folyó gyógyszerkutatás és fejlesztés eredményeként folyamatosan 

jelennek meg új készítmények. 

 

C.4.1 Nem világossejtes daganatok 

 

A nem-világos sejtes daganatok kezelésére az ESMO ajánlás iránya a daganat 

szövettani típusától függ. Papilláris tumor esetén elsősorban sunitinib vagy pazopanib adása 

javasolt. További opcióként everolimus vagy cabozantinib jön szóba. Kromófób daganat 

fennállása esetén sunitinib, pazopanib vagy everolimus adható. Gyűjtőcsatorna (Bellini) 

tumorra elsősorban cisplatin alapú kemoterápia adandó, további opció lehet a sunitinib vagy a 

pazopanib. A dominánsan sarcomatoid daganatok esetén választható opciók: 

nivolumab+ipilimumab, sunitinib és pazopanib. 

A NCCN irányelv elsősorban klinikai vizsgálatot vagy sunitinib kezelést ajánl. 

További opcióként cabozantinib, everolimus, esetleg axitinib, bevacizumab, erlotinib, 

lenvantinib+everolimus, nivolumab, pazopanib, bevacizumab+erlotinib, bevazicumab+ 

everolimus adható. 1-es típusú ajánlással csak a temsirolimus rendelkezik a rossz prognózis 

esetén, 2A típusú ajánlással pedig a többi prognosztikai csoportba tartozó betegek 

vonatkozásában. 

Papilláris Kromofób
Gyüjtőcsatorna vagy

Medulláris
Főként sarcomatózus

Standard:

Sunitinib (2B)

Pazopanib (5C)

Lehetőség:

Everolimus (2C)

Cabozantinib (4C)

Lehetőség:

Sunitinib (2C)

Pazopanib (4C)

Everolimus (2C)

Lehetőség:

Cisplatin-aléapú (4C)

Sunitinib (5C)

Pazopanib (5C)

Lehetőség:

Nivolumab+ipilimumab (4A)

Sunitinib (2B)

Pazopanib (5C)

NEM VILÁGOSSEJTES TÍPUS
e
ls

ő
vo

n
a
l

Papilláris Kromofób
Gyüjtőcsatorna vagy

Medulláris
Főként sarcomatózus

Standard:

Sunitinib (2B)

Pazopanib (5C)

Lehetőség:

Everolimus (2C)

Cabozantinib (4C)

Lehetőség:

Sunitinib (2C)

Pazopanib (4C)

Everolimus (2C)

Lehetőség:

Cisplatin-aléapú (4C)

Sunitinib (5C)

Pazopanib (5C)

Lehetőség:

Nivolumab+ipilimumab (4A)

Sunitinib (2B)

Pazopanib (5C)

NEM VILÁGOSSEJTES TÍPUS
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4. táblázat. Az áttétes vagy előrehaladott vesesejtes daganatok kezelésére vonatkozó amerikai 

egyesült államokbeli (NCCN) ajánlás 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekintettel a szerény vizsgálati eredményekre, ebben a betegségcsoportban további 

vizsgálatok szükségesek, azaz a betegek klinikai kutatásokba való bevonása lenne előnyös. 

 

C.4.2 Világos sejtes vagy dominánsan világos sejtes daganatok 

 

C.4.2.1 Első vonalbeli kezelés 

 

Első vonalban számos kezelés alkalmazható a nemzetközi ajánlások szerint. Az 

ESMO irányelv, egészen a közelmúltig, jó prognózis esetén standard kezelésként sunitinib, 

pazopanib, bevacizumab+IFN vagy tivozanib kezelést javasolt. A 2020-as ajánlásba már a 

Előnyös kezelések Más javasolt kezelések Bizonyos körülmények között hasznos

VILÁGOSSEJTES TÍPUS

Első vonal

Axitinib+pembrolizumab Ipilimumab+nivolumab Aktív megfigyelés

Kedvező rizikójú Pazopanib Cabozantinib (2B) Axitinib (2B)

Sunitinib Axitinib+avelumab Nagy dózisú IL-2

Ipilimumab+nivolumab (1) Pazopanib Axitinib (2B)

Rossz/közepes rizikójú Axitinib+pembrolizumab (1) Sunitinib Nagy dózisú IL-2

Cabozantinib Axitinib+avelumab Temsirolimus

Következő vonal

Cabozantinib (1) Axitinib (1) Bevacizumab (2B)

Nivolumab (1) Lenvatinib+everolimus (1) Sorafenib (2B)

Ipilimumab+nivolumab Axitinib+pembrolizumab Nagy dózisú IL-2 (2B)

Everolimus Temsirolimus (2B)

Pazopanib

Sunitinib

Axitinib+avelumab (3)

NEM VILÁGOSSEJTES TÍPUS

Klinikai vizsgálat Cabozantinib Axitinib

Sunitinib Everolimus Bevacizumab

Erlotinib

Lenvatinib+everolimus

Nivolumab

Pazopanib

Bevacizumab+erlotinib (papilláris)

Bevacizumab+everolimus

Temsirolimus (1) rossz rizikó (2A) más rizikó

Előnyös kezelések Más javasolt kezelések Bizonyos körülmények között hasznos

VILÁGOSSEJTES TÍPUS

Első vonal

Axitinib+pembrolizumab Ipilimumab+nivolumab Aktív megfigyelés

Kedvező rizikójú Pazopanib Cabozantinib (2B) Axitinib (2B)

Sunitinib Axitinib+avelumab Nagy dózisú IL-2

Ipilimumab+nivolumab (1) Pazopanib Axitinib (2B)

Rossz/közepes rizikójú Axitinib+pembrolizumab (1) Sunitinib Nagy dózisú IL-2

Cabozantinib Axitinib+avelumab Temsirolimus

Következő vonal

Cabozantinib (1) Axitinib (1) Bevacizumab (2B)

Nivolumab (1) Lenvatinib+everolimus (1) Sorafenib (2B)

Ipilimumab+nivolumab Axitinib+pembrolizumab Nagy dózisú IL-2 (2B)

Everolimus Temsirolimus (2B)

Pazopanib

Sunitinib

Axitinib+avelumab (3)

NEM VILÁGOSSEJTES TÍPUS

Klinikai vizsgálat Cabozantinib Axitinib

Sunitinib Everolimus Bevacizumab

Erlotinib

Lenvatinib+everolimus

Nivolumab

Pazopanib

Bevacizumab+erlotinib (papilláris)

Bevacizumab+everolimus

Temsirolimus (1) rossz rizikó (2A) más rizikó
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pembrolizumab+axininib kombinációs is bekerült. További opcióként nagy dózisú IL-2  vagy 

bevacizumab+alacsony dózisú IFN adható.  

Közepes prognózis esetén, a standard kezelés a nivolumab+ipilimumab vagy  

újdonságként, a pembrolizumab+axininib kombináció. Ebben a prognosztikai csoportban, 

további lehetőségként cabozantinib, sunitinib, pazopanib, tivozanib és bevacizumab+IFN 

adható. 

Rossz prognosztikai csoportba tartozó betegek részére a standard kezelés itt is a 

nivolumab+ipilimumab vagy az új pembrolizumab+axininib  kombináció. További opcióként 

cabozantinib, sunitinib, pazopanib és temsirolimus adása jöhet szóba.  

Az Európai Urológiai Társaság (European Assotiation of Urology, EAU) ajánlása jó 

prognózis esetén sunitinib vagy pazopanib, közepes- vagy rossz prognózis esetén elsősorban 

nivolumab+ipilimumab kombinációs kezelést, esetleg cabozantinib adását javasolja.  

A NCCN irányelv jó prognózis esetén elsősorban axitinib+pembrolizumab, sunitinib 

vagy pazopanib adását ajánlja. További lehetőség lehet az avelumab+axitinib, a 

nivolumab+ipilimumab, a cabozantinib, az aktív követés, az axitinib, a bevacizumab+IFN és 

a nagy dózisú IL-2. 

Közepes- vagy rossz prognosztikai csoportban tartozó betegek részére elsősorban 

nivolumab+ipilimumab, axitinib+pembrolizumab vagy cabozantinib adandó. További 

kezelési lehetőség lehet az avelumab+axitinib, a pazopanib, a sunitinib, az axitinib, a 

bevacizumab+IFN, a nagy dózisú IL-2 és a temsirolimus. 

 

C.4.2.2 Második vonalbeli kezelés 

 

Második vonalbeli kezelés tervezésekor nem elhanyagolható szempont az első 

vonalbeli kezelés jellegének figyelembe vétele. Első vonalban alkalmazott TKI szedését 
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követően az ESMO ajánlás standard kezelésként nivolumab vagy cabozantinib, opcionálisan 

axitinib, everolimus vagy lenvatinib+everolimus alkalmazását javasolja. Első vonalban 

alkalmazott immunterápiát követően, standard kezelésként bármilyen TKI vagy 

lenvatinib+everolimus terápia javasolt.  

Az ESMO bevezette a klinikai előny fontossági skála (MCBS) fogalmát. A nivolumab 

és cabozantinib regisztrációjához vezető fázis III klinikai vizsgálatok, melyek az 

everolimusszal szemben jelentős OS és ORR (a cabozantinib esetében PFS is) előnyt 

mutattak. A betegek a kezelést másodvonalban, egy vagy két TKI kezelés után kapták. Miután 

mindkét szer hozzáférhetősége limitált, az ESMO irányelv szerint, amennyiben csak a 

nivolumab elérhető, az ajánlási szint I, a MCBS 5. Ha a nivolumab és a cabozantinib 

elérhetősége egyaránt biztosított, mindkét gyógyszer ajánlott, a MCBS 5 a nivolumab, 3 a 

cabozantinib esetében (5. táblázat). 

Az EAU irányelv első vonalban alkalmazott sunitinib vagy pazopanib kezelés után 

nivolumab vagy cabozantinib, első vonalbeli immunterápiát követően elsősorban 

cabozantinib adását javasolja, de egyéb TKI is szóba jöhet. Azon betegek részére, akik első 

vonalban TKI kezelést kaptak, második vonalban, nivolumab vagy egyéb TKI adása indokolt.  

Az NCCN irányelv, második vonalbeli kezelésre, az első vonalban alkalmazott terápia 

figyelembe vételével, elsősorban cabozantinib, nivolumab vagy nivolumab+ipilimumab 

adását javasolja. További lehetőségként axitinib, lenvatinib+everolimus, 

axitinib+pembrolizumab, everolimus, pazopanib, sunitinib, bevacizumab, sorafenib, nagy 

dózisú IL-2 vagy temsirolimus alkalmazására van lehetőség. 
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5. táblázat. ESMO MCBS. Kiegészítés az ESMO-irányelvhez (2017. 09. 04.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCBS, a klinikai előny fontossági skála; OS, teljes túlélés; PFS, progressziómentes túlélés; QoL, életminőség 

 

C.4.2.3 Harmadik vonalbeli kezelés 

 

Harmadik vonalbeli ajánlással az ESMO és az EAU irányelv rendelkezik. Az ESMO 

irányelv szerint, két korábbi TKI kezelés után elsősorban nivolumab vagy cabozantinib, 

esetleg everolimus adása javasolt. Előzetes TKI-nivolumab szekvencia után elsősorban 

cabozantinib, alternatívaként axitinib vagy everolimus választandó. Megelőző TKI-

cabozantinib szekvencia után elsősorban nivolumab, esetleg axitinib vagy everolimus adható. 

Nivolumab+ipilimumab-TKI szekvenciát követően egyéb TKI vagy everolimus alkalmazható.  

Az EAU irányelv, jó prognózis esetén, az első vonalban alkalmazott sunitinib vagy pazopanib 

kezelést követően, a második vonalbeli kezelés (nivolumab vagy cabozantinib) függvényében 

cabozantinib vagy nivolumab terápiát javasol. Közepes vagy rossz prognosztikai csoportba 

tartozó betegek számára, immunterápia-cabozantinib szekvenciát követően, egyéb TKI, 

immunterápia-TKI szekvenciát követően cabozantinib adása javasolt. Ugyanebben a 

Terápia Alkalmazás Túlélési előny (hó) QoL Toxicitás MCBS V1.1

Nivolumab vs everolimus világossejtes, 2. vonal TKI után OS 5,4 csökkent 5

Axitinib, sunitinib, sorafenib, 

everolimus, pazopanib, 

temsirolimus vs kezeletlen 3. vonal OS 11,9 4

Axitinib vs sorafenib korábban már kezelt PFS 2 csökkent 4

Pazopanib vs sunitinib 1. vonal PFS 0 csökkent 4

Temsirolimus vs interferon 1. vonal rossz prognózis OS 3,6 4

Sunitinib vs interferon 1. vonal PFS 6 nőtt 4

Lenvatinib+everolimus vs

everolimus 2. vonal TKI után PFS 9,1; OS 10,1 4

Lenvatinib vs everolimus 2. vonal TKI után PFS 1,9 4

Sorafenib vs placebo 2. vonal PFS 2,7; OS 3,4 3

Everolimus vs placebo 2. vagy 3. vonal TKI után PFS 2,1 3

Pazopanib vs placebo 2. vonal PFS 5 3

IFN+bevacizumab vs IFN 1. vonal PFS 4,8 3

Cabozantinib vs everolimus 2. vonal TKI után PFS 3,6; OS 4,9 3

Terápia Alkalmazás Túlélési előny (hó) QoL Toxicitás MCBS V1.1

Nivolumab vs everolimus világossejtes, 2. vonal TKI után OS 5,4 csökkent 5

Axitinib, sunitinib, sorafenib, 

everolimus, pazopanib, 

temsirolimus vs kezeletlen 3. vonal OS 11,9 4

Axitinib vs sorafenib korábban már kezelt PFS 2 csökkent 4

Pazopanib vs sunitinib 1. vonal PFS 0 csökkent 4

Temsirolimus vs interferon 1. vonal rossz prognózis OS 3,6 4

Sunitinib vs interferon 1. vonal PFS 6 nőtt 4

Lenvatinib+everolimus vs

everolimus 2. vonal TKI után PFS 9,1; OS 10,1 4

Lenvatinib vs everolimus 2. vonal TKI után PFS 1,9 4

Sorafenib vs placebo 2. vonal PFS 2,7; OS 3,4 3

Everolimus vs placebo 2. vagy 3. vonal TKI után PFS 2,1 3

Pazopanib vs placebo 2. vonal PFS 5 3

IFN+bevacizumab vs IFN 1. vonal PFS 4,8 3

Cabozantinib vs everolimus 2. vonal TKI után PFS 3,6; OS 4,9 3
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prognosztikai kategóriában, első vonalbeli TKI kezelést, majd második vonalbeli terápia 

(immunterápia vagy egyéb VEGF gátló) jellegétől függően, alternatív TKI vagy nivolumab 

kezelés indokolt. 

 

C.4.2.4 Összefoglalás 

 

A közelmúltban lezárult klinikai vizsgálati eredmények alapján új terápiás 

készítmények kerültek regisztrálásra. Ezek figyelembe vételével a nemzetközi ajánlások 

folyamatosan változnak.  

Első vonalban, rossz prognózis esetén, a standard kezelés szerepét a temsirolimustól 

átvette a kombinált immunterápia (nivolumab + ipilimumab)[44] vagy az immun + TKI 

kombináció (pembrolizumab + axininib),[45] esetleg a cabozantinib.[48] Közepes 

prognosztikai besorolás esetében, a standard terápia már nem a jó prognózisra vonatkozó 

ajánlásokat követi, hanem a rossz prognózisú betegekével megegyező. 

Első vonalban, jó prognózis esetén a standard kezelés a pembrolizumab+axininib 

kombináció, de sunitinib vagy pazopanib továbbra is adható.[24] E két szer között lényeges 

hatásbeli különbség nincs, ezt a COMPARZ vizsgálat igazolta.[32] A PISCES tanulmány 

szintén e két szer összehasonlító vizsgálata volt (pazopanib-sunitinb vs. sunitinib-pazopanib 

szekvencia), de az elsődleges végpont a tolerálhatóság és a betegek preferenciája volt. A 

betegek választása az életminőség szempontjából egyértelműen a pazopanibra esett.[49] 

Nyilván a betegek kísérő betegségei is determinálják a választást – például szívelégtelenség 

esetén sunitinib, májbetegség esetén pazopanib adása nem javasolt. Az Egyesült Államokban, 

az avelumab+axininib kombináció is rendelkezésre áll, az összes prognosztikai 

csoportban.[47] 
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Második vonalban, az első vonalban kapott kezelést figyelembe véve, az új irányelvek 

elsősorban cabozantinib vagy nivolumab adását javasolják. A két gyógyszer hatása között 

egyértelmű különbség nincs. A regisztrációs vizsgálatok adatai szerint rossz prognózis, 

tünetes betegség vagy nagy tumortömeg esetén inkább a cabozantinib, jó vagy közepes 

prognózis esetén inkább nivolumab adása indokolt. Az adatok nem egyértelműek, mind a 

METEOR, mind a Check-Mate-025 klinikai vizsgálat alcsoport-analízise magas kockázatú 

betegek részére a cabozantinibet, illetve a nivolumabot ajánlja.[24]  

Az új készítmények a harmadik vonalban is indikáltak, figyelembe véve a megelőző, 

szekvenciális kezelések jellegét. 

 

C.4.3 A célzott kezelések hazai gyakorlata (6. táblázat) 

 

Magyarországon a célzott terápiás kezelések, csak és kizárólag, döntően világos sejtes 

daganatok esetében finanszírozottak. Emiatt, sajnálatos módon, a nem világos sejtes 

daganatok csoportjába tartozó, igaz, nem túl nagy létszámú betegpopuláció számára csak a 

citokin (IFN) kezelés, illetve a szupportív ellátás elérhető, bár papilláris tumorok esetén 

sunitinib kezelés a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) egyedi méltányossági 

kérelem (EMK) beadásával igényelhető. 

