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ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU ZYTIGA®

NÁZEV PŘÍPRAVKU A LÉKOVÁ FORMA: ZYTIGA® 250 mg tablety, ZYTIGA® 500 mg potahova-
né tablety ÚČINNÁ LÁTKA: abirateroni acetas INDIKACE: V kombinaci s prednisonem nebo 
prednisolonem  a) k léčbě nově diagnostikovaného, vysoce rizikového metastazujícího hor-
monálně senzitivního karcinomu prostaty (mHSPC) u dospělých mužů v kombinaci s andro-
genní deprivační léčbou (ADT), b) k léčbě metastazujícího karcinomu prostaty rezistentního 
na kastraci (mCRPC) u dospělých mužů, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí 
po selhání androgenní deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indi-
kována, c) k léčbě (mCRPC) u dospělých mužů, jejichž onemocnění progredovalo při che-
moterapeutickém režimu založeném na docetaxelu nebo po něm. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB 
PODÁNÍ: Doporučená dávka je 1000 mg (čtyři 250 mg tablety, resp. dvě 500 mg tablety) jako 
jednorázová denní dávka. Přípravek ZYTIGA® je určen k perorálnímu podání. ZYTIGA® se uží-
vá alespoň jednu hodinu před nebo alespoň dvě hodiny po jídle. Užívá se s nízkou dávkou 
prednisonu nebo prednisolonu (10 mg denně u mCRPC a 5 mg denně u mHSPC). Před zahá-
jením léčby, každé dva týdny během prvních tří měsíců léčby a dále jednou měsíčně je nutno 
měřit hodnoty transamináz v séru. Jednou měsíčně je nutno kontrolovat krevní tlak, hladinu 
draslíku v séru a retenci tekutin. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo 
na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Těhotné ženy nebo ženy, které mohou otě-
hotnět. Závažná porucha funkce jater (Child-Pugh třídy C). V kombinaci s Ra-223. ZVLÁŠTNÍ 
UPOZORNĚNÍ: ZYTIGA® může způsobit hypertenzi, hypokalemii a retenci tekutin. Opatrnost 
je nutná při léčbě pacientů, u nichž může zvýšení krevního tlaku, hypokalemie nebo retence 
tekutin negativně ovlivnit jejich základní onemocnění (např. kardiovaskulární). Před zahájením 
léčby pacientů s významným rizikem městnavého srdečního selhání je nutno zvážit zhodno-
cení srdečních funkcí; je třeba léčit srdeční selhání a optimalizovat funkci srdce. U pacientů 
s hypokalemií bylo pozorováno prodloužení QT intervalu v souvislosti s léčbou přípravkem 
ZYTIGA®. Vyvine-li se u pacientů kdykoli během léčby závažná hepatotoxicita (ALT odpovída-
jící 20 násobku horní hranice normálu), je nutno léčbu ukončit. Vyvine-li se u pacientů během 
léčby hepatotoxicita (ALT nebo AST nad 5násobek horní hranice normálu), je nutno léčbu pře-
rušit a léčbu obnovit až po návratu jaterních testů k výchozímu stavu sníženou dávkou 500 
mg denně. Objeví-li se hepatotoxicita i u snížené dávky 500 mg denně, má být léčba ukonče-
na. Během postmarketingového sledování byly vzácně hlášeny případy akutního selhání jater 
a fulminantní hepatitidy, některé s fatálními následky. Podávání přípravku ZYTIGA® v kombina-
ci s glukokortikoidy může zhoršovat sníženou kostní denzitu a zvyšovat hyperglykemii. Ten-
to léčivý přípravek obsahuje laktózu. SPECIÁLNÍ SKUPINY PACIENTŮ: U pacientů se středně 
těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třídy B) je nutno důkladně zvážit podání přípravku 
ZYTIGA®, u pacientů s těžkou poruchou jater (Child-Pugh třídy C) se přípravek ZYTIGA® nesmí 
podávat. U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky, doporučuje se však 
opatrnost. Neexistuje žádné relevantní použití tohoto léčivého přípravku u pediatrické po-
pulace, protože u dětí a mladistvých se karcinom prostaty nevyskytuje. INTERAKCE: Podání 
s jídlem významně zvyšuje absorpci abirateron-acetátu. Opatrnost je nutná při současném po-
dávání přípravku ZYTIGA® s léčivými přípravky aktivovanými nebo metabolizovanými CYP2D6. 
Podle údajů in vitro je ZYTIGA® substrátem CYP3A4. Během léčby je nutno se vyvarovat po-
dávání silných induktorů CYP3A4 nebo je používat s opatrností. Pokud se ZYTIGA® kombinuje 
s léky eliminovanými CYP2C8, je nutno monitorovat projevy toxicity těchto léků. Je doporu-
čena opatrnost, pokud je přípravek ZYTIGA® užíván spolu s léčivými přípravky, které prodlu-

žují interval QT nebo s léčivými přípravky, které mohou indukovat Torsade de pointes. Užívání 
spironolaktonu s přípravkem ZYTIGA® se nedoporučuje z důvodu schopnosti spironolaktonu 
vázat se na adrogenní receptor s možností zvyšovat hladiny PSA (prostatický specifi cký anti-
gen). Pro úplnou informaci čtěte, prosím, poslední verzi Souhrnu údajů o přípravku (SPC) pro 
lék ZYTIGA®. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Neexistují údaje o podání přípravku ZYTIGA® v těho-
tenství, tento přípravek není určen ženám v plodném věku. Stejné platí i pro kojící ženy. Stu-
die u zvířat ukázaly reprodukční toxicitu, při sexuální aktivitě s ženou v plodném věku je třeba 
použít kondom a další účinnou antikoncepci. ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHO-
VAT STROJE: ZYTIGA® nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo ob-
sluhovat stroje. Nežádoucí účinky: V analýze nežádoucích účinků složených studií fáze 3 s pří-
pravkem ZYTIGA® byly nežádoucími účinky pozorovanými u ≥ 10 % pacientů periferní otok, 
hypokalemie, hypertenze, infekce močových cest a zvýšení alaninaminotransferázy a/nebo 
zvýšení aspartátaminotransferázy. Další závažné nežádoucí účinky zahrnují srdeční onemoc-
nění, hepatotoxicitu, zlomeniny a alergickou alveolitidou. Kompletní přehled nežádoucích 
účinků je uveden v Souhrnu údajů o přípravku (SPC). PŘEDÁVKOVÁNÍ: V případě předávko-
vání je nutno ukončit podávání a zahájit monitoraci arytmií, kalemie, příznaků retence tekutin 
a jaterních funkcí. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvlášt-
ní podmínky uchovávání. Doba použitelnosti 2 roky. VELIKOST BALENÍ: ZYTIGA® 250 mg 
tablety: každé balení obsahuje 1 lahvičku obsahující 120 tablet. ZYTIGA® 500 mg potahované 
tablety: 1 krabička obsahuje 56, resp. 60 potahovaných tablet. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE 
ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 
Beerse, Belgie REGISTRAČNÍ ČÍSLA: EU/1/11/714/001, EU/1/11/714/002, EU/1/11/714/003 PO-
SLEDNÍ REVIZE TEXTU: 28. srpna 2019 VÝDEJ A ÚHRADA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU: Výdej 
přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen v rámci veřejného zdravotního pojištění. 
Léčivý přípravek je vázán na lékařský předpis a hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Po-
drobné informace najdete v Souhrnu údajů o přípravku, v písemné informaci pro uživatele 
nebo na adrese: JANSSEN-CILAG s. r. o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice, 
Česká republika.
 *Prosím, všimněte si změny ve zkrácené informaci o přípravku.

*Statisticky signifi kantní prodloužení celkového přežití s přípravkem ZYTIGA® plus prednison 
ve srovnání s prednisonem samostatně u mCRPC pacientů v post-ADTi v post-chemo indi-
kaci a statisticky signifi kantní prodloužení celkového přežití v indikaci nově diagnostikova-
ný vysoce rizikový metastatický hormonálně senzitivní karcinom prostaty pro kombinaci 
ZYTIGA® plus prednison a ADT oproti ADT samostatně.1

mCRPC = metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty; VR mHSPC = vysoce rizikový
metastatický hormonálně senzitivní karcinom prostaty;
ADT = androgen deprivační terapie

Reference: 1. ZYTIGA® 250  mg tablety, ZYTIGA® 500 mg potahované tablety – Souhrn údajů 
o přípravku, Janssen Cilag s. r. o., únor 2019  2. Ryan CJ, et al. Lancet Oncol. 2015; 16: 152–60
 3. Fizazi K, et al. Lancet Oncol. 2012; 13: 983–92 4. Fizazi K, et al. N Engl J Med 2017; 377: 352–60
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DŮVĚRA 
ZALOŽENÁ 
NA SÍLE

Přípravek IBRANCE® je indikován k léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického HR+/HER2- karcinomu prsu:1
• v kombinaci s AI
• v kombinaci s fulvestrantem u pacientek, které předtím užívaly HT
U pre- a peri-menopauzálních pacientek by měla být HT kombinována s agonistou LHRH

AI = inhibitor aromatázy; CI = interval spolehlivosti; HR = míra rizika; HR+/HER2- = pozitivní pro hormonální receptor, negativní pro receptor lidského epidermálního 
růstového faktoru; HT = hormonální terapie; LHRH = hormon uvolňující luteinizační hormon; mBC = metastatický karcinom prsu; mPFS = medián přežití bez 
progrese.

Literatura: 1. IBRANCE® – Souhrn údajů o přípravku (SPC). 2. Rugo HS, et al. Breast Cancer Research and Treatment (2019) 174:719–729.
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Přípravek IBRANCE®  
v kombinaci s letrozolem  
prodloužil mPFS ve srovnání  
se samotným letrozolem v 1. linii léčby  
HR+/HER2- mBC o 13,1 měsíce  
na celkových 27,6 měsíce
(n=666; HR=0,56; 95%CI: 0,46-0,69; p<0,0001)2

Jediným monitoringem vyžadovaným dle SPC 
vždy u všech pacientek je pravidelná kontrola 
krevního obrazu*1

*Na základě individuální odpovědi a zdravotního stavu každé 
pacientky mohou být vyžadovány další kontroly1

  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.

Zkrácená informace o přípravku: IBRANCE® 125 mg, 100 mg, 75 mg tvrdé tobolky. Složení: palbociclibum odpovídající 125 mg, 100 mg, 75 mg palbociklibu v jedné tvrdé tobolce; pomocné látky se známým 
účinkem: monohydrát laktózy 93 mg, 74 mg resp. 56 mg; a další pomocné látky. Indikace: Přípravek Ibrance je indikován k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu prsu s pozitivním hormonálním 
receptorem (HR) a negativním receptorem lidského epidermálního růstového faktoru typu 2 (HER2) a to v kombinaci s inhibitory aromatázy, nebo v kombinaci s fulvestrantem u žen, které předtím užívaly hormonální 
léčbu. U pre- nebo perimenopauzálních žen je třeba endokrinní léčbu kombinovat s agonistou hormonu uvolňujícího luteinizační hormon. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka je 125 mg palbociklibu jednou 
denně po dobu 21 po sobě jdoucích dnů následovaná 7denní přestávkou v léčbě (režim 3/1), což představuje kompletní cyklus 28 dnů. Na základě individuální bezpečnosti a snášenlivosti je přípustné snížení dávky 
na 100 mg nebo 75 mg jednou denně. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Užívání přípravků obsahujících třezalku tečkovanou. Zvláštní upozornění: *U pre/perime-
nopauzálných žen, kterým je podáván přípravek Ibrance v kombinaci s inhibitorem aromatázy, je nutná ablace ovarií nebo suprese agonistou LHRH. Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem byl u pre/perimenopauzálních 
žen sledován pouze při současném podání LHRH agonisty. U pacientů léčených přípravkem IBRANCE v kombinaci s endokrinní léčbou se může vyskytnout těžké, život ohrožující nebo fatální ILD a/nebo pneumonitida. 
Přípravek Ibrance nesmí být podávat pacientům s viscerální krizí. U pacientů s neutropenií stupně 3 nebo 4 se doporučuje přerušení podávání dávky, snížení dávky nebo odložení zahájení léčebných cyklů. Pacienty je 
třeba sledovat, zda nejeví známky a příznaky infekce, a léčit je vhodným způsobem. Podávat s opatrností u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater a/nebo ledvin. Vyhnout se souběžnému podávání 
se silnými induktory/inhibitory CYP3A Interakce: silné inhibitory/induktory CYP3A. Fertilita, těhotenství a kojení: Pacienti ve fertilním věku musí během užívání přípravku IBRANCE používat vysoce účinnou metodu 
antikoncepce. U zvířat prokázána reprodukční toxicita. Není známo, zda se palbociklib vylučuje do lidského mateřského mléka, kojení má být během léčby přerušeno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: 
Má minimální vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Může způsobovat únavu, proto je nutná zvýšená opatrnost. Nežádoucí účinky: *Nejčastější (≥ 20 %) nežádoucí účinky jakéhokoli stupně hlášené u pacientů 
dostávajících palbociklib v randomizovaných klinických studiích byly neutropenie, infekce, leukopenie, únava, nauzea, stomatitida, anémie, průjem, alopecie a trombocytopenie. Nejčastější (≥ 2 %) nežádoucí účinky 
stupně ≥ 3 byly neutropenie, leukopenie, infekce, anémie, zvýšená aspartátaminotransferáza (AST), únava a zvýšená alaninaminotransferáza (ALT). Předávkování: Může se objevit jak gastrointestinální toxicita (např. 
nauzea, zvracení), tak i hematologická toxicita (např. neutropenie) a je třeba poskytnout obecnou podpůrnou léčbu. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Balení: Papírová krabička se 3 blistry (1 PVC/PCTFE/PVC/
Al blistr obsahuje 7 tvrdých tobolek) nebo HDPE lahvička obsahující 21 tvrdých tobolek. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgie. 
Registrační číslo: EU/1/16/1147/001-009. Datum poslední revize textu: 19.11.2019. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Před předepsáním se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku. 

Souhrnné informace o přípravku jsou k dispozici na adrese:
Pfizer PFE, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: 283 004 111, fax: 251 610 270, www.pfizer.cz.

Pro pacientky s HR+/HER2- mBC

Uprava inzeratu_26729.4.indd   1 07.01.2020   11:40:43
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SLOVO ÚVODEM

slavíme vstup kolokvia PragueONCO do druhé-
ho desetiletí existence! Krátce rozeberu tři dob-
ré zprávy skryté v první větě. Tedy zaprvé: oslava 
je vždy prima. Znamená to, že se jedná o něco, 
co považujeme za důležité, užitečné a nám blíz-
ké. Druhým vzkazem je věk oslavence. Vstup 
do druhého decennia už je docela dlouhá doba, 
naznačující, že oslavence musíme začít brát 
docela vážně. Tím spíš, když vidíme, že osla-
vujeme fenomén nejen trvající, ale také velmi 
slušně se rozvíjející a, řekněme, provázený stále 
narůstajícím počtem „slavících“. Tedy v případě 
vědeckého setkání měřeno jak počtem vlast-
ních účastníků, tak i institucí, lékařských fakult, 
nemocnic a odborných společností, konferenci 
udělujících záštitu. Nu a teď k tomu zatřetí. To 
bude trošku delší. PragueONCO dalo vznik ne-
jen pravidelně replikovanému oblastnímu se-
tkání profesionálů jednoho oboru. Ani to by sice 
nebylo málo, nicméně toto kolokvium se stalo 
součástí tuzemské onkologické kultury a obce 
pro svou širší a  postupně úspěšně naplňova-
nou ambici. Stalo se spolu s  partnerskými Br-
něnskými onkologickými dny nejvýznamnější 
konferencí, aktivně budovanou jako průnik kli-
nické a akademické onkologie v naší republice 
a jako setkání lékařských i nelékařských profesí 
zapojených do boje s nádorovými onemocnění-
mi: od základního a translačního výzkumu přes 
klinické studie rozšiřující arzenál medicínských 
intervencí až po  vlastní „exekutivní“ klinickou 
komponentu se všemi jejími profesemi. 

Zkrátka, odborný koncept a  dynamika vlast-
ní „dramaturgie“ konference reflektuje reálné 
potřeby naší onkologické obce. Ale ještě tu je 
jeden komunikační rozměr kolokvia. Jeho in-
ternacionalizační ambice. Klinická medicína, 
a  tím spíše její biomedicínský vědecký motor, 
dnes nemají geografické hranice. Setkáváme 
se se zahraničními kolegy, naši odchovanci jsou 
úspěšní na pracovištích v celém světě a poprav-
dě vlastně již ani hranice nevnímáme (přičemž 
my starší, co pamatujeme nedůstojnost mi-
nulého režimu a  jeho dopad na  ty, kteří s ním 
„nebyli v partě“, tuto samozřejmost ještě občas 
vnímáme jako privilegium).

PragueONCO se rozvíjí a vsadím se, že se ještě 
dále směrem ke  své „zletilosti“ rozvíjet bude. 
Příležitost vidím v dalším rozšíření počtu před-
nášejících ze zahraničí. Jsem přesvědčen, že ča-
sem se naše mezioborové kolokvium stane kon-
ferencí mezinárodní se vším všudy. Tedy včetně 
angličtiny jako jednacího jazyka. Určitě na to má 
před sebou další úspěšné ročníky. A  čím dříve 
to stihne, tím lépe. A přeji mu, řekněme, dalších 
pár desítek ročníků…

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan 1. LF UK v Praze
E-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, 
VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
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Motto:
„Precizní medicína znamená konec pregeno-
mické a začátek genomické éry v onkologii.“

Šest zásadních událostí poslední doby drama-
ticky ovlivňuje a v budoucnosti bude stále více 
ovlivňovat možnosti onkologické léčby: 

1. Plošná implementace nových biotechnologií 
(NGS) umožní významně zpřesnit předpověď 
rizika relapsu (prognostické faktory) časných 
stadií onemocnění a  předpovědět účinnost 
vybrané léčby (prediktivní faktory).

2. Molekulární identifikace rozdílů dříve mor-
fologicky téměř identických nádorů povede 
k  reklasifikaci nádorových onemocnění a  ex-
panzivnímu nárůstu nových klinicko-moleku-
lárně patologických jednotek. Každý nádor je 
molekulárně unikátní, a  tak se pojem vzác-
ný nádor ve vztahu k  léčbě stane obsoletním 
a zůstane mu pouze epidemiologický význam.

3. K dispozici budou „stovky“ nových cílených 
léků, které mohou přímo zasáhnout signální 
struktury podílející se na  onkogenezi. Při vol-
bě léčby se tak otevře prostor pro molekulární 
informatiku a aplikovanou umělou inteligenci.

4. Dojde k  průlomovému nárůstu systémové 
léčby (tumor-agnostické) na principu cíleného 
protinádorového účinku pro každý lék podle 
geneticky rozpoznaných molekulárních (omic-
kých) aberací nezávisle na lokalizaci primární-

ho nádoru. Pacienti s nádory, které mají stejné 
genetické změny, dostanou léky cílené na da-
nou změnu, nezávisle na typu nádoru. 

5. Skončí éra necílené „paliativní“ imunotera-
pie „checkpoint inhibitory“ ve  prospěch pre-
cizní cílené „kurativní“ imunoterapie. Cesta 
povede ke  kombinaci imunoprediktorů nejen 
pro účinnost, ale i pro předpověď rizika nežá-
doucích účinků. 

6. Odbornost klinického onkologa je a bude sjed-
nocujícím prvkem i  při nárůstu indivi duálních 
„řešení“ a  nepostradatelnosti multidisciplinár-
ních týmů. Klinická onkologie nespěje k  řešení 
ve smyslu atomizace oboru. Jediným neodvrat-
ným fenoménem je oddělený rozvoj „preventiv-
ní“ a  „terapeutické“ onkologie při exponenciál-
ním nárůstu medicínských informací. 

ÚVOD
Molekulární identifikace signálních struktur 
jako předpoklad rozvoje precizní léčby
Nádorová onemocnění jsou jedním z  nejběž-
nějších a zároveň nejzávažnějších onemocnění 
známých v klinické medicíně. Statistika ukazu-
je, že nějaká forma nádorového onemocnění 
postihne více než třetinu populace a  způsobí 
více než 20 % všech úmrtí. Ve vyspělých zemích 
představuje léčba nádorových chorob více než 
20 % výdajů za  lékařskou péči. Jedině indivi-
dualizace léčby může vést k  redukci nákladů 
na  léčbu eliminací neúčinných a  „toxických“ 
terapeutických postupů. Budoucností onko-

ONKOLOGIE NA 
ROZCESTÍ, 
NEBO NAOPAK?

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

EDITORIAL
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logie je adresný přístup ke  každému nemoc-
nému a individualizace léčby s respektováním 
jedinečných znaků nádorového onemocnění 
i hostitele nemoci. Onkologická systémová léč-
ba byla ve svých počátcích založena na empirii 
a postupné rozpoznávání všech na molekulár-
ní úrovni probíhajících procesů umožnilo se-
lektivní léčbu cíleným zásahem klíčových ná-
dorových signálních struktur. Chemoterapie 
byla první systémovou modalitou s  prokáza-
ným protinádorovým účinkem cíleným na dě-
lící se nádorové buňky. Klinické využití cílené 
bioregulační léčby bylo zahájeno v  sedmde-
sátých letech minulého století po  identifikaci 
hormonálních receptorů a  následně cíleného 
klinického použití tamoxifenu. Akceleraci pre-
klinického výzkumu a  klinické aplikace cílené 
onkologické léčby pomocí především mono-
klonálních protilátek a  tyrosinkinázových in-
hibitorů lze dát do  časové souvislosti s  pře-
čtením lidského genomu. Největší překážkou 
úzce specifické cílené léčby je heterogenita 
nádorových populací v  místě i  v  čase. Preciz-
ní imunoterapie inhibitory kontrolních bodů 
imunitní reakce („checkpoint inhibitory“) je 
možná jednou z cest, jak tuto překážku obejít 
odblokováním nádorem paralyzovaného imu-
nitního systému a  navozením na  heterogeni-
tě nezávislého protinádorového efektu, což se 

ale neobejde bez součinnosti dalších modalit 
(chemoterapie, radioterapie…).

