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SOUHRN 

Studie popisuje klinické výsledky retrospektivního hodnocení léčby 809 pacientů s nemalobuněčným 

karcinomem plic přípravkem gefitinib (Iressa) v dávce 250 mg p.o. denně v rámci Extended Access 

Program (EAP) v České republice. Primárním cílem studie bylo vyhodnocení účinnosti gefitinibu 

procentem objektivních odpovědí doby do progrese onemocnění, mediány celkového přežití 

a vyhodnocení vlivu léčby na základní symptomy onemocnění. Sekundárním cílem provedené analýzy 

bylo vyhodnocení bezpečnosti léčby. Výsledky klinického hodnocení ukázaly, že léčba gefitinibem 

byla velmi dobře tolerována a byla prokázána její účinnost v 1., 2. i 3. linii léčby nemocných. Přežití 

u nemocných léčených gefitinibem ve druhé a první linii bylo signifikantně lepší v porovnání 

s nemocnými, kdy byla tato léčba nasazena v pozdějších liniích, ale jen u nemocných s léčebnou 

odpovědí dosaženou předchozí terapií. Pozorovali jsme i delší přežití u nemocných s adenokarcinomy 

ve srovnání s jinými typy nádorů a rovněž i delší přežití u nekuřáků, zde bez ohledu na to, jak tito 

nekuřáci reagovali na předchozí chemoterapii. Rovněž infekční projevy kůže a kožní toxicita byly 

příznivým prediktorem přežití bez ohledu na předchozí odpověď nádoru na chemoterapii. 
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