A világos vagy dominánsan világos sejt típusba tartozó betegek számára a célzott 

kezelések eszköztárának szinte minden eleme térítésmentesen rendelkezésre áll, bár nyilván 

anyagi megfontolások miatt a magyarországi finanszírozási protokoll nem áll teljes 

összhangban a nemzetközi ajánlásokkal. Ez elsősorban a kezelési vonalak számának 

limitálásában és az alkalmazott készítmények szekvenálási szabadságának korlátozásában 

nyilvánul meg. 
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A jelenlegi gyakorlat szerint jó és közepes prognózis esetén első vonalban sunitinib, 

pazopanib vagy citokin kezelés adható. A rossz prognosztikai csoportba tartozó betegek 

részére első vonalban temsirolimus vagy citokin kezelés kezdhető.  

 

6. táblázat. Az áttétes vagy előrehaladott vesesejtes daganatok kezelésére vonatkozó hazai 

(NEAK) protokoll 

Prognózis besorolása 

jó vagy közepes rossz 

sunitinib interferon alfa-2a pazopanib 

temsirolimus 
progresszió progresszió progresszió 

nivolumab cabozantinib axitinib sunitinib nivolumab cabozantinib 

axitinib everolimus pazopanib sorafenib everolimus 

 

Második vonalban a rossz prognózisú betegek számára rendelkezésre álló, 

finanszírozott protokoll nincs. A jó és közepes prognózisú csoportba tartozó betegek részére, 

második vonalban, egészen a közelmúltig, sunitinib kezelés után axitinib vagy everolimus 

volt adható, pazopanib kúrát követően kizárólag everolimus volt rendelhető. Azon betegek 

részére, akik első vonalban citokin kezelést kaptak, második vonalban sunitinib, pazopanib, 

axitinib és sorafenib egyaránt finanszírozott. 

A hazai finanszírozási rend legújjab (2020.01.15) verziója szerint, első vonalbeli 

sunitinib vagy pazopanib kezelést követően, második vonalban nivolumab vagy cabozantinib 

is adható. 

Az első vonalban a kombinált kezelések, a bevacizumab, másodvonalban a lenvatinib 

alkalmazása hazánkban jelenleg (még?) nem támogatott.  

Harmadik vagy többedik vonalban finanszírozott terápia nincs.[50] Kezelés csak 

esetlegesen, egyedi méltányosság alapján vagy saját erőből érhető el, bár már TKI-rechallenge 

NEAK-engedélyére is volt már precedens. A megelőző, 2016-os ESMO irányelvben TKI-
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mTOR szekvenciát követően, lehetőségként szerepelt a TKI rechallenge. Ez az opció a 

legújabb, 2019-es ajánlásból kikerült, részben a terápiás paletta bővülése, részben az mTOR 

gátlók csökkenő szerepe miatt. Magyarországon, ill. azokban az országokban, ahol az új, 

magas áruk miatt nehezen finanszírozható készítmények elérhetősége korlátozott, továbbra is 

esetleges terápiás lehetőségként figyelembe vehető. 

 

C.5 A célzott terápiák mellékhatásai 

 

A célzott biológiai hatóanyagok nem mentesek a mellékhatásoktól. Egyes 

mellékhatások nincsenek közvetlen kapcsolatban a VEGF útvonal gátlásával (off-target 

mellékhatások), ilyen a fáradtság/gyengeség, hasmenés, bőrkiütés, szájgyulladás/mucositis, 

kéz-láb szindróma (HFS), cardiotoxicitás, hematológiai és májkárosodás. A közvetlen VEGF 

gátlással kapcsolatosak (on-target mellékhatások) a hipertónia, vérzés, tromboembóliás 

események, hipotiroidizmus, fekélyek, vese és hasnyálmirigy károsodás.[5,8]  

 

C.5.1 Bevacizumab+interferon (IFN) 

 

Bár hazánkban ez a kezelés semmilyen indikációban nem finanszírozott, de a 

nemzetközi ajánlásokban magas evidenciaszinttel szerepel.  

Az AVOREN tanulmány eredményeinek alapján megállapítható volt, hogy a 

bevacizumab+IFN, az IFN monoterápiához képest, jelentősen emelte azoknak a 

mellékhatásoknak az előfordulási gyakoriságát, amelyek a VEGF-gátláshoz voltak köthetők. 

Ezek a magas vérnyomás (26% vs. 9%), a proteinuria (18% vs. 3%) és a vérzéses események 

(33% vs. 9%) voltak. Hármas-négyes fokú magas vérnyomás és fehérjevizelés 6, ill. 8%-ban 

fordultak elő. Artériás tromboembóliás (ATE) események, gastrointestinalis perforációk, 
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sebgyógyulási komplikációk és congestiv szívelégtelenség valamennyi, illetve a 3-4 fokú 

mellékhatások esetén is több mint 1%-ban történtek. A CALGB vizsgálat is hasonló 

megállapításokkal zárult. A 3-4 fokú magas vérnyomás (11% vs. 0%) és fehérjevizelés (15% 

vs. <1%) előfordulása szignifikánsan magasabb volt a kombinációs karon. Az összes, illetve 

3-4 fokú szív infarktus/ischaemia, balkamra-elégtelenség, emésztőtraktus-perforáció 

előfordulása megközelítette/elérte az 1%-ot.[27,28]  

Tekintettel mindezekre a nem kívánt eseményekre, vérző, sebgyógyulási zavarban 

szenvedő vagy gastrointestinalis perforáción átesett betegek részére a bevacizumab nem 

javasolható. Sebészeti beavatkozások elvégzése előtt és után legalább 28 nap terápiás szünet 

indokolt. A proteinuria és vérnyomás rendszeres monitorozása is feltétlenül szükséges, főleg a 

kontrollálatlan magas vérnyomás okozta szövődmények elkerülése céljából. 

 

C.5.2 Sorafenib 

 

A regisztrációjához vezető TARGET klinikai vizsgálat adatai szerint a leggyakoribb 

mellékhatások a hasmenés (48%), a fáradékonyság (11%), a magas vérnyomás (17%), 

különböző bőrtünetek: bőr pír/hámlás (41%), HFS (33%), alopecia (31%), viszketés (17%) és 

bőrpír (13%) voltak. A 3-4 fokú mellékhatások nem voltak gyakoriak, legnagyobb számban a 

kéz-láb tünetcsoport (6%) fordult elő. Az ugyanilyen fokú magas vérnyomás a betegek 4%-

ánál jelentkezett. Egy 2504 páciens bevonásával végzett nyílt vizsgálat (NA-ARCCS) adatai 

szerint a leggyakrabban előforduló nem kívánt események a HFS (18%), kiütés (14%), magas 

vérnyomás (12%), fáradékonyság (11%), hasmenés (8%) és hányinger (5%) voltak.[29,51] 

A kezeléssel kapcsolatos betegkövetés során elsősorban a bőrtünetek felismerése és 

ellátása, valamint a többi TKI terápiához hasonlóan a vérnyomás monitorozása bír 

kiemelkedő jelentőséggel. 
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C.5.3 Sunitinib 

 

Fázis III regisztrációs vizsgálatának adatai alapján a leggyakoribb mellékhatások a 

hasmenés (61%), fáradékonyság (54%), a magas vérnyomás (30%), a stomatitis (30%) és a 

HFS (29%) voltak. A leggyakoribb 3-4 fokú mellékhatások a magas vérnyomás (12%), a 

fáradékonyság (11%), a hasmenés (9%) és HFS (9%) voltak. Ugyanilyen fokú laboreltérések 

közül a neutropenia, lymphopenia, a lipázemelkedés és hyperuricaemia voltak a 

leggyakoribbak. Pajzsmirigy-alulműködés 14%-ban, a balkamra-elégtelenség 13%-ban 

fordult elő. Egy 4564 beteg bevonásával lebonyolított nyílt vizsgálat (Expanded-Access Trial) 

adatai szerint a leggyakoribb mellékhatások a hasmenés (44%), fáradékonyság (37%) voltak, 

3-4 fokú mellékhatások közül a fáradékonyság (8%) és trombocitaszám csökkenés (8%) 

emelkedtek ki.[7,52] 

Elsősorban a magas vérnyomás magas incidenciája miatt a vérnyomás rendszeres 

ellenőrzése és szükség esetén kezelése rendkívül fontos sunitinib terápia esetén. Balkamra-

elégtelenség, QT-megnyúlás, ritka torsade de pointes (<0,1%) előfordulása miatt időszakos 

kardiális ultrahang- és elektrokardiográfia (EKG)-vizsgálatok elvégzése ajánlott. A 

pajzsmirigyműködés monitorozása és hipotireózis esetén kezelése hasonlóképpen fontos. Az 

egyéb, életminőséget befolyásoló, nem kívánt esemény jelentkezése esetén azok célirányos 

ellátása szükséges. HFS esetén a bőr hidratálása, kéz- és lábápoló termékek használata és a 

fájdalomcsillapítás a kezelés alapja. 

 

C.5.4 Pazopanib 

 

A regisztrációját megelőző fázis III vizsgálat eredménye szerint a hasmenés és magas 

vérnyomás voltak a leggyakoribb mellékhatások (52%, illetve 40%). Vérzéses szövődmények 
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(bármely lokalizációban) a páciensek 13%-ánál fordultak elő. A laboratóriumi eltérések közül 

legmagasabb számban a különböző májfunkciós eltérések jelentkeztek 53%-os (3-4-es fokú 

12% és 8%) gyakorisággal. Hematológiai abnormitások (leukopénia, neutropénia és 

trombocitopénia) körülbelül a betegek egyharmadánál fordultak elő.[30]  

Pazopanib alkalmazása esetén, a többi TKI terápiához hasonlóan, a vérnyomás, a 

pajzsmirigyműködés monitorozása, QT-megnyúlás veszélye miatt az EKG és elektrolit-

háztartás ellenőrzése elengedhetetlen. Súlyos és akár fatális hepatotoxicitas miatt a 

májfunkció szoros követése rendkívül fontos. 

Valamennyi TKI terápia esetén hatályos az a javaslat, hogy az anamnézisben szereplő, 

hat hónapnál nem régebbi ATE, gastrointestinalis perforáció, emésztőtraktuson belüli vagy 

cerebralis vérzés esetén a kezelés kerülendő. 

 

C.5.5 Axitinib 

 

Az axitinib kezelés kapcsán előforduló mellékhatások jelentkezése a korábbi 

generációs TKI szerekhez hasonló. Regisztrációs fázis III vizsgálata kapcsán észlelt 

nemkívánatos események közül a leggyakoribbak a hasmenés (55%), a magas vérnyomás 

(40%), fáradékonyság (39%), hányinger (32%) pajzsmirigy-alulműködés (19%) voltak. A 3-4 

fokú mellékhatások közül a hasmenés aránya megelőző sunitinib kezelés esetén 13,7%, 

korábbi citokin kezelést követően 9,5% volt. Magas vérnyomás esetén az arány 10,5 vs. 

25,4%, fáradékonyság esetén 9,5 vs. 12,7% és HFS esetén 5,8 vs. 4,8% volt. A sunitinib 

terápia okozta hematológiai eltérésekkel ellentétben az axitinib neutropéniát és 

trombocitopéniát ritkán okoz.[33]  

Az axitinib terápiával kapcsolatos teendők megegyezőek az első generációs TKI 

kezelések kapcsán leírtakkal. 
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C.5.6 Cabozantinib 

 

A cabozantinib kezelés okozta mellékhatások hasonlatosak a korábbi TKI 

készítmények okozta nemkívánatos eseményekhez. A regisztrációs METEOR tanulmányban 

a leggyakoribb mellékhatások a hasmenés (74%), a fáradékonyság (56%), hányinger (50%), 

HFS (42%), magas vérnyomás (37%), pajzsmirigy-alulműködés (20%) és a mucositis (19%) 

voltak. 

A laborvizsgálati eltérések közül a májfunkciós értékek emelkedése (18%), a 

vérszegénység (17%) és a proteinuria (12%) emelhetők ki. 

A 3-4 fokú mellékhatások közül a magas vérnyomás (15%) és a hasmenés (11%) 

voltak a leggyakoribbak.[34,35]  

 

C.5.7 Lenvatinib 

 

A lenvatinib okozta mellékhatások is TKI-tipikusak. A regisztrációs fázis II 

vizsgálatban, a kombinációs kar (lenvatinib + everolimus) okozta leggyakoribb 

mellékhatások, az everolimus karhoz képest, a következők voltak: hasmenés (81 vs. 34%), 

fáradékonyság (73 vs. 40%), arthralgia/myalgia (55 vs. 32%), hányás/hányinger (48/45 vs. 

12/16%), stomatitis (44 vs. 50%), magas vérnyomás (42 vs. 10%), perifériás ödéma (42 vs. 

20%).  

A leggyakrabban előforduló 3-4 fokú mellékhatások közül a hasmenés (19 vs. 2%), a 

fáradékonyság (18 vs. 2%), a magas vérnyomás (13 vs. 2%) és a veseelégtelenség (10 vs. 2%) 

emelhető ki. A 3-4 fokú laboratóriumi eltérések közül az emelkedett triglicerid (18 vs. 18%) 

és a lipáz szint emelkedés (13 vs. 12%) a leggyakoribbak.[37] 
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C.5.8. Tivozanib 

 

A tivozanib kezelés mellékhatásai is jellemzően a TKI készítményekhez köthető 

események. A TIVO-1 és TIVO-3 vizsgálat kapcsán észlelt leggyakoribb mellékhatások a 

hipertenzió (44%), a hasmenés (23%), diszfónia (21%) és a HFS (14%) voltak. A 3-4 fokú 

nem kívánatos esemény a betegek kb. 25%-ánál fordult elő. Dóziscsökkentés 9, a kezelés 

megszakítása 16%-ban fordult elő.[25] 

 

C.5.9 Erlotinib 

 

Az erlotinib okozta mellékhatások mind monoterápiában, mind kombinációs 

kezelésben alkalmazva általában enyhék és jól menedzselhetőek. Jellemzően magas 

vérnyomás, bőrtünetek (akne), proteinuria, hasmenés és fáradékonyság fordult elő. A ritkább 

mellékhatások közé tartoznak a pneumonitisz, és a tüdőfibrózis.[26]  

 

C.5.10 Temsirolimus 

 

A Global Advanced Renal Cell Carcinoma (Global ARCC) vizsgálat eredménye 

alapján a temsirolimus okozta leggyakoribb mellékhatások százalékos megoszlása a 

következő volt: gyengeség (51%), bőrpír (47%), anaemia (45%), hányinger (37%), 

étvágytalanság (32%), infekciók (27%), hasmenés (27%), perifériás ödéma (27%), vérzsír 

emelkedés (27%), emelkedett vércukorszint (26%) és köhögés (26%). Nem elhanyagolható a 

nyálkahártya-gyulladás (20%) és veseműködési zavarok (25%) előfordulási gyakorisága sem. 

A 3-4 fokú nemkívánatos események közül a vérszegénység (20%), a hyperglykaemia (11%) 

és a dyspnoe (9%) előfordulása számottevő. Temsirolimus-monoterápiát 209 beteg kapott, 
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négy esetben fordult elő a kezelés során tüdőgyulladás, amely egy esetben vezetett 

halálhoz.[41]  

Bélperforáció fokozott veszélye miatt láz, hasi panaszok és melaena esetén 

mindenképpen szükséges a hasi történés kizárása. 

Laborvizsgálatok kapcsán kiemelkedő jelentőségű a vesefunkció, a vérzsír- és 

vércukor-paraméterek gondos monitorozása, szükség esetén kezelése. 

A pneumonitis veszélye miatt rendszeres radiológiai követés is indokolt. 

Aszimptomatikus folyamat esetén a terápia felfüggesztése vagy a dózis módosítása nem 

szükséges, de tünetes esetekben mindenképpen megfontolandó. 

 

C.5.11 Everolimus 

 

A RECORD-1 fázis III vizsgálat adatai szerint a stomatitis/mucositis (44%) és a 

különböző infekciók (27%) voltak a leggyakoribb mellékhatások. A 3-4-es fokúak közül 

ugyancsak a fertőzés (10%), valamint a nehézlégzés (7%) és a fáradékonyság (5%) említésre 

méltó. 

Laboratóriumi eltérések igen nagy gyakorisággal fordultak elő: anaemia (92%), 

leukopenia (51%), koleszterinszint-emelkedés (77%), trigliceridszint emelkedés (73%) és 

magas vércukorszint (57%). A 3-4 fokú nemkívánatos események közül az anaemiát (13%), a 

leukopeniát (11%), illetve a hyperglykaemiát (16%) lehet kiemelni. 

Nem fertőzés okozta tüdőgyulladást 37 esetben jelentettek. A folyamat köhögéssel 

(51%), légszomjjal (43%) vagy mindkettővel (32%) társult.[42]  

A szájnyálkahártya-elváltozások és infekciók fokozott veszélye miatt a betegek 

felvilágosítása, az elváltozások lokális kezelése szükségszerű. Alkohol- vagy peroxidtartalmú 

szájvizek és gombaellenes készítmények (gombafertőzés hiányában) kerülendők. A 
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tüdőgyulladás kezelési stratégiáját a társuló tünetek határozzák meg. Súlyosabb esetekben a 

terápia felfüggesztése és kortikoszteroidok adása indokolt. 

A nagyszámú laboratóriumi abnormitások lehetősége miatt a vérkép és vérkémia 

rendszeres ellenőrzését sem lehet eléggé hangsúlyozni. 

 

C.5.12 Nivolumab 

 

A nivolumab kezelés okozta mellékhatások a hatásmechanizmusnak megfelelően 

elsősorban immunrendszeri eredetűek.  

A tüdőben interstitialis tüdőbetegséget, tüdőgyulladást okozhat. A kórkép köhögést és 

nehézlégzést eredményezhet, illetve különböző radiológiai eltérések (foltos infiltráció, fokális 

tejüvegszerű homály) formájában jelenhet meg.  