Precizní, nebo personalizovaná onkologie?
Znalost biologického chování nádorových one-
mocnění na  úrovni genů, proteinů a  dalších 
signálních molekul změnila vnímání a přístup 
onkologů při volbě léčebného postupu. Skon-
čila doba stejné léčby pro všechny nemocné 
ve  stejném klinickém stadiu se stejným mor-
fologickým typem nádoru ve  stejné primární 
lokalizaci. Rozpoznaná molekulární heteroge-
nita nádorové nemoci a heterogenita hostitelů 
nemoci vedla ke  změně konceptu onkologic-
ké léčby. Nový směr onkologické péče vede 
cestou personalizované a  precizní onkologie. 
Personalizovaná onkologie znamená léčbu při-
způsobenou charakteristice nemocného („ad-
resná léčba“) vycházející z filozofie jedinečnosti 
každého pacienta. Personalizovaný přístup je 
pojem historicky starší. Již Hippokrates prohlá-
sil: „Je mnohem důležitější vědět, jaký člověk 
nemoc má, než jakou nemoc člověk má.“ Klí-
čem ke  správné léčbě je správně vybraný pa-
cient. Precizní onkologie spočívá v individuali-
zaci léčby pro každého nemocného a pro každý 
nádor („léčba na míru“) na základě molekulární 
(genové/omické) charakteristiky nádorové cho-
roby a  genové výbavy každého pacienta. Pre-

Předsednictvo Hlavní lékařské sekce při slavnostním zahájení PragueONCO 2019, zleva:
prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., MUDr. A Šteflová, Ph.D., MPH, prof. MUDr. D. Feltl, Ph.D., MBA,
prof. MUDr. A. Šedo, DrSc., doc. MUDr. J. Prausová, Ph.D., MBA, MUDr. J. Bříza, CSc., MBA, prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc.,
prof. MUDr. J. Petera, Ph.D., prof. MUDr. R. Vyzula, CSc., a prof. MUDr. S. Špánik, CSc.
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cizní medicína umožňuje vybrat léčbu pro ka-
ždého pacienta na bázi genomiky, biomarkerů 
a molekulárního fenotypu. Precizní onkologic-
ká léčba je jediná cesta, jak dosáhnout nejlepší 
léčebné odpovědi a  minimalizovat nežádoucí 
účinky. Personalizovaná a  precizní onkologie 
je jedinou zárukou ukončení „necíleného po-
dávání cílené léčby“. Termíny charakterizující 
precizní (precision) a  personalizovanou nebo 
individualizovanou medicínu se svým obsa-
hem překrývají a v odborné literatuře se jejich 
použití často zaměňuje. Personalizovaná medi-
cína odráží kromě nádorové heterogenity he-
terogenitu hostitele. Pojem precizní medicína 
více vyjadřuje nový aspekt léčby a úzce souvisí 
s  ukončením pregenomické éry a  nástupem 
éry genomické (pozn. výstižněji – omické éry). 
V pregenomické éře byla nádorová onemocně-
ní klasifikována na základě primární lokalizace 
nádoru a  histologie. Pojem precizní medicína 
je odrazem genomického „pohledu“ na nádo-
rová onemocnění jak v diagnostice, tak terapii. 
Dříve morfologicky stejné nádory (podle optic-
kého mikroskopu) jsou z molekulárního pohle-
du odlišné (podle molekulárního mikroskopu) 
a mohou též odlišně reagovat na stejnou léč-
bu. Každý zhoubný nádor je genomicky (omic-
ky) unikátní a teoreticky každý nádor vyžaduje 
unikátní léčbu. V nadcházející genomické éře 
povede molekulární identifikace rozdílů dříve 
morfologicky téměř identických nádorů k  re-
klasifikaci nádorových onemocnění a  expan-
zivnímu nárůstu nových klinicko-molekulárně 
patologických jednotek).

Dosavadní (pregenomické) dělení nádorových 
onemocnění vychází převážně z  anatomické 
lokalizace primárního nádoru (karcinomy prsu, 
plic, prostaty apod.). V onkologickém povědo-
mí bylo dlouhodobě zafixováno, že výběr léčby 
(pravděpodobnost léčebné odpovědi) u  epi-
teliálních nádorů ovlivňuje primární lokalizaci 
nádoru, a  tak karcinomy rozdílné primární lo-
kalizace mohou reagovat rozdílně na  stejnou 
léčbu. Zavedení molekulární predikce pomocí 
NGS (genomická éra) umožnilo nový pohled 
na cílenou léčbu, neboť většina molekulárních 
aberací není vázána na primární lokalizaci ná-
doru a nádory různé primární lokalizace mohou 
obsahovat obdobné aberace (např. c-erbB2 
amplifikace může být přítomna kromě karci-

nomů prsu též u karcinomů žaludku, ale i u kar-
cinomů tlustého střeva a plic). Precizní léčeb-
ná strategie neznamená pouze vybrat správný 
lék ve  správné dávce pro správného pacienta 
ve správnou dobu, ale též inovativní použití no-
vých léků v inovativní indikaci. Až u 30 až 40 % 
nemocných je možné v současnosti na podkla-
dě genomického testování (NGS) identifikovat 
aktivační řídící aberace, pro které je možné na-
lézt odpovídající terčovou terapii. 

JAK DÁL?
Genomicky řízená precizní medicína vstoupila 
do  klinické praxe, ale je zatím ve  fázi klinické 
stagnace spíše než akcelerace. Stagnaci geno-
mické medicíny odráží relativně nízký počet 
rutinně používaných molekulárních prediktorů 
(EGFR/ALK/ROS1 pro NSCLC, BRAF pro maligní 
melanom, ERBB2 pro karcinomy prsu, žaludku 
a GEJ. KIT pro GIST, PDGFRB pro dermatofibro-
sarkoma protuberans, BRCA 1 a BRCA 2 pro kar-
cinomy ovaria a pankreatu) včetně negativních 
prediktorů (KRAS, NRAS, BRAF pro kolorektální 
karcinomy), pomineme-li standardní hormo-
nální prediktory (ER, PgR). Současné klinické 
portofolio (pozn. – nereflektuje stav úhrady) 
je v tabulce č. 1. Cíl léčit každý nádor unikátně 
zatím nepřekročil hranice klinického výzkumu. 
V současnosti již dochází k selekci klinicko-mo-
lekulárně patologických podskupin nádorů 
v  kontextu molekulárních aberací, prognózy 
a odpovědi na léčbu s předpokladem nejvyšší 
pravděpodobnosti léčebné odpovědi na  cíle-
nou léčbu (př. EBRB2 neg., ER neg., PgR neg. 
karcinomy prsu / EGFR neg., ALK neg., PD-L1 
poz., NSCLC/RAS neg., BRAF poz. karcinomy 
kolorekta, MSI high karcinomy pankreatu).

Neprovedení molekulárního vyšetření může 
nemocného poškodit. Příkladem jsou ne-
malobuněčné plicní karcinomy, kde se výběr 
správné léčby neobejde bez molekulární sub-
klasifikace (EGFR mutace, ALK, ROS a  další). 
Neznalost přítomné aberace může nemoc-
nému významně ubrat šanci na  dlouhodobé 
přežití. Výskyt některých aberací je relativně 
omezený (př. ALK fúze < 5 %), ale efekt terčo-
vé léčby je u této precizně definované aberace 
dramaticky lepší ve  srovnání s  nádory, u  kte-
rých nebyla molekulární aberace detekována. 
Paralelně s molekulárními aberacemi přibývají 
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cílené terčové léky. Výčet potenciálně využitel-
ných aberací u nemalobuněčných plicních kar-
cinomů a jejich poměrné zastoupení naleznete 
v tabulce č. 2. 

Precizní tumor-agnostická terapie
Precizní tumor-agnostická terapie je systé-
mová léčba jakéhokoliv zhoubného nádoru, 
nezávisle na  primární lokalizaci nebo typu 
tkáně, ze které nádor pochází. Pacienti s ná-
dory, které mají stejné genetické změny, 
dostanou léky cílené na  danou změnu, ne-
závisle na  typu nádoru. Počátkem 21. století 
se ve vědecké literatuře, zabývající se neuro-
vědou a  psychologií, začal objevovat termín 
agnostic ve smyslu nelokalizovatelný. V tech-
nické, počítačové a  marketingové literatuře 
ve  stejné době získalo slovo agnostický vý-
znam nezávislý či univerzální. Termín agnos-

ticismus vznikl spojením řeckého záporu 
ἀ- se slovem γνῶσις (gnósis = poznání), á-gnósis 
tedy znamená nemožnost poznání: nepozna-
telnost. Do onkologie byl zaveden pojem tu-
mor-agnostické terapie, který vychází z  his-
tologické nerozpoznatelnosti molekulárních 
aberací. Patří do  cílené terčové léčby a  týká 
se hlavně nádorů s výskytem specif ické mo-
lekulární aberace, která je terčem selektivně 
působícího léku a zároveň prediktorem jeho 
účinnosti. Terčová tumor-agnostická léčba se 
neužívá pouze u  nádorů s  histologicky a  kli-
nicky nerozpoznaným primárním ložiskem, 
ale zejména u  nádorů s  výskytem vzácných 
„neobvyklých“ aberací i u histologicky a lokali-
začně def inovaných nádorů – většinou po se-
lhání léčby standardní. Příkladem je ERBB2 
amplif ikace u  kolorektálních nebo plicních 
karcinomů, která je signálem účinnosti anti-

Aberace Diagnóza Cílená léčba

ABL 1 mutace leukemie imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib

ALK fúze NSCLC krizotinib, ceritinib, alektinib, lorlatinib, brigatinib

BRAF mutace melanom, NSCLC, karcinom štítné 
žlázy, kolorektální karcinom

vemurafenib, dabrafenib, enkorafenib, trametinib, 
kobimetinib, binimetinib

BRCA ½ mutace karcinom ovaria, prsu, pankreatu olaparib, niraparib, rukaparib, talazoparib

ERBB2 ampl karcinom prsu, žaludku, kolorektální 
karcinomy

trastuzumab, pertuzumab, T-DM1, lapatinib,
neratinib

FGFR fúze karcinom močového měchýře erdafitinib

FLT3 mutace leukemie midostaurin, giltentinib

IDH ½ mutace leukemie ivozidenib, enazidenib

KIT mutace GIST imatinib, sunitinib, regorafenib, sorafenib

RAS wt kolorektální karcinom cetuximab, panitumumab

MET ampl NSCLC, renální karcinom krizotinib, kabozantinib

NTRK 1/2/3 fúze všechny solidní nádory larotrektinib, entrektinib

PDGFRA/PDGBFB fúze leukemie, sarkomy imatinib,dasatinib

PIK3CA mutace karcinom prsu alpelisib

ROS1 fúze NSCLC krizotinib

TSC ½ mutace mozkové nádory everolimus

Zdroj: podle Diensmanna, ESMO 2019 

Tabulka č. 1: Genomická léčba „schválená“ pro klinickou praxi  
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-HER2 léčby. Kromě terčové agnostické léčby 
existuje též tumor-agnostická imunoterapie 
checkpoint inhibitory (viz následující text). 
K  průlomu tumor-agnostické léčby došlo 
v listopadu 2018, kdy byl americkým Úřadem 
pro kontrolu potravin a léčiv zaregistrován la-
rotrektinib k  léčbě solidních karcinomů bez 
ohledu na primární lokalizaci nádoru. 

Precizní imunoterapie, nebo tumor-agnostická 
imunoterapie?
Přesná (precizní) imunoterapie je zatím iluzor-
ní. Imunoterapie je sice účinná napříč solidní-
mi nádory, ale hrdlo účinnosti je poměrně úzké 
a léčebné odpovědi lze dosáhnout jen u 20–25 % 
léčených pacientů. Širší hrdlo účinnosti je u nej-
více imunogenních nádorů, jako jsou maligní 
melanomy, renální a plicní karcinomy. Limitací 
této inovované terapeutické modality je absen-
ce prediktivních biomarkerů a imunomarkerů, 
které jsou nezbytné pro zúžení terapeu tického 

hrdla při výběru nemocných. Chybění pre-
cizní imunoterapie nevylučuje možnost 
tumor-agnostické imunoterapie. Příkladem 
tumor-agnostického přístupu k  imunoterapii 
je pembrolizumab (a  následně nivolumab), 
který byl v roce 2017 uvolněn ke klinickému po-
užití v USA u mikrosatelitově nestabilních kar-
cinomů jakékoliv lokalizace v celém zažívacím 
traktu. Indikační kritéria jsou v tabulce č. 3.

ZÁVĚREM
Je onkologie na rozcestí, nebo naopak?
Všechny uvedené změny k přístupu k léčbě se 
promítají do extrémní informační zátěže klinic-
kých onkologů na  všech úrovních. Exponen-
ciální nárůst nových informací zdánlivě vysta-
vuje klinického onkologa k  jejich uplatňování 
v relativně omezeném poli působnosti, obdob-
ně jako v  jiných interních oborech ( kardiolog, 
diabetolog, gastroenterolog, nefrolog…), a  lo-
gicky by mohl vést k užší informačně klinicky 

Gen Typ aberace Poměrné zastoupení 

AKT1 mutace 1 %

ALK přestavba 3–7 %

BRAF mutace 1–3 %

DDR2 mutace 4 %

EGFR1 mutace 10–35 %

FGFR1 amplifikace 20 %

HER2 mutace 2–4 %

KRAS mutace 15–25 %

MEK1 mutace 1 %

MET amplifikace 2–4 %

NRAS mutace 1 %

NTRK přestavba 1 %

PIK3CA mutace 1–3 %

PTEN mutace 4–8 %

RET přestavba 1 %

ROS1 přestavba 1 %

Zdroj: archiv autora

Tabulka č. 2: Výčet potenciálně využitelných aberací u nemalobuněčných plicních karcinomů 
a jejich poměrné zastoupení
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zvládnutelné superspecializaci podle modalit 
(specialista na  imunoterapii, terčovou léčbu...) 
nebo podle diagnóz (onkolog se zaměřením 
na  problematiku karcinomů prsu, plic, gast-
rointestinálního traktu, kůže, uropoetického 
ústrojí a další). Roztříštění oboru klinické onko-
logie není správnou cestou:

Odbornost klinického onkologa je a  bude 
sjednocujícím prvkem i  při nárůstu indivi-
duálních „řešení“. Vzroste nepostradatelnost 
a  zodpovědnost funkčních multidisciplinár-
ních týmů. Klinická onkologie nespěje k  ře-
šení ve  smyslu atomizace oboru. Jediným 
neodvratným fenoménem je oddělený rozvoj 
„preventivní“ a  „terapeutické“ onkologie při 
exponenciálním nárůstu nových diagnostic-
ko-terapeutických medicínských informací. 

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN, Praha
Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 
Praha
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EDITORIAL

pembrolizumab (anti-PD-1)

• u všech inoperabilních nebo metastatických MSI-H/MMR deficitních solidních tumorů 
(u dospělých a dětí, kteří progredovali na předchozí léčbě) bez jiných uspokojujících 
léčebných možností

• u všech MSI-H/MMR deficitních KRK po progresi na léčbě fluoropyrimidinem, 
oxaliplatinou a irinotekanem 

• pokročilý nebo metastatický PD-L1+ (CPS ≥ 1) adenokarcinom žaludku nebo GEJ po 
dvou a více liniích předchozí léčby režimem s fluoropyrimidinem či platinou a s HER2 
cílenou léčbou, pokud je indikováno

nivolumab (anti-PD-1)

• u všech MSI-H nebo MMR deficitních KRK po progresi na léčbě fluoropyrimidinem, 
oxaliplatinou a irinotekanem 

• hepatocelulární karcinom předléčený sorafenibem

Zdroj: archiv autora

Tabulka č. 3: Indikační kritéria



PragueONCO Journal  |  Leden 2020 13

SOTIO je česká biotechnologická společnost, jejímž 
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Společnost vyvíjí nové přípravky zaměřené na léčbu 
nádorových onemocnění s cílem významně zlepšit 
a zpřístupnit možnosti této léčby pacientům.

SOTIO a. s.
Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7
T: (+420) 224 175 111
sotio@sotio.com
www.sotio.com

Biotechnologická společnost SOTIO 
vyvíjí léčivé přípravky na bázi 
aktivní buněčné imunoterapie 
(ACI) pro pacienty s karcinomem 
prostaty, vaječníků a plic. Terapie 
se vyrábí pro každého pacienta 
individuálně a využívá dendritické 
buňky vypěstované z monocytů 
odebraných z pacientovy krve 
k vyvolání imunitní odpovědi proti 
nádorovým antigenům.

SOTIO ověřuje bezpečnost a účinnost svých 
produktů DCVAC v rámci řady klinických 
hodnocení fáze I až III. Spolupracuje také 
se švýcarskou NBE-Therapeutics na vývoji nových 
protinádorových přípravků na bázi konjugátu 
protilátky a léku (ADC), s francouzskou Cytune 
Pharma na vývoji nových imunoterapeutik 
na základě Interleukinu 15 (IL-15) určených pro 
léčbu nádorových onemocnění či s německým 
LDC a Institutem Maxe Plancka na vývoji léčiv 
zaměřených na metabolismus nádorových buněk.
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ABSTRAKT 
Vďaka pokrokom v liečebných možnostiach do-
šlo k  zlepšeniu prognózy mnohých onkologic-
kých pacientov. Jedným z najväčších pokrokov 
v  liečbe nádorových ochorení je v  poslednom 
čase imunoterapia. Checkpoint inhibítory sa 
používajú v  stále väčšej skupine solídnych ná-
dorových ochorení a  ich použitie je pri niek-
torých diagnózach spojené s výrazným zlepše-
ním liečebných výsledkov a prognózy ochorení. 
V  súčasnosti sa imunoterapia používa hlavne 
v  liečbe malígneho melanómu, renálneho kar-
cinómu, karcinómu pľúc, nádorov hlavy a krku 
a karcinómu močového mechúra.

Problémom onkologických pacientov v  ge-
riatrickom veku je skutočnosť, že veľmi málo 
vieme o  ich optimálnom liečebnom postupe. 
Liečba geriatrických onkologických pacientov 
by sa mala začať odhadom dĺžky života, hodno-
tením celkového stavu a diskusiou o benefitoch 
a  rizikách liečby. V  roku 2018 boli publikované 
ASCO (American Society of Clinical Oncology) 
guidelines pre geriatrickú onkológiu. Cieľom 
bolo vytvoriť návod, ako hodnotiť a liečiť problé-
my geriatrických pacientov. Výsledky hodnote-
nia slúžia na  vytvorenie individuálneho liečeb-
ného plánu, ktorý možno podľa potreby upraviť 
v zmysle nižšej agresivity chirurgickej, radiačnej 
a systémovej liečby, a teda aj imunoterapie.

