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SOUHRN 

Sdělení informuje o výsledcích analýzy údajů o účinnosti a bezpečnosti podávání pemetrexedu v 

kombinaci s cisplatinou v první linii léčby pokročilého/metastázujícího nemalobuněčného karcinomu 

plic (histologických typů adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu) z pacientského registru 

TULUNG, sledujícího používání nákladné terapie v léčbě NSCLC na pracovištích komplexní 

pneumoonkologické péče v České republice. Na souboru 112 pacientů (77 s ukončenou léčbou) bylo 

po léčbě v průměrném trvání 3-4 cyklů dosaženo u hodnotitelných pacientů s ukončenou léčbou 

kontroly onemocnění u 61,1 % pacientů. Střední hodnota přežití bez progrese byla ve sledované 

populaci 3,0 měsíce, střední doba celkového přežití byla 13,5 měsíců. Léčba byla velmi dobře 

tolerována, léčbu ukončili předčasně kvůli nežádoucím účinkům pouze dva pacienti. K nejčastějším 

nežádoucím účinkům souvisejícím s léčbou patřily hematologické toxicity: neutropenie (11,6 %), 

anémie (8,0 %) a leukopenie (4,5 %). 73 % pacientů absolvovalo léčbu bez jakýchkoliv hlášených 

nežádoucích účinků. V tomto neintervenčním sledování byla demonstrována dobrá účinnost a 

snášenlivost kombinace pemetrexed/cisplatina v 1. linii léčby plicního adenokarcinomu a 

velkobuněčného karcinomu při použití v běžné klinické praxi v České republice. 
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