Hasmenés és colitis (vizes, híg, laza széklet, hasi fájdalom, súlyosabb esetekben 

nyákos vagy véres széklet) jelentkezhet.  

Az immunrendszer-eredetű hepatitis megnyilvánulhat fáradtság, jobb oldali hasi 

fájdalom és icterus formájában, valamint a bilirubin és transzamináz szintek emelkedésében.  

A nephritis és egyéb veseműködési zavarok esetén figyelemfelkeltő lehet a vizelet 

mennyiségének csökkenése és a vesefunkciós értékek emelkedése. 

A hormonháztartást érintő nemkívánatos események közül a pajzsmirigybetegségek, a 

mellékvese-elégtelenség, a diabetes mellitus és a hypophysitis emelhetők ki. A hipo- vagy 

hipertireózis előfordulási gyakorisága a többi endokrin szerv érintettségéhez képest nagyobb. 

A hormonális eltérések okozta tünetek és panaszok szerteágazóak: fáradtság, testtömeg 

változás, fejfájás, a mentális státusz megváltozása, hasi fájdalom, széklethabitus változás, 

látászavar, kifejezett szomjúság, polyuria, alacsony vérnyomás, depresszió, ingerlékenység és 

gyengeség. 
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A bőrelváltozások (maculopapularis, erythematosus, follicularis, pustularis és 

vesicularis bőrkiütések, valamint dermatitis acneiformis, dermatitis allergica és dermatitis 

exfoliativa) előfordulási gyakorisága viszonylag magas. 

Egyéb immunrendszeri eredetű mellékhatások közül ritkán előfordult pancreatitis, 

uveitis, demyelinisatio, Guillain-Barré szindróma és autoimmun neuropátia. Minden esetben 

törekedni kell a fertőzés okozta és a betegséggel összefüggő eredet kizárására. 

A mellékhatások medián jelentkezési ideje a következőképpen írható le:  

 6-7. hét/4. dózis – hipertireózis 

 8-9. hét/5. dózis – tüdőgyulladás 

 10-11. hét/6. dózis – bőrtünetek 

 12-13. hét/7. dózis – hepatitis 

 14-15. hét/8. kezelés – veseműködési zavar.[53] 

A Check-Mate-025 klinikai vizsgálatban a nivolumab karon levő betegek 79%-ánál 

jelentkezett valamilyen mellékhatás. A leggyakoribbak a fáradékonyság (30%), hányinger 

(14%), bőrviszketés (14%), hasmenés (12%), bőrkiütés (10%), köhögés (9%), nehézlégzés 

(7%), perifériás ödéma (4%) és a tüdőgyulladás (4%) voltak. 3-4 fokú mellékhatás összesen a 

betegek 19%-ánál jelentkezett, a leggyakoribb a fáradékonyság volt – 2%. A kezelést, 

mellékhatások miatt, mindössze az esetek 8%-ában kellett abbahagyni.[43]  

 

C.5.13 Ipilimumab  

 

Az ipilimumab kezelés okozta mellékhatások is a hatásmechanizmusnak megfelelően, 

elsősorban immunrendszeri eredetűek. Az alkalmazási előiratában szereplő leggyakoribb 

mellékhatások: kolitisz, hepatitisz, bőrtünetek, perifériás neuropátia, hormonális rendszert 

érintő mellékhatások, pneumonitisz, nefritisz, enkefalitisz, szem tünetek.[47]  
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C.5.14. Pembrolizumab 

 

A szintén PD-1 gátló pembrolizumab és a PD-L1 gátló avelumab okozta 

mellékhatások általánosságban megegyeznek az egyéb immunterápiás modalitások okozta 

nem kívánatos eseményekkel.[54] 

 

C.6 A gyakori, klinikailag jelentős mellékhatások és kezelésük 

 

C.6.1 Magas vérnyomás 

 

A magas vérnyomás a direkt VEGF-gátlással összefüggésbe hozható, on-target 

mellékhatás, amely valamennyi, VEGF-receptoron ható TKI kezelés gyakori velejárója 

(bevacizumab, sunitinib, sorafenib, pazopanib, axitinib, cabozantinib és lenvatinib). A 

folyamat patofiziológiája nem teljesen tisztázott, de a gyógyszerek, feltételezhetően az 

endothelin-1-rendszer aktiválódásán, a renin-angiotenzin rendszer, valamint az endothelialis 

nitrogén-oxid-szintáz gátlásán és a perifériás érellenállás növelésén keresztül vezetnek magas 

vérnyomás kialakulásához. TKI-val kezelt vesetumoros betegek között 17-45%-os arányban 

írtak le hypertoniát, és az esetek 3-16%-a 3-4 fokú volt. A magas vérnyomás tipikusan korai 

mellékhatás, már a kúra harmadik-negyedik hetében jelentkezni szokott. A terápia 

megkezdése előtt szükséges a betegek vérnyomásának rögzítése, majd a kezelés során 

folyamatos monitorozása. Amennyiben a TKI kezelés során a korábban antihipertenzív 

kezelésben nem részesülő betegeknél magas vérnyomás alakul ki, vagy az ismert és kezelt 

magas vérnyomásos páciensek diasztolés értéke több mint 20 Hgmm-rel növekszik, 

vérnyomáscsökkentő(k) adására, a korábbi terápia módosítására/kiegészítésére, esetleg a TKI 

dózisnak redukálására vagy adagolási sémájának módosítására van szükség. A tenzió 
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beállítására a vérnyomáscsökkentők valamennyi főbb típusa használható – 

angiotenzinreceptor-blokkolók, angiotenzin konvertáló enzim (ACE)-gátlók, béta-blokkolók, 

kalciumcsatorna-blokkolók és diuretikumok. Nem rendelkezünk egyértelmű ajánlással arra 

vonatkozólag, hogy melyik csoport lenne az ideális, a mindenkori gyógyszerválasztást a 

betegek státuszának megfelelően kell indikálni, például metabolikus szindrómás, krónikus 

vesebetegségben szenvedőknek vagy fehérjevizelőknek ACE-gátlók adása javasolt.[55-58] 

 

C.6.2 Egyéb on-target mellékhatások 

 

A magas vérnyomáshoz hasonlóan, a direkt VEGF-gátlással hozható összefüggésbe a 

proteinuria, a sebgyógyulási zavarok, valamint a különböző vérzéses és tromboembóliás 

szövődmények.  

A fehérjevizelés patomechanizmusa nem ismert pontosan, de feltételezhetően a VEGF 

glomerularis endothel repairben betöltött szerepével van összefüggésben. Proteinuriát 

elsősorban a bevacizumab okoz, 4-es fok esetén a terápia befejezése indokolt.[59] 

Különböző vérzéses tünetek – epistaxis, haematemesis, gyomor-, végbél- vagy 

agyvérzés – is bevacizumab kezelés mellékhatásaként fordulnak elő leggyakrabban, olykor 

fatális kimenetelűek is lehetnek. Sebgyógyulási zavarokról legnagyobb számban 

bevacizumabbal vagy pazopanibbal kezelt eseteknél számoltak be.[57,59]  

Tromboembóliás események rizikója az angiogenezist gátló modalitások alkalmazása 

mellett növekszik, vonatkozik ez az ATE és vénás (VTE) tromboembóliás szövődményekre 

egyaránt. A patomechanizmus itt is a VEGF endotheljavító működésével lehet kapcsolatban. 

Különböző klinikai vizsgálatok adatainak feldolgozása alapján megállapítható volt, hogy a 

VTE elsősorban a bevacizumab, az ATE a sunitinib és sorafenib kezelésekkel volt 

kapcsolatba hozható.[57]  
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C.6.3 Kardiovaszkuláris mellékhatások 

 

A TKI kezelések okozta toxikus hatások közé tartozik a magas vérnyomás, a perifériás 

ödéma és a különböző kardiális események. A VEGFR-, PDGFR-, RAF-1- és c-KIT-utak 

blokkolásán olyan intracelluláris javítófunkciók károsodhatnak, amelyek a szívizomsejtek 

apoptózisát okozhatják. A panaszok változatosak, szédülés, nehézlégzés és mellkasi fájdalom 

jelentkezhet. Azoknál a pácienseknél, akiknek anamnézisében korábbi koszorúér-betegség 

szerepel, mind a sunitinib, mind a sorafenib mellékhatásaként a bal kamrai ejekciós frakció 

(LVEF) csökkenésével járó congestiv szívbetegség alakulhat ki. Az mRCC kezelésére 

használt TKI készítmények közül, a sunitinib okozhat legnagyobb arányban bal kamrai 

elégtelenséget, akár olyan betegnél is, akinek korábban nem volt ismert szívbetegsége. A 

kezelés megkezdése előtt, majd a kúra során időszakosan indokolt a kardiális állapot (EKG és 

szívultrahang) felmérése, főleg akkor, ha a betegek 12 hónapon belüli kórelőzményében 

hypertonia, koszorúér-betegség, diabetes vagy egyéb vascularis történés szerepel. 

Amennyiben az LVEF 50% alá vagy a kiindulási értékhez képest legalább 20%-kal csökken, 

a terápia időszakos vagy végleges felfüggesztése indokolt. A sunitinib QT-megnyúlást is 

okozhat, amely fokozza a kamrai ritmuszavarok, elsősorban a torsade de pointes (<1%) 

veszélyét. Emiatt fokozott odafigyelést igényelnek azok a betegek, akiknek anamnézisében 

QT-megnyúlás, korábbi ritmuszavar, antiarrythmiás kezelés vagy elektrolit- (K+, Mg++) 

zavarok szerepelnek.[55,57,58] 

 

C.6.4 Fáradékonyság, testsúlyvesztés 

 

A VEGF-gátló kezelések mellékhatásaként igen nagy arányban (19-77%) fordul elő az 

általános gyengeség, de a 3-4 fokú ritkábban (11-12%). Az mTOR gátlók közül az everolimus 
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ugyancsak okozhatja. Patomechanizmusában mind a pajzsmirigy-alulműködés, mind a 

vérszegénység, mind a dehidráció, mind a kísérő betegségek és depresszió szerepet játszhat. 

sunitinib és sorafenib kezelés esetén a hypogonadismus lehetősége is felmerül. A lehetséges 

kiváltó okok szupportív ellátása mellett elsősorban a betegek felvilágosítására és motiválására 

kell nagy hangsúlyt fektetni, hogy olyan megvilágításban lássák e panaszukat, amely egy 

szükséges, de elviselhető rossz, a nagy terápiás előnnyel rendelkező kezelés árnyékában. 

Természetesen, ha szükséges, a dózis csökkentése és az adagolási séma módosítása is szóba 

jöhet.[57,58] 

Tartós fogyás esetén progeszteronszármazék, megesztrol-acetát (160-800 mg/nap) 

vagy dexamethason (4 mg) adható.[58]  

 

C.6.5 Gasztrointesztinális mellékhatások 

 

A gasztrointesztinális mellékhatások közül a hasmenést, a hányingert és hányást kell 

megemlíteni. A terápia befejezéséhez vagy a dózis módosításához ritkán vezetnek, rendszerint 

nem súlyosak és hatásosan menedzselhetők. 

Hasmenés jelentkezése esetén diétás javaslatokkal kell a betegeket ellátni, esetleg 

dietetikus tanácsát kérni. Ajánlott a napi többszöri, kis mennyiségű étkezés és 

folyadékbevitel, több burgonya és rizs fogyasztása, a zsíros, fűszeres, magas rost, koffein és 

laktóz tartalmú ételek kerülése, a korábbiakban alkalmazott székletlazítók és hashajtók 

elhagyása. Az étrendbe a gyümölcsök közül csak a banán és a reszelt alma beiktatása 

javasolható, amelyek magas pektintartalmuknál fogva hasmenésgátló hatásúak. Súlyosabb 

esetekben, amennyiben a diéta nem eredményes, loperamid szedése javasolható (2 mg 

négyóránként az első 12-24 órában, majd minden lazább széklet után 4 mg). A dózis szükség 

szerint emelhető – 2 mg kétóránként. Súlyosabb esetben három-négy óránként, egy teáskanál 
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opiáttartalmú tinktúra (kodein vagy morfin), esetleg budesonid adható. Az 1-2 fokú esetekben 

dóziscsökkentés nem indokolt, 3-4 fok esetén a kezelés felfüggesztése javasolt. Visszatérő 3-

as fokú hasmenés esetén dózisredukció, 4-es fokú esetén a terápia befejezése szükséges.[58]  

Hányinger vagy hányás ritkán jelentkezik súlyos mellékhatásként. Megelőzésére kis 

dózisú szteroid- vagy antidopaminerg készítmények javasolhatók.[58] Megjegyzendő, hogy a 

sunitinib utóbbiakkal együtt QT/QTc megnyúlást eredményezhet. 

 

C.6.6 Pajzsmirigy-működési zavarok 

 

A VEGFR-1 és -2 recetorok blokkolásán keresztül számos TKI kezelés (sunitinib, 

axitinib, sorafenib) okoz pajzsmirigy-alulműködést, átlagosan körülbelül 14%-os 

gyakorisággal. A pontos mechanizmus nem teljesen tisztázott, de a hatás kialakulhat egyaránt 

mind a follicularis sejtek elhalása okozta destruktív thyreoditisen, mind endothelialis 

diszfunkción, mind a jódfelvétel gátlásán, valamint a hormonszintézis csökkenésén keresztül. 

A kúra megkezdése előtt, valamint a kezelés folyamán 1-3 havonta pajzsmirigy-stimuláló 

hormonszint meghatározás szükséges. A hipotireózis egyéb mellékhatások kialakulásában 

(gyengeség és fáradékonyság) is közrejátszhat, ezért tüneteket és panaszokat okozó esetekben 

korrekciója indokolt. Orális hormon szubsztitúcióval az eltérés jól kezelhető.[55-58]  

 

C.6.7 Orális elváltozások, mucositis és stomatitis 

 

A szájnyálkahártya elváltozásai, úgymint érzékenység, ízérzés-zavar, szájszárazság és 

gyulladás gyakori mellékhatásai a TKI kezeléseknek. Megelőzés céljából puha sörtéjű fogkefe 

és gyermekfogkrém használata javasolható. Kialakult tünetek esetén, kevésbé súlyos 

esetekben, vizes vagy kamillás öblögetés, dexpanthenol, fájdalmas szájléziók esetén 
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paracetamol-, morfin- vagy kodeintartalmú, bikarbonátalapú szájvíz alkalmazása ajánlott. A 

járulékos keilitis kezelésére akár lidocaintartalmú ajakkrém vagy -balzsam használatára is 

szükség lehet. Elhúzódó esetekben dózisredukciókra vagy a kezelés halasztására is sor 

kerülhet. Az mTOR gátlók okozta nyálkahártya-elváltozások rendszerint enyhék, kezelésük 

nem tér el a TKI-k hasonló mellékhatásainak ellátásától.[56-58]  

 

C.6.8 Bőrelváltozások 

 

A dermatológiai nemkívánatos események a VEGFR és PDGFR, bőr/haj 

depigmentáció az őssejtfaktor- és c-KIT-utak blokkolásán keresztül jöhetnek létre. TKI 

készítmények közül leggyakrabban (több mint 50%-ban) a sorafenib okozza. A 

hatásmechanizmus itt sem pontosan definiált, de valószínűsíthetően az említett receptorok 

gátlása a bőr endothelialis sejtjeinek elhalását és verejtékmirigyeinek károsodását okozza. 

Legjellemzőbb előfordulási formája a HFS, de tolószékben ülő betegeknél a nyomásnak 

leginkább kitett pontokon, azaz a farpofákon és a gáton jön létre. 

Miután pigmentációs zavarok megelőzésére nincs nagyon lehetőség, fontos a betegek 

előzetes tájékoztatása/felkészítése az esetlegesen bekövetkező hajszínváltozásra, illetve a bőr 

halvány (zöldes)sárga elszíneződésére. 

A HFS-prevenció szempontjából fontos a nyomásnak kitett testrészek kímélete, a 

talpak és kezek súrlódás és kidörzsölődés elleni védelme. Még a terápia megkezdése előtt 

indokolt egy alapos lábfejvizsgálat és lábápolás (pedikűr) a hyperkeratoticus elváltozások 

eltávolítása céljából. Első fokú HFS jelentkezése esetén vastag talpú cipő viselése, szteroid, 

A-vitamin, szalicilsav vagy urea tartalmú krémek használata ajánlható. Kedvező 

tapasztalatokról számoltak be a betegek olyan zsíros krémek használatával kapcsolatban, 

amelyek shea- (kelet-indiai olajfa) vajat, mangóvajat, levendulát, kendermagolajat, 
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olívaolajat, méhviaszt, lecitint, aloe verát vagy D-pantenolt tartalmaztak. 2-es fok esetén 

indokolt a kúra megszakítása és a súlyossági fok csökkenés (0-1) utáni folytatása, 3-as fok 

jelentkezése esetén, főleg, ha már többedik alkalommal fordul elő, javulást követően az 

alkalmazott dózis csökkentése javasolt. A hólyagos bőrelváltozások bőrgyógyászati ellátása 

és hidrokolloidos kötözése szükséges. 