Kľúčové slová: imunoterapia, geriatrická 
onkológia

Zavedenie nových moderných vedeckých po-
znatkov do  bežnej klinickej praxe sa priaznivo 
odzrkadlilo v  zvyšovaní priemerného veku ži-
vota. Táto skutočnosť však priniesla aj narasta-
nie incidencie nádorových ochorení. Starnutie 
populácie je najväčšia výzva pre zdravotnícke 
a sociálne systémy a predstavuje vážny sociálny 
fenomén, ktorý si s určitosťou vyžiada i zmenu 

klinickej praxe. Podľa prognóz v  rokoch 2020 
– 2030 dôjde k nárastu populácie vo veku nad 
65 rokov o 73 %. Každý štvrtý človek bude patriť 
do  seniorskej vekovej kategórie. V  roku 2050 
budú žiť na svete takmer dve miliardy ľudí star-
ších ako 65 rokov. Približne 50 – 60 % malígnych 
nádorov sa objavuje v  populácii nad 65 rokov 
a  30 % vo veku nad 70 rokov.(1) Malígne ocho-
renia predstavujú aj v  treťom tisícročí jedno 
z  najčastejších a  najzložitejších ochorení, aké 
medicína pozná. Štatistické údaje ukazujú, že 
vo vyspelých krajinách ochorie na rakovinu viac 
než tretina obyvateľstva a asi 20 % ľudí tomuto 
ochorenia aj podľahne.(2 – 4)

Starnutie je zložitý biologický proces. Senium 
je charakterizované znížením funkčných ho-
meostatických rezerv. Toto obdobie býva spre-
vádzané geriatrickými syndrómami a  spojené 
s polymorbiditou rôznych chorôb, poruchou pa-
mäti, zhoršeným nutričným stavom, zníženou 
kvalitou života, limitáciou predpokladanej dĺžky 
života a  tiež zhoršeným sociálnym pohodlím. 
Pre liečbu je veľmi dôležité, aby sa vznik ocho-
renia diagnostikoval čo najskôr. Stratégia liečby 
sa musí plánovať tak, aby liečba bola prospešná 
nie len pre nádor, ale aj pre sprievodné ochore-
nia. Vyžaduje to veľa skúseností lekára, pretože 
je to oveľa zložitejšie ako liečba jednej choroby. 
Dôležité je určiť správny spôsob liečby podľa 
typu a  štádia ochorenia. U  seniorov je nutné 
prihliadať na  pridružené choroby, typ nádoru, 
rozsah choroby, výkonnostný stav a  tzv. kom-
plexné geriatrické hodnotenie (CGA).(39)

Dĺžka liečby rozhodne nezávisí od veku pacien-
ta, závisí hlavne od konkrétnej choroby a prie-
behu ochorenia. Dĺžka liečby nie je rozdielna, 
a dokonca aj niektoré liečebné stratégie sú rov-
naké ako u mladých ľudí, ale vtedy to musí byť 
pacient, ktorý nemá nijakú významnú komorbi-
ditu. Medzinárodne sa pracuje na tom, aby táto 

M. Wagnerová, H. Garanová

IMUNOTERAPIA V STAROBE
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kategória ľudí mala rovnako dobrú liečbu, ako 
sú liečení mladší pacienti. Seniori sa dožívajú 
oveľa vyššieho veku v dobrej kondícii, a tak majú 
aj možnosti kvalitnej liečby.(5 – 8)

Vďaka pokrokom v liečebných možnostiach do-
šlo k  zlepšeniu prognózy mnohých onkologic-
kých pacientov. Jedným z najväčších pokrokov 
v  liečbe nádorových ochorení je v  poslednom 

Malignita Liek Trial Liečebná odpoveď (%)

Melanoma; first-line treatment Pembrolizumab KEYNOTE-0065 32,9 – 33,7

Melanoma; first-line treatment Nivolumab CheckMate-0668 40

Lung cancer; PD-L1 ≥ 50 %; 
first-line treatment Pembrolizumab KEYNOTE-02410 44,8

Lung cancer; NSCLC; 
second-line treatment Pembrolizumab KEYNOTE-01011 18

Lung cancer; squamous NSCLC; 
second-line treatment Nivolumab CheckMate-01712 20

Lung cancer; nonsquamous NSCLC; 
second-line treatment Nivolumab CheckMate-05713 19

Lung cancer; NSCLC; 
second-line treatment Atezolizumab OAK14 14

Urothelial carcinoma; cisplatin ineligi-
ble; first-line treatment Pembrolizumab KEYNOTE-05215 24

Urothelial carcinoma; 
second-line treatment Pembrolizumab KEYNOTE-04516 21,1

Renal cell carcinoma; 
second-line treatment Nivolumab CheckMate-02517 25

Microsatellite instability-high cancers; 
beyond first-line treatment Pembrolizumab

KEYNOTE-1649 CRC: 27,9

KEYNOTE-1589 Non-CRC: 37,7

Microsatellite instability-
high colorectal cancer Nivolumab CheckMate-14218 31,1

Gastric cancer; 
third-line treatment Pembrolizumab KEYNOTE-05919 11,6

Advanced hepatocellular carcinoma; 
second-line treatment Nivolumab CheckMate-04020 20

Head and neck squamous cell cancer; 
second-line treatment Nivolumab CheckMate-14121 13,3

Hodgkin lymphoma; 
relapsed/refractory Pembrolizumab KEYNOTE-08722 69

Hodgkin lymphoma; 
relapsed/refractory Nivolumab CheckMate-20523 69

Zdroj: archív autoriek 

Tabulka č. 1: Prehľad liečebných odpovedí checkpoint inhibítormi pri vybraných klinických 
trialoch

REVIEW
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čase imunoterapia. Checkpoint inhibítory sa 
používajú v  stále väčšej skupine solídnych ná-
dorových ochorení a  ich použitie je pri niek-
torých diagnózach spojené s výrazným zlepše-
ním liečebných výsledkov a prognózy ochorení. 
V  súčasnosti sa imunoterapia používa hlavne 
v  liečbe malígneho melanómu, renálneho kar-
cinómu, karcinómu pľúc, nádorov hlavy a krku 
a karcinómu močového mechúra.(5, 6)

Liečba geriatrických onkologických pacientov 
by sa mala začať odhadom dĺžky života, hodno-
tením celkového stavu a diskusiou o benefitoch 
a rizikách liečby. Problémom onkologických pa-
cientov v  geriatrickom veku je skutočnosť, že 
veľmi málo vieme o ich optimálnom liečebnom 
postupe. V  roku 2018 boli publikované ASCO 
(American Society of Clinical Oncology) guide-
lines pre geriatrickú onkológiu. Cieľom bolo vy-
tvoriť návod, ako hodnotiť a liečiť problémy ge-
riatrických pacientov. Výsledky hodnotenia slúžia 
na vytvorenie individuálneho liečebného plánu, 
ktorý možno podľa potreby upraviť v zmysle niž-
šej agresivity chirurgickej, radiačnej a  systémo-
vej liečby, a teda aj imunoterapie.(26)

Protinádorový účinok imunoterapie je umožne-
ný zablokovaním imunosupresívneho pôsobe-
nia nádorových buniek proti tumor špecifickým 
T-bunkám, a tým obnovením bunkovej protiná-
dorovej imunitnej reakcie. Malígne nádory sú 
charakteristické vysokou mierou mutácií, ktoré 
vytvárajú nádorové špecifické antigény. Tie-
to antigény môžu byť rozpoznané imunitným 
systémom. Klinicky zistiteľné nádory už unikli 
imunitnému dohľadu, vytvárajú mikroprostre-
die, ktoré ich chráni pred imunitnou odpove-
ďou. Imunoterapiu možno rozdeliť na  pasívnu 
a aktívnu. Pasívna využíva vlastnú protinádoro-
vú imunitu pacienta – protinádorové protilátky, 
onkolytické vírusy. Aktívna aktivuje imunitný 
systém do výraznejšej reakcie proti nádoru, vak-
cíny, inhibítory checkpointov imunitných dráh.
(29, 41)

Prediktívne faktory imunoterapie zahŕňajú 
identifikáciu vybraných parametrov ochorenia, 
tzv. biomarkerov, ktoré by mali predpovedať be-
nefit individuálneho pacienta z  imunoterapie. 
Táto problematika sa neustále vyvíja a rieši a je 
veľmi komplikovaná. Odpoveď na  imunotera-

piu je individuálne rozdielna a aj hodnotenie zá-
beru imunoterapie má svoje špecifiká.

Funkcia imunitného systému v starobe je cha-
rakterizovaná imunitnou dysreguláciou na  ce-
lulárnej aj humorálnej úrovni. Vyšší vek prináša 
zníženie rezerv lymfocytov na  úrovni CD 4+ 
a  CD 8+ T-buniek, znižuje zásobu regulačných 
a  pamäťových T-buniek a  tiež celkovo navo-
dzuje proinflamatórny stav. Tieto zmeny zvyšujú 
vnímavosť na infekcie a navyše môžu zvýšiť rizi-
ko vzniku nádorov, ako sú lymfómy, pretože vek 
ovplyvňuje aj funkciu B-buniek. 

U geriatrických pacientov liečených imunotera-
piou pre melanóm sa ukázala znížená hladina 
tumor infiltrujúcich lymfocytov (TIL), čo pred-
stavuje horší priebeh ochorenia na úrovni pro-
gresie alebo DFS (disease free survival). Dnes 
už vieme, že osobité zmeny v  subsetoch peri-
férnych T-buniek pri pokročilých melanómoch 
a pľúcnych karcinómoch starých pacientov ne-
gatívne ovplyvňujú priebeh imunoterapie. Ne-
máme žiadne dáta o korelácii v subsete špeci-
fických T-buniek v  skupine krehkých starších 
pacientov a  liečebnej odpovedi na  imunotera-
piu. Aj v  trialoch o  imunoterapii ostávajú starí 
pacienti diskriminovaní aj naďalej. Zdá sa, že pa-
cienti v staršom veku s dobrým výkonnostným 
stavom majú benefit z imunoterapie checkpo-
int inhibítormi ako mladší pacienti. Pre toto tvr-
denie však chýbajú dáta.(28)

Liečebná odpoveď väčšiny pacientov so solídny-
mi nádormi liečených monoterapiou checkpo-
int inhibítormi sa pohybuje medzi 10 – 25 % (ta-
buľka 1). Problém predstavuje vekové rozloženie 
zaradených pacientov. Geriatrickí onkologickí 
pacienti sú pri zaradení do klinického skúšania 
jednoznačne diskriminovaní. V žiadnej z uvede-
ných štúdií počet starých pacientov nedosahuje 
viac ako tretinu z celkového počtu, navyše sú to 
selektovaní pacienti z  fit kategórie, a  teda ich 
výsledky nie je možné považovať za relevantné.
(9, 10)

Pre plánovanie liečby u  geriatrických onkolo-
gických pacientov sú nutné tri základné pravi-
dlá – predovšetkým preferencia pacienta a cieľ 
starostlivosti, riziko toxicity a  jeho potenciálny 
efekt nezávislosti, QoLa predpokladaný efekt 

REVIEW
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liečby alebo paliácie. Maximálne úsilie je dôle-
žité na  identifikáciu prediktívnych markerov 
účinnosti a toxicity imunoterapie.(24) Vedci hľa-
dajú súvislosti základných charakteristík, ako je 
neoantigénová záťaž, génové mutácie, TIL, mi-
krobióm a  ďalšie. Faktory ako zvýšenie expre-
sie PD-L1, deficit mismatch-repair a  tumorová 
mutačná nálož poukazujú na  závislosť od  zvy-
šovania účinnosti imunoterapie.(25)

Klinická aktivita imunoterapie nebola nikdy 
sledovaná v rámci špecifických štúdií geriatric-
kých onkologických pacientov. Vek je prakticky 
spojený so širokou variáciou imunologických 
zmien v rámci klinického profilu imunoterapie, 
napriek tomu sa ukazuje, že aktivity checkpo-
int inhibítorov sú podobné vo všetkých veko-
vých kategóriách.(28) Účinnosť PD-1 a  PD-L1 
inhibítorov u starých pacientov bol preskúmaný 
v metaanalýze 9 randomizovaných trialov (Elias, 
R.), HR pre úmrtie bol 0,64 (95 % CI, 0,54 – 0,76), 
u 65-ročných a starších pacientov a 0,68 (95 % CI, 
0,61 – 0,75) u mladších pacientov.(29) Metaana-
lýza (Nishijama, T. F.), ktorá skúšala anti CTLA-4 
(4 trialy) a anti PD-L1 (5 trialov) inhibítory, uká-
zala porovnateľný efekt celkového prežívania 
v oboch vekových kategóriách.(30)

Imunoterapia je spojená so širokým spektrom 
nežiaducich účinkov (NÚL), ktoré sa vyvíjajú 
ako výsledok zápalovej aktivity imunologic-
kého systému. NÚL sa vyskytujú najčastejšie 
na  koži, v  endokrinologickom a  gastrointesti-
nálnom systéme, pečeni a v ďalších orgánoch.
(31) Najvyššiu incidenciu NÚL vrátane grade 
3 a  viac registrujeme pri CTLA-4 inhibítoroch 
a  anti PD-1/PD-L1 protilátkach.(32) Napriek 
niekoľkým kontroverziám pri využiteľných dá-
tach je výskyt NÚL hodnotený ako podobný 
v  oboch vekových kategóriách. Bezpečnost-
ná analýza publikovaná na  základe poolova-
ných dát z  klinických štúdií CheckMate 017 
a Check Mate 063 uvádza horšie dáta u 75-roč-
ných a  starších pacientov oproti 65-ročným 
a mladším pacientom.(33) Singh, H. pozoroval 
v  analýze pri 4 registračných trialoch fázy III 
u geriatrických pacientov liečených nivoluma-
bom vyšší výskyt závažných NÚL.(34) V klinic-
kej štúdii fázy I KEYNOTE 001 mal pembrolizu-
mab vyšší výskyt NÚL grade 3 – 4 u 65-ročných 
a  starších pacientov. Hodnotenie všetkých 

gradov NÚL však bolo v oboch vekových kate-
góriách rovnaké.(35) Výskyt grade 3 – 4 v triali 
CheckMate 153 bol, naopak, rovnaký vo všet-
kých vekových kategóriách.(36) Atezolizumab 
PD-L1 inhibítor tiež ukazuje porovnateľný bez-
pečnostný profil v  III. fáze štúdie Imvigor 210.
(37) Retrospektívne dáta z dvoch široko konci-
povaných USA akademických centier neuká-
zali rozdiel v NÚL medzi vekovými kategóriami 
v imunoterapii pre metastatický melanóm.(40) 
Ani v  hodnotení Charlson komorbidity index 
nebol zaznamenaný rozdiel, napriek tomu tre-
ba podotknúť, že zaradenie starších pacientov 
bolo selektívne zo skupiny fit bez významných 
komorbidít. Pre krehkých pacientov nemáme 
dostatočné údaje, ale pritom toto je skupina, 
v ktorej sa vyskytuje nespočetne veľa imunolo-
gických zmien. Napriek publikovaným údajom 
(tabuľka 1) nemáme dostatok informácií, podľa 
ktorých možno jednoznačne tvrdiť, že neexis-
tuje rozdiel v liečbe imunoterapeutikami v rôz-
nych vekových kategóriách.(38)

Rozsiahle metaanalýzy upozorňujú aj na fatálne 
toxicity pacientov liečených imunoterapiou vo 
veku 72 verzus 62 rokov. Rovnako analýza FDA 
publikovaná(40) Wang, D. Y. a Elias, R. reportuje 
fatálne NÚL u pacientov vo veku 65 rokov a viac 
liečených monoterapiou ipilimumabom alebo 
v kombinácii ipilimumab a nivolumab.(39)

Dnes už máme k dispozícii výsledky klinických 
štúdií, ktoré potvrdzujú nedostatočné liečebné 
aktivity pre starších pacientov. Niekoľko málo 
štúdií hodnotí aj následky neštandardného 
prístupu k liečbe malignít u seniorov v spektre 
prognostických faktorov a  komorbidity. Tieto 
štúdie jasne ukazujú, že neštandardná liečba 
zvyšuje mortalitu. Za  objektívnu príčinu tohto 
stavu sa považuje rozsiahla komorbidita, nedo-
statok dát z klinických trialov, znížený predpo-
klad prežívania, nesprávne hodnotenie očakáva-
nia liečebnej odpovede, početnejšie nežiaduce 
účinky liečby, ale aj sociálna marginalizácia pre 
túto skupinu pacientov.

Odhad a  pochopenie interakcie komorbidi-
ty, nádorov a  ich liečby predstavuje významnú 
úlohu pre onkológov. Riešenie onkologických 
ochorení v geriatrickom veku vyžaduje záujem, 
porozumenie a podporu.



PragueONCO Journal  |  Leden 2020 19

ZÁVERY PRE PRAX
Nádejné výsledky úspešnej imunoterapie však 
prinášajú prognostické dilemy v  manažovaní 
pokročilých nádorov v  populácii geriatrických 
onkologických pacientov

• Mnohopočetné biologické a klinické parame-
tre významne ovplyvňujú profil imunoterapie 
geriatrických onkologických pacientov.

• Vek, zhoršený výkonnostný stav, zmeny fy-
ziologických funkcií sú závažné faktory pri 
rozhodovaní o  liečebnej stratégii pokročilých 
nádorov v  geriatrickom veku liečených imu-
noterapiou.

„Vysoký vek nesmie byť bariérou liečby seni-
orov, ale ani liečba nesmie znížiť kvalitu ich 
života.“

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.,
MUDr. Hana Garanová
VOÚ a.s., Klinika rádioterapie a onkológie, Košice,
Slovensko
E-mail: wagnerova@vou.sk
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podáván u pacientů s mírnou poruchou funkce jater se zvýšenou opatrností a za pečlivého sledování bezpečnosti. U pacientů se středně závažnou poruchou 
funkce jater (celkový bilirubin >1,5 až ≤3,0 x ULN) by neměla dávka překročit 15 mg/m2. Nicméně jsou k dispozici pouze omezené údaje o účinnosti této dávky. 
Kabazitaxel by neměl být podáván pacientům se závažnou poruchou funkce jater (celkový bilirubin > 3 x ULN) *. Pediatrická populace: Užití přípravku JEVTANA 
není opodstatněné u pediatrické populace. Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí a dospívajících do 18 let nebyla stanovena. * Starší pacienti: U starších pacientů 
se nedoporučuje žádná specifická úprava dávkování. U pacientů ≥ 65 let může být vyšší pravděpodobnost výskytu určitých nežádoucích účinků včetně neutropenie 
a febrilní neutropenie. Pacienti s anémií: Byla pozorována anémie. Hemoglobin a hematokrit by měly být zkontrolovány před zahájením léčby kabazitaxelem 
a pokud pacienti vykazují známky nebo příznaky anémie či ztráty krve. U pacientů s hladinou hemoglobinu < 10 g/dl je zapotřebí postupovat s opatrností 
a v případě klinické indikace zavést příslušná opatření. Fertilita, těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se podávání kabazitaxelu těhotným 
ženám. Stejně jako ostatní cytotoxické léčivé přípravky může i kabazitaxel zapříčinit u těhotných žen poškození plodu. Kabazitaxel se nedoporučuje během 
těhotenství. Kabazitaxel by neměl být užíván během kojení. Pacienti léčení kabazitaxelem by měli užívat účinnou antikoncepci po celou dobu léčby, přičemž se 
doporučuje s antikoncepcí pokračovat ještě dalších až 6 měsíců po poslední dávce kabazitaxelu. Interakce: Je třeba vyvarovat se současného podávání silných 
inhibitorů CYP3A (např. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, telitromycin, vorikonazol), neboť může dojít 
ke zvýšení plazmatické koncentrace kabazitaxelu .*. Je třeba vyvarovat se současného podávání silných induktorů CYP3A (např. fenytoin, karbamazepin, rifampin, 
rifabutin, rifapentin, fenobarbital), neboť může dojít ke snížení plazmatické koncentrace kabazitaxelu . Současné podávání aprepitantu, středně silného inhibitoru 
CYP3A, nemělo žádný vliv na clearance kabazitaxelu. Pacienti by neměli užívat třezalku tečkovanou. Dále je třeba vyvarovat se očkování živou atenuovanou 
vakcínou. Podání substrátů OATP1B1 se doporučuje s odstupem 12 hodin před infuzí nebo 3 hodiny po infuzi kabazitaxelu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat 
stroje: Je třeba upozornit pacienty na možnost vzniku nežádoucích účinků (únava a závrať) a varovat je před řízením či obsluhováním strojů za těchto okolností. 
Nežádoucí účinky: anémie, leukopenie, febrilní neutropenie, trombocytopenie, průjem, nauzea, zvracení, zácpa, bolest břicha, kolitida, enterokolitida, gastritida, 
neutropenická enterokolitida, gastrointestinální krvácení a perforace, ileus a střevní obstrukce*, hematurie*, dyspepsie, anorexie, dyspnoe, kašel, alopecie, bolesti 
zad, artralgie, únava, astenie, pyrexe, srdeční arytmie, nejčastěji tachykardie a fibrilace síní, komplexní přehled NÚ viz SPC. Předávkování: Specifické antidotum 
neexistuje. V případě předávkování by měl být pacient umístěn na specializované jednotce, pečlivě monitorován a co možná nejdříve dostat G-CSF. Měla by být 
zavedena další vhodná symptomatická léčba. Doba použitelnosti a podmínky uchovávání: 3 roky. Při teplotě do 30 °C, chraňte před mrazem! Balení: Jedno 
balení obsahuje 1 bezbarvou injekční lahvičku o objemu 15 ml s 1,5 ml koncentrátu a 1 bezbarvou injekční lahvičku o objemu 15 ml s 4,5 ml rozpouštědla. Držitel 
rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, F- 75008, Paříž, Francie. Registrační číslo: EU/1/11/676/001. Datum revize textu: 22. 1. 2018.

Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Výdej je vázán pouze na lékařský předpis. Léčivý přípravek je plně hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese: sanofi–aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 
233 086 222, http://www. ema.europa.eu/.