Az mTOR-gátló gyógyszerek mellékhatásaként jelentkező bőrelváltozások 

maculopapolosus jellegűek és rendszerint alacsony fokúak.[55-58] 

 

C.6.9 Hematológiai mellékhatások 

 

A myeloszuppresszió is a VEGF jelátviteli utak befolyásolásával, feltételezhetően 

olyan intracelluláris autokrin mechanizmusok érintettségével jön létre, amelyeken keresztül a 

VEGF hatást gyakorol a hemopoetikus őssejtek élettartamára. A TKI kezelések esetén 

leukopénia, trombocitpénia és anémia egyaránt előfordulhat. Sunitinib kezelés során a 

vérlemezkeszám csökkenés tipikusan az első ciklus folyamán jelentkezik, de a további kúra 

folyamán már nem rosszabbodik. Az anémia sok esetben nem is gyógyszeres kezeléssel, 

hanem az alapbetegséggel hozható összefüggésbe. A lehetséges hematológiai mellékhatások 

miatt, legalább minden ciklus kezdetén, panaszok – láz, megfázás, vérzésre vagy fertőzésre 

utaló tünetek – esetén azonnal vérképkontroll indokolt. 4-es fokú neutropénia esetén 

profilaktus antibiotikus kezelés és kolóniastimuláló faktor adása válhat szükségessé. A 2-3 

fokú leukopénia vagy trombocitopénia esetén a soron következő ciklus megkezdésének 

halasztása, elhúzódó esetekben dóziscsökkentés ajánlott. Vérszegénység esetében 

elsődlegesen kizárandók azok a hiányállapotok – vas, B12-vitamin, folsav –, amelyek 

egyszerűen pótolhatóak.[57,58] 
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C.6.10 Metabolikus zavarok 

 

Anyagcsere-eltéréseket jellemzően az mTOR-gátló készítményekkel történő kezelések 

mellékhatásaként észlelünk, jellemzően a foszfatidilinozitol 3-kináz/szerin-treonin kináz 

(PI3K/Akt), az mTOR komplex 1-2 receptorokon keresztül jönnek létre. A szérum vércukor- 

és vérzsír értékeinek emelkedése, illetve a foszforszint csökkenése a leggyakoribbak. Bár 

ilyen irányú direkt összehasonlító vizsgálat nem történt, feltételezhető, hogy e nemkívánatos 

események tekintetében a temsirolimus és az everolimus mellékhatás profilja hasonló. Az 

éhgyomri vércukor-, a hemoglobin-A-1c-, koleszterin- és trigliceridszintek szoros követése 

szükséges. Figyelemfelkeltő lehet a vizelet mennyiségének és az ürítés gyakoriságának 

fokozódása, valamint az állandósuló szomjúságérzet. A diéta módosításával, a cukor- és 

zsírbevitel csökkentésével, szükség esetén célirányos gyógyszeres kezeléssel az eltérések 

korrigálhatók.[56-58] 

 

C.6.11 Tüdőgyulladás, interstitialis tüdőbetegség 

 

Bár nem gyakori mellékhatás, már a temsirolimus fázis I-II vizsgálatai során 

jelentettek néhány fatális kimenetelű esetet, a fázis III vizsgálatban a betegek 2%-a volt 

érintett. Az everolimusszal kezelt betegek körében gyakoribb, a klinikai vizsgálatok során 

előfordulási gyakorisága 6-13%, retrospektív radiológiai analízis szerint 54% volt. Légúti 

panaszok, rossz közérzet, nehézlégzés vagy köhögés esetén mellkas röntgen/CT, illetve 

légzésfunkciós vizsgálat elvégzése jöhet szóba. Ellátására vonatkozó egységes ajánlással nem 

rendelkezünk, de az általános gyakorlat szerint, radiológiai pozitivitás, panaszmentesség 

esetén a terápia folytatása, tünetes esetekben a kúra időleges megszakítása javasolható. 
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Súlyosbodó panaszok, romló általános állapot mellett a terápia befejezése és nagy dózisú 

szteroid adása szükséges.[55,57,58] 

 

C.6.12 Immunterápia okozta mellékhatások 

 

A checkpoint inhibitorok okozta mellékhatások ellátását elsősorban a súlyossági fok 

határozza meg. Az 1-2 fokú tünetekkel rendelkező betegek kórházi felvételt nem igényelnek, 

3-4 fokú tünetekkel kórházi, szükség esetén intenzív osztályos felvétel válhat szükségessé. 

Első fok esetén sem a terápia felfüggesztése, sem kezelés nem indokolt. Kettes fokú 

mellékhatás esetén helyi vagy szisztémás szteroid kezelés (0,5-1 mg/ttkg/nap), a kezelés 

átmeneti felfüggesztése szükséges. Ha a tünetek 1-es fokúra csökkennek vagy megszűnnek, 

illetve a napi szteroid dózis a napi 10 mg prednisolon vagy az azzal ekvivalens szteroid dózist 

nem haladja meg, a kezelés folytatható. A 3-as fok esetén szisztémás methylprednisolon 

kezelés (1-2 mg/ttkg/nap) szükséges, és amennyiben a tünetek 3-5 napon belül nem javulnak, 

egyéb immungátló készítmények adása, a kúra folytatásának mérlegelése javasolt. Visszatérő 

3-4 fokú tünetek esetében mindenképpen a kezelés végleges felfüggesztése 

szükséges.[53,60,61] 

 

C.7 Mellékhatások, mint lehetséges biomarkerek 

 

A terápiás gyakorlatba került terápiás készítmények palettájának bővülésével 

párhuzamosan egyre több tudományos értekezés került publikálásra, amelyek a célzott 

kezelések okozta mellékhatások és klinikai hatékonyság közötti összefüggéseket vizsgálták. 

Kisebb-nagyobb arányban valamennyi TKI kezelés mellékhatásaként jelentkezhet 

magas vérnyomás. Retrospektív vizsgálatok alapján több terápiás modalitás – sunitinib, 
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bevacizumab, axitinib és tivozanib – esetében is szignifikáns terápiás előny (hosszabb PFS és 

OS) mutatkozott azoknál a betegeknél, akiknél a kúra mellékhatásaként vérnyomásemelkedés 

következett be. Ez az összefüggés mind az összes, mind a 3-4 fokú eseteknél megfigyelhető 

volt.[55,57,58] 

A pajzsmirigy-alulműködés vonatkozásában hasonló összefüggés mutatkozott 

sunitinib és sorafenib kezelések során.[9,56,59] 

Prospektív klinikai vizsgálatok adatainak visszamenőleges analízise szerint a HFS 

kialakulása is prediktív lehet sunitinib terápia esetén. Sunitinibbel kezelt 770 beteg adatainak 

feldolgozása alapján, mind a mOS (38,2 vs. 18,9 hónap), mind a mPFS (14,3 vs. 8,3 hónap) 

szignifikánsan jobbnak bizonyult a HFS-csoportban.[9,56,59] 

Ugyancsak sunitinibbel kezelt betegek adatainak feldolgozása alapján 

bebizonyosodott, hogy a fáradékonyság/gyengeség kialakulása és a terápiás effektivitás között 

is pozitív korreláció volt. Megjegyzendő azonban, hogy a fáradékonyság kialakulásában 

számos egyéb tényező (társbetegségek, egyéb gyógyszerek, hipotireózis, anémia, valamint az 

ugyancsak VEGF-gátlók okozta hypogonadismus) is szerepet játszhatott.[9,56] 

Számos olyan publikáció is közlésre került, amelyek TKI kezelés okozta hasmenést, a 

HFS-n kívüli egyéb dermatológiai eltéréseket (például kiütés), a mucositist, a leuko- és 

trombocitopéniát, a vesefunkciós értékek romlását, valamint számos egyéb laboreltérést 

azonosítottak mint lehetséges prediktív faktort.[56,59] 

Korábbi tanulmányok igazolták, hogy ezen mellékhatások közül néhánynak prediktív 

értéke van a sunitinib kezelés hatékonyságát illetően.[9-11] 

A jellemzően mTOR gátló terápia okozta mellékhatások közül elsősorban a 

tüdőgyulladás jöhet számításba, mint biomarker. Temsirolimusszal és everolimusszal kezelt 

betegek bevonásával végzett két, egyesült államokbeli vizsgálatban a tüdőelváltozás 30%-os 
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gyakorisággal fordult elő. Közülük csak 14% volt progresszív betegség, 86%-ban stabil 

folyamat volt észlelhető. Pneumonitis nélkül az arány 56% vs. 44% volt az előbbi javára.[9] 

Szintén az mTOR gátló készítményekhez köthető metabolikus eltérések közül egyes 

vizsgálatok a koleszterin szint, más vizsgálatok a vércukor- és a trigliceridszintek emelkedését 

hozták összefüggésbe a terápiás válasszal.[9] 

A terápiás effektus és a mellékhatások közötti feltételezett összefüggések retrospektív 

vizsgálatokon alapulnak, prospektív validálásuk még nem történt meg.  

 

C.8 Következtetés 

  

A vesesejtes daganatok kezelésében meghatározó szerepet töltenek be a célzott 

terápiás készítmények. Hazánkban szinte valamennyi, a nemzetközi ajánlásokban szereplő 

készítmény rendelhető, igaz, a NEAK részéről csak két terápiás vonal finanszírozott. 

Tetszőleges számban vagy szabadon választott szekvencia szerint továbbra sem adhatók a 

gyógyszerek, de ennek ellenére is egyre több tapasztalathoz jutnak a kezelőorvosok, egyre 

jobban megismerik az adott termék mellékhatásait. Miután számos adat áll rendelkezésre 

arról, hogy az adott készítmények okozta bizonyos mellékhatások előfordulása prediktív 

értékkel bírhat a kedvező terápiás effektusra vonatkozva, nagyon fontos a nemkívánatos 

események korai felismerése és szakszerű ellátása, valamint a betegek tájékoztatása, a 

gyógyszer megismertetése. Közös célunk, hogy a kezelt betegek minél tovább maradjanak 

aktív terápián, főleg jó klinikai hatékonyság esetén, ne a mellékhatások miatt kelljen a kúrát 

leállítani vagy a dózist az eredményességet veszélyeztető módon csökkenteni. 
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D BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

 

D.1 A kezelés hatékonysága és a mellékhatások közti összefüggés vizsgálata 

 

2005 november és 2014 április között összesen 448 előrehaladott RCC beteg állt 

sunitinib kezelés alatt az uroonkológiai osztályon. Ezek közül első vonalban 274 beteget 

kezeltünk. 

Egy szisztematikus retrospektív elemzést végeztünk a leggyakoribb mellékhatások 

prognosztikai értékének megítélésére. A hatékonyság és mellékhatás adatait az intézeti 

adatbázisból nyertük. A klinikopathológiai vizsgálatok, performance státusz és rizikó 

osztályozás a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) TNM beosztás, a Karnofsky index és a 

MSKCC rizikó kategóriák alapján lettek megállapítva. 

Azoknál a betegeknél, akiknél nem történt nefrektómia, a primer tumor vagy az áttét 

vékonytűs biopsziája segítségével történt a szövettani diagnózis. A sunitinib kezelés 50 

mg/nap dózissal indult 4 hét kezelés és 2 hét szünet szerint ütemezve. A kezelés 6 hetes 

ciklusokban egészen a progresszióig vagy elfogadhatatlan mellékhatás megjelenéséig folyt. 

Dóziscsökkentés (37,5 és aztán 25 mg/nap), a mellékhatások következményeként, 

alkalmanként előfordult, de a kezelés szüneteltetése ritkán vált szükségessé. 

A betegek követése során orvosi vizsgálat, rutin laboratóriumi teszt (ideértve a 

pajzsmirigy működést), mellkasröntgen, hasi és/vagy mellkas CT történt. A mellékhatások 

beosztása a Nemzeti Rákellenes Intézet Nemkívánatos Hatásokra vonatkozó Közös 

Terminológiai Kritériumai (NCI CTCAE) 3.0 alapján történt minden hatodik héten a betegek 

beszámolója, orvosi fizikai vizsgálata és laboratóriumi tesztje alapján. Az on-target 

mellékhatások közé a hipertónia, hipotiroidizmus, vesetoxicitás, vérzés, trombózis és 

fekélyesedés, míg az off-target mellékhatásokhoz a mucositis, hasmenés, hányás, 
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kardiotoxicitás, HFS, bőrtünetek és hematológiai toxicitás került regisztrálásra. A klinikai 

válasz háromhavonta a szolid tumorok válasz értékelési kritériumai (RECIST) 1.0 alapján lett 

megállapítva. A betegek beleegyező nyilatkozatot írtak alá a sunitinib kezelésről az 

intézetben. Az adatok gyűjtése előtt a helyi Etikai Bizottság hagyta jóvá a vizsgálatot. 

 

D.1.1 Statisztikai elemzés 

 

Az elsődleges cél a mellékhatások megjelenése és a hatékonyság (ORR, mPFS és 

mOS) közti összefüggés megállapítása. Az összefüggést a klinikai válasz és a mellékhatások 

között χ
2
 teszttel értékeltük ki. A túléléseket Kaplan-Meier módszerrel és az 

összehasonlításukat log-rank teszttel végeztük. Multivariáns Cox regressziót is alkalmaztunk 

a mellékhatásoknak a túlélésre gyakorolt hatásának vizsgálatára. A kockázati arányt (HR) és a 

95%-os konfidencia intervallumokat (95% CI) mutattuk be. A multivariáns elemzésbe csak 

azokat a mellékhatásokat vontuk be, amelyek statisztikailag szignifikáns hatásúnak 

bizonyultak mind a mPFS, mind a mOS esetében. A májkárosodást (megemelkedett 

transzamináz és bilirubin szintek) kizártuk, mivel a májáttétek előfordulása (ami rossz 

májfunkciót okozhat) szignifikánsan eltért a májtoxicitás jelenlétét és hiányát mutató betegek 

esetében (26% vs. 15%; p=0,045). A multivariáns Cox regresszió elemzés része volt a nem, 

kor (≤ vs. >65 év), szövettan (világossejtes RCC vs. más összetevők), áttétes szervek száma 

(egy vs. több), áttét helye (csak tüdő vs. egyéb), prognosztikai kategória (jó vs. közepes), 

mellékhatások száma (0-2 vs. 3-6), nefrektómia (igen vs. nem) és a második vonalú kezelés 

(igen vs. nem, csak a OS esetében). A log-valószínűségi arányt alkalmaztuk a multivariáns 

regressziónál a mellékhatásokat tartalmazó vagy anélküli modell illeszkedésének tesztelésére. 

Ha a kétoldali p érték <0,05, akkor tartottuk statisztikailag szignifikánsnak. A következő 

egyenletet használtuk a túlélés szinergizmusának megállapítására: β=Dn−ΣDi, ahol 
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Dx=medián túlélés x számú mellékhatás esetén – medián túlélés mellékhatások nélkül, n>1 és 

Σi=n, [pl. ß=mPFS5-mPFS0-(mPFS3-mPFS0+mPFS1-mPFS0+mPFS1-mPFS0)]. Ha β 

szignifikánsan nagyobb, mint 0, akkor a mellékhatások hatása a túlélésre szinergisztikus. Az 

összes ß értéket figyelembe véve lett a p érték (egyoldali null-hipotézis) egymintás t-teszttel 

kiszámolva. Minden statisztikai tesztet a NCSS szoftver (Hintze, J. 2001. NCSS and PASS. 

Number Cruncher Statistical System, Kaysville, UT, www.ncss.com) segítségével végeztük. 

 

D.2 Az újrakezdett sunitinib kezelés hatékonyságának vizsgálata 

 

2006 január és 2016 március között 556 első vagy második vonalban sunitinib 

kezelésben részesült mRCC beteg adatát (az intézet elektronikus adatbázisában) néztük át 

retrospektíven. Azokat a betegeket vontuk be, akiknél a sunitinib kezelésre adott válasz SD 

vagy jobb volt és később valamilyen oknál fogva, kivéve a progresszív betegséget, 

abbahagyták a kezelést. A végső elemzésre csak azokat a betegeket válogattuk be, akik 

tumorprogresszió miatt folytatták (újrakezdték) a sunitinib kezelést, ami a terápiás szünet alatt 

(≥3 hónap) következett be. 

A betegek orvosi adatai közül kiírtuk a demográfiai adatokat, a tumor jellemzőket, az 

újrakezdés előtti kezeléseket, a progresszió időpontját és a beteg állapotát a követési idő 

végén. 

A betegeket az MSKCC rizikó kritériumok alapján csoportosítottuk. A tumorválaszt a 

RECIST 1.1 útmutatója alapján osztályoztuk. A tumorválaszt minden második ciklus után a 

CT kép, a mellékhatásokat pedig a NCI CTCAE 3.0 alapján határoztuk meg. Az orálisan 

alkalmazott sunitinib dózisa napi 50 mg 6 hetes ciklusokban (4 hét kezelés és 2 hét szünet). A 

napi dózist súlyos mellékhatások esetén csökkentettük 37,5 vagy 25 mg-ra. Ezt a vizsgálatot 

az ETT és az intézet Etikai Bizottsága hagyta jóvá.  
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D.2.1 Statisztikai elemzés 

 

Az elsődleges célkitűzés a klinikai válasz és a PFS a kezdeti és az újrakezdett sunitinib 

kezelés esetében. A másodlagos célkitűzés az OS volt. A mellékhatások a korábban közölt 

tanulmányunkban bemutatottak szerint kerültek nyilvántartásra.[62] A PFS-t a sunitinib 

kezelés kezdetétől a betegség progressziójáig, bármilyen okból történő halálozásig vagy a 

követési idő végéig számoltuk. Az OS-t a kezdeti sunitinib kezelés kezdetétől a halálozásig 

vagy a követési idő végéig számoltuk. Többváltozós logisztikus regressziót használtunk a 

válasz prediktorainak azonosítására. Multivariáns Cox regressziós elemzést végeztünk a 

független változók megtalálására, amelyek szignifikánsan befolyásolhatják a túlélést. A 

változók közötti összefüggés kizárására (multikollinearitás) korrelációs elemzést 

alkalmaztunk. Az NCSS statisztikai szoftvert használtuk minden statisztikai elemzéshez. 

Statisztikailag szignifikáns, ha p<0.05. 

 

D.3 Az újraadott sunitinib kezelés hatékonyságának vizsgálata 

 

  A retrospektív tanulmány az Országos Onkológiai Intézet C Bel osztályán folyt 2010 

március és 2018 április között. Az igazolt mRCC (bármilyen szövettan) betegek, akiket 

előzőleg első vagy másodvonalban sunitinibbel kezeltek progresszióig, majd másik TKI 

és/vagy mTOR gátlót kaptak és progresszió esetén újraadták a sunitinibet. Mindkét sunitinib 

kezelés ill. a közbenső terápiák adatait figyelembe vettük. A legjobb választ, a PFS-t, a 

mellékhatásokat és OS-t is rögzítettük. A daganatok kiértékelését a RECIST 1.1 verziója 

alapján, a kezeléssel összefüggő mellékhatásokat pedig az NCI CTCEA 5.0 verziója alapján 

végeztük..  
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D.3.1 Statisztikai elemzés 

 

A PFS a kezelés kezdetétől a RECIST szerinti progresszióig lett kiszámolva. Az OS az 

első sunitinib kezeléstől a halálozásig vagy a követés végéig tartó időtartamot jelenti. A 

túlélési görbékhez a Kaplan-Meier metodikát alkalmaztuk. A túlélés független markereit, ha 

voltak ilyenek, többváltozós Cox regresszióval elemeztük. A p<0.05 jelentette a statisztikai 

szignifikancia szintet. Minden statisztikai kiértékeléshez a NCSS programot (NCSS 12 

Statistical Software (2018). NCSS, LLC. Kaysville, Utah, USA) használtuk. 
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E EREDMÉNYEK 

 

E. 1 A kezelés hatékonysága és a mellékhatások közti összefüggés vizsgálata 

  

A betegek részletes jellemzőit az 7. táblázatban foglaltuk össze. A medián kezelési 

hossz 50 hét volt (1-343 hét). Hetvenhat (27%) beteg esetében volt szükség a mellékhatások 

miatti dóziscsökkentésre. A relatív dózis intenzitás (RDI) 90-99% volt 13 (17%) betegnél, 80-

89% volt 36 (47%) betegnél, 70-79% volt 14 (18%) betegnél, 60-69% volt 5 (7%) betegnél és 

50-59% volt 8 (11%) betegnél.  

 

7. táblázat A sunitinib kezelésben részesült előrehaladott RCC betegek klinikopathológiai 

jellemzői és a klinikai válaszok  

Paraméterek n % 

   

Nem   

   nő 192 70 

   férfi  82 30 

Kor   

     átlag (intervallum)   62 (32-90) 

   ≤ 65 év 157 57 

   > 65 év 117 43 

Szövettani típus   

   világossejtes veserák 230 84 

   + egyéb komponensek 44 16 

Áttétes szervek száma   

   1 106 39 

   2 90 33 

   3 54 20 

   4 16 6 

   5+ 8 3 
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Áttétek helye*   

   tüdő 181 66 

   környéki nyirokcsomó 90 33 

   távoli nyirokcsomó 57 21 

   mellékvese 49 18 

   máj 46 17 

   csont 44 16 

   helyi recidíva 26 9 

   ellenoldali mellékvese 20 7 

   agy 16 6 

   egyéb** 15 5 

Prognosztikai index   

   jó 74 27 

   közepes 200 73 

Nefrektómia   

   igen 237 86 

   nem 37 14 

Legjobb klinikai válasz   

   teljes válasz (CR)  12 4 

   részleges válasz (PR) 57 21 

   stabil betegség (SD) 121 44 

   progresszív betegség (PD)  84 31 

   

   objektív válasz (CR+PR) 69 25 

   klinikai haszon (CR+PR+SD) 190 69 

   

Meghaltak 159 58 

Toxicitás miatti kezelés megszakítás 25 9 

Kezelés alatt 65 24 

Metasztazektómia 10 4 

Második vonalú kezelés   

   everolimus 44 16 

   egyéb*** 28 10 

* Ide tartoznak azok is, akiknek több lokalizációban volt áttéte; 

** bőr (n=7); pancreas (4); pajzsmirigy (2); sinus maxillaris (1); lép (1) 

*** sorafenib, temsirolimus, axitinib, radiokemoterápia 
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A követési idő végén, 65 beteg kezelése még folyamatban volt, másoknál a sunitinib 

kezelést leállították a betegség progressziója miatt (n=185, 68%) vagy elviselhetetlen 

mellékhatások miatt (n=24, 8%). A klinikai válaszokat szintén az 1. táblázatban tüntettük fel.  

A medián 32 hónapos követési idő alatt (95% CI 26-37), a mPFS 9 (95% CI 7-10) 

hónap és a mOS 19 (95% CI 15-23) hónap volt. 

A főbb mellékhatások megoszlását a 8. táblázatban mutatjuk be. A kezelés 

hatékonysága és a mellékhatások közti összefüggést csak olyan mellékhatásoknál (bármilyen 

fokú) vizsgáltuk, amelyek gyakorisága >10% (8. táblázat). Az elemzések kimutatták, hogy 

azok a betegek, akikben hipertónia, HFS, hipotiroidizmus, bőr toxicitás, hasmenés vagy 

leukopénia jelentkezett szignifikánsan nagyobb valószínűséggel válaszoltak a kezelésre és a 

túlélésük is hosszabb (1. és 2. ábra). A mucositis megléte vagy hiánya semleges hatással volt 

a túlélésre, míg az anémia és a májkárosodás fordított összefüggést mutatott a túléléssel. 

 

8. táblázat Az előrehaladott RCC betegek első vonalú sunitinib kezelésével kapcsolatos főbb 

mellékhatások 

 

Mellékhatás Minden fok 3-4-es fok 

 n % n % 

Hipertónia 181 66 36 13 

Anémia 147 54 23  8 

Hasmenés 144 53 13  5 

Hipotiroidizmus 142 52  0  0 

Mucositis 113 41  3  1 

Kéz-láb szindróma 108 39  4  1 

Bőr toxicitás 103 38  4  1 

Thrombocitopénia  71 26 15  5 

Máj toxicitás  54 20 33 12 

Leukopénia  54 20  4  1 

Vese toxicitás  35 13  7  3 

Hányás  21  8  0  0 

Szívelégtelenség  10  4  1   <1 

Egyéb szív toxicitás  10  4  2  1 

Pancreas toxicitás  10  4  5  2 

     

Bármely 268 98 121  44 
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1. ábra. Progressziómentes túlélés a különböző mellékhatások esetén 
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2. ábra. Teljes túlélés a különböző mellékhatások esetén 
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Megfigyeltük 6 mellékhatás (hipertónia, hasmenés, HFS, hipotiroidizmus, bőr 

toxicitás és leukopénia) szinergisztikus hatását a túlélésre (mPFS és mOS) (9. táblázat) (3 a, d 

ábra): mPFS esetén ß=12,2 (95% CI 7,3-17,1), p<0,001; és mOS esetén ß=24,5 (15,6-33,4), 

p<0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra. A progressziómentes (a, b, c) és a teljes túlélés (d, e, f) a különböző számú (a, b, d, 

e) és az on- és off-target mellékhatások esetén (c, f). A mellékhatások számánál a hipertónia, 

hasmenés, kéz-láb szindróma, hipotiroidizmus, bőr toxicitás és leukopénia volt figyelembe 

véve. Az on-target mellékhatásoknál a hipertónia, hipotiroidizmus, vese toxicitás, vérzés, 

trombózis és fekélyek, míg az off-target mellékhatásoknál a mucositis, hasmenés, hányás, 

szív toxicitás, kéz-láb szindróma, bőr és hematológiai toxicitás volt figyelembe véve. 
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9. táblázat A (legalább 10%-os gyakoriságú) mellékhatások és az első vonalú sunitinib 

klinikai hatékonysága előrehaladott RCC esetén 

 

Mellékhatás 
   foka 

n OR (%) p* mPFS (95%CI) p** mOS (95%CI) p** 

Hipertónia       

   0  93 13 (14)   4 (4-4)   8 (7-10)  

   bármely 181 56 (31) 0,002 15 (11-20) <0,001 32 (24-41) <0,001 

Hasmenés       

   0 127 40 (31)   6 (5-7)  11 (9-14)  

   bármely 147 29 (20) 0,025 15 (11-18) <0,001 30 (23-519 <0,001 

Mucositis       

   0 130 21 (16)   7 (6-9)  16 (12-21)  

   bármely 144 47 (33) 0,002 12 (9-15) 0,115  24 (15-32) 0,120 

Kéz-láb szindróma       

   0 132 21 (16)   5 (4-6)  10 (9-12)  

   bármely 142 48 (34) <0,001 21 (16-25) <0,001 50 (26-69) <0,001 

Hipotiroidizmus       

   0 161 32 (20)   6 (6-7)  12 (10-15)  

   bármely 113 37 (33) 0,016 22 (18-26) <0,001 69 (35-73) <0,001 

Bőr toxicitás       

   0 166 25 (15)   8 (6-8)  14 (11-17)  

   bármely 108 44 (41) <0,001 13 (9-16) 0,002 26 (21-50) 0,008 

Thrombocitopénia       

   0 171 35 (20)   8 (6-10)  15 (12-21)  

   bármely 103 34 (33) 0,021 12 (8-15) 0,121 26 (18-39) 0,035 

Leukopénia       

   0 203 49 (24)   8 (6-9)  16 (12-17)  

   bármely  71 20 (28) 0,605 19 (11-31) <0,001 50 (26-52) <0,001 

Anémia       

   0 220 60 (27)  14 (9-21)  24 (16-41)  

   bármely  54 9 (17) 0,201  7 (6-8) 0,021 16 (12-21) 0,144 

Máj toxicitás       

   0 220 52 (24)  11 (9-14)  24 (17-30)  

   bármely  54 17 (31) 0,366  5 (4-6) <0,001  9 (7-12) <0,001 

Vese toxicitás       

   0 239 58 (24)   9 (7-10)  17 (14-23)  

   bármely  35 11 (31) 0,490 12 (7-20) 0,789  24 (16-30) 0,617 
 
CI, konfidencia intervallum; mOS, medián teljes túlélés; mPFS, medián progressziómentes túlélés; OR, objektív válasz 
* χ

2
 test; ** log-rank teszt; 
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A fenti szinergizmus a csak on-target vagy csak off-target mellékhatásokat mutató 

alcsoportokban is jelen volt (10. táblázat).  

 

10. táblázat. A mellékhatások számának hatása az első vonalú sunitinib kezelésben részesülő 

betegek túlélésére 

 

Mellékhatások száma* n mPFS (95% CI)  p mOS (95% CI) p 

0  23 3 (2-3)   7 (4-7)  

1 48 4 (3-5)   8 (6-10)  

2 61 7 (5-8)  11 (9-17)  

3 53 10 (7-15)  25 (13-52)  

4 49 18 (11-25)  51 (32-69)  

5 33 32 (21-45)  50 (26-50)  

6  7 n.e. <0,001 n.e. <0,001 

      

0-2 140 5 (4-5)   9 (7-10)  

3-6 134 21 (16-24) <0,001 51 (32-69) <0,001 

On-target mellékhatások** 

0   59 4 (3-4)   8 (6-10)  

1  81 7 (5-8)  14 (9-15)  

2 103 17 (13-21)  69 (25-73)  

3  31 21 (9-26) <0,001 30 (24-50) <0,001 

      

0-1 140 5 (4-6)  10 (8-12)  

2-3 134 18 (14-21) <0,001 35 (25-69) <0,001 

Off-target mellékhatások*** 

0   17 3 (2-5)   6 (5-8)  

1  50 5 (3-6)  12 (7-16)  

2  53 6 (5-9)  12 (9-19)  

3  55 10 (8-17)  17 (13-69)  

4  55 11 (8-19)  25 (14-35)  

5  28 15 (11-21)  39 (24-50)  

6-7  16 23 (12-45) <0,001 51 (23-51) <0,001 

      

0-2 120 5 (4-6)  10 (8-12)  

3-7 154 13 (10-17) <0,001 27 (23-39) <0,001 

mOS, medián teljes túlélés; mPFS, medián progressziómentes túlélés; n.e., nem elért 

* hipertónia, hasmenés, kéz-láb szindróma, hipotiroidizmus, bőr toxicitás és leukopénia 

** hipertónia, hipotiroidizmus, vese toxicitás, vérzés, trombózis és fekélyek 

*** mucositis, hasmenés, hányás, kardiotoxicitás, kéz-láb szindróma, bőr toxicitás és hematológiai toxicitás 
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A legnagyobb túlélési különbséget akkor tapasztaltuk, ha az eredetileg kiválasztott 6 

mellékhatást két csoportba osztottuk fel (dichotomizáltuk) (0-2 vs. 3-6 mellékhatás) (3. b, e 

ábra), ezért ezt a változót használtuk a multivariáns elemzéshez. 

Meglepetésre, nem volt túlélésbeli különbség azoknál a betegeknél, akik csak on-

target vagy csak off-target mellékhatásoktól szenvedtek. Azoknak a betegeknek volt a 

leghosszabb a túlélése, akik mind az on-target, mind az off-target mellékhatásokat mutatták 

(3. c, f ábra). 

A mellékhatások fokát szintén vizsgáltuk, de függetlenül a mellékhatások számától, a 

súlyosabb fok nem befolyásolta a túlélést (nincs ábrázolva).  

A nem, kor, szövettan, prognosztikai index, áttétes szervek száma, nefrektómia, 

mellékhatások száma és a második vonalú kezelés (csak az OS esetében) hatását a túlélésre 

(PFS és OS) multivariáns elemzéssel vizsgáltuk. A RDI kizárásra került ebből az elemzésből, 

mert szignifikánsan összefüggött a mellékhatások számával: RDI <100% 25 (19%) betegnél 

volt, akik 0-2 mellékhatást mutattak és 51 (36%) betegnél pedig 3-6 mellékhatás volt (χ
2
 teszt 

p=0,002). A prognosztikai index mellett a mellékhatások száma bizonyult a PFS és OS 

független prediktív markerének. A több mellékhatás (3-6 vs. 0-2) a legerősebb prediktív 

markere a hosszabb túlélésnek (11. táblázat): mPFS esetén 24 (95% CI 16-24) vs. 5 (95% CI 

4-5) hónap és mOS esetén 51 (95% CI 32-69) vs. 9 (95% CI 7-10) hónap (p<0,001 mPFS és 

mOS esetében is). A p<0.001 (mPFS és mOS esetében is) a log-valószínűségi arány tesztnél, 

amikor a multivariáns Cox regressziós modell tartalmazta vagy sem a mellékhatások számát. 
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11. táblázat. A túlélés multivariáns Cox regressziós elemzése 

 

Változók n 
PFS 

HR (95% CI) 
p 

OS 
HR (95% CI) 

p 

Nem  

   férfi 192 1 (ref)  1 (ref)  

   nő  82 1,08 (0,80-1,47) 0,622 1,02 (0,72-1,45) 0,908 

Kor 

   ≤ 65 év 157 1 (ref)  1 (ref)  

   > 65 év 117 1,16 (0,88-1,54) 0,285 1,40 (1,01-1,93) 0,041 

Szövettani típus 

   világossejtes RCC 230 1 (ref)  1 (ref)  

   + egyéb komponens  44 1,11 (0,56-1,63) 0,584 1,14 (0,73-1,77) 0,562 

Áttétes szervek száma 

   1 106 1 (ref)  1 (ref)  

   2 vagy több 168 1,30 (0,87-1,95) 0,206 1,11 (0,69-1,76) 0,671 

Tüdő áttét 

   csak  63 1 (ref)  1 (ref)  

   egyéb 211 0,85 (0,53-1,36) 0,504 0,74 (0,42-1,31) 0,303 

Prognosztikai kategória 

   jó  74 1 (ref)  1 (ref)  

   közepes 200 1,69 (1,18-2,42) 0,005 2,12 (1,32-3,40) 0,002 

Nefrektómia 

   nem  37 1 (ref)  1 (ref)  

   igen 237 0,68 (0,44-1,03) 0,070 0,66 (0,41-1,07) 0,089 

Mellékhatások száma* 

   0-2 140 1 (ref)  1 (ref)  

   3-6 134 0,32 (0,24-0,44) <0,001 0,24 (0,17-0,34) <0,001 

Második vonalú kezelés 

   igen  66 -  1 (ref)  

   nem 208 -  - 0,78 (0,55-1,11) 0,163 

CI; konfidencia intervallum; HR, kockázati arány; OS; teljes túlélés; PFS, progresszió-mentes túlélés; RCC, vesesejtes 

karcinóma; ref, referencia 

* hipertónia, hasmenés, kéz-láb szindróma, hipotiroidizmus, bőr toxicitás és leukopénia 
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E.2 Az újrakezdett sunitinib kezelés hatékonyságának vizsgálata 

 

Az 556 mRCC beteg közül, akik első vagy második vonalban kaptak sunitinib 

kezelést. 38 eset felelt meg az elemzés kritériumainak. A betegek jellemzői tipikusak voltak a 

mRCC populációra: férfi többség (n=29) és a medián kor 63,5 év (intervallum 38-92) a 

kezdeti sunitinib kezelés indításakor. Minden beteget korábban nefrektomizáltak.  