*Všimněte si prosím změny v informacích o přípravku.
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Karcinom prostaty patří mezi nejčastější onko-
logická onemocnění u  mužů (1). Metastatický 
karcinom prostaty je prakticky vždy zpočátku 
hormonálně senzitivní onemocnění. Postu-
pem času dochází k poklesu účinku na primár-
ní hormonální léčbu i  přes kastrační hodnoty 
testosteronu. Onemocnění definujeme jako 
kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) 
(2). V  léčbě metastatického CRPC (mCRPC) 
došlo v  posledních letech k  výraznému rozší-
ření léčebných možností v  oblasti chemotera-
pie, imunoterapie, vývoji nových radiofarmak 
a  cílené hormonální léčby (androgen receptor 
targeted treatment – ARTA). Hledání optimální 
sekvence léčby mCRPC je široce diskutováno 
jak na  konferencích, tak i  v  odborné literatu-
ře. Mnohokrát jsme odkázáni jenom na  retro-
spektivní data, častokrát v rámci jednoho cen-
tra. Podle aktuálních úhradových podmínek 
lze u pacienta s mCRPC podat až 5. linii léčby. 
Je prokázanou skutečností, že nemocní, kte-
ří absolvují větší počet linií léčby mCRPC, mají 
delší celkové přežití (OS) (3). Aktuálně nemáme 
k  dispozici jednoznačný molekulární predik-
tivní faktor k  výběru optimální léčby mCRPC. 
Proběhlo několik prací, které hodnotily hlavně 
prediktivní vliv struktur a mutací androgenního 
receptoru (AR). Nejvíce dat zatím máme stu-
diem alternativních sestřihů AR (např. AR-V7), 
které lze považovat za  potenciálně prediktivní 
faktor ARTA léčby (4). O prediktivních faktorech 
chemoterapie máme méně dat. Proto je při in-
dikaci, jakou léčbu mCRPC volit, nutno vychá-
zet hlavně z klinických charakteristik pacientů, 

ke  kterým řadíme: výkonnostní stav, komorbi-
dity, přítomnost symptomatologie, lokalizace 
metastáz (kostní, viscerální). Stanovení Gleaso-
nova skóre nemá prediktivní vliv na upřednost-
nění podání chemoterapie či ARTA léčby. V pří-
padě vzácných histologických typů karcinomu 
prostaty (jako při nálezu malobuněčného kar-
cinomu) lze indikovat chemoterapii založenou 
na podání platiny a etoposidu. Při indikaci léč-
by je nutno vzít v  úvahu i  potenciální toxicitu, 
která se liší u jednotlivých typů plánované tera-
pie (tabulka č. 1). Na podkladě klinických studií 
lze v  první linii mCRPC indikovat chemotera-
pii docetaxelem, ARTA léčbu nebo radium-223 
(pozor ale na  omezení aktuální úhradovou vy-
hláškou) (tabulka č.  2). Kabazitaxel neprokázal 
zlepšení léčebných výsledků v  první linii léčby 
mCRPC ve  srovnání s  docetaxelem. Proto by 
jeho podání mělo být až po  předchozí terapii 
docetaxelem (5). Ve druhé linii léčby u pacien-
tů léčených docetaxelem lze indikovat i podání 
kabazitaxelu nebo ARTA léčby či radia-223. Opět 
nutno vycházet z  klinických charakteristik pa-
cientů a výsledků klinických studií (tabulka č. 3). 
Mnohem méně dat máme pro indikaci léčby 
2. linie mCRPC po  ARTA léčbě. Zdá se, že vzá-
jemná sekvence ARTA–ARTA nebude účinná 
z důvodů existence možné zkřížené rezistence 
abirateronu či enzalutamidu (6, 7). Podobně se 
nabízí otázka, jak může předchozí podání ARTA 
terapie ovlivnit i efekt následné chemoterapie. 
Taxany prokázaly interakci s androgenní signa-
lizací v  buňkách karcinomu prostaty jednak 
v cytoplazmě, jednak na úrovni buněčného já-
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dra, s vlivem na transkripční faktory androgen-
ní genové exprese, což může vyústit ve zkříže-
nou rezistenci (8). Byly publikovány práce, které 
prokázaly nižší účinnost docetaxelu po  ARTA 
léčbě než výsledky v registračních studiích TAX 
327 nebo SWOG 9916, kde byl docetaxel podán 
v  1. linii mCRPC (9). Kabazitaxel, který řadíme 
mezi taxany 2. generace, naopak prokázal svou 
účinnost i  po  předchozí léčbě docetaxelem či 

ARTA léčbě (10). Důvodem lepších léčebných 
účinků kabazitaxelu může být větší rezistence 
k  efluxu z  nádorových buněk cestou P-glyko-
proteinové pumpy (11). 

K dalšímu hledání optimální léčebné sekvence 
mCRPC přispěla nedávno prezentovaná pro-
spektivní klinická studie CARD (12). Studie hod-
notila 255 nemocných s  mCRPC po  předchozí 

Lék Možné nežádoucí účinky

docetaxel neutropenie, neuropatie, únava, bolesti kloubů a svalů

kabazitaxel neutropenie, únava, průjem, nevolnost

abirateron otoky, arteriální hypertenze, hypokalemie, elevace jaterních testů, kardiální příhody, nutnost podání 
konkomitantní kortikoterapie

enzalutamid únava, návaly, vliv na kognitivní funkce, křeče, bolesti svalů

radium-223 trombocytopenie, průjem, nevolnost

Zdroj: archiv autorů 

Tabulka č. 1: Spektrum nežádoucích účinků léku používaných v léčbě mCRPC

Docetaxel Abirateron Enzalutamid Radium-223

(TAX 327) (COU-AA-302) (PREVAIL) (ALSYMPCA)

asymptomatické či mírně symptomatické onemocnení ano ano ano ne

symptomatické onemocnění ano ne ne ano

přítomnost viscerálních metastáz ano ne ano ne

celkový výkonnostní stav KPS ≥ 60 ECOG 0–1 ECOG 0–1 ECOG 0–2

Zdroj: archiv autorů 

Tabulka č. 2: Přehled léčby 1. linie mCRPC podle výsledků klinických studií

Kabazitaxel Abirateron Enzalutamid Radium-223

(TROPIC) (COU-AA-301) (AFFIRM) (ALSYMPCA)

symptomatické onemocnění ano ano ano ano

viscerální metastázy ano ano ano ne

výkonnostní stav ECOG 0–2 ECOG 0–2 ECOG 0–2 ECOG 0–2

Zdroj: archiv autorů 

Tabulka č. 3: Přehled léčby 2. linie mCRPC po předchozím podání docetaxelu na podkladě vý-
sledků klinických studií
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léčbě docetaxelem, kteří byli následně léčeni 
i ARTA léčbou s progresí do  12 měsíců na  této 
terapii. Docetaxel mohl být u  pacientů podán 
i  ve  stadiu hormon-senzitivního onemocnění. 
Pacienti byli následně léčeni podáním kabazi-
taxelu nebo alternativní ARTA léčbou (abirate-
ron nebo enzalutamid). Primárním cílem bylo 
stanovení radiografického přežití bez známek 
progrese (rPFS). Kabazitaxel významně pro-
dloužil medián rPFS ve srovnání s ARTA léčbou: 
8,0 vs. 3,7 měsíce (HR 0,54, 95% CI 0,40–0,73, 
p < 0,001). Kabazitaxel dále zlepšil i další sekun-
dární ukazatele klinické studie jako celkové 
PFS, OS, pokles PSA, léčebnou odpověď, ústup 
bolesti, čas do  kostní příhody. V  rámci regres-
ní analýzy prokázal kabazitaxel lepší účinnost 
ve  všech sledovaných podskupinách pacientů. 
Výskyt závažných nežádoucích účinků (grade 
3–5) v této klinické studii byl v obou ramenech 
podobný (kabazitaxel 56,3 %, ARTA 52,4 %). Zají-
mavou skutečností byl fakt, že u pacientů léče-
ných ARTA léčbou došlo k 2× častějšímu výskytu 
nežádoucích účinků vedoucích k úmrtí pacien-
tů. Tuto skutečnost lze vysvětlit častější progresí 
onemocnění u pacientů léčených ARTA. Výskyt 
febrilní neutropenie u pacientů léčených kaba-
zitaxelem byl nízký (3,2 %), vzhledem k primární 
profylaktické aplikaci G-CSF (granulocyte-colo-
ny stimulating factor). Podobně i výskyt závaž-
né periferní neuropatie jako příkladu kumula-
tivního nežádoucího účinku byl prokázán jen 
u 3,2 % pacientů. 

Jak bylo zmíněno výše, nemocní, kteří podstou-
pí více linií léčby, mají delší celkové přežití. Hle-
dání optimální sekvence léčby mCRPC je stále 
aktuální otázkou. Zatím nemáme k  dispozici 
jasně definovaný prediktivní molekulární mar-
ker, který bychom mohli využívat v klinické pra-
xi. Mnoho dat máme hlavně z retrospektivních 
pozorování. Nedávno publikovaná prospektivní 
klinická studie CARD prokázala lepší léčebné vý-
sledky u pacientů s mCRPC léčených kabazita-
xelem než abirateronem nebo enzalutamidem 
po předchozím podáním docetaxelu či alterna-
tivní ARTA léčby (abirateron nebo enzalutamid). 
Studie dále prokázala dobrou toleranci kabazi-
taxelu. Na podkladě studie CARD lze u pacientů, 
kteří progredují do 12 měsíců po zahájení ARTA 
terapie a současně před ní byli předléčeni doce-
taxelem, indikovat v klinické praxi spíše podání 

kabazitaxelu než alternativní ARTA léčby. Studie 
CARD přinesla další důležité poznatky k hledání 
optimální léčebné sekvence mCRPC. 

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1, 2,
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2

1Onkologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.
2Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, 
Praha
E-mail: igor.richter@nemlib.cz
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Pelgraz 6mg – injekční roztok v předplněném injektoru

Složení: Jeden předplněný injektor obsahuje pegfilgrastimum* 6 mg v 0,6 ml injekčního 
roztoku. Koncentrace 10 mg/ml je založená pouze na obsahu bílkovin**.* Produkovaný 
buňkami bakterie Escherichia coli rekombinantní DNA technologií a následně konjugací 
s polyethylenglykolem (PEG).** Koncentrace je 20 mg/ml při zahrnutí podílu PEG. Pomocné 
látky: sorbitol. Indikace: Zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní 
neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní 
nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukemie a myelodysplastického 
syndromu). Dávkování a způsob podání: Léčba přípravkem Pelgraz má být zahájena 
a sledována lékaři se zkušenostmi v onkologii a/nebo hematologii. Na jeden cyklus 
chemoterapie se doporučuje jedna dávka 6 mg přípravku Pelgraz (jedna předplněná 
injekční stříkačka nebo předplněný injektor) podaná nejdříve 24 hodin po aplikaci 
cytostatik. Pelgraz je určen pro subkutánní podání. Injekce má být aplikována subkutánně 
do stehna, břicha nebo horní části paže. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku 
nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Akutní 
myeloidní leukemie (AML) Na základě omezených dostupných klinických dat lze očekávat 
srovnatelný účinek pegfilgrastimu a filgrastimu ve smyslu ovlivnění doby nutné k obnově 
počtu neutrofilů po těžké neutropenii u pacientů s nově zjištěnou AML (viz bod 5.1). Proto 
má být u těchto pacientů podáván se zvláštní opatrností. Plicní nežádoucí účinky Byly 
popsány plicní nežádoucí účinky, zejména případy intersticiální pneumonie. Pacienti, kteří 

v nedávné době před aplikací prodělali pneumonii nebo měli zjištěné plicní infiltráty, jsou 
pravděpodobně ve vyšším riziku (viz bod 4.8). Glomerulonefritida byla hlášena u pacientů 
dostávajících filgrastim a pegfilgrastim. Obecně se případy glomerulonefritidy upravily po 
snížení dávky nebo po vysazení filgrastimu a pegfilgrastimu. Syndrom zvýšené permeability 
kapilár byl hlášen syndrom zvýšené permeability kapilár, který se vyznačuje hypotenzí, 
hypalbuminemií, edémem a hemokoncentrací. Splenomegalie a ruptura sleziny Byly hlášeny 
obvykle asymptomatické případy splenomegalie a případy ruptury sleziny, včetně několika 
fatálních případů (viz bod 4.8). Na diagnózu ruptury sleziny je třeba myslet v případě, že 
si pacient stěžuje na bolesti v levém horním břišním kvadrantu nebo v oblasti horních 
partií ramene. Trombocytopenie a anemie Léčba samotným pegfilgrastimem nezabrání 
trombocytopenii ani anemii, protože plnodávkovaná myelosupresivní chemoterapie je 
udržována v rámci předepsaného schématu. Doporučuje se pravidelné monitorování počtu 
trombocytů a hematokritu. Srpkovitá anemie S podáváním pegfilgrastimu přenašečům 
srpkovité anemie nebo pacientům se srpkovitou anemií byly spojeny krize srpkovité anemie 
(viz bod 4.8). Leukocytóza Počet leukocytů 100 x 109/l a vyšší byl zaznamenán u méně 
než 1 % pacientů léčených pegfilgrastimem. Toto zvýšení počtu leukocytůje přechodného 
rázu, nastupuje typicky za 24 až 48 hodin po podání a je odrazem farmakodynamických 
účinků tohoto přípravku. Pokud počet leukocytů překročí hodnotu 50 x 109/l po dosažení 
očekávané nejnižší hodnoty, je třeba léčbu tímto léčivým přípravkem ihned přerušit. 
Hypersenzitivita Byla hlášena hypersenzitivita zahrnující anafylaktickou reakci, která se 
vyskytla při úvodní nebo následné léčbě. U pacientů s klinicky významnou hypersenzitivitou 

léčbu pegfilgrastimem trvale ukončete. Aortitida Po podání filgrastimu nebo pegfilgrastimu 
zdravým osobám i pacientům trpícím maligním nádorovým onemocněním byla hlášena 
aortitida. Mezi pozorované symptomy patřily horečka, bolest břicha, malátnost, bolest 
zad a zvýšené zánětlivé markery (např. C-reaktivní protein a počet leukocytů). Interakce: 
Z důvodu potenciální sensitivity rychle se dělících myeloidních buněk na cytotoxickou 
chemoterapii má být pegfilgrastim podán nejdříve 24 hodin po aplikaci cytostatik. 
Nežádoucí účinky: Velmi často hlášeným nežádoucím účinkem je bolest kostí, 
bolest hlavy, nauzea, a častámi nežádoucími účinky jsou muskuloskeletální bolest, 
trombocytopenie, leukocytóza, nekardiální bolest na hrudi a bolest v místě injekce. 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Inkompatibility: Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky, 
obzvlášť ne s roztoky chloridu sodného. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: 
Uchovávejte v chladničce (2–8 °C).Velikost balení: Jeden předplněný injektor obsahuje 
0,6 ml injekčního roztoku. Balení s jedním předplněným injektorem a jedním tamponem 
napuštěným alkoholem v blistru. Držitel rozhodnutí o registraci: Accord Healthcare 
S.L.U., 08039 Barcelona, Španělsko. Registrační číslo: EU/1/18/1313/002. Datum 
revize textu: 10/2019 Způsob výdeje: léčivý přípravek vydáván na lékařský předpis. 
Způsob úhrady: přípravek je hrazen z veřejného zdrav. pojištění. Pro úplné informace 
viz schválené SPC.
*Více informací o přesném datu uvedení na trh Vám poskytnou naši Key Account Manažeři

 – Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Oncology & 
Haematology

Budova Trimaran
Na Strži 2097/63
140 00 Praha 4
Tel: +420 234 234 400
www.accord-healthcare.com

Pomáhá 
pacientům vrátit se 

COMING SOON*

do     ů   n  
Pelgraz® pegfilgrastim 

představuje pohodlnou   
domácí  léčbu v jediné dávce1,2,3

References: 1. Summary of product charactertistics, SmPC, Pelgraz® Pre-Filled Injector.  2. Kourlaba G, Dimopoulos MA, Pectasides D, et al. Comparison of filgrastim and pegfilgrastim to prevent neutropenia and maintain 
dose intensity of adjuvant chemotherapy in patients with breast cancer. Supportive Care Cancer. 2015; 23(7): 2045–2051.  3. Orlik G, Vishal V, Górniewska-Matracka J. Poster Board 071: Can Fear Of Injection Be Managed By 
Autoinjectors? Internet Survey With Healthcare Professionals About Neutropenic Patients. European Journal of Oncology Pharmacy. (1018) 1:2.
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Dne 7. 11. 2019 nás navždy opustil význam-
ný, mezinárodně uznávaný fyzik a  náš kolega 
prof.  RNDr.  Miloš Lokajíček, DrSc. Vysoký věk 
96 let byl však pouze věkem kalendářním. Jeho 
biologické roky mu dovolovaly žít plnohodnot-
ně, především při plné duševní svěžesti. S živo-
tem se často musel umět doslova poprat. V roce 
1942 maturoval, válku prožil v plzeňské Škodov-
ce a  v  roce 1948 absolvoval studium na  Mate-
maticko-fyzikální fakultě. Stal se významným 
odborníkem v  oblasti teoretické fyziky. V  pa-
desátých letech byl uvězněn ve  vykonstruova-
ném politickém procesu a  odsouzen na  sedm 
let. Jeho kolega (též významný fyzik a  tehdy 
zástupce generálního ředitele Spojeného ústa-
vu jaderných výzkumů v  Dubně u  Moskvy) 
prof. Votruba osobně požádal prezidenta Anto-
nína Zápotockého o jeho propuštění. Prezident 
mu vyhověl, ale pouze s podmínkou zákazu vě-
decké činnosti na patnáct let. V době pražského 
jara, a především po sametové revoluci, byl plně 
rehabilitován a poté mohl pokračovat ve svém 
oboru u nás i v zahraničí. Věnoval se teoretické 
fyzice, hlavně v  oblasti elementárních částic. 
Nikdy však nezapomněl ani na  potřeby lékařů 
radioterapeutů. Jeho úsilí o  hodnocení radiač-
ní dávky při radioterapii ho přivedlo též mezi 
nás. Vedle četných vědeckých publikací napsal 
i řadu filozofických a teologických článků. Citu-
jeme alespoň jeden název, který můžeme po-
važovat za jeho životní krédo: „Pravda, spravedl-
nost a vědecké poznání“.

Spolupráce s  odborníkem z  oblasti zdánlivě 
na  hony vzdálené lékařské problematice není 
samozřejmá ani jednoduchá. V  době, kdy se 
obtížně domluvíme i  s  lékaři jiných specializa-
cí, jde o skutečnost, která není nijak překvapu-
jící. Atomizace medicíny patří k  nezadržitelné-
mu pokroku. Vzájemné vztahy však trochu trpí 
a na nás je, abychom se snažili je zachovat.

Ale vraťme se do  sedmdesátých let minulého 
století. Naše pracoviště se z  nesmyslných dů-
vodů nesmělo nazývat onkologickým, nýbrž 
radioterapeutickým. Přednostou (dnes Onko-
logické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze) se stal 
prof. MUDr. Vladimír Stašek, DrSc. Jeho zásluhy 
na  poli radiologie a  radioterapie byly nemalé. 
Vždy dbal na naše fyzikální znalosti a bylo teh-
dy samozřejmé, že budeme v úzkém kontaktu 
s touto odborností. RNDr. Lokajíček se stal do-
slova můstkem spolupráce. Vzpomínám na čet-
né schůzky s  ním na  naší klinice. Zprvu jsme 
nechápali, co říkal, jak argumentoval, co doka-
zoval, a on patrně nerozuměl nám. Bylo nezbyt-
né najít společnou řeč a vyžadovalo to velké úsi-
lí obou stran. Nakonec se to částečně podařilo. 
Díky němu jsme v  roce 1980 navštívili Dubnu 
u Moskvy a seznámili se s prací na protonovém 
urychlovači, který jsme znali pouze teoretic-
ky. Ve svém nadčasovém pohledu do budouc-
nosti stál u  zrodu expertní skupiny odborníků 
zabývajících se využitím elementárních částic 
v radioterapii v sedmdesátých letech minulého 

prof. RNDr. Miloš Lokajíček, DrSc.

SPOLUPRÁCE 
RADIOFYZIKA 
A RADIOTERAPEUTA
BY MĚLA BÝT ÚZKÁ

NEKROLOG
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století. Tato mezioborová skupina pod vedením 
profesora Lokajíčka popsala v  éře kobaltových 
a cesiových ozařovačů výhody a rizika korpusku-
lárních částic v  radioterapii, včetně dnes tolik 
diskutovaných protonů. Koncepce zavedení for-
mule pro výši celkové dávky radiace jak mate-
matické, tak biologické bylo naším společným 
cílem. LQ model nenašel sice své místo v klinic-
ké praxi, ale jeho pouhé hledání bylo pro nás 
velmi cenné. I současná doba si může vzít lec-
cos z minulosti. Pro radioterapii bude zajisté pří-
nosné, když její představitelé budou podrobněji 
chápat zákony fyziky. Jinými slovy, když bude 
více následníků prof. RNDr. Lokajíčka, DrSc., kte-
ří se postarají o náš širší pohled.

Poslední konzultace. Dozvěděli jsme se, že pro-
fesor Lokajíček byl hospitalizován na  interně 
naší nemocnice. Byl listopadový čtvrtek a na on-
kologické klinice probíhala jako obvykle velká 
vizita. Dohodnuli jsme se, že po jejím skončení 
za  prof.  Lokajíčkem zajdeme. K  návštěvě však 
nedošlo. Během dopoledne pan profesor ze-
mřel.

doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.,
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,
Ing. Karel Prokeš, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
e-mail: b.konop@vfn.cz
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HLAVNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK – HLAVNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE

STATE OF THE ART

MIGRASTATICS: REDIRECTING R&D IN SOLID 
CANCER TOWARDS METASTASIS?

A. GANDALOVIČOVÁ, D. ROSEL, V. SANZ-
-MORENO, L. PETRUŽELKA, J. BRÁBEK
Laboratory of Cancer Cell Invasion, Faculty of 
Science, Charles University, Czech Republic

Key words: metastasis, invasiveness, 
metastasis-free survival, solid cancer, 
migrastatics

In solid cancers, invasion and metastasis ac-
count for more than 90  % of mortality. How-
ever, in the current armory of anticancer ther-
apies, a specific category of anti-invasion and 
antimetastatic drugs is missing. The concept 
of ’migrastatics’ allows the development of 
a new drug class that is neither cytotoxic nor 
antiproliferative but is solely directed towards 
inhibition of cancer cell motility. Given that the 
regulatory pathway is open, and migrastatic 
candidates have been described, it is the right 
time to enter a new era of antimetastatic treat-
ment.

The recent regulatory guidance: considera-
tions for metastasis-free survival endpoint in 
clinical trials, opens new opportunities in cell 
biology, medicinal chemistry and advanced 
imaging. Past failures are the likely result of 
equating tumor shrinkage to efficacy, rather 
than inhibition of tumour spread. In the futu-
re, the selection of anti-metastasis drug can-
didates will probably be based on anti-mig-
ratory rather than anti-proliferative potential. 
Oligometastatic cancer coupled with advan-
ced imaging can serve as a  clinical proof-of-
-concept model.

E-mail: aneta.gandalovicova@natur.cuni.cz

ONKOGYNEKOLOGIE

PRENATÁLNÍ A  POSTNATÁLNÍ SLEDOVÁNÍ 
DĚTÍ VYSTAVENÝCH ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 
IN UTERO

V. DROCHÝTEK, A. BABKOVÁ, M. HALAŠKA, 
L. ROB
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK 
a FNKV, Praha

Klíčová slova: nádorové onemocnění, těho-
tenství, chemoterapie

Vzhledem ke  stoupající incidenci nádorových 
onemocnění v  graviditě roste počet těhotných, 
u kterých je plod vystaven protinádorové léčbě. 
Současné poznatky potvrzují, že přínos podání 
chemoterapie po prvním trimestru u většiny pa-
cientek převažuje nad možnými riziky pro plod. 
Perinatálně se jedná zejména o  riziko růstové 
restrikce a předčasného porodu. Z dlouhodobé-
ho hlediska zejména o důsledky možné kardio-
toxicity, neurotoxicity a ototoxicity. Výsledky do-
savadního mnohaletého sledování neprokazují 
ovlivnění psychomotorického vývoje ve srovnání 
s  dětmi, které nebyly vystaveny protinádorové 
léčbě v  těhotenství. Porodnický management 
zdůrazňuje snahu minimalizovat podíl iatrogen-
ní prematurity vzhledem k  tomu, že gestační 
stáří je zásadní pro celkový outcome těchto dětí. 
Vzhledem k multioborové problematice je vhod-
ná centralizace těchto pacientek a dlouhodobý 
follow-up jejich dětí. Sledování zahrnuje vyjma 
fyzikálního vyšetření i pravidelná vyšetření neu-
rologem, kardiologem a dětským psychologem.  
 
E-mail: viitek@gmail.com

VYŠETŘOVACÍ METODY A GYNEKOLOGICKÉ 
NÁDORY V TĚHOTENSTVÍ

M. HALAŠKA
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK 
a FNKV, Praha
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Klíčová slova: těhotenství, diagnostika, léčba, 
karcinom děložního hrdla, karcinom ovaria

Výskyt nádorových onemocnění v  těhotenství 
je vzácný, nicméně bude neustále narůstat. 
V  rámci diagnostiky a  vstupního stagingu exi-
stují z hlediska vyšetřovacích metod četné limi-
tace kvůli radiační ochraně vyvíjejícího se plodu. 
Zároveň je také ztížena diagnostika – v důsled-
ku zvětšující se dělohy. Ultrazvukové vyšetření, 
včetně dopplerovského zobrazení, je vždy první 
metodou volby. Z hlediska ionizujících vyšetřo-
vacích metod je stanovena prahová hodnota 
pro významné poškození plodu na  100 mGy. 
RTG srdce a  plic i  mamografie jsou vyšetření, 
která jsou s  řádným břišním stíněním povole-
na. Použití MRI je v graviditě běžné, doporučuje 
se neprovádět zobrazení s kontrastním gadoli-
niem. Mapování sentinelových uzlin s použitím 
radioaktivní látky je vzhledem k proximitě k vy-
víjejícímu se plodu kontraindikováno u karcino-
mu děložního hrdla. Naopak u karcinomu prsu 
a vulvy kontraindikováno není. 

Karcinom děložního hrdla je z  gynekologic-
kých malignit nejčastějším nádorem. Diagnos-
tikován je zpravidla v  časném stadiu. Při čas-
ných stadiích lze stagingovou lymfadenektomii 
provést laparotomicky či laparoskopicky, ideál-
ně mezi 14. až 16. týdnem těhotenství, maximál-
ně do 22. týdne těhotenství. Z hlediska výkonu 
na  hrdle děložním je preferována simplexní 
trachelektomie, protože radikální trachelekto-
mie jsou zatíženy extrémními riziky pro plod. Při 
lokálně pokročilém nálezu lze aplikovat po prv-
ním trimestru neoadjuvantní chemoterapii za-
loženou na  platině. Při pokročilých stadiích je 
zpravidla nutné ukončit těhotenství, protože 
chemoradioterapie na malou pánev není sluči-
telná s vyvíjejícím se plodem. 

Nádory vaječníků jsou v  těhotenství zpravidla 
zachyceny v časných stadiích díky frekventním 
ultrazvukovým kontrolám. Pro diagnostiku je 
zásadní ultrazvukové vyšetření, zatímco nádo-
rové markery nemají v  průběhu těhotenství 
vypovídající hodnotu. Stagingové postupy u tě-
hotných pacientek s  ovariálním karcinomem 
mohou zahrnovat infrakolickou omentekto-
mii, appendektomii, biopsii pánevního perito-
nea a  pánevní a  paraaortální lymfadenekto-

mii. Obecným doporučením je, že pokud není 
spolehlivě možné z  důvodu zvětšené dělohy 
a  limitované možnosti manipulace s  dělohou 
vyšetřit pánevní peritoneum a  Douglasův pro-
stor, je nutné naplánovat restagingovou operaci 
po porodu. Při indikaci k chemoterapii používá-
me standardní kombinaci platiny a paklitaxelu. 

Karcinom vulvy se v  těhotenství vyskytuje ex-
trémně vzácně, základem je chirurgický zákrok. 

E-mail: michael.halaska@fnkv.cz

OSTATNÍ MALIGNITY V TĚHOTENSTVÍ 

M. HALAŠKA
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK 
a FNKV, Praha

Klíčová slova: těhotenství, melanom, 
Hodgkinův lymfom, karcinom štítné žlázy

Z  hlediska výskytu jsou mimo gynekologické 
nádory nejčastější melanom, hematologické 
malignity, karcinom štítné žlázy a gastrointesti-
nální nádory. 

Incidence maligního melanomu v těhotenství 
stoupá. Samotné vyšetřovací metody a případ-
ná excize jsou pro matku i plod bezpečné. Léčba 
lokalizovaného onemocnění má výrazně lepší 
prognózu, a proto není vhodné, ani s ohledem 
na  graviditu pacientky, odkládat odstranění 
suspektní léze. Samotná gravidita ani hormo-
nální změny nejspíše na  prognózu maligního 
melanomu vliv nemají. V  neposlední řadě je 
důležitá následná dispenzární pravidelná péče 
o  matku i  dítě, protože melanomy a  podobné 
hematologické malignity mají potenciál me-
tastazovat transplacentárně.

Prognóza žen s  hematologickou maligni-
tou diagnostikovanou v  těhotenství se neliší 
od  srovnatelných netěhotných pacientek. His-
tologická distribuce je také podobná, výjimkou 
je NHL asociovaný s  graviditou, který má čas-
těji agresivnější histologické podtypy. Od  dru-
hého trimestru lze relativně bezpečně použít 
standardní chemoterapie ABVD u  HL a  CHOP 
u NHL. Zvláště u HL v supradiafragmatické lo-
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kalizaci lze zvážit aplikaci v  průběhu prvního 
a  druhého trimestru. Akutní leukemie jsou te-
rapeuticky náročnější, častěji se vyskytují kom-
plikace, jako jsou koagulační poruchy, krvácivé 
stavy, DIK, infekční komplikace či nutnost alo-
genní transplantace dřeně.

Karcinomy štítné žlázy jsou nejčastěji repre-
zentovány dobře diferencovaným typem kar-
cinomu – papilární karcinom, jehož příznivá 
prognóza není ovlivněna probíhajícím těhoten-
stvím. Standardní léčbou je operace, kdy léčbu 
radiojódem je možné posunout až po porodu či 
ukončení kojení. 

Prognóza pacientek s nádory gastrointestinál-
ního traktu v  graviditě je nepříznivá. Obtížná 
časná diagnostika je zastřena symptomatologií, 
která se překrývá s  řadou těhotenských obtíží. 
Nejčastěji se setkáváme s  kolorektálním karci-
nomem, který vzhledem k těsné blízkosti s dělo-
hou vyžaduje vysoce individualizovaný přístup.

E-mail: michael.halaska@fnkv.cz

S TĚHOTENSTVÍM SPOJENÝ KARCINOM PRSU

P. TESAŘOVÁ 
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: rakovina prsu, těhotenství, 
kojení, metastázy

Karcinom prsu spojený s  těhotenstvím (PABC) 
je stále relativně vzácná diagnóza. Počet pa-
cientů se však zvyšuje kvůli odkládání prvního 
těhotenství do  pozdějšího věku a  celkově se 
zvyšujícímu výskytu tohoto onemocnění. Bě-
hem těhotenství se jedná o nejčastější zhoubný 
nádor. Výsledky léčby nejsou dosud uspokojivé. 
PABC je diagnostikován se zpožděním a obvyk-
le se jedná o nepříznivý histologický typ nádoru. 
Léčba takových pacientů vyžaduje centralizaci. 
V současné době je jasné, že léčba a prognóza 
gestačního karcinomu prsu se liší od karcinomu 
prsu diagnostikovaného až po  narození dítěte. 
To může zvýšit naše zkušenosti s diagnostikou 
a léčbou a dostupné údaje nám mohou pomoci 
upravit přístup k léčbě, revidovat obecná dopo-
ručení pro léčbu a nejen zvýšit počet pacientů, 

kteří dosáhnou remise, ale také prodloužit život 
pacientek s metastatickým PABC v dobré kva-
litě života. Na základě našich údajů je metasta-
tické šíření PABC nejpravděpodobnější během 
1–2 let po diagnóze, průběh onemocnění je pak 
rychlý a přežití pacientů s generalizací je obvyk-
le krátké.

Rakovina prsu spojená s těhotenstvím (PABC) je 
definována jako rakovina prsu diagnostikovaná 
během těhotenství (BCP) nebo v prvním popo-
rodním roce či kdykoli během laktace. Karcinom 
prsu vyskytující se během těhotenství je zvláštní 
klinickou situací, protože při plánování léčby je 
třeba brát v  úvahu osud matky i  plodu. Karci-
nom prsu diagnostikovaný po porodu předsta-
vuje vysoce rizikovou podskupinu rakoviny prsu 
mladých žen. Vzhledem k  mladému věku je 
nemoc častěji spojena s  dědičnými mutacemi 
rizikových genů. Nádor má obvykle vyšší růsto-
vou aktivitu a  je diagnostikován v  pokročilejší 
fázi. Proto se v klinické praxi častěji setkáváme 
s  potřebou léčby pacientů s  velmi pokročilým 
stadiem rakoviny, s přítomností kostních nebo 
viscerálních metastáz. Prospektivní studie kar-
cinomu prsu během těhotenství jsou velmi 
vzácné a většina klinických důkazů je omezena 
na retrospektivní případové zkušenosti a kazu-
istiky. V období po porodu je obtížné najít kont-
rolní skupinu pacientů z důvodu nejasnosti ča-
sové hranice pro PABC a nedostatečného počtu 
žen stejného věku s rakovinou prsu, které nikdy 
nerodily.

E-mail: petra.tesarova@lf1.cuni.cz

KARCINOM PRSU

INDIKACE RADIOTERAPIE U  LOKÁLNĚ PO-
KROČILÉHO KARCINOMU PRSU

MARTIN DOLEŽEL
Onkologická klinika FN Olomouc

Klíčová slova: uzliny, studie, radioterapie, 
chemoterapie, karcinom prsu

V  posledních letech byla publikována řada 
studií týkajících se zejména přístupu v  oblasti 
regio nálních uzlin. 
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Studie AATRM 048 i IBC SG 23-01 prokázaly, že 
pacientky s nálezem mikrometastázy v sentine-
lové lymfatické uzlině (SLU) neprofitují z radika-
lizace výkonu.  

U žen se vstupně klinicky negativními uzlinami 
s nálezem až 2 pozitivních SLU není nutno dle 
studie ACOSOG Z0011 provádět disekci axily, ne-
boť nezlepšuje celkové přežití, DFS ani lokore-
gionální kontrolu. U stejné skupiny žen srovná-
vala studie AMAROS radioterapii s disekcí axily, 
přičemž při stejných onkologických výsledcích 
byla radioterapie spojena s nižší toxicitou. 

Význam adjuvantní radioterapie spádových uz-
lin zkoumaly studie MA 20 a EORTC 22922. Stu-
die MA 20 randomizovala 1832 žen s pozitivními 
uzlinami či vysoce rizikové ženy s  negativními 
uzlinami po  disekci axily. V  experimentálním 
rameni byla radioterapie prováděna na  oblast 
axily level III, nadklíčku a  parasterálních uzlin. 
Radioterapie uzlin přinesla při mediánu sledo-
vání benefit v DFS bez vlivu na celkové přežití. 
Ve studii EORTC 22922 byl při mediánu sledová-
ní 10,9 let prokázán benefit v DFS při hraničně 
signifikantním rozdílu v celkovém přežití.  

Aktuálně je největší pozornost upřena na  stu-
die zabývající se implementací SLU po  ne-
oadjuvantní chemoterapii. Studie SENTINA 
a  ACOSOG Z1071 prokázaly relativně vysoké 
procento falešně negativních nálezů. Indikace 
adjuvantní radioterapie v závislosti na odpověď 
na neoadjuvantní chemoterapii je aktuálně za-
ložena na retrospektivních datech, přičemž vý-
sledky randomizovaných studií jsou netrpělivě 
očekávány. 

E-mail: dolezelm@email.cz

MULTIGENOVÉ PANELY PŘI INDIVIDUALIZA-
CI LÉČBY U  ČASNÉHO KARCINOMU PRSU – 
ANO, ALE JEN U VYBRANÝCH PACIENTŮ

J. NOVOTNÝ
Sunderby sjukhus, Švédsko

Klíčová slova: karcinom prsu, multigenový 
panel, Oncotype DX, MammaPrint, PAM50, 
EndoPredict, individualizace léčby

Důsledkem pokroku v poznání příčin vzniku ná-
dorů v poslední dekádě je možnost individualizo-
vat léčebný přístup k pacientkám s nově diagnos-
tikovaným časným karcinomem prsu s  cílem 
zabránit overtreatmentu, resp. undertreatmentu. 

Otázkou ovšem zůstává, jakou z mnoha nabíze-
ných cest individualizace zvolit. Současným tren-
dem je širší používání multigenových panelů. 
Existuje jich mnoho, jen dva byly studovány v pro-
spektivních randomizovaných studiích (Oncoty-
pe DX, MammaPrint). Další jsou výsledkem pouze 
retrospektivních analýz (Prosigna, EndoPredict, 
Breast Cancer Index) biologických vzorků. 

Dostupná data přinášejí mnohem více otázek 
než odpovědí. Disponujeme daty především pro 
kohorty pacientek N0. U N+ a u HER2+ nádorů 
nelze genové eseje bezpečně využít. Nemáme 
informace o tom, že stratifikace léčby s panely je 
lepší než s využitím standardních faktorů, jako je 
stav ER, PR, HER2, Ki-67, stadium T, grading. 

Dalším problémem je v podstatě přenesení od-
povědnosti o volbě léčby na genový panel, aniž 
by klinik sám důsledně zohlednil další faktory, 
zvláště pacientovy komorbidity a  jeho přání. 
S  otazníkem jsou finanční úspory v  případě, 
kdy není indikována adjuvantní chemoterapie 
a není složitá administrativa. 

S vědomím těchto nejasností dochází k zavádě-
ní stratifikace léčby do běžné praxe na základě 
panelů jen velmi zvolna. Dokonce i nejnovější vý-
sledek z konference v St. Gallenu z letošního roku 
stále považuje nepoužití genových esejí za  ak-
ceptovatelný přístup. Také bohatší zdravotní sys-
témy v letošních doporučeních s rutinním využití 
multigenových esejí nepočítají (např. Švédsko). 

E-mail: onkologie@seznam.cz

KONTROVERZE V LÉČBĚ GASTRO-
INTESTINÁLNÍCH NÁDORŮ

KONTROVERZE V  LÉČBĚ ADENOKARCINO-
MU REKTA

P. DYTRYCH
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
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Současná léčebná doporučení pro karcinom 
rekta opatrně zohledňují některé důkazy EBM 
týkající se kontroverzních témat posledních let, 
a tak do jisté míry umožňují větší individualizaci 
léčebného managementu. 

Hlavním sporným tématem zůstává využití 
efektu radioterapie u časných forem adenokar-
cinomu samostatně či v kombinaci s lokální ex-
cizí tumoru s intencí zachování rekta, minimali-
zace operační zátěže, morbidity a  letality. Jako 
alternativní či podmíněné možnosti terapie čas-
ných karcinomů jsou uváděny: lokální radiote-
rapie jako alternativa lokální excize, perioperč-
ní chemoradioterapie v  kombinaci s  lokálním 
výkonem. U vyšších stadií (cT2-3) pak možnosti 
lokální excize a chemoradioterapie u vysoce ri-
zikových pacientů. V případě kompletní remise 
je tolerován „watch and wait“ postup v případě 
rizikových pacientů. Specifickou otázkou je ře-
šení lokálních recidiv u  takto léčených pacien-
tů. U pokročilejších forem je to naopak otázka 
indikace neoadjuvantní a adjuvantní léčby a její 
nutnosti ve  snaze zabránit overtreatmentu 
a jeho nežádoucím následkům. Diskutována je 
stále i vhodná délka intervalu mezi radioterapií 
a chirurgickým výkonem, význam prodlení před 
zahájením adjuvance a podobně.

Navzdory důkazům upřesňujícím indikace sou-
časných terapeutických možností lze význam-
nou individualizaci léčebného schématu oče-
kávat až po dosažení spolehlivé predikce efektu 
radioterapie, případně chemoterapie. 

Podpořeno institucionální podporou MZ ČR 
RVO-VFN 64165.

E-mail: petr.dytrych@vfn.cz

KONTROVERZE V  LÉČBĚ NÁDORŮ PAN-
KREATU

V. FRÝBA, Z. KRŠKA, D. HOSKOVEC, 
J. ULRYCH
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: karcinom pankreatu, resekce 
pankreatu, neoadjuvantní léčba, adjuvantní 
léčba, chemoterapie

Karcinom pankreatu je v České republice 9. nej-
častější malignitou, zároveň je ale 4. nejčastější 
příčinou úmrtí na zhoubné nádory u obou po-
hlaví. Více než 80 % pacientů je diagnostikováno 
s lokálně pokročilým nebo metastatickým one-
mocněním nevhodným k potenciálně kurativní 
chirurgické resekci. U  pacientů s  resekabilním 
nádorem je v  současné době standardem léč-
by resekční výkon následovaný adjuvantní che-
moterapií. Adjuvantní systémová léčba zlepšuje 
prognózu pacientů po  kurativní resekci. Podle 
recentních metaanalýz je medián celkového 
přežití (OS) u  těchto pacientů 20–23  měsíců, 
oproti 16–20 měsícům bez adjuvantní léčby. 
Více než polovina pacientů však nemůže pro-
fitovat z  adjuvantní chemoterapie z  důvodu 
pooperačních komplikací, komorbidit či čas-
ného rozvoje metastáz. Neoadjuvantní léčba 
se stala standardem u většiny gastrointestinál-
ních malignit (karcinom jícnu, žaludku, rekta). 
V  posledních letech se objevila jako alternati-
va léčby i u pacientů s borderline resekabilním 
a resekabilním karcinomem pankreatu. Dosud 
neexistuje prospektivní randomizovaná kont-
rolovaná studie srovnávající výsledky primárně 
chirurgického výkonu (upfront surgery) oproti 
neoadjuvantní chemo(radio)terapii. Výsledky 
recentních metaanalýz však naznačují pozitiv-
ní vliv neoadjuvantní léčby a ukazují lepší tole-
ranci oproti adjuvantní léčbě, vyšší procento R0 
resekcí i  zlepšené OS (medián 23–25 měsíců). 
V přednášce budou diskutovány výhody a nevý-
hody konceptu neoadjuvantní terapie v  léčeb-
ném algoritmu karcinomu pankreatu. 

Podpořeno institucionální podporou MZ ČR 
RVO-VFN 64165. 

E-mail: vladimir.fryba@vfn.cz

KONTROVERZE V  LÉČBĚ KARCINOMU ŽA-
LUDKU

E. KONEČNÁ, D. HOSKOVEC
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
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Základem současného diagnosticko-terapeu-
tického algoritmu léčby nádoru by mělo být 
rozhodnutí multidisciplinárního týmu o aplikaci 
a timingu jednotlivých léčebných metod – chi-
rurgický výkon, chemoterapie, radioterapie. To 
platí i pro karcinom žaludku. Základní doporu-
čené postupy jsou shrnuty v každoročně aktua-
lizované Modré knize ČOS. 

Přes poměrně jednoduchý rozhodovací algorit-
mus uvedený v Modré knize, zůstávají některé 
otázky otevřené nebo nezodpovězené. Zamě-
říme se na ty, které mohou ovlivnit rozhodnutí 
MDT, ne na  úzce specifické pro jednotlivé on-
kologické odbornosti (klinický onkolog, radiační 
onkolog, onkochirurg):

– diagnostika klinického stadia onemocnění, 
– indikace perioperační chemoterapie, 
– přístup k pacientovi ve stadiu IV, 
– HIPEC v léčbě karcinomu žaludku, 
– možnosti PIPAC u pokročilého karcinomu ža-

ludku.

Jedinou léčebnou modalitou, která dává šanci 
na  dlouhodobé přežití pacientů s  karcinomem 
žaludku, je adekvátní chirurgický výkon. Správná 
aplikace a  načasování ostatních onkologických 
metod by měla umožnit operaci s maximálním 
onkologickým benefitem. Naplánování tohoto 
procesu dle platných doporučení, ale i se znalostí 
případných „šedých zón“ je hlavním cílem MDT. 

Podpořeno institucionální podporou MZ ČR 
RVO-VFN 64165.

E-mail: ellen.konecna@vfn.cz

KONTROVERZE U  ROZSÁHLÝCH NÁDORŮ 
PÁNVE

L. SÁKRA, J. FLAŠAR, L. KUBINCOVÁ
Chirurgická klinika Nemocnice Pardubického 
kraje, a.s.

Klíčová slova: karcinom rekta, pánevní 
exenterace, multiviscerální resekce

ÚVOD
Pánevní exenterace pro lokálně pokročilé ma-
lignity nebo pro recidivy maligního onemoc-
nění v  pánvi je v  současné době velmi dobře 
známá a  standardně prováděná operace. Pá-
nevní exenterace je i přes pokrok v chirurgické 
technice a technologiích stále zatížena vysokou 
morbiditou i mortalitou. Proto byl tento postup 
v  chirurgických kruzích adaptován během po-
sledních 30 letech velmi zvolna.   