 

12. táblázat. A kezdeti és az újrakezdett sunitinib kezelésben részesülő betegek jellemzői a 

kezelések kezdetén 

 

Paraméterek  
Kezdeti  
n (%) 

Újrakezdett 
n (%) 

Átlag kor (intervallum) év     63,5 (38-91)       66 (42-93) 

Áttétes szervek száma   

   egy 18 (47) 12 (32) 

   több 20 (53) 26 (68) 

Áttét helye   

   tüdő 30 (79) 33 (87) 

   mediastinalis nyirokcsomó 9 (24) 10 (26) 

   mellékvese 7 (18)  7 (18) 

   retroperitonealis nyirokcsomó 5 (13) 7 (18) 

   máj 4 (11) 4 (11) 

   csont 4 (11) 6 (16) 

   helyi kiújulás 4 (11) 5 (13) 

   agy 2 (5) 2 (5) 

   ellenoldali vese 0 2 (5) 

   peritoneum 0 2 (5) 

sunitinib kezelés előtti   

   nefrektómia 38 (100) 0 

   metasztazektómia 0 5 (11) 

   radioterápia 4 (11) 3 (8) 

   csak immunterápia  15 (39) 0 

   immunokemoterápia 1 (3) 0 

   sorafenib 1 (3) 0 
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A szövettani diagnózis világossejtes (n=33) vagy kevert (dominánsan világossejtes) 

RCC (n=5). 21 beteg MSKCC rizikója jó, míg 17 esetben közepes volt. Majdnem minden 

beteg aszinkron metasztatikus. A leggyakoribb áttét a tüdő (n=30), és a mediastinalis 

nyirokcsomó (n=9).  

A sunitinib kezelés előtt nem kapott szisztémás kezelést huszonegy beteg, először 

citokin (IFN±IL-2) terápiában részesült 15 páciens, egy betegnél citokin+kemoterápia kezelés 

volt és egy másik betegnél sorafenibet alkalmaztak első vonalban. A betegek 

klinikopathológiai jellemzőit a 12. táblázatban foglaltuk össze. A sunitinib kezelés 

megszakításának leggyakoribb okai a mellékhatások (n=15) és a betegek döntése (n=14). A 

kezdeti és az újrakezdett sunitinib kezelés jellemzőit a 13. táblázatban láthatjuk. A sunitinib 

kezelésre kapott legjobb választ a 12. táblázatban adtuk meg. A kezdeti sunitinib kezelés 

mPFS-e 21 (95% CI 18-27) hónap. 

 

13. táblázat. A kezdeti és az újrakezdett sunitinib kezelés jellemzői 

 

Paraméterek 
Kezdeti  
n (%) 

Újrakezdett  
n (%) 

Medián kezelési időtartam (95% CI) hónap 15,5 (11-19) 11,5 (8-15)  

Dóziscsökkentés 14 (37) 9 (24) 

A sunitinib kezelés megszakításának oka   

   toxicitás 15 (39) 7 (16) 

   beteg döntése* 14 (37) 2 (5) 

   egyéb ok (más betegség, sebészeti eljárás) 9 (24) 2 (5)  

   progresszív betegség 0 21 (47) 

CI, konfidencia intervallum 

*
 stabil betegség vagy klinikai tumormentesség esetén 

 

A sunitinib kezelés megszakítása medián 7 hónapig (intervallum 3-41 hónap) tartott. A 

kezelési szünet alatt 5 betegnél metasztazektómiát végeztek és egy még sugárkezelést is 

kapott, amit még másik 2 esetben is alkalmaztak (14. táblázat). Teljesen új áttéti lokalizációt 

11 betegnél lehetett kimutatni (nincs bemutatva). Minden esetben a betegség progressziójakor 
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a sunitinib kezelést újrakezdték. Az újrakezdett kezelés medián 11,5 (intervallum 1-48) 

hónapig tartott. A követési idő végén (2016. március 31.) még 5 beteg sunitinib kezelés alatt 

állt. Az újrakezdett sunitinib terápia legjobb válasza 1 CR (3%) és 14 PR (37%), míg 19 

betegnél (50%) SD és 4 (11%) esetben a betegség progrediált (12. táblázat). 

  

14. táblázat. A kezdeti és újrakezdett sunitinib kezelés klinikai eredménye 

 

Paraméterek Kezdeti  
n (%) 

Újrakezdett  
n (%) 

Legjobb válasz   

   CR  9 (24)  1 (3) 

   PR 15 (39) 14 (37) 

   SD 14 (37) 19 (50) 

   PD  0  4 (11) 

   objektív válasz (CR+PR) 24 (63) 15 (39) 

   klinikai haszon (CR+PR+SD) 38 (100) 24 (63)  

Medián túlélés (95% CI) hónap   

   progressziómentes             21 (18-27)                14 (10-18)  

   teljes                        61 (56-80) 

A progresszió jellege    

   már meglévő metasztázis 23 (61) 26 (68)  

   új metasztázis 15 (39)*  7 (18) 

   nincs progresszió  0   5 (13) 

Sunitinib utáni szisztémás kezelés  38 (100) 16 (42)** 

Metasztazektómia  5 (11)*  2 (5) 

Radioterápia  3 (8)*  8 (21) 

CI, konfidencia intervallum; CR, teljes válasz; PD, progresszív betegség; PR, részleges válasz; SD, stabil betegség
 

*
 a kezelési szünet alatt 

** 
újraadott (rechallenged) sunitinib (n=7), everolimus (6), axitinib (3), nivolumab (3), cabozantinib (2), pazopanib (1) 
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A követési idő alatt 31 betegnél tumor progresszió jelentkezett és majdnem a 3/4-ük (23 

beteg) meghalt. Az újrakezdett kezelés alatt 12 esetben új áttét lokalizáció jelent meg. Az 

újrakezdett kezelés leállításának a leggyakoribb okai a 13. táblázatban láthatók. A medián 76 

hónapos követési idő alatt, az újrakezdett kezelés medián PFS-e 14 (95% CI 10-18) hónap és 

a mOS, amit a kezdeti sunitinib kezelés indításától számoltunk 61 (56-80) hónap (4. és 5. 

ábra). 

A leggyakoribb mellékhatásokat a 15. táblázat mutatja. Nem volt statisztikai 

különbség a kezdeti és az újrakezdett kezelés mellékhatásai között. A mellékhatások 

halmozódása a legtöbb beteg esetében, akiknél 4 vagy több mellékhatás alakult ki, jelen volt 

(n=29), de csak 2 esetben volt 2 különböző 3-4 fokú toxicitás (nincs bemutatva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra. A mRCC betegekben újrakezdett sunitinib kezeléssel elért progressziómentes túlélés 

(PFS) a saját tanulmányunk és az irodalomban megjelent, kombinált esettanulmányok alapján. 

A kezelési szünet ≥3 hónap volt. 
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5. ábra. A mRCC betegekben a sunitinib kezeléssel elért teljes túlélés (OS) a saját 

tanulmányunk és az irodalomban megjelent, kombinált esettanulmányok alapján. A kezelési 

szünet ≥3 hónap volt. 

 

15. táblázat. A kezelésekkel összefüggő mellékhatások összefoglalása 

 

Mellékhatás 
Kezdeti n (%) Újrakezdett n (%) 

Minden fok 3-4-es fok Minden fok 3-4-es fok 

Hasmenés 24 (63)  23 (61)  

Hipotireózis 22 (58)  26 (68)  

Hipertóna 21 (55)  18 (47)  

Anémia 21 (55) 2 (5) 29 (76) 5 (13) 

Mucositis 16 (42)  17 (45)  

Trombocitopénia 15 (39) 5 (13) 15 (39) 4 (11) 

Leukopénia 15 (39)  14 (37)  

Kéz-láb szindróma 12 (32)  14 (37)  

Bőrkiütés 11(29)  10 (26)  

Szív-érrendszeri toxicitás  9 (24)   8 (21)  

Vese toxicitás  9 (24) 1 (2) 15 (39) 4 (11) 

Máj toxicitás  3 (8) 3 (7)  5 (13) 2 (5) 

Metabolikus toxicitás  2 (5) 1 (2)  5 (13) 2 (5) 

Egyéb  1 (3)   2 (5)  
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Annak érdekében, hogy meghatározzuk a különböző paraméterek hatását a túlélésre 

egy- és többváltozós elemzést végeztünk. A kezdeti PFS esetében Kaplan Meier módszerrel 

és log rank teszttel a nem, kor, prognosztikai index, szövettan, metasztázis szinkronicitás, 

többszörös áttét, tüdőáttét, korábbi immunterápia, sunitinib dóziscsökkentés és a legjobb 

klinikai válasz került elemzésre.  

 

16. táblázat. A túlélések egy- és többváltozós elemzése a kezdeti és az újrakezdett sunitinib 

kezelés esetén 

 

Paraméterek mPFS (95% CI) p* HR (95% CI) p** 

kezdeti 

Kor   0,042   

   < 63 év 25 (19-37)  1 (referencia)  

   ≥ 63 év 19 (13-25)  2,39 (1,11-5,13) 0,026 

Szinkronicitás  0,0004   

   Aszinkron 25 (19-32)  1 (referencia)  

   Szinkron 16 (9-18)  5,42 (1,71-17,2) 0,004 

Immunoterápia  0,043   

   Nem 19 (17-23)  1 (referencia)  

   Igen 37 (19-45)  0,61 (0,29-1,28) n.s. 

Válasz  0,027   

   CR 27 (23-39)  0,77 (0,28-2,14) n.s. 

   PR 17 (13-21)  2,41 (1,09-5,37) 0,031 

   SD 20 (18-42)  1 (referencia)  

újrakezdett 

Válasz  0,043   

   CR+PR 18 (12-49)  0,47 (0,22-1,00) 0,051 

   SD+PD 11 (8-15)  1 (referencia)  

CI, konfidencia intervallum; CR, teljes válasz; HR, kockázati arány; n.s., statisztikailag nem szignifikáns;  

PD, progresszív betegség; PR, részleges válasz; SD, stabil betegség 

*
 Log rank teszt, 

**
 Wald teszt 

 

Az idősebb kor (≥63 év), a szinkron metasztázis, a korábbi immunterápia hiánya és a 

PR eredményezett statisztikailag szignifikánsan rövidebb PFS-t (16. táblázat). A multivariáns 

elemzéshez csak azokat a paramétereket vettük figyelembe, amelyek szignifikáns hatással 

voltak a túlélés egyváltozós kiértékelésekor.  
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A multivariáns Cox regressziós elemzés alapján az idősebb kor, a szinkron 

metasztázis, a PR vs. SD (vagy CR) bizonyult a rövidebb PFS független faktorának. Kaplan 

Meier módszerrel és log rank teszttel az újrakezdett PFS-hez a nem, kor, szövettan, 

metasztázis szinkronicitás, többszörös áttét, tüdő áttét, korábbi immunterápia, új áttétes 

lokalizáció, a megszakítás alatti kezelés, a szünet hossza, a kezdeti sunitinib kezelés hossza, 

toxicitás a megszakításkor, az újrakezdett sunitinib dóziscsökkentés és az újrakezdett 

kezelésre adott legjobb válasz volt kiértékelve. Csak az objektív válasz befolyásolta az 

újrakezdett sunitinib esetében a PFS-t (16. táblázat). A többváltozós logisztikus regresszió 

eredménye alapján egyik paraméter sem befolyásolta szignifikánsan a választ. Hasonlóan, az 

OS-t sem befolyásolta egyik paraméter sem a multivariáns Cox regresszió kiértékelésekor 

(nincs bemutatva). 

 

E.3 Az újraadott sunitinib kezelés hatékonyságának vizsgálata 

 

Az 556 mRCC beteg közül, akik első vagy második vonalban kaptak sunitinib kezelést 

21 eset felelt meg az elemzés kritériumainak. A betegek klinikopatológiai jellemzői az 17. 

táblázatban találhatóak. Az egyes betegek kezelési sorrendje az 6. ábrán látható.  

A két sunitinib közt adott kezelések típusa szerint három alcsoportot lehet elkülöníteni 

(TKI: sorafenib (n=11) vagy axitinib (n=2); mTOR gátló: everolimus (n=12) vagy 

temsirolimus (n=1); vagy mindkettő).  

Úgy tűnik, hogy a teljes túlélés (az első sunitinib kezdetétől számítva) az első sunitinib 

kezelés hosszától függ, függetlenül a két sunitinib között adott szisztémás kezelés típusától (7. 

ábra). A sunitinib kezelések között az mTOR gátlókat (n=14) hosszabb ideig adták, mint a 

TKI-t, (átlag 9,2 vs. 5,7 hónap/beteg), bár ez az összehasonlítás nem képezi tárgyát a 

tanulmánynak. 
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17. táblázat A betegek klinikopatológiai jellemzői és a kezelés kimenetele  

 

 

Paraméterek Értékek 

Kor a veseműtét idején, év 49 (37-70) 

Kor az első sunitinib kezdetekor, év  56 (37-80) 

Kor a sunitinib újraadás kezdetekor, év  62 (39-83) 

Nem, férfi     14 (67) 

Szövettan, világossejtes 19 (90) 

MSKCC prognosztikai index, jó 12 (57) 

Metasztázis, szinkron 8 (38) 

Metasztázis, többszörös 9 (43) 

       Tüdő 15 (71) 

       Mediastinalis nyirokcsomó 5 (24) 

       Mellékvese  4 (19) 

       Máj 3 (14) 

       Helyi kiújulás 3 (14) 

       Csont 2 (10) 

       Egyéb (agy, retroperitoneális nyirokcsomó, bőr) 3 (14) 

Az első sunitinib alatt megjelenő új metasztázis lokalizáció 7 (33) 

Az újraadott sunitinib alatt megjelenő új metasztázis lokalizáció 10 (48) 

Citokin kezelés az első sunitinib előtt 11 (52)  

Az első sunitinib kezelés tartama, hónap  22 (3-100) 

Dóziscsökkentés az első sunitinib alatt 7 (33) 

Legjobb válasz az első sunitinib alatt, PR/SD/PD 8/10/3 (38/48/14) 

A két sunitinib közötti szisztémás kezelés, TKI/mTOR/mindkettő 7/8/6 (33/38/29) 

A sunitinib kezelések közti intervallum, hónap 14 (3-53) 

Az újraadott sunitinib, kezelés tartama, hónap 10 (2-47) 

Dóziscsökkentés az újraadott sunitinib alatt 3 (14) 

Legjobb válasz az újraadott sunitinib alatt, PR/SD/PD 4/12/5 (19/57/24) 

Az újraadatott sunitinib utáni kezelés, TKI/mTOR/mindkettő 2/1/2 (10/5/10) 

 

Az értékek medián (intervallum) vagy n (%)-ként értendők. 

MSKCC, Memorial Sloan Kettering Cancer Center; mTOR, mTOR útvonal gátló; PD, progresszív betegség; PR, részleges 

válasz; SD, stabil betegség; TKI, tirozin kináz gátló (a sunitinibtől eltérő) 
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6. ábra Egyes betegek kezelési menetrendje a két sunitinib kezelés között alkalmazott 

gyógyszertípus és az első sunitinib kezelés hossza szerint 

ENY, elveszett nyomonkövetés, LTK/obsz, legjobb támogató kezelés/megfigyelés; mTOR, 

mTOR útvonal gátló; TKI, tirozin kináz gátló (más, mint a sunitinib) 

 

A legjobb válasz az első sunitinib kezelés alatt (17. táblázat) 38%-ban OR és 86%-os 

CB. Az első sunitinib kezelésnél a medián PFS 22 (95% CI 17-26) hónap (8. ábra). 

A mellékhatások miatti dóziscsökkentésre a betegek egy harmadánál volt szükség. A 

kezdeti sunitinib dózis 50 mg volt, kivéve egy beteget, aki 25 mg-ot kapott, a dózist 37,5 mg-

ra kellett csökkenteni 6 beteg esetében és továbbá 25 mg-ra 2 betegnél.  
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7. ábra Az első sunitinib kezelés hossza és az teljes túlélés (OS) közti összefüggés. Az üres 

jelzők a még élő betegeket jelentik. 

mTOR, mTOR útvonal gátló; TKI, tirozin kináz gátló (más, mint a sunitinib) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra A progressziómentes túlélés (PFS) az első és az újraadott sunitinib esetén és az első 

sunitinib kezdetétől számolt teljes túlélés (OS) 
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A többváltozós Cox elemzés kimutatta, hogy a dóziscsökkentés (HR=0,17; 95% CI 

0,04-0,78; p=0,022) és a korábbi citokin kezelés (HR=0,29; 0,09-0,95; p=0,042) független 

markerei a hosszabb PFS-nek az első sunitinib kezelés esetében. 

A sunitinib újraadása minden esetben progresszió miatt történt. Az OR és CB az 

újraadott sunitinib esetében 19% és 76% volt (15. táblázat). Az újraadott sunitinibnél a mPFS 

14 (6-20) hónap lett (8. ábra). Három beteg esetében volt szükség dóziscsökkentésre (25 mg) 

az újraadott sunitinib esetében. 

Többváltozós Cox elemzéssel nem találtunk független markert az újraadott 

sunitinibnél.  

 

 

18. táblázat Az első és újraadott sunitinib kezelések mellékhatásai 

 

Mellékhatás Első sunitinib n (%) Újraadott sunitinib n (%) 

 1-2-es fok 3-4-es fok 1-2-es fok 3-4-es fok 

Hasmenés 12 (57)  13 (62)  

Hipotireózis 12 (57)  14 (67)  

Magas vérnyomás 12 (57)  10 (48)  

Anémia 11 (52)  16 (76)  

Mucositis  9 (43)   9 (43)  

Trombocitopénia  5 (24) 3 (14)  8 (38) 2 (10) 

Vese toxicitás  7 (33) 1 (5)  6 (29) 1 (5) 

Kéz-láb szindróma  6 (29)   5 (24)  

Hányás  5 (24)   3 (14)  

Máj toxicitás  5 (24)   3 (14) 

Leukopénia  3 (14)   8 (38)  

Szív-érrendszeri toxicitás  1 (5)   

Egyéb  5 (24) 2 (10)  2 (10) 1 (5) 
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Az első és újraadott sunitinib mellékhatás profilja a 18. táblázatban van feltüntetve. 

Nem volt statisztikailag különbség a mellékhatásokat tekintve az első és újraadott sunitinib 

esetében.  

A medián 146 hónapos követési idő alatt a medián OS (az első sunitinib kezdésétől) 

67 (95% CI 46-74) hónap volt (8. ábra). A veseműtéttől számolva a mOS 111 (61-122) 

hónapnak bizonyult.  