METODA A VÝSLEDKY
Základní otázkou stále zůstává správná indika-
ce k  tomuto výkonu. Kurativní metodou však 
stále může být pouze radikální chirurgický 
výkon v  kombinaci s  onkologickoou léčbou. 
V roce 2019 publikovala skupina autorů PelvEx 
Collaborative první výsledky a  zpracovávala 
multicentricky pacienty, kteří prodělali pánev-
ní exenteraci. Celkem bylo zařazeno 2472  pa-
cientů. Studie nejen zpracovává výsledky 
celkově, ale i  rozdíly mezi high-volume a  low-
-volume centry. Dále také zpracovává rozdíly 
ve výsledcích v různých dekádách. R0 resekce 
bylo dosaženo v 80 % v high-volume centrech 
a  v  62,5  % v  low-volume centrech. Na  druhou 
stranu nebyl zaznamenán rozdíl v perioperač-
ní a pooperační morbiditě a mortalitě, v době 
hospitalizace a  v  počtu nutných reintervencí 
mezi těmito centry.  30denní mortalita byla a je 
stále okolo 2  % u  lokálně pokročilých nádorů 
a 2,5 % u recidivujících nádorů.
 
ZÁVĚR
Pánevní exenterace je v  současné době jako 
komplexní postup řady oborů – chirurgie, gy-
nekologie, urologie a  onkologie – nejenom 
dobře proveditelným postupem, jehož inci-
dence komplikací se snižuje, ale hlavně se jed-
ná o  postup s  velmi dobrými onkologickými 
výsledky.  

E-mail: lukas.sakra@nempk.cz

KONTROVERZE VE DVOU ETAPOVÝCH VÝ-
KONECH NA JÁTRECH

J. ULRYCH, V. FRÝBA, ZDENĚK KRŠKA
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Čes-
ká republika



PragueONCO Journal  |  Leden 2020 37

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK – HLAVNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE

Klíčová slova: jaterní metastázy, dvouetapové 
jaterní resekce, two-stage hepatectomy, 
ALPPS

Dvouetapové jaterní resekce nabízí možnost 
rozšíření potencionálně kurabilní chirurgické 
léčby i  na  pacienty s  extenzivním metastatic-
kým postižením jater. Názorový spor ohledně 
dvouetapových výkonů na  játrech se dnes po-
hybuje ve dvou rovinách. 

První rovinou je obecná indikace dvoueta-
pových jaterních resekcí a  jejich onkologický 
benefit. Dosažení resekability u pacientů s ex-
tenzivním metastatickým postižením jater ne-
vylučuje možnost reziduálních mikrometastáz 
a následného metastatického relapsu v pone-
chaném jaterním parenchymu (zejména v pří-
padě bilobárního jaterního postižení). Skuteč-
ný onkologický benefit dvouetapové resekce 
tak determinuje spíše biologická charakteristi-
ka metastáz. 

Druhá rovina názorové polemiky je čistě chi-
rurgická a zahrnuje diskuzi ohledně preference 
typu dvoudobého resekčního výkonu – kon-
venční two-stage hepatectomy (TSH) versus 
moderní Associating Liver Partition and Portal 
Vein Ligation for Staged Hepatectomy (ALPPS). 
Obecně je totiž ALPPS spojen s větší hypertrofií 
jaterního parenchymu, což umožňuje dosáh-
nout resekability až v  92  %, zatímco přibližně 
30–40  % pacientů při konvenční TSH nepod-
stoupí druhou fázi jaterní resekce z důvodu ne-
dostatečné jaterní hypertrofie nebo intervalové 
progrese metastatického postižení. ALPPS má 
ovšem daleko vyšší mortalitu a morbiditu. Na-
víc doposud nejsou validní data ohledně dlou-
hodobých onkologických výsledků ALPPS. Sou-
časná doporučení tak spíše preferují TSH jako 
metodu volby, zatímco ALPPS je rezervován 
jako ultimum refugium. 

Podpořeno institucionální podporou MZ ČR 
RVO-VFN 64165. 

E-mail: Jan.Ulrych@vfn.cz

NÁDORY GENITOURINÁRNÍHO 
TRAKTU

NOVINKY V LÉČBĚ METASTATICKÉHO HOR-
MONÁLNĚ SENZITIVNÍHO KARCINOMU PRO-
STATY

O. ČAPOUN
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 

Klíčová slova: karcinom prostaty, hormonální 
blokáda, docetaxel, abirateron, enzalutamid, 
apalutamid

Metastatický karcinom prostaty (mKP) má ze 
všech stadií nejhorší prognózu. Základní léč-
bou mKP je hormonální blokáda (androgen 
deprivation therapy – ADT). Účinnost doceta-
xelu nebo abirateronu v první linii léčby spolu 
se standardní ADT byla již publikována. Stu-
die CHAARTED prokázala prodloužení přežití 
o téměř 14 měsíců a snížení rizika úmrtí o 39 % 
u  pacientů léčených šesti cykly docetaxelu 
a  ADT proti samotné ADT. Studie LATITUDE 
prokázala snížení rizika úmrtí o  38  % a  rizika 
progrese o  53  % u  pacientů léčených abirate-
ronem a  současně ADT proti samotné ADT. 
Mezi hlavní nežádoucí účinky docetaxelu patří 
neutropenie a febrilní neutropenie. Nežádoucí 
účinky abirateronu představují hlavně hyper-
tenze, hypokalemie a  elevace jaterních testů. 
V  roce 2018–2019 byly publikovány výsledky 
studií s dalšími antiandrogeny v první linii léčby 
mKP. Studie fáze III (ENZAMET) randomizovala 
pacienty k  podání enzalutamidu nebo stan-
dardnímu antiandrogenu. Enzalutamid snížil 
riziko úmrtí o 33 % (p = 0,002). Studie ARCHES 
randomizovala pacienty k podání enzalutami-
du nebo placeba. Riziko radiografické progre-
se bylo ve  skupině s  enzalutamidem sníženo 
o 61 % (p < 0,001). Studie TITAN randomizovala 
pacienty k apalutamidu + ADT nebo placebu + 
ADT. Po  dvou letech sledování došlo ke  sní-
žení rizika úmrtí nebo radiografické progrese 
ve skupině s apalutamidem o 52 % (p < 0,001). 

S novými preparáty přibývá také možností jejich 
kombinací se standardní ADT v  léčbě primár-
ně mKP. Závěr sdělení se tak věnuje výhodám 
a nežádoucím účinkům jednotlivých kombinací 
léčby.
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Přednáška byla podpořena projektem 
RVO-VFN64165. 

E-mail: otakar.capoun@seznam.cz

PET/CT DIAGNOSTIKA KARCINOMU PRO-
STATY

V. PTÁČNÍK
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze 

Klíčová slova: PET/CT, karcinom prostaty

Cílem prezentace je přednést přehledné sdělení 
o metodách PET/CT vyšetření dostupných v sou-
časnosti u pacientů s karcinomem prostaty. Bu-
dou uvedeny jejich indikace a možnosti, včetně 
porovnání přínosnosti jednotlivých metod. 

Vyšetřovací metody nukleární medicíny, respek-
tive radiofarmaka zaměřená na  diagnostiku 
karcinomu prostaty, prodělávají v posledních le-
tech značný rozvoj. Prvním radiofarmakem s vy-
sokou afinitou k  buňkám karcinomu prostaty 
dostupným v ČR je 18F-cholin. Nově je v rutinní 
praxi dostupný též 18F-fluciklovin, který ve srov-
nání s 18F-cholinem vykazuje vyšší úspěšnost při 
lokalizaci místa recidivy u relabujících pacientů 
s  nízkou hladinou PSA. Nevýhodou obou zmí-
něných radiofarmak je jejich malá specificita. 
V současnosti nejnadějnější skupinou radiofar-
mak s  vysokou senzitivitou i  specificitou jsou 
68Ga či 18F značené ligandy membránové formy 
prostatického specifického antigenu (PSMA). 

Obecně lze říci, že nezávisle na použitém radio-
farmaku je hlavním těžištěm PET/CT při vyšetřo-
vání pacientů s  karcinomem prostaty lokaliza-
ce a určení rozsahu recidivy při biochemickém 
relapsu. Dále je PET/CT využíváno též při plá-
nování radioterapie, především v  případě reci-
divy onemocnění. Ve  vybraných případech lze 
PET/CT využít též v  rámci stagingu u pacientů 
s vysokým rizikem metastatického postižení při 
zvažování radikální terapie. 

E-mail: vaclav.ptacnik@vfn.cz

MULTIPARAMETRICKÁ MAGNETICKÁ REZO-
NANCE PROSTATY V DIAGNOSTICE KLINICKY 
SIGNIFIKANTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

J. STEJSKAL
Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy ne-
mocnice, Praha

Klíčová slova: karcinom prostaty, 
multiparametrická magnetická rezonance

Diagnostika karcinomu prostaty je založena 
na histologickém průkazu karcinomu ve vzorcích 
získaných při transrektálním ultrazvukem (TRUS) 
naváděné biopsii (Bx). Jedná se o invazivní výkon 
zatížený rizikem infekčních komplikací. Častý je zá-
chyt klinicky nesignifikantního PCa s rizikem pod-
hodnocení skutečného charakteru onemocnění. 
Kromě nevhodných indikací k tomuto přispívá níz-
ká spolehlivost TRUS při zobrazení ložisek PCa. 

Multiparametrická magnetická rezonance (mp-
MRI), umožňující spolehlivé zobrazení tumoru, 
se proto stala nedílnou součástí diagnostiky 
karcinomu prostaty. Je využívána jak v  indika-
cích biopsií prostaty a jejich navigaci, tak ve sta-
gingu onemocnění a při plánování terapie.   

Aktuálně je mpMRI využívána zejména při 
mpMRI/TRUS fúzní navigaci biopsií prostaty. Její 
přínos byl potvrzen u pacientů po předchozí ne-
gativní biopsii, kde je součástí doporučení Evrop-
ské urologické asociace (EAU). V případě prvních 
bio psií je její přínos dosud nejednoznačný, neboť 
přes zjevný trend výsledky často nejsou statistic-
ky signifikantní. U obou skupin pacientů potom 
mpMRI/TRUS fúzí navigovaná biopsie prostaty 
snižuje záchyt klinicky nesignifikantního PCa.

Hlavním úskalím použití mpMRI je reproduko-
vatelnost hodnocení mpMRI nálezů mezi ra-
diology a technika odběru vzorků, včetně jejich 
vhodného počtu.

Stejně jako nové biomarkery či kalkulátory rizi-
ka nelze mpMRI prostaty vnímat izolovaně, jed-
ná se pouze o jeden z nástrojů v algoritmu dia-
gnostiky PCa, které mají největší přínos, jsou-li 
vhodně kombinovány. 

E-mail: stejsk.j@gmail.com
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OLIGOMETASTATICKÝ KARCINOM PROSTA-
TY – KLINICKÁ APLIKACE

ŠTĚPÁN VESELÝ
Urologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Klíčová slova: karcinom prostaty, léčba

Strategie léčby pacientů s  nálezem metasta-
tického karcinomu prostaty se v posledních le-
tech zásadně mění. Prognóza těchto pacientů 
je obecně velmi špatná se střední dobou přežití 
kolem tří let. Základem terapie je přirozeně sys-
témová léčba a  je třeba zdůraznit, že pokroky 
v účinnosti nových preparátů jsou nezpochyb-
nitelné. Otázkou zůstává, zda má smysl terapeu-
ticky cílit i na primární ložisko nádoru v prostatě. 
Z  detailních analýz velkých souborů je zřejmé, 
že lokální terapie primárního ložiska má největší 
efektivitu u pacientů s oligometastatickým po-
stižením. Pečlivá selekce pacientů s  použitím 
nomogramů se ukazuje jako zásadní krok v roz-
hodování o terapeutickém postupu. Na druhou 
stranu se dá určit i hranice rozsahu onemocně-
ní, při které je lokální terapie pro pacienta spíše 
přítěží. Významnou roli v  určení rozsahu me-
tastatického postižení budou jistě hrát stále se 
zdokonalující zobrazovací metody. Vše tak spěje 
k  již dávno jasnému cíli – individualizovanému 
přístupu s  použitím nejúčinnější kombinace 
dostupných léčebných modalit.

E-mail: stepan.vesely@lfmotol.cuni.cz

KARCINOM PLIC

KOMPLEXNÍ GENOVÁ ANALÝZA A VYŠETŘO-
VÁNÍ KLÍČOVÝCH ŘÍDÍCÍCH MUTACÍ V PNEU-
MOONKOLOGII

P. DUNDR
Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze 

Klíčová slova: NSCLC, EGFR, PD-L1, ALK, ROS1, 
NGS

Predikování odpovědi na léčbu je u karcinomů 
plic s ohledem na neustálý rozvoj spektra mož-
ných léčebných modality vysoce aktuální téma. 
V současné době se v ČR – ať už na vyžádání, či 

automaticky – testuje EGFR, ALK, PD-L1 a ROS1. 
Vzhledem k výraznému rozvoji této problema-
tiky lze v brzké době očekávat rozšíření spektra 
o další biomarkery. Tyto biomarkery zahrnují ze-
jména NTRK, MET, RET, BRAF, KRAS, HER2 (am-
plifikaci i mutace), STK11, PIK3CA, PTEN a SHP2. 
Široce diskutovaná je i problematika hodnocení 
mutačního loadu (TMB – tumor mutation bur-
den), aktuálně však nelze TMB nahlížet jako bio-
marker relevantní pro klinickou praxi. Přínosné 
může být i  testování mikrosatelitové instabili-
ty. Rozšiřování spektra vyšetřovaných markerů 
vede ke  zvýšeným požadavkům na  množství 
nádorové tkáně i  zvýšeným nákladům na  tes-
tování. V  tomto kontextu je důležitá úzká spo-
lupráce s kliniky, dodržování doporučených po-
stupů při bioptickém zpracování a  vyšetřování 
vzorků plicních nádorů a v neposlední řadě i na-
stavení algoritmů testování s plátci. 

Využití stávajících postupů většinou užívajících 
sekvenční testování jednotlivých prediktorů 
však není při hodnocení širšího spektra mar-
kerů optimální a nabízí se využití metody NGS 
s  hodnocením celého spektra genů, ideálně 
v kombinaci DNA i RNA panelů. Cílem sdělení je 
podat přehled současného stavu testování s vý-
hledem do brzké budoucnosti. 

Podpořeno institucionální podporou MZ ČR 
RVO-VFN 64165.

E-mail: pavel.dundr@vfn.cz

DETEKCE SOLITÁRNÍCH PLICNÍCH UZLŮ 
NA LOW-DOSE CT PLIC

L. LAMBERT
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: výpočetní tomografie, radiační 
zátěž, iterativní rekonstrukce, screening, 
karcinom plic

Screening plicních nádorů je synonymem vy-
hledávání plicních uzlů na  nízkodávkovém CT 
plic. Ve  větších screeningových studiích, které 
začaly s  příchodem 16řadých multidetektoro-
vých přístrojů, se radiační zátěž z  jednoho kola 
pohybovala mezi 1–2 mSv, což v našich podmín-
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kách odpovídá půl roku radiačního pozadí. V po-
slední dekádě nastal rozvoj technologií, jejichž 
cílem je snížení radiační zátěže z  CT vyšetření. 
Kromě modulace proudu, úpravy primárního 
filtru a  inovace technologie detektorů se stále 
více dostává do  radiologické praxe i  iterativní 
rekonstrukce. Modelová iterativní rekonstruk-
ce provádí redukci obrazového šumu, artefaktů 
a optimalizaci vlastností obrazu cyklickým výpo-
čtem, transformací dat mezi doménou hrubých 
(měřených) dat a výsledného obrazu. Na vývoji 
technik iterativní rekonstrukce pracují všichni 
přední výrobci CT přístrojů s různým úspěchem. 

Snížení radiační zátěže při vyšetření se primárně 
projeví zvýrazněním obrazového šumu a artefak-
tů, ve kterých se může skrýt patologie (např. plicní 
uzel). Snižuje se senzitivita vyšetření, kterou ale 
můžeme zlepšit použitím právě iterativní rekon-
strukce. Řada pilotních studií se zabývala vlivem 
redukce radiační zátěž z CT vyšetření až na úro-
veň odpovídající několika rentgenovým sním-
kům a porovnávala citlivost jednotlivých metod 
jak v  detekci plicních uzlů (radiolog, CAD), tak 
vliv na  měření jejich velikosti, která je zásadní 
pro hodnocení jejich růstu, a má tak přímo vliv 
na  léčbu. Tyto tzv. ultra-low dose protokoly od-
straňují další argument proti zavedení screenin-
gu plicních uzlů, ale současně i dalších markerů 
jiných onemocnění (ateroskleróza, osteoporóza, 
chronická obstrukční nemoc bronchopulmonál-
ní, plicní fibróza) v oblasti hrudníku.

E-mail: lukas.lambert@lf1.cuni.cz

CHIRURGICKÁ LÉČBA RAKOVINY PLIC SE 
ZAMĚŘENÍM NA LÉČBU ČASNÝCH STADIÍ

R. LISCHKE
III. chirurgická klinika 1. LF UK a  FN v  Motole, 
Praha

Klíčová slova: karcinom plic, chirurgie plic

Chirurgická léčba je základním kamenem léčby 
u  časných stadii nemalobuněčného karcinomu 
plic. Zlatým standardem je lobektomie a  syste-
matická mediastinální lymfadenektomie. U vyso-
ce rizikových pacientů může být ve velmi selek-
tovaných případech zvážena sublobární resekce. 

Videoasistovaná miniinvazivní resekce se stává 
metodou volby pro rychlejší zotavení pacientů, 
nižší morbiditu a  srovnatelnou onkologickou 
efektivitu ve srovnání s otevřenými výkony. Ro-
boticky asistované resekce se rovněž stávají me-
todou volby chirurgické léčby.  

Pro dobré výsledky je klíčová centralizace do vy-
sokoobjemových specializovaných center. V ČR 
byla v rámci sekundární centralizace vytvořena 
síť vysoce specializovaných pneumoonkochirur-
gických center, kde by chirurgická léčba měla 
být soustředěna. 

E-mail: robert.lischke@fnmotol.cz

MASIVNÍ PARALELNÍ SEKVENACE PŘI VOL-
BĚ TERAPIE V  PNEUMOONKOLOGII – MOŽ-
NOSTI A LIMITACE

M. PEŠEK1, T. VANĚČEK2, P. MUKENŠNABL3 
1Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň
2Bioptická laboratoř Plzeň
3Šiklův ústav patologie FN Plzeň

Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, 
sekvenace příští generace, mutační profil, fúze 
genů, cílená léčba

ÚVOD
Karcinom plic patří mezi nádory, které nema-
jí nejvyšší incidenci a  mortalitu. Až 85  % z  nich 
jsou karcinomy nemalobuněčné (NSCLC). Jsme 
svědky postupné precizace jejich typů s využitím 
histologie, imunohistochemie, a zejména gene-
tických vyšetření. Vyšetření nádorového genomu 
NSCLC vede ke změně léčebných paradigmat. 

MATERIÁL, METODIKA A PACIENTI
Archer FusionPlex Lung Kit je cílená NGS assay 
zaměřená na  detekci 14 genetických změn, 
které se často prokazují v tkáni karcinomu plic. 
Tato assay je schopná detekovat a specifikovat 
mutace, fúze a amplifikace genů. Celkem bylo 
metodikou NGS vyšetřeno 200 nemocných. Byly 
prokázány genové mutace u 60 nemocných.

VÝSLEDKY
Byly nalezeny různé typy EGFR a KRAS mutací, 
dalších 9 onkogenních mutací a 15 genových fúzí.
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DISKUSE
NGS vyšetření umožňují poznání mutační-
ho terénu nádoru v  aktuálním čase, součas-
ný výskyt více potenciálních řídících mutací 
s možnostmi aktivace dalších signálních drah. 
U řady mutací je známý klinický význam a cí-
lená léčba. V našem souboru je významný po-
čet nemocných s targetabilními mutacemi, ale 
i s neovlivnitelnými mutacemi genu KRAS. Pro 
NGS vyšetření je dostačující materiál obsahují-
cí 10 ng DNA (cca 3500 fixovaných nádorových 
buněk). NGS lze provést z  materiálu z  tenko-
jehlové biopsie. 

NGS umožní rychlejší současnou detekci více 
mutací.

ZÁVĚR
Genetická problematika nádorových onemoc-
nění je složitá, je zde značná interindividuální 
genomická variabilita, která se navíc může mě-
nit s rozvojem nádoru a pod vlivy protinádorové 
léčby. 

Nemocní s méně obvyklými potenciálně targe-
tabilními změnami v genomech nádorů mohou 
být léčeni cíleně s  úhradou léků na  § 16 nebo 
v rámci klinických studií.

E-mail: pesek@fnplzen.cz

CÍLENÁ BIOLOGICKÁ LÉČBA KARCINOMU 
PLIC

J. SKŘIČKOVÁ
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno

Klíčová slova: karcinom plic, nemalobuněčný 
karcinom plic, pokročilé onemocnění, cílená 
biologická léčba

Sdělení se zabývá cílenou biologickou léčbou 
pokročilého NSCLC. Prodloužení přežití je nej-
výraznější u nemocných, u nichž jsou přítomny 
jasné prediktivní znaky. Rozebírány jsou indika-
ce jednotlivých preparátů a jejich reálné využití 
v ČR.
Nejprve se věnujeme inhibitorům tyrosinkinázy 
(TKI) EGFR první a druhé generace – erlotinibu, 
gefitinibu, afatinibu, dacomitinibu. Dále TKI 

EGFR třetí generace – osimertinibu. Léčba TKI 
EGFR je indikována především u  nemocných 
s  průkazem aktivačních mutací genu EGFR. 
Osimertinib je indikován u nemocných s rezis-
tentní mutací 790M.

ALK inhibitory alektinib, krizotinib a  ceritinib 
jsou indikovány v  první i  dalších liniích léčby 
u nemocných s pokročilým NSCLC s pozitivním 
průkazem mutace EML4-ALK. Krizotinib je dále 
indikován pro léčbu dospělých pacientů s ROS-
1-pozitivním pokročilým NSCLC. V dalších liniích 
léčby jsou indikovány také brigatinib a lorlatinib.
BRAF inhibitor dabrafenib v  kombinaci s  tra-
metinibem je indikován k  léčbě dospělých pa-
cientů s pokročilým NSCLC s mutací V600 genu 
BRAF.

NTRK inhibitor larotrektinib je v  monoterapii 
indikován k léčbě pacientů se solidními nádory 
s průkazem fúzního genu neutrofin-receptoro-
vé tyrosinkinázy (NTRK).

Nintedanib je inhibitor angiogeneze. Je indiko-
ván ve druhé linii léčby u adenokarcinomu spo-
lečně s docetaxelem.

Dále zmiňujeme monoklonální protilátky – be-
vacizumab, necitumumab a ramucirumab.

E-mail: Skrickova.Jana@fnbrno.cz

NOVINKY VE  SCREENINGU RAKOVINY PLIC 
A NOVÉ MOŽNOSTI DETEKCE SPN – SCREE-
NING PLICNÍ RAKOVINY, NAVIGAČNÍ METO-
DY BRONCHOSKOPIE

J. VOTRUBA
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 
1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: karcinom plic, screening, 
bronchoskopie, navigační metody

Rakovina plic je nejčastější formou rakoviny 
(2,09 milionu případů) a  také hlavní příčinou 
úmrtnosti na  rakovinu (1,76 milionu úmrtí). 
Vzhledem k  asymptomatické povaze rakovi-
ny plic je onemocnění často diagnostikováno 
v  pokročilém stadiu, kdy je prognóza špatná. 
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V  posledních letech se ukázalo, že počítačová 
tomografie s  nízkými dávkami záření (LDCT) 
je citlivým nástrojem pro detekci rakoviny plic 
v rané fázi. Výzkumy však také ukazují, že LDCT 
je spojena s  velkým množstvím falešně pozi-
tivních nálezů, což vede k  indikaci zbytečných 
invazivních vyšetření a úzkosti pacientů. V roce 
2011 byla ukončena studie National Lung Scree-
ning Trial (NLST), porovnávající LDCT se skiagra-
mem hrudníku u velkého vzorku vysoce riziko-
vých dospělých. Studie prokázala 20% relativní 
snížení úmrtnosti na  karcinom plic u  skupiny 
LDCT. Od  té doby mnoho organizací doporu-
čuje screening rakoviny plic pomocí LDCT pro 
vysoce rizikové skupiny. V září 2018 ukázala nová 
data z největší evropské studie (NELSON) ještě 
výraznější snížení úmrtnosti na  rakovinu plic, 
než prokázala NLST. Proto, abychom snížili mor-
biditu a mortalitu u vyšetřování pozitivně scree-
novaných pacientů, zvažujeme riziko malignity 
diagnostikovaného solitárního plicního uzlu 
(SPN) u daného pacienta. U mnoha těchto pa-
cientů je však požadována morfologická verifika-
ce procesu. K získání histologického nebo cyto-
logického důkazu původu SPN můžeme využít 
několik bronchologických a invazivně radiologic-
kých metod. V prezentaci provedeme shrnutí vý-
sledků screeningových studií a současných navi-
gačních možností v diagnostice SPN.

E-mail: jiri.votruba@vfn.cz

STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE RAKOVI-
NY PLIC SE ZAMĚŘENÍM NA ČASNÁ STADIA

M. ZEMANOVÁ
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: nemalobuněčný plicní 
karcinom, stadium I, stereotaktická 
radioterapie

V případě inoperabilního NSCLC ve stadiu I byla 
alternativou chirurgického výkonu frakciono-
vaná radioterapie (RT). Obvyklá dávka 60 Gy / 
30  frakcí / 6 týdnů dosahuje kontrolu nemo-
ci přibližně 30–40  %. V  posledních letech bylo 
dosaženo významného pokroku použitím ste-
reotaktické RT. Její charakteristické rysy jsou: 
vysoká konformita svazku, ostrý spád dávky 

do okolní zdravé tkáně, malý cílový objem, dáv-
ka v jedné frakci nad 5 Gy, nízký celkový počet 
frakcí, biologicky ekvivalentní dávka nad 100 
Gy, mnohosvazková nebo kruhová aplikace ří-
zená obrazem a  sledování nádoru v  průběhu 
dýchacích pohybů. Pro rozlišení od  mozkové 
stereotaktické RT se vžil název SBRT (stereotac-
tic body radiotherapy) nebo SABR (sterotactic 
ablative radiotherapy). 

U  NSCLC ve  stadiu I  (T1–T2aN0M0) inoperabil-
ních z  medicínských důvodů byla publikována 
řada retrospektivních studií nebo studií fáze II 
s užitím SBRT, které prokazovaly lokální kontro-
lu po třech letech sledování až 90 % a minimál-
ní toxicitu. Teprve v  roce 2018 byly uveřejněny 
výsledky randomizované studie porovnávající 
konvenční RT v  dávce 66 Gy / 33 frakcí nebo 
50 Gy / 20 frakcí se stereotaktickou RT 54 Gy / 
3 frakce nebo 48 Gy / 4 frakce u  nemocných 
s  inoperabilním NSCLC stadia I. Výsledek byl 
statisticky i klinicky významný. Lokální kontrola 
po 3 letech sledování byla u SBRT téměř dvoj-
násobná (82 vs. 45 %, HR 0,29; 95% CI 0,13–0,66, 
p = 0,002) a významně lepší bylo i 3leté přežití 
(65 vs. 35 %, HR 0,51; 95% CI 0,29–0,91, p = 0,020). 

Tato studie potvrzuje stereotaktickou RT jako 
standard léčby inoperabilního NSCLC ve stadiu I. 

E-mail: milada.zemanova@vfn.cz

KARCINOM HLAVY A KRKU

SOUČASNÝ POHLED NA  PROBLEMATIKU 
HPV-ASOCIOVANÝCH KARCINOMŮ HLAVY 
A KRKU

J. KLOZAR
Klinika ORL a  chirurgie hlavy a  krku 1. LF UK 
a FN v Motole, Praha

Klíčová slova: orofaryngeální karcinom, HPV 
marker, deeskalace

Vysoce rizikové typy lidských papilomavirů (HR 
HPV) jsou jasně prokázaným rizikovým faktorem 
dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a  krku. 
HPV DNA je nejčastěji nalézána v karcinomech 
orofaryngu, zejména v oblasti patrových tonzil.
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Obecně je profil pacientů s HPV pozitivními tumo-
ry odlišný od pacientů s nádory negativními. Sku-
pina pozitivních pacientů je poněkud mladší a liší 
se v  kuřáckých zvyklostech, konzumaci alkoholu 
a podle některých studií i v sexuálním chování.

Mnoho studií prokázalo lepší prognózu u pa-
cientů s  HPV asociovanými nádory. HPV sta-
tus je silnějším prognostickým faktorem než 
dosud běžně používané klinické ukazatele. 
Odrazem je nová TNM klasifikace, která má 
zvláštní kategorii pro HPV pozitivní orofaryn-
geální tumory. 

S klinickým významem HPV pozitivity stoupá vý-
znam markerů HPV infekce. Ty by měly spolehlivě 
určit aktivitu viru v  nádoru a  zároveň být vhod-
né pro běžné klinické použití. Dobře dostupným 
markerem je imunohistochemická pozitivita pro-
teinu p16, pomocným ukazatelem může být i ab-
sence p53. Kombinace p16 pozitivity s detekcí HPV 
DNA ve  tkáni nádoru je považována za  metodu 
s  dostatečnou senzitivitou i  specificitou pro kli-
nickou praxi. Optimálně dokumentuje transkripci 
viru přítomnost E6 nebo E7 mRNA ve tkáni tumo-
ru, jejíž stanovení je však méně dostupné.

Z klinických odlišností vyplývají úvahy o modifi-
kaci léčebné strategie pro pacienty s HPV pozi-
tivními karcinomy ve smyslu deeskalace léčby. 
Probíhá řada studií a k dispozici jsou již výsledky 
některých z  nich. V  současné době neexistují 
léčebná doporučení, která by modifikovala vý-
běr modality nebo intenzity léčby pro pacienty 
s HPV pozitivními karcinomy hlavy a krku.

E-mail: jan.klozar@lfmotol.cuni.cz

MOŽNOSTI ČELISTNÍ CHIRURGIE PŘI ŘEŠE-
NÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ RA-
DIOTERAPIE

N. MAHDIAN, G. PAVLÍKOVÁ,
V. VLACHOPULOS, R. FOLTÁN
Oddělení maxilofaciální chirurgie Stomatolo-
gické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 

Klíčová slova: osteoradionekróza, 
maxilofaciální chirurgie, radioterapie oblasti 

hlavy a krku, dlaždicobuněčný karcinom 
oblasti hlavy a krku, patologická fraktura

Osteoradionekróza čelistních kostí je jednou 
z nejzávažnějších komplikací radioterapie v ob-
lasti hlavy a  krku. Častěji bývá postižena dolní 
čelist, která je také ohrožena rizikem patologické 
fraktury. Jedná se o velmi těžce řešitelný stav sni-
žující kvalitu života onkologických pacientů. Cí-
lem studie bylo zhodnotit úspěšnost léčby za pě-
tileté období. Kromě toho se autoři také zaměřují 
na hodnocení kvality života těchto pacientů. Au-
toři hodnotí jejich terapeutický protokol a prezen-
tují své zkušenosti s léčbou pacientů postižených 
touto diagnózou za posledních 5 let. Pacienti byli 
rozděleni do  3 skupin podle stadia onemocně-
ní dle Notaniho. Hodnocen byl způsob ošetření 
ve vztahu ke stadiu onemocnění pacienta. Dále 
byla hodnocena incidence patologické fraktury 
u pacientů ve stadiu Notani II ve vztahu k užití 
zevního fixátoru jakožto prevence patologic-
ké fraktury. U pacientů ve stadiu Notani III byla 
hodnocena úspěšnost zhojení ve vztahu k užití 
zevního fixátoru. Za pomoci dotazníku byla také 
hodnocena kvalita života v  době, kdy pacienti 
měli rozvinutou osteoradionekrózu ve  srovnání 
s dobou, kdy zevní fixátor nosili. 

Osteoradionekróza je onemocnění, které snižuje 
kvalitu života pacientů po  proběhlé onkologické 
terapii. Její léčba je svízelná a vyšší stadium one-
mocnění s sebou přináší větší komplikace. Při řeše-
ní tohoto onemocnění má chirurgický přístup své 
nezastupitelné místo. V posledních letech se také 
osvědčuje užití zevního fixátoru, který jednoznač-
ně snižuje komplikace při léčbě osteoradionekrózy. 

E-mail: nima.mahdian@vfn.cz

LÉČBA KARCINOMU NEZNÁMÉHO PRIMÁR-
NÍHO ZDROJE S METASTÁZAMI DO KRČNÍCH 
UZLIN

M. PÁLA
Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulov-
ce, Praha

Klíčová slova: karcinom neznámého 
primárního zdroje, nádory hlavy a krku, 
kurativní radioterapie
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Karcinom neznámého primárního zdroje s me-
tastázami do krčních uzlin tvoří kolem 5 % všech 
nádorů hlavy a krku, v naprosté většině případů 
nacházíme metastázy spinocelulárního karci-
nomu. Vzhledem k absenci prospektivních dat 
klinických studií nemáme dnes k dispozici jasně 
stanovený algoritmus jejich léčby. V  kurativní 
léčbě se tak uplatňují různé postupy – chirurgie, 
chirurgie ± pooperační radioterapie, definitivní 
radioterapie ± chemoterapie. Kurativní radio-
terapie je cílena jak na  regionální oblasti, tak 
na  oblasti, u  kterých předpokládáme nejvyšší 
pravděpodobnost výskytu primárního nádoru, 
tedy obvykle na  celou faryngeální osu. Léčba 
pacientů s  krčními metastázami karcinomu 
neznámého primárního zdroje kurativní radio-
terapií vykazuje vysokou míru kurability. V sou-
boru 90 pacientů s metastázami spinocelulár-
ního karcinomu do  krčních uzlin bez detekce 
přítomnosti nádoru jiné lokalizace léčených 
v  Ústavu radiační onkologie kurativní radio-
terapií byla při mediánu follow-up 89 měsíců 
pětiletá lokoregionální kontrola 84 % a pětileté 
přežití 58 %. 

E-mail: miloslav.pala@bulovka.cz

KONSENZUÁLNÍ DOPORUČENÍ ČESKÉ KOO-
PERATIVNÍ SKUPINY PRO NÁDORY HLAVY 
A  KRKU – TERMINOLOGIE CHIRURGICKÝCH 
RESEKČNÍCH OKRAJŮ, REPORT KRČNÍCH DI-
SEKCÍ A VYŠETŘOVÁNÍ HPV 

M. VOŠMIK, J. KLOZAR, J. LACO A ČLENOVÉ 
PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘÍPRAVU 
DOPORUČENÍ
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Krá-
lové
Klíčová slova: nádory hlavy a krku, resekční 
okraje, krční disekce, vyšetřování HPV

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy 
a  krku vznikla jako mezioborové diskusní fó-
rum, které si mimo jiné klade za cíl sjednotit 
diagnosticko-léčebné postupy v České repub-
lice a dosáhnout mezioborového konsenzu při 
řešení sporných bodů, u kterých není jednota 
v mezinárodním měřítku. Ve dnech 11. a 12. říj-
na 2019 se v Táboře uskutečnilo setkání koope-
rativní skupiny, ze kterého vznikla doporučení 
upřesňující terminologii, která se týká označe-
ní velikostí resekčních okrajů (negativní okraj, 
blízký okraj, pozitivní okraj) a reportování krč-
ních disekcí podle mezinárodních doporučení 
International Head and Neck Scientific Group. 
Do třetice byl sestaven konsenzus pro vyšetřo-
vání HPV statusu u nádorů hlavy a krku.

Uvedená doporučení budou představena 
v  rámci konference a následně publikována in 
extenso v odborných periodikách.

E-mail: milan.vosmik@fnhk.cz
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PRVNÍ KOMPLEXNÍ MONOGRAFIE ALBERTOVY SBÍRKY ,  JAK URČUJE JEJÍ NÁZEV, JE VĚNOVANÁ ONEMOCNĚNÍM 

SLINIVKY BŘIŠNÍ .  KNIHA, JEJÍŽ VZHLED NAPOVÍDÁ, JAK BUDOU VYPADAT I  DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ DÍLY SBÍRKY, 

ZAHRNUJE ANATOMII ,  FYZIOLOGII ,  PATOLOGICKOU FYZIOLOGII ,  PATOLOGII  TOHOTO ORGÁNU; DÁLE ZOBRAZOVACÍ

METODY A INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLED NA DIAGNOSTIKU A LÉČBU HLAVNÍCH ONEMOCNĚNÍ (ZÁNĚTY, NÁDORY, ÚRAZY).

KAPITOLY PŘIPRAVILI  PŘEDNÍ ODBORNÍCI Z ČR  A JEDNU I  ZAHRANIČNÍ CENTRUM. KNIHA JE URČENA LÉKAŘŮM NAPŘÍČ 

OBORY. KROMĚ NEJMODERNĚJŠÍCH POZNATKŮ, KLASIFIKACÍ A GUIDELINES JSOU ZDŮRAZNĚNY VÝSTUPY NEJEN 

PRO PRAXI ,  ZE KTERÝCH PROFITUJÍ LÉKAŘI VE SVÉ KAŽDODENNÍ PRAXI ,  ALE I  PRO VĚDECKÉ BÁDÁNÍ.

*Cena je včetně DPH, neobsahuje balné a poštovné. Možnost objednání publikace již nyní v nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o., 
adresa: Italská 24, 120 00 Praha, tel.: 778 476 475, e-mail: info@wemakemedia.cz
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PARALELNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE

INDIKACE IMUNOTERAPIE 
NAPŘÍČ SOLIDNÍMI NÁDORY

IMUNOMARKERY U KARCINOMU PRSU

Z. BIELČIKOVÁ
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: karcinom prsu (BC), triple 
negativní karcinom prsu (TNBC), imunogenita 
nádoru, PDL-1, TILs, imunomarkery

ÚVOD
U  předléčených pacientek s  metastatickým 
TNBC lze odpověď na anti-PD-1/anti-PD-L1 mo-
noimunoterapii očekávat u 5–30 % z nich, z če-
hož rezultuje potřeba prediktivních markerů. 

METODY
Přednáška nabízí přehled zkoumaných imuno-
markerů v  různých bodech aktivace imunitní 
odpovědi, a to jak na straně imunitních buněk, 
tak na nádorových buňkách. 

VÝSLEDKY
Imunogenita je vyjádřením schopnosti nádoru 
uvolnit antigeny k prezentaci imunitnímu systé-
mu. Největším imunogenním potenciálem dis-
ponují TNBC. Aktivace T lymfocytů je podmíně-
na interakcí mezi molekulami TCR a MHC, která 
je modulována činností imunitních kontrolních 
bodů, zejména PD-1/PD-L1. Ve  studii IMpas-
sion130 měly pacientky s PD-L1 pozitivitou mě-
řenou na imunitních buňkách a léčené imuno-
terapií a taxanem lepší prognózu než pacientky 
léčené chemoterapií samotnou a než pacientky 
PD-L1 negativní. PD-L1 je prvním prediktivním 
imunomarkerem u pacientek s metastatickým 
TNBC. Výzvou zůstává stanovení cut-off, stejně 
jako volba metodiky měření PD-L pozitivity. Pří-
tomnost stromálních lymfocytů (TILs) je dokla-
dem dokončení imunitní odpovědi. U časného 
TNBC i HER2 pozitivního BC je přítomnost TILs 
spojena s lepší prognózou a předpokladem do-
sažení PCR. U HER2 pozitivního metastatického 

BC je lymfocytární predominace spojena s lepší 
odpovědí nemoci na anti-HER2 léčbu.

ZÁVĚR
Výsledky translačního výzkumu jsou podkla-
dem pro desítky zahájených, zejména kombi-
načních studií imunoterapie a  chemoterapie 
u pacientek s TNBC a/nebo HER2 pozitivním BC.

E-mail: zuzana.bielcikova@vfn.cz

LÉČBA METASTATICKÉHO TRIPLE NEGATIV-
NÍHO KARCINOMU PRSU IMUNOTERAPIÍ

J. FÍNEK
Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF 
UK v Plzni

Klíčová slova: karcinom prsu (BC), triple 
negativní karcinom prsu (TNBC), PD-L1

ÚVOD
TNBC představuje cca 15 % všech nádorů prsu, 
vyznačuje se vysokou četností rekurence s me-
tastázami častěji se vyskytujícími v  plicích 
a  mozku. TNBC není vhodný pro hormonální 
ani anti-HER2 cílenou léčbu, jedná se o vysoce 
heterogenní skupinu nádorů s  vysokou mírou 
genetické instability.

METODY
Sdělení přináší komplexní výsledky studie IM-
passion130 – léčby mTNBC kombinací atezoli-
zumab a nab-paklitaxel.

VÝSLEDKY
Studie IMpassion130 je první studií, která pro-
kázala klinický benefit léčby imunoterapií u pa-
cientů s mTNBC v první linii léčby.

Exprese PD-L1 na imunitních buňkách prediku-
je významný klinický benefit léčby kombinací 
atezolizumab + nab-paklitaxel.
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Studie IMpassion130 dosáhla svého koprimár-
ního cíle PFS v  ITT populaci i  v PD-L1 pozitivní 
podskupině: 
• ITT: HR = 0,80 (95% CI: 0,69–0,92),
• PD-L1+: HR = 0.62 (95% CI: 0,49–0,78).

Studie IMpassion130 potvrdila klinicky a  statis-
ticky významné prodloužení celkového přežití 
o 7 měsíců (HR: 0,71 [95% CI 0,54–0,93]) u PD-L1 
pozitivní populace. Léčba kombinací atezolizu-
mab + nab-paklitaxel byla dobře snášena, neby-
ly pozorovány žádné kumulativní toxicity a žád-
né nové bezpečnostní signály. 

Kombinace atezolizumab + nab-paklitaxel pře-
konáním hranice 2 let pro OS nastavila nový 
standard léčby pacientek s mTNBC a PD-L1+.

ZÁVĚR
Kombinace atezolizumab + nab-paklitaxel 
je schválena Evropskou lékovou agenturou 
(EMA) a doporučena k léčbě pacientů s mTNBC 
a PD-L1 expresí.

E-mail: finek@fnplzen.cz

NOVINKY V  IMUNOTERAPII MELANOMU –  
ADJUVANCE, NEOADJUVANCE A LÉČBA ME-
TASTATICKÉHO ONEMOCNĚNÍ

I. KRAJSOVÁ
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a  VFN 
v Praze

Klíčová slova: terapie metastazujícího 
melanomu, adjuvance, neoadjuvance

V adjuvantní terapii byl po desítky let jediným 
využívaným lékem interferon alfa. Prokázal do-
statečnou účinnost v prodloužení období do re-
lapsu, ale statisticky významné prodloužení cel-
kového přežití bylo potvrzeno pouze ve  studii 
ECOG 1684 a poté již jen sporadicky v některých 
menších klinických studiích. Nové možnosti se 
v adjuvantní terapii pokročilého melanomu ob-
jevily až s  rozšířením spektra a zvýšením účin-
nosti léčby metastazujícího melanomu. Imu-
noterapie anti CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte 
antigen 4) a anti PD-1 (programmed cell death 1) 
monoklonálními protilátkami, stejně jako cílená 

léčba BRAF a MEK inhibitory prokázaly vysokou 
účinnost i  v  adjuvantním podávání, významně 
prodlužují dobu do relapsu, zhodnocení celko-
vého přežití se očekává v následujících letech.