A többváltozós Cox regresszió kimutatta, hogy a fiatalabb kor (≤ 56 év) az első 

sunitinib kezdésénél (HR=0,24; 0,07-0,79; p=0,019) és a hosszabb (> 2 év) első sunitinib 

kezelési időtartam (HR=0,28; 0,09-0,93; p=0,038) független markerei a hosszabb OS-nek. 

A követési idő végén 3 beteg életben volt és egy közülük még sunitinib kezelésben 

részesült. 



 

 80 

F MEGBESZÉLÉS  

 

F.1 A sunitinib kezelés hatékonysága és a mellékhatások közti összefüggés vizsgálata 

 

RCC esetén a mellékhatásoknak, mint a sunitinib kezelés hatékonyság prediktorának, 

fontos következményei vannak. Néhány mellékhatás azonosíthatja azokat a betegeket, akik 

sajátos farmakokinetikai és -dinamikai jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek a fokozott 

klinikai hatékonysághoz vezetnek. Ezért számos cikkben ezzel a problémával foglalkoznak. A 

leginkább tanulmányozott mellékhatások, melyek prediktív markerek is, a hipertónia, 

hipotiroidizmus és HFS.[10,63-69] 

A hipertónia egy gyakori on-target mellékhatás a VEGF jelátviteli út gátlók esetében, 

ami a sunitinib-kezelt RCC betegek kapcsán különböző gyakoriságú (5-100%).[9,70] A 

hipertóniát, a sunitinib kezeléssel elérhető hosszú túlélés lehetséges biomarkereként 

javasolják.[10,64,71] Ezekben a retrospektív tanulmányokban a hipertónia összefüggést 

mutatott a szignifikánsan hosszabb mPFS-sel és mOS-sel, és a többváltozós analízis alapján a 

túlélés független markerének javasolták. Ami a hipertónia túlélésre gyakorolt hatását illeti, 

eredményeink összhangban vannak a fent idézett adatokkal.  

A hasmenés gyakori mellékhatás a különböző TKI kezeléseknél, és gyakorisága 

sunitinib esetén 3-77%.[72,73] Cornelissen és mtsai igazolták, hogy a sunitinib alkalmazása a 

RCC betegekben a bélfal ödémáját és ennek következtében hasmenést okoz.[73] Bár a 

hasmenés és a klinikai eredmények közti összefüggést sunitinib terápia kapcsán korábban 

nem tanulmányozták, eredményeink az sugallják, hogy a hasmenésnek is prediktív értéke van, 

de ezt további tanulmányokban szükséges megerősíteni. 
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A bőr toxicitás általában HFS vagy kiütés formájában jelentkezik a TKI kezelések 

kísérőjeként.[68] Poprach és mtsai tanulmányával összhangban, vizsgálatunkban is, a HFS és 

egyéb bőrtoxicitás, külön szerepel.[68]  

A HFS patogenezise nincs teljesen tisztázva. A sunitinib kezelt betegek 6-52%-a 

esetén jelentkezik HFS.[9,68] A HFS-ról kimutatták, hogy prediktív értékű a sunitinib 

kezelésnél.[66,69] Tanulmányunk megerősíti a korábbi megállapításokat és alátámasztja, 

hogy a HFS a sunitinib prediktív markerének tekinthető mRCC esetén. 

A HFS-tól eltérő bőr toxicitások főként kiütések formájában jelentkeznek. A 

bőrkiütések gyakorisága sunitinib kezelés esetében 11-45%.[49,74] Tanulmányunk alapján, a 

bőr toxicitás azonosíthatja azokat a betegeket, akik potenciálisan hosszú távú kezelésben 

részesülnek. Ezeket a megállapításokat további vizsgálatok során kell ellenőrizni. 

A sunitinib hipotiroidizmust okoz a betegek 6-85%-ánál.[9,67] Néhány tanulmány 

igazolta, hogy azok a RCC betegek, akiknél kifejlődik a hipotiroidizmus, szignifikánsan 

nagyobb az esélyük, hogy válaszolnak a kezelésre és hosszabb lesz a túlélésük.[10,65,66] 

Eredményeink összevethetőek a Walter és mtsai[10] és Clemons és mtsai[65] eredményeivel, 

akik ~3x hosszabb mPFS-t tapasztaltak. Érdekes, hogy Schmidinger és mtsai[66] hosszabb, 

de nem szignifikánsan hosszabb PFS-t tapasztaltak, bár ők, valamint Wolter és mtsai[10] 

(hasonlóan a mi eredményünkhöz) szignifikánsan hosszabb mOS-t találtak  a 

hipotiroidizmusos betegek esetében. A közzétett eredményekben ezek a különbségek 

magyarázhatók a viszonylag kis esetszámmal vagy a hipotiroidizmus diagnosztizálásáig eltelt 

idő (szubklinikai vagy nyilvánvaló diszfunkció) különbségeivel, vagy a hormonpótlással. 

A sunitinib kezeléshez köthető hematológiai toxicitás gyakorisága széles tartományon 

belül mozog (leukopénia 14-82%, trombocitopénia 12-93, anémia 7-91%).[72,75,76] Egyik 

restrospektív tanulmányban, a hipertónia mellett, a neutropénia és trombocitopénia független 

prediktív markernek bizonyultak a túlélés (mPFS and mOS) tekintetében.[63] Fujita és mtsai 
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szintén egy retrospektív tanulmányban azt közölték, hogy a leukopénia a mPFS független 

prediktív markere.[76] Mi megerősítettük az ő eredményeiket és azt találtuk, hogy a 

leukopénia a mOS-nek is független prediktív markere, ugyanakkor a trombocitopéniának csak 

a mOS esetében van prediktív értéke. Az anémia csak a rövidebb mPFS-sel függött össze, bár 

ez a toxicitás a betegek performance státuszával vagy a tumorterhelésével lehet közvetlen 

kapcsolatban. 

A célzott terápiák orális és felső emésztőrendszeri szövődményei a mucositis és a 

stomatitis, melyek gyakorisága a sunitinib kezeléseknél 9-79%.[72,77] Vizsgálatunkban a 

mucositis és/vagy stomatitis szignifikánsan összefügg a jobb objektív válaszaránnyal, de nem 

a hosszabb túléléssel. 

Más prediktív markerek is összefüggenek a sunitinib kezelés hatékonyságával. A 

proteinuria igazoltan befolyásolja a betegek túlélését a sunitinib kezelés során.[78] Harmon és 

mtsai vizsgálva a sunitinib-kezelt mRCC betegek plazmájában keringő proteineket azt 

találták, hogy a VEGFR-3 extracelluláris oldódó része és az IL-8 független prediktorai a 

sunitinib hatékonyságának.[79] A farmakokinetikát és -dinamikát és ezáltal a sunitinib 

hatékonyságát és mellékhatásait befolyásoló genetikai faktorokat Yuasa és mtsai foglalták 

össze. Más prediktív faktorokat is, mint a keringő oldható fehérjék és néhány mellékhatást 

szintén tárgyalnak az összefoglalóban.[80] Egy másik összefoglaló a RCC prediktív 

biomarkereiről és a VEGF-célzott terápiáknál (belefoglalva a sunitinibet is) fellépő 

rezisztencia-mechanizmusokról értekezik.[81] 

Rutiola és mtsai korábban megfigyelték a több mellékhatás prediktív hatását a 

sunitinib hatékonyságára, bár csak három mellékhatást (hipertónia, trombocitopénia és 

neutropénia) értékeltek ki és az additív vagy szinergista jelleget nem határozták meg.[63] 

Ezért mi úgy hisszük, hogy a tanulmányunk, ami több beteget dolgoz fel és sokkal átfogóbban 



 

 83 

vizsgálja a mellékhatásokat, bizonyította a mellékhatások szinergikus hatását a túlélésre, 

függetlenül azok on- vagy off-target jellegétől. 

Van néhány korlátozó tényező a vizsgálatunkban. Ez egy viszonylag korlátozott 

számú, egyetlen helyen kezelt betegeken végzett retrospektív vizsgálat. A kis gyakoriságú 

(<10%) mellékhatásokat nem mindig vettük figyelembe és néhány, korábban közzétett 

prognosztikai és/vagy prediktív marker vizsgálatára ebben a vizsgálatban nem volt 

lehetőségünk. 

Egy gyógyszer indukálta mellékhatás kifejlődése a gyógyszer klinikai aktivitásának 

helyettesítő markereként működhet és ezáltal felhasználható a kezelés kimenetelének 

predikciójára. A legtöbb sunitinib-indukálta toxicitás összefüggött a klinikai hatékonyság 

statisztikailag szignifikáns javulásával, mi több, a szinergisztikus túlélés, amit a többszörös 

mellékhatások indukáltak rámutatnak a gazdaszervezet egy igen fontos reakciójára vagy 

jellegzetességére, amikor célzott gyógyszereket alkalmazunk. Erre alapozva, - ami eddig egy 

ismeretlen és nem közölt jelenség -, az orvos képes előrejelezni a kezelés hatékonyságát, ami 

azért meglepő, mivel itt nem csak az on-target mellékhatásokról van szó. Ez ideig csak kevés 

figyelmet fordítottak a mellékhatások szerepére, bár összehasonlítva a genetikai vagy más 

drága biomarkerekkel, ezek a legkézenfekvőbb prediktív markerek. 
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F.2 Az újrakezdett sunitinib kezelés hatékonyságának vizsgálata 

 

Ebben a retrospektív tanulmányban 38 beteget elemeztünk, akik SD-t vagy annál jobb 

választ értek el a sunitinib kezeléssel és később, a progressziót kivéve, a kezelést bármilyen 

más okból megszakították. A medián 15,5 hónapos sunitinib kezelést követően, a betegeket 

átlag 11,2 hónapig figyeltük, amíg a RECIST szerint progresszió következett be. A terápiás 

szünet oka különböző volt, a betegek 39%-a a mellékhatások miatt szakította meg, bár ezek a 

mellékhatások alacsony fokúak voltak, de a folyamatos fennállásuk az életminőséget rontotta. 

Néhány tanulmány kimutatta, hogy a váltakozó sunitinib (vagy más TKI) kezelési szünetekkel 

a toxicitás csökkenthető anélkül, hogy rontanánk a hatékonyságon, és a legtöbb tumor 

válaszol az újrakezdett hasonló kezelésre. A kezelés szüneteltetése (megszakítás és 

újrakezdés) egy olyan stratégiai lehetőség lehet egy kiválasztott mRCC betegcsoportnál,[82] 

amit mi is bemutattunk ebben a tanulmányunkban. 

Az irodalomban van néhány esettanulmány és egy pár közlemény, ahol kisszámú 

beteget vizsgáltak az újrakezdett sunitinib hatékonysága szempontjából mRCC esetében (19. 

táblázat). Azokat a vizsgálatokat nem vettük figyelembe, ahol a kezelést a primer tumoron 

végzett sebészi beavatkozás miatt szakították meg (nefrektómia). Johannsen és mtsai[83] egy 

12 betegből álló csoporton tanulmányozták a TKI megszakítását, amiből 5 esetben sunitinib 

kezelés volt. Minden esetben az újrakezdés hatékony volt és a kimenetelt minden betegnél 

részletezték. Egy másik közleményben Johannsen és mtsai[15] egy nagyobb csoportot 

elemeztek (n=36), amibe belefoglalták a korábbi közleményben leírt betegeket. Összesen 12 

mRCC páciens kapott sunitinib kezelést. Az OR 62% és a CB 100% volt az újrakezdett 

sunitinib esetében. Sajnos, az újrakezdett sunitinib kezelés PFS-e és OS-e nincs megadva, 

ezért azokat megbecsültük, feltételezve, hogy a legjobb válasz megállapításáig legalább 3 

hónapnak kellett eltelnie az újrakezdéstől. 
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19. táblázat. Az újrakezdett sunitinib hatékonysága az irodalom alapján 

 Irodalomjegyzék szám 
Kezelési szünet 

[hónap] 

Az újrakezdett 
kezelésre kapott 
legjobb válasz 

PFS 
(cenzor) 
[hónap] 

OS 
(cenzor) 
[hónap] 

[15]   6 SD ≥3 (0) ≥33 (0) 

[15]  25 SD ≥3 (0) ≥31 (0) 

[15]   6
a
 PR ≥3 (0) ≥19 (0) 

[15]   9
a
 PR ≥3 (0) ≥19 (0) 

[15]   1
a
 PR ≥3 (0) ≥20 (0) 

[15]   7
a
 SD ≥3 (0) ≥17 (0) 

[15]   1
a
 PR ≥3 (0) ≥12 (0) 

[15]   8
a
 PR ≥3 (0) ≥14 (0) 

[15,83]   3 PR 3 (0) 18 (0) 

[15,83]   7 SD  1,5 (0)   26,5 (0)
c
 

[15,83]   6
a
 PR  1,5 (0)  26,5 (0) 

[15,83]  12
a
 SD ≥3 (0) ≥26 (0) 

[97]    4,2 CR 28 (1) 61 (0) 

[97]    8,6 SD   8,2 (1) 49 (0)
t
 

[97]    2,2 PR 32 (0) 48 (0) 

[97]    7,9 SD 26 (0) 46 (0) 

[84] 3 CR 9 (0) 31 (0) 

[85] 6 PR 8 (1)  39 (0)
t/c

 

[85]  2 PD 2 (1) 19 (0) 

[86] 12
a
 PR ≥3 (0) ≥31 (0) 

[87] 3 SD? 24 (1) 125 (0)
t
 

[88] 6 CR 4 (0) 24 (0) 

[89] 4 SD 36 (0) 48 (0) 

[90]  1
c
 SD 18 (1) 25 (0) 

[90]    0,5
c
 SD 13 (0) 27 (0) 

[91]   0,5 PD  6 (1)  8 (0) 

[92]   0,7 SD  4 (1)  6 (1) 
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[93] 5 PR  7 (0) 16 (0) 

[94]   0,7 CR  9 (0) 12 (0) 

[95] 12 SD?  5 (0)  30 (1)
t
 

[59]  3 SD ~5 (0) ~60 (0) 

[96]    0,33 PR 22,7 (1) ≥31 (0) 

Összes n=32 m 4,2 (
a/c

 34%) OR 53% CB 94% m 24 NE (5S 90%) 

 (szünet ≥3 hónap) 

Összes n=22 
m 6 (

a
 32%) OR 55% CB 100% m 28 NE (5S 92%) 

Saját adat n=38 m 7 (
a/c

 18%) OR 39% CB 89% m 14 m 61 (5S 72%) 

[14] (n=11) m 5,6 n=14
s1

 

OR 57% CB 71%  
≥3 (0) 

m ≥24,2 

[14] (n=13) m 8,9
a/b/c

 m ≥29,3 

[12] (n=11
s2

) m 11,8
a/c, n

 OR 18% CB 100%  m 28 - 

5S, 5-éves túlélési arány; CB, klinikai haszon (OR+SD); CR, teljes válasz; m, medián; NE, nem elért; OR, objektív válasz 

(CR+PR); OS, teljes túlélés; PD, progresszív betegség; PFS, progressziómentes túlélés; PR, részleges válasz; SD, stabil 

betegség; 
a
 metasztazektómia; 

b
 nefrektómia; 

c
 radioterápia; 

t
 szisztémás kezelés; 

s1 
sunitinib n=12, 13 vagy 14; 

s2
 sunitinib 

n=6, egyéb TKI n=5; 
n
 TKI n=11, egyéb szisztémás kezelés n=5 

 

Albiges és mtsai a sunitinib felfüggesztését vizsgálták kizárólag olyan betegek 

esetében, akik CR-t értek el csak a TKI kezelés nyomán (medián szünet 5,6 hónap) vagy 

sunitinib és helyi kezelés után (medián szünet 8,9 hónap).[14] Összesen 24 beteg progrediált 

és ezek közül 14 újrakezdte a sunitinib kezelést (vagy közülük legfeljebb ketten a 

sorafenibet), ami 57%-os OR-t (71% CB) és 2 évnél hosszabb mOS-t eredményezett. Koo és 

mtsai[12] 16 beteget elemeztek, akiknél megszakították a kezelést (medián 11,8 hónapig) és 

progresszió megjelenésekor TKI kezelést kaptak (11 TKI-kezelt közül 6 sunitinib). 

A betegek többségénél SD és a mPFS 28 hónap volt. Miura és mtsai[97] 9 beteget 

követtek, akik szünetet tartottak a sunitinib kezelésben. 4 páciensnél a medián 6 hónapos 

szünet után újrakezdték a sunitinib kezelést. Az OR 50%, a CB 100% és a mPFS 28 hónap 

lett, a mOS-t nem érték el. 
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A többi közlemény, ahol a sunitinib kezelésben szünetet tartottak, esettanulmány. A 

rendelkezésre álló 32 esetnél a szünet széles intervallumban mozgott (10 naptól 25 hónapig, 

medián 4,2 hónap). Az újrakezdett sunitinib kezelés hatékonyságát kiszámoltuk az összes 

esetre és hasonlóan jártunk el egy 22 betegből álló betegcsoporttal is, ahol a szünet, a mi 

tanulmányunkhoz hasonlóan ≥3 hónap volt. A különbség a válaszok megoszlásában a mi 

vizsgálatunk és a 22 beteg esetében nem volt statisztikailag szignifikáns (egzakt teszt p=0,2). 

Az újrakezdett kezelés mPFS-e a 22 betegnél hosszabbnak adódott (28 vs. 14 hónap a mi 

esetünkben), bár a log rank teszt nem volt szignifikáns (p=0,22) (4. ábra). Az mOS esetében 

sem volt szignifikáns a tapasztalt különbség (p=0,067) (5. ábra). A 22 betegnél a hosszabb 

túlélési trend a rövidebb követési idővel (31 vs. 76 hónap a mi esetünkben) és/vagy a 

beválogatás torzító hatásával magyarázható. 