Neoadjuvantní léčba se u melanomu dosud pří-
liš nevyužívala, zejména pro nedostupnost účin-
ných terapeutických postupů. Nově probíhající 
studie ověřující účinnost imunoterapie a cílené 
léčby v neoadjuvantím podání naznačují jejich 
možné využití i v této indikaci. V červenci 2019 
publikovaná doporučení Mezinárodního kon-
sorcia pro neoadjuvantní terapii melanomu 
(International Neoadjuvant Melanoma Con-
sortium) považují za hlavní cílovou skupinu ne-
mocné v operabilním stadiu III B, C a D podle 8. 
AJCC klasifikace a také nemocné s resekovatel-
nými intranzitními metastázami, se solitárními 
operabilními orgánovými ložisky nebo s  jinými 
hraničně operovatelnými metastázami. Za  op-
timální dobu podávání neoadjuvantní terapie 
je u melanomu považováno 6–8 týdnů. Léčeb-
né odpovědi se hodnotí před chirurgickým zá-
krokem klasickými zobrazovacími metodami 
a  následně podle histopatologického nálezu. 
U  pacientů s  patologickou kompletní odpově-
dí je pozorován významně příznivější průběh 
onemocnění. V případech prokázané účinnosti 
neo adjuvantní terapie je doporučováno pokra-
čování terapie v adjuvantním podávání do cel-
kové doby 1 roku.

Velkého pokroku bylo dosaženo též v léčbě me-
tastazujícího melanomu. V roce 2019 byly nově 
publikovány výsledky pětiletého přežití u  ne-
mocných ze studií s imunoterapií i cílenou léč-
bou. Jedná se o ucelená data z velkých souborů 
pacientů, která ukazují, jak velkého pokroku bylo 
v posledním desetiletí v terapii metastazujícího 
melanomu dosaženo. Pětileté přežití pa cientů 
pohybující se na  úrovni 30–50  % v  závislosti 
na  léčebném postupu bylo ještě před několi-
ka lety vysoce nepravděpodobné. Při pohledu 
z druhé strany je ale zřejmé, že stále přetrvává 
asi polovina nemocných, kteří na léčbu neodpo-
vídají vůbec či pouze dočasně. Velmi důležité je 
tak hledání dalších léčebných postupů a mož-
ných kombinací, ověřování optimální sekven-
ce imunoterapie a  cílené léčby u  nemocných 
s  BRAF V600 pozitivními melanomy i  hledání 
biomarkerů léčebné odpovědi. Nedořešenou 
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otázkou imunoterapie i cílené léčby je též celko-
vá doba podávání, nebo zejména u nemocných 
s  přetrvávající kompletní odpovědí i  účinnost 
opakované terapie při progresi onemocnění.

Literatura na vyžádání u autorky.

E-mail: ivana.krajsova@vfn.cz

NOVINKY V LÉČBĚ MRCC V PRVNÍ LINII – SA-
MOTNÁ HRÁZ NESTAČÍ...

A. POPRACH, R. LAKOMÝ
MOÚ a LF MU, Brno

Klíčová slova: metastatický renální karcinom 
(mRCC), novinky v léčbě

V  současné době dochází k  dalšímu rozšíře-
ní léčebných možností lokálně pokročilého 
inoperabilního či metastatického renálního 
karcinomu (mRCC). Po  éře multityrosinkiná-
zových (TKI) a mTOR inhibitorů (mTORi) a ná-
sledné imunoterapii checkpoint inhibitory 
(IT) prokazuje svou účinnost kombinace obou 
těchto léčebných přístupů. Tato kombinace 
má svoje logické zdůvodnění, protože se uka-
zuje, že porucha signální dráhy vaskulárního 
endotelového růstového faktoru (VEGF) a  se-
lhání imunitního dohledu mají velmi důležité 
role v patogenezi mRCC. Nyní je více než zřej-
mé, že samotné TKI jsou sice účinnou možnos-
tí ke  zmenšení či stabilizaci onemocnění, ale 
jejich efekt je v naprosté většině případů časo-
vě limitovaný. Na druhou stranu imunoterapie 
představuje naprosto unikátní možnost, pro-
tože pokud pacient dosáhne parciální či kom-
pletní remise, je tato odpověď dlouhotrvající, 
podobně jako u  maligního melanomu. Není 
však stále jasné, zda je pro pacienta výhodnější 
podat kombinaci těchto léčiv konkomitantně 
či sekvenčně, o tom rozhodnou výsledky studií 
s delším follow-up. 

V  tomto sdělení budou probrány aktuální vý-
sledky studií s  kombinacemi TKI + IT  a  možné 
výstupy v rámci změn platných guidelines.

E-mail: poprach@mou.cz

PALIATIVNÍ SEKCE

NOVÉ METODIKY V  POSUDKOVÉ ČINNOSTI 
U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

A. ASCHERMANNOVÁ, Š. SLAVÍKOVÁ
Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: invalidita, stupeň závislosti, 
léčba nádorových onemocnění, zlepšení 
kvality života onkologických pacientů

Vzhledem k narůstající prevalenci zhoubných 
nádorů je v rámci komplexní péče o tyto ne-
mocné třeba stále naléhavěji řešit i  sociální 
problémy. Na základě jednání platformy Hla-
su pacientek si Ministerstvo práce a  sociál-
ních věcí ČR vyžádalo materiál pro vypra-
cování metodiky k  posuzování dlouhodobé 
pracovní neschopnosti a  invalidity u  onko-
logicky nemocných. Materiál by měl být ná-
vodem pro posudkové lékaře při hodnocení 
vlivů na  procentní míru poklesu výdělečné 
činnosti onkologického pacienta. Onkologic-
ké zdravotní zprávy ne vždy vedou ke  správ-
nému ohodnocení funkčního stavu pacienta, 
ale spíše k přidělení nižšího stupně invalidity. 
Bylo třeba vyjasnit i  řadu pojmů v  moderní 
onkologii. Materiál je v úvodu zaměřen obec-
ně a dále se specif icky věnuje nádorům plic, 
prostaty, prsu, ledviny a kolorektálnímu karci-
nomu. Obsahuje informace o  nových postu-
pech v  léčbě nádorových onemocnění, ne-
žádoucích účincích léčby a  také o  potřebné 
době rekonvalescence před zařazením zpět 
do pracovního života.

Následně byl materiál ze strany Ministerstva 
práce a  sociálních věcí ČR doplněn také o  po-
suzování stupňů závislosti (příspěvku na  péči) 
u  dětských a  dospělých onkologických pa-
cientů, zejména v paliativní léčbě. Materiál pro 
posuzování příspěvku na  péči u  dospělých byl 
velmi zavádějící, bylo nutné ho společně se Spo-
lečností pro paliativní medicínu přepracovat.

Komunikace a  jednání s ministerstvem nebylo 
snadné, bylo třeba se pokusit sladit cíle a  ter-
minologii. V přednášce budou sděleny aktuální 
informace o výstupech z této aktivity a činnosti, 
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s cílem zlepšení kvality života onkologických pa-
cientů.

E-mail: alexandra.aschermannova@lf1.cuni.cz

ANALGETICKÁ PÉČE U ZHOUBNÝCH NÁDORŮ 

J. FRICOVÁ
KARIM 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: nociceptivní a neuropatická 
bolest, opioidy, transmukózní fentanyl, CIPN, 
průlomová bolest, onkologická bolest, WHO 
žebříček, intervenční algeziologické techniky

Nádorové bolesti bývají obvykle chronické 
a trvalé. Bolest u onkologických onemocnění 
není definována jako typická chronická bo-
lest, ale spíše jako sled bolestivých syndromů, 
které se mění v závislosti na progresi onemoc-
nění a  které se v  průběhu času stávají chro-
nickými. Mezi nejčastější příčiny bolestí patří 
především bolesti způsobené vlastním nádo-
rem, z patofyziologického hlediska se nejčas-
těji jedná o bolesti nociceptivní, neuropatické 
nebo centrální. V  léčbě onkologické bolesti 
stojí v popředí farmakoterapie, která podle tří-
stupňové stupnice WHO může být návodem 
pro léčbu onkologické bolesti i  pro lékaře 
v  první linii. Intervenční algeziologické tech-
niky při léčbě neztišitelné onkologické bolesti, 
patří především do  kompetence odborníka-
-algeziologa. Cílem léčby bolesti je snížit její 
intenzitu na přijatelnou úroveň. Pacienti s on-
kologickým onemocněním trpí nejen boles-
tí základní (bolest, kterou cítí stále), ale také 
bolest průlomovou, což je velmi intenzivní 
bolest, která se objevuje pouze v různých ča-
sových intervalech. Velmi účinným opioidním 
analgetikem u průlomové onkologické bolesti 
je fentanyl. 

Včasné zahájení léčby atak průlomových boles-
tí je prevencí neadekvátního zvyšování základní 
dávky opioidu a brání následné kumulaci nežá-
doucích účinků léčby opioidy. Musíme zvažovat 
přínos, rizika i vedlejší účinky analgetické léčby. 
Účinná kontrola bolesti by měla být součástí 
celkové snahy o  zlepšení kvality života. Léčba 
bolesti by měla být jednoduchá, pro pacienta 

přijatelná, nepříliš nákladná a s minimem ved-
lejších účinků.

E-mail: jitka.fricova@vfn.cz

ONKOLOGICKÝ PACIENT STARŠÍHO VĚKU

R. HONZÁK
IKEM, Praha

Klíčová slova: vývojová teorie, stáří

Většina vývojových teorií uzavírá své poznatky 
dosažením dospělosti, což je hrubá chyba, kte-
rá ale do  obecného povědomí pronikla stejně 
jako řada jiných bludů. Vývoj člověka nekončí 
ve dvaceti a každá další dekáda s sebou přináší 
jiné obecné i specifické problémy, které je nut-
né řešit z pohledu já teď a zde, nikoliv z pohle-
du jakéhosi neexistujícího průměru plus/minus 
dvě směrodatné odchylky.

Eriksonova vývojová teorie přiznává stáří jeho 
specifické problémy, nicméně neuzavírá je 
do  ulity, ale předpokládá neustálé vzájemné 
ovlivňování s  mladšími generacemi. Přístup, 
který bere v  úvahu takovouto otevřenost jed-
notlivých subsystémů, je proto žádoucí. Stáří 
není výsada ani vina, stáří je specifický stav těla 
i duše s určitými specifickými požadavky, sou-
časně však jejich nositelem je člověk ve své je-
dinečnosti a  důstojnosti. Apriorní přístup typu 
„von už je starej“ je proto naprosto špatný.

Biologické změny fyziologického stárnutí mo-
hou být vyjádřeny v  různé míře, jde ale pře-
devším o  pokles fyzických sil, častá je pseu-
dobulbární symptomatologie s  polykacími 
problémy, psychicky je to hlavně pokles kogni-
tivních schopností, na prvním místě krátkodo-
bé paměti, emoční labilita, větší sklon k depresi 
a  prořídnutí sociální sítě, z  čehož někdy plyne 
až izolace, která všechny předchozí problémy 
zhoršuje.

Tyto skutečnosti se násobně odrazí v  případě 
nemoci, jejíž samotné pojmenování a vyslovení 
je stresující, jež je biologicky devastující a  jejíž 
léčba je někdy náročnější než primární patolo-
gie. Přitom pro řadu starých pacientů je zdravot-
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nické zařízení velmi příjemným místem, za což 
vděčíme především sestrám všech stupňů.

Z  HISTORIE PODPŮRNÉ LÉČBY – TONIKA 
A ROBORANCIA

K. NESMĚRÁK
Katedra analytické chemie PřF UK, Praha

Klíčová slova: historie, regenerace

K úspěšné léčbě mohou značně napomoci lát-
ky a postupy, které neléčí onemocnění jako ta-
kové, ale působí regeneračně, výživně a posilují 
celý organismus. Zejména v minulosti byla vy-
užívána celá škála profylaktik (z řec. πρό = před 
a φύλαξις = hlídka), tonik (z řec. τόνος = naladěný) 
a roborancií (z lat. rōborare = posilovat). V před-
nášce budou představeni nejslavnější zástupci 
těchto prostředků od  nejstarších dob (Egypt, 
Sumer), přes klasické předpisy Hippokratovy 
a Galénovy, rady renesančních kapacit (Mattioli) 
až po patentní prostředky 19. a 20. století. 

E-mail: nesmerak@natur.cuni.cz

REALITA A NADĚJE V PALIATIVNÍ PÉČI

M. OPATRNÁ
Ústav humanitních studií v  lékařství 1. LF UK, 
Praha

Klíčová slova: paliativní péče, kazuistiky

V předchozích, ne tak dávných letech, bylo běž-
nou praxí zadržování informací a používání pia 
fraus. Tato koncepce měla chránit pacienty 
a  nezmenšovat jejich naději. Ukázalo se, že se 
jedná o koncepci falešnou, která spíše chránila 
zdravotníky než nemocné.

V současné době je sice právo pacienta na prav-
divou a šetrně sdělenou informaci akceptováno, 
ale objevují se nové otázky, na které se jen ob-
tížně hledají odpovědi. Především se sdělením 
o ukončení onkologické léčby si pacienti mnoh-
dy vůbec nevědí rady, někteří si až v této chvíli 
uvědomí, že jsou smrtelní, a  blízkost smrti jim 
boří všechny dosavadní naděje. Lékaři za  této 

situace sice zdůrazňují naději, kterou dává 
tzv.  best supportive care, ale řada pacientů ji 
vnímá jako nedostatečnou (Nechci umřít!). Od-
mítání akceptovat realitu vede také k nemalým 
těž kostem ve vztahu lékař–pacient.  

Vertikální naděje (smysl, transcendentno…) 
může být velkým zdrojem síly, nicméně mnoh-
dy je vágní a v krátkém čase neposkytne dosta-
tečnou oporu tváří v tvář smrti. Nastupuje buď 
iracionální naděje, nebo stažení se do sebe, pří-
padně zoufalství.

Autorka své sdělení dokresluje několika kazuis-
tikami.

E-mail: marie.opatrna@lf1.cuni.cz

PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTKY U MALIGNÍCH NÁ-
DOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

E. SEDLÁČKOVÁ
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova: perikardiální výpotek

U  10–15  % pokročilých malignit může dojít 
ke  vzniku perikardiálního výpotku. Příčinou 
může být nejen infiltrace perikardu nádorem, 
ale rovněž i terapie nádoru cytostatiky, zářením, 
imunoterapií, vyskytnout se může i výpotek in-
fekční (nejčastěji virový) a kardiální. 

Pomalu se vyvíjející výpotek může být dlouho 
asymptomatický. Objemnější, rychle se dopl-
ňující perikardiální výpotek způsobí nejčastěji 
dušnost, kašel, v  krajním případě tamponádu 
srdeční se synkopou. 

Základní diagnostickou metodou je echokar-
diografie. 

Terapie menších asymptomatických výpotků 
spočívá v léčbě základního maligního onemocně-
ní a udržování dostatečné volemie. Symptomatic-
ké objemné výpotky vyžadují provedení perikar-
diocentézy s eventuálním dočasným zavedením 
perikardiálního katétru. Při refrakterním recidivu-
jícím výpotku je jako paliativní výkon vhodná chi-
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rurgická intervence s vytvořením perikardiopleu-
rálního nebo perikardoperitoneálního okna. 

Je možné se pokusit o ovlivnění výpotku intra-
perikardiální instilací sklerozujících látek a  cy-
tostatik. V literatuře je popsáno mnoho malých 
souborů použití sklerozujících látek a cytostatik 
u  různých typů nádoru. Randomizované trialy 
nebo prospektivní studie s  jednoznačným do-
poručením však dosud chybí. 

E-mail: eva.sedlackova@vfn.cz

MOŽNOSTI LÉČBY POKROČILÉHO RENÁLNÍ-
HO KARCINOMU

T. SVOBODA
Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň

Klíčová slova: renální karcinom, léčiva, 
toxicita

Nádory ledvin představovaly dlouhou dobu vý-
znamný terapeutický problém. Od  roku 2007 
tak dominantní roli u pokročilých nádorů ledvin 
hrají látky cílené na angiogenezi. Tato dráha je 
indukovaná hypoxií a  je spojena s  nádorovou 
proliferací a metastazováním. Hlavními léčivy – 
a  víceméně do  dnešních dnů – tak hrají prim 
látky typu bevacizumabu, především však mul-
tikinázové inhibitory sunitinib, sorafenib, pazo-
panib a axitinib či mTOR inhibitory everolimus 
a  temsirolimus. Do druhé linie léčby se zařadil 
cabozantinib (zatím – je snaha jej postavit již 
do  linie první). Velkou část však dnes přebírá 
uvedená nová imunoterapie založená na ovliv-
nění procesu programované buněčné smrti, lát-
ky jsou cíleny na PD-1 nebo PD-L1, použitelná je 
prakticky ve všech třech liniích s výjimkou u nás 
předléčených mTOR inhibitory. Prvním schvá-
leným léčivem byl nivolumab, obdobně na tom 
jsou také pembrolizumab, durvalumab, atezoli-
zumab a další. 

Přes vysokou účinnost však u  většiny pacien-
tů dříve nebo později dojde k  relapsu. Může 
se zdát, že k  selhání dojde později v  případě 
vícenásobné blokády nitrobuněčných drah. 
Řada dnešních studií se tedy zaměřuje rovnou 

na kombinaci více účinných látek. Výsledky ně-
kterých skutečně dokladují vyšší efektivitu, ale 
není jisté, zda by například pravidelné sekven-
ce jednotlivých léčiv v  monoterapii nebyla po-
stupem vhodnějším. Přestože se jedná o léčbu 
cílenou, neznamená to, že je bez toxicity. Nežá-
doucí účinky se v různém stupni závažnosti vy-
skytují téměř u všech pacientů. 

E-mail: svobodat@fnplzen.cz 

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP V LÉČBĚ NÁDORŮ ORL 
OBLASTI 

M. VOŠMIK
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Krá-
lové

Klíčová slova: nádory hlavy a krku, 
radioterapie, systémová léčba, podpůrná 
léčba

Léčba nádorů hlavy a krku je vázána na komplex-
ní onkologická centra. Multidisciplinární týmy 
zahrnují otorinolaryngologa s onkochirurgickou 
zkušeností, klinického a radiačního onkologa, ra-
diologa, patologa, stomatologa, gastroenterolo-
ga, nutricionistu a řadu dalších specialistů. 

Obecně se časná stadia dlaždicobuněčných 
karcinomů léčí chirurgicky nebo radiačně. Po-
kročilá operabilní stadia pak kombinací chirur-
gie a  pooperační radioterapie či chemoradio-
terapie. U  karcinomů hrtanu a  hypofaryngu 
lze upřednostnit primární chemoradioterapii 
jako larynx záchovný postup, ovšem chirurgie 
je ponechána v  záloze pro případ persistence 
nebo recidivy. Základem léčby inoperabilních 
dlaždicobuněčných karcinomů je radioterapie, 
jejíž účinek je navyšován pomocí konkomitant-
ní chemoterapie, případně alterací frakcionač-
ního schématu nebo cílenou léčbou (cetuxi-
mab). U rekurentních a metastatických nádorů, 
u  nichž nelze uplatnit léčbu lokální (radiotera-
pie, chirurgie), je možné indikovat léčbu systé-
movou (chemoterapie, cílená biologické léčba, 
nově i imunoterapie). 

Pro pacienty s nádory hlavy a krku je nutné více 
než jinde zajistit podpůrnou léčbu. Rozvoj akut-
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ní radiační dermatitidy a mukositidy významně 
ovlivňuje kvalitu života. Radiační mukositida 
v oblasti polykacích cest je spojena s bolestmi, 
sníženým příjmem stravy a  hubnutím, které 
následně může ovlivnit hojení, imunitu a  další 
pochody. Proto je nutné klást důraz na  výživu 
včetně případného zavedení perkutánní endo-
skopické gastrostomie, analgetika atd. Podpůr-
ná léčba musí být zajištěna i pro případ pozd-
ních komplikací.

E-mail: milan.vosmik@fnhk.cz

GENETICKÉ ASPEKTY KARCINOMU PRSU 
A VAJEČNÍKŮ

M. ZIMOVJANOVÁ
Onkologická klinika VFN v Praze

Klíčová slova: genetické poradenství 
a testování, specializovaná dispenzarizace, 
BRCA1/2 mutace

Hereditární a  familiární karcinom prsu tvoří 
cca 25  % všech nádorů prsu. Odhad genetic-
kého rizika vzniku nádoru, diskuze o přínosech 
genetického poradenství/testování a  sdělení 
výsledků vyšetření je prováděno klinickým ge-
netikem. Výpočet individuálního rizika vzniku 
onemocnění vyžaduje vytvoření 3generačního 
až 4generačního rodokmenu s  informacemi 
o  výskytu onkologických onemocnění v  rodi-
ně nezávisle ze strany matky a otce. Familiární 
karcinom prsu je identifikován, pokud má pa-
cientka dvě a  více prvo- či druholiniových pří-
buzných s  karcinomem prsu v  rodině. V  naší 
populaci je odhadován výskyt BRCA1/2 mutace 
u 1 : 500 osob, u určitých etnik (Aškenázští