A tanulmányunk és az irodalomban tapasztalt újrakezdett sunitinib mOS-e nem 

hasonlítható össze egy folyamatos, randomizált sunitinib klinikai vizsgálat eredményével, 

mert a medián követési idő a mi vizsgálatunkban sokkal hosszabb volt, mint a közölt 

folyamatos sunitinib klinikai vizsgálatokban. Molina és mtsai[98] 186 első vonalbeli sunitinib 

kezelésben részesült beteget értékeltek ki és a medián 64 hónapos követési idő alatt (76 hónap 

a mi esetünkben) a mOS csak 30,4 hónap (vs. 61 hónap a mi tanulmányunkban), - másrészről 

a mi betegeinket “válogatottnak“ tekinthetjük, mert nem progrediáltak a kezdeti sunitinib 

kezelés alatt, ami medián >15 hónapig tartott. 

A klinikai gyakorlatban aggasztó az, hogy egy rákellenes gyógyszer szüneteltetése 

megnöveli a visszacsapási jelenség vagy a fellángolási szindróma rizikóját, ami egy gyors 

klinikai progresszióhoz vezet a hatásos kezelés leállításakor.[99] A visszacsapási jelensége 

ritkán látható a klinikai gyakorlatban egy hosszú idejű kezelés után, a VEGF-TKI kezelések 

megszakításakor, és ez különösen így van, ha a beteg válaszolt a kezelésre a szüneteltetés 

előtt. Az mRCC-ben szenvedő betegek megfigyelésével kapcsolatban klinikailag aggasztó 
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lehet az új metasztázis helyek megjelenése, ami fokozottabb mortalitást eredményezhet, ami 

viszont elkerülhető a folyamatos kezeléssel. Tanulmányunkban összesen 11 betegnek lett új 

áttétje a várakozási idő alatt, ami medián 11/7=1,6 új áttét/hónap. Ez az arány az újrakezdett 

kezelésnél 12/11,5=1,0. Az adatok azt sugallják, hogy az új áttétek megjelenéséért részben a 

szünet önmaga a felelős és nem tükrözi a betegség lefolyását majd a kezelés alatt. Az 

újrakezdett sunitinib visszanyerte a betegség feletti irányítást a betegek 63%-ánál a mi 

tanulmányunkban és >70%-ánál a 13. táblázatban. 

RCC betegekben a sunitinib kezelés kapcsán a de novo epiteliális-mezenchimális 

átmenet (EMT)-szerű fenotípust leírták. Az EMT összefügg a metasztázisokkal, 

angiogenezissel és rezisztencia mechanizmusokkal. A szöveti fenotípus átalakulása azt is 

sugallja, hogy ez a rezisztencia is átmeneti lehet. „Ezen feltevés szerint, azok a betegek, 

akiknél kezdetben klinikai előny származott a TKI kezelésből és aztán rezisztencia fejlődött 

ki, újra válaszolhatnak a TKI kezelésre az anti-VEGF kezelésben tartott szünet után.” Az anti-

VEGF kezelésben tartott szünet vezethet el a tumor környezetének helyreállításához és az 

eredeti VEGF-indukálta tumornövekedés helyreállításához.[100]  

Tanulmányunknak számos korlátja van, ami a retrospektív tervezés és elemzés 

velejárója. Nem volt megszabva a kezelés megszakítása és a szünet hosszát sem határozta 

meg egy protokoll, hanem inkább a betegek saját döntése. A korlátok ellenére az 

eredményeinket megerősítik az irodalomban fellelhető csoportos klinikai vizsgálatok és a 

kombinált esettanulmányok eredményei (17. táblázat). 

 

F.3 Az újraadott sunitinib kezelés hatékonyságának vizsgálata 

 

A jelen tanulmány a végső kiértékelése a korábban általunk bemutatott előzetes 

adatoknak,[101] mely a sunitinib újraadását vizsgálta mRCC betegek estén. A retrospektív 
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vizsgálatok[102-105] és esettanulmányok[106-108] mellett, egy friss prospektív tanulmány 

előzetes eredményeit is publikálták[109] (18. táblázat). Egy másik tanulmányban 

kijelentették, hogy az ismételt TKI expozíció a korábbi sunitinib és az azt követő everolimus 

kezelés után klinikailag hasznos lehet, de sajnos a sunitinib újraadását külön nem 

részletezték.[110] Más esettanulmányokat, melyeket egyes összefoglalók 

tartalmaznak[102,111] nem vettünk figyelembe, mivel azok nem valódi újraadások 

(rechallenge) (a betegeket nem kezelték szisztémás szerekkel a sunitinib kezelések között, 

tehát azokat úgy tekinthetjük, mint akiknél újrakezdték (restart) a sunitinibet[112]).  

Minden fent említett cikkben arra következtetnek, hogy a sunitinib újraadás egy 

hatékony és biztonságos kezelési lehetőség azoknál a betegeknél, akik progrediálnak a 

sunitinib és az azt követő TKI és/vagy mTOR gátlók után. A két sunitinib közötti kezelés 

típusa úgy tűnik, hogy nem befolyásolja az újraadott sunitinib hatékonyságát, bár a mi 

jelentésünkön kívül, csak másik két szerzőnél fordult elő olyan eset, hogy a sunitinibtől eltérő 

másik TKI-t alkalmaztak volna.[103,106] A fenti állítást megerősíti a korábban említett 

prospektív vizsgálat,[109] amelynek előzetes eredményei nagyon hasonlóak a többi 

retrospektív vizsgálatban találtakhoz (18. táblázat). Abban a vizsgálatban minden beteg csak 

első vonalban kapta a sunitinibet és everolimus volt a második vonal. Ezzel ellentétben, a 

többi (retrospektív) tanulmányban a sunitinibet különböző vonalban (1-4) adták és a sunitinib 

kezelések között különböző típusú és számú kezeléseket kezdtek.  

Általában az újraadott sunitinibnél a PFS rövidebb, mint az első sunitinib kezelés 

esetében (20. táblázat). 
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20. táblázat Az újraadott sunitinibbel kapcsolatos irodalmi és jelen eredmények összesítése  

Irodalom 
jegyzék 

szám 

n  Első sunitinib Közte Újraadott 
sunitinib 

 

 
CK 
[%] 

OR 
(CB) 

mPFS 
[hó] 

mTOR 
[%] 

TKI 
[%] 

Mind-
kettő 
[%]   

OR 
(CB) 

mPFS 
[hó] 

mOS 
[hó] 

[103]  52 - 54 (94) 18.4 15 4 78 15 

(61) 

7.9 55.9 

[109]  39 0 - (100) >10 100 0 0 - 8.6 - 

[104]  23 73 65 (94) 13.7 26 35 13 21 (92

) 

7.2 - 

[105]  13 62 69 (92) 21 85 0 15 15 

(92) 

6.9 NE 

[102]  5 0 - (100) 11.5 60 0 40 0 

(100) 

6.4 - 

[106]  1 0 0 (100) 9 0 0 100 0 

(100) 

>8 >23 

[107]  1 100 0 (100) 4 100 0 0 100 7 >38 

[108]  1 0 100 18 100 0 0 100 

(100) 

>7 >30 

Jelen 21 52 38 (86) 22 38 33 29 19 

(76) 

14 67 

CB, klinikai haszon; CK, az első sunitinib előtti citokin kezelés; dölt, prospektív tanulmány; mOS, medián teljes túlélés; mPFS, 
medián progresszió-mentes túlélés; mTOR, mTOR útvonal gátló; NE, nem elért; OR, objektív válasz; TKI, tirozin kináz 
inhibitor (a sunitinibtől eltérő)  

 

Az újraadott sunitinib utáni kezelésről nem számolnak be, kivéve egy 

esettanulmányt,[107] ahol egy másik TKI-t alkalmaztak. A mi vizsgálatunkban a betegek 

~1/4-e TKI-t és /vagy mTOR gátlót kapott az újraadott sunitinib után.  

Az első sunitinib kezelés és az OS közti korreláció, amelyet mi is igazoltunk, már 

korábban leírásra került a sunitinib- vagy citokin-kezelt mRCC esetében.[113] Szintén 

korábban már leírták, a tanulmányunkban is megfigyelt, hosszabb OS-t a fiatalabb betegek 

esetében.[114] Ennek az összefüggésnek a tisztázására további tanulmányok lehetnek 

indokoltak. 

A korábbi közleményünk[62] következtetése, hogy azoknál a betegeknél, akiknél több 

a mellékhatás, hosszabb a túlélése, ebben a vizsgálatban is megfigyeltük: a dóziscsökkentés, 
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ami a mellékhatások tükröződése, az első sunitinib kezelés során hosszabb PFS-t 

eredményezett. 

Az első sunitinib kezelés előtt citokinnel kezelt betegek hosszabb PFS-e az első vonalú 

sunitinibhez viszonyítva egy érdekes eredmény, amit világosan igazoltak egy retrospektív 

tanulmányban,[115] de a mi esetünkben a különbség nem érte el a szignifikancia szintet 

(p=0.137). 

Oudard és mtsai[103] azt találták, hogy az újraadott sunitinib esetén szignifikánsan 

hosszabb a PFS azoknál, akiknek hosszabb volt a PFS-e az első sunitinibnél. A mi 

vizsgálatunkhoz viszonyítva (29%), náluk sokkal több beteg kapott mTOR gátlót és TKI-t is a 

két sunitinib kezelés között. Érdekes módon a fenti összefüggést a mi esetünkben kizárólag 

csak a 6 betegnél (mTOR+TKI) figyeltük meg, de a különbség nem volt szignifikáns 

(p=0.114), valószínűleg a kis esetszám miatt.  

Zama és mtsai egyik közleményükben[104] az újraadott sunitinib hosszabb PFS-ének 

markerének bizonyult a 6 hónapnál hosszabb időtartam a két sunitinib kezelés között. Ezt az 

összefüggést a mi tanulmányunkban nem ellenőrizhettük, mivel csak egy betegnek volt 6 

hónapnál rövidebb az intervalluma a két sunitinib kezelés között. A medián intervallumot (14 

hónap) véve figyelembe a különbség nem volt szignifikáns (p=0.444). 

Sajnos az újraadott sunitinib esetében a nem találtunk prediktív markert a PFS-re. 

Az első és az újraadott sunitinibbel kapcsolatos mellékhatások közti nem-szignifikáns 

különbséget, amit a tanulmányunkban találtunk, Zama és mtsai is részletesen kimutatták.[104]  

Számos hipotézis létezik az átmeneti sunitinib rezisztencia mechanizmusaira 

vonatkozóan. Ezek a feltételezések részletezése túlmutat a tanulmányunk célkitűzésein. 

Számos összefoglaló jelent már meg a sunitinib rezisztenciával és újraadásával kapcsolatosan 

az RCC-ben[16,18,116,117] és Felicetti és mtsai[111] összefoglalták az átmeneti rezisztencia 

feltételezett mechanizmusait. 
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A tanulmányunknak számos korlátja van, mert jellegében retrospektív, viszonylag 

kicsi az esetszám és egyes laboratóriumi paramétereket nem értékeltünk ki. Mindezek ellenére 

ez az első retrospektív csoporttanulmány az újraadott sunitinibről, amelyben minden egyes 

beteg kezelési menetrendjét részletesen bemutattuk és vizsgáltuk az OS és egyéb faktorok 

közötti összefüggéseket. 

Amint azt a Bevezetőben említettük, az mRCC új kezelési lehetőségei, amit 

nemzetközi ajánlásként fogadtak el a közelmúltban, túlmutatnak a sunitinib kezelésen. Ennek 

ellenére figyelembe kell venni, hogy a TKI kezelések költsége magas, de az immunterápiáké 

sokszorosan magasabb. A TKI újraadása azokban az országokban javasolható, ahol az új TKI 

és immunterápiás módszerek bevezetése késik a korlátozott anyagi források miatt. 
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G KÖVETKEZTETÉSEK 

 

G.1 A sunitinib kezelés hatékonysága és a mellékhatások közti összefüggés vizsgálata 

 

Ez a tanulmány bizonyítékot szolgáltat a sunitinib kezelés hatásának szinergisztikus 

fokozódására a több mellékhatást mutató betegek esetében, függetlenül a mellékhatás on- 

vagy off-target típusától. Ezek a mellékhatások rutinszerűen kerülnek diagnosztizálásra és 

együttes megjelenésük segíti az orvost abban, hogy megjósolja, hogy melyik betegcsoportnak 

lesz a legelőnyösebb az első vonalú sunitinib kezelés. Ezért a többszörös mellékhatások 

jelenléte az első vonalú sunitinib kezelés erőteljes prediktív markerének tekinthető 

előrehaladott RCC esetében, azonban a prediktív biomarker kritériumainak teljesítése 

érdekében további bizonyítékok és prospektív validálás szükséges.  

 

G.2 Az újrakezdett sunitinib kezelés hatékonyságának vizsgálata 

 

Az eredményeink és az irodalomból kombinált esettanulmányok alapján a sunitinib 

kezelés megszakítható, amikor az klinikailag indokolt, de a szüneteltetést óvatosan kell 

megközelíteni idősebb betegek esetében, vagy akiknél szinkron metasztázis van a diagnózis 

idején, vagy a kezdeti kezelésre a legjobb válasz a részleges remisszió. Egy folyamatban lévő 

prospektív klinikai vizsgálat (STAR)[118] valószínűleg a rutin gyakorlatban alkalmazandó 

jobb megközelítést fog adni új részletekkel.[119]  

  

G.3 Az újraadott sunitinib kezelés hatékonyságának vizsgálata 

 

A sunitinib újraadható különböző célzott kezelések után és a hatékonysága nem függ a 

két sunitinib kezelés között alkalmazott kezelési típus(ok)tól. A sunitinib újraadásához nem 

szükséges további óvatosság az onkológus részéről, mert az első és az újraadott sunitinib 
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kezelések esetében nem volt különbség a mellékhatások tekintetében. A mRCC betegek teljes 

túlélését markánsan befolyásolta az első sunitinib kezelés hossza. 

Végül, de nem utolsó sorban, teljesen egyetértünk Porta és mtsai[109] kijelentésével, 

hogy „bár sok hatóanyag elérhető jelenleg a második vonal után, azokban az országokban, 

ahol a kezelési lehetőségek még mindig korlátozottak, a sunitinib újraadása továbbra is egy 

észszerű kezelési lehetőséget jelenthet” a mRCC betegek részére. 

További vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy a nemrég elfogadott 

immunterápia hogyan fogja a szekvenciális kezelések alkalmazásával a mRCC betegek 

eredményeit és a sunitinib újraadását módosítani. 
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H RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

ACE, angiotenzin konvertáló enzim  

AE, adverse event 

ATE, (arterial thromboembolism) artériás tromboembólia 

CB, (clinical benefit) klinikai haszon  

CI, konfidencia intervallum 

c-KIT, (receptor tyrosine kinase) tirozinkináz-receptor 

c-MET, (tyrosine-protein kinase Met) Met tirozin-protein kináz 

CR, teljes remisszió 

CT, (computed tomography) komputertomográfia 

CTLA-4, (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) citotoxikus T-lymphocytával társult 

antigén-4 

EGFR, (epidermal growth factor receptor) epidermalis növekedési faktor receptor 

EKG, elektrokardiográfia 

EMA, (European Medicines Agency) Európai Gyógyszerügynökség 

EMK, egyedi méltányossági kérelem 

EMT, epithelialis-mesenchymalis tranzíció 

ESMO, (European Society for Medical Oncology) Európai Klinikai Onkológiai Társaság 

FDA, (Food and Drug Administration) Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrző Hatóság 

FGRFR, fibroblast növekedési faktor receptor 

FLT3, (Fms-like tyrosine kinase 3) fms-szerű tirozinkináz-3 

HFS, (hand-foot syndrome) kéz-láb szindróma 

HR, (hazard rate) kockázati arány 

IFN, interferon 
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IL-2, interleukin-2 

LVEF, (left ventricular ejection fraction) bal kamrai ejekciós frakció 

MAPK, (mitogen-activated protein kinase) mitogénaktivált proteinkináz 

MCBS, (Magnitude of Clinical Benefit Scale) Klinikai Előny Fontossági Skála 

mPFS, medián progressziómentes túlélés 

mOS, medián teljes túlélés 

mRCC, áttétes vesesejtes karcinóma 

MSKCC, (Memorial Sloan Kettering Cancer Centre) Sloan Kettering Rákgyógyító Központ 

mTOR, (mammalian target of rapamycin) a rapamycin célpontja emlősökben 

NCCN, (National Comprehensive Cancer Network) Nemzeti Átfogó Rákbetegségeket 

Felügyelő Hálózat 

NCI CTCAE, (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events) 

Nemzeti Rákellenes Intézet Nemkívánatos Hatásokra vonatkozó Közös Terminológiai 

Kritériumai 

NEAK, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

OR, (objective response) objektív válasz 

ORR, (overall response rate) teljes válaszadási ráta 

OS, (overall survival) teljes túlélés 

PD, progresszív betegség 

PD-1, (programmed cell death protein 1) programozott sejthalál protein-1 

PDGF, (platelet-derivated growth factor) trombocita eredetű növekedési faktor 

PDGFR, PDGF receptor 

PD-L1, (programmed death-ligand-1) programozott sejthalál ligand-1 

PFS, (progression-free survival) progressziómentes túlélés 

PR, részleges válasz 
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RCC, (renal cell carcinoma) vesesejtes karcinóma 

RDI, relatív dózis intenzitás 

RECIST, (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) szolid tumorok válasz értékelési 

kritériumai  

SD, stabil betegség 

TKI, (tyrosine kinase inhibitor) tirozinkináz-gátló 

VEGF, (vascular endothelial growth factor) vaszkuláris endoteliális növekedési faktor 

VEGFR, VEGF receptor 

VTE, (venous thromboembolism) vénás tromboembólia 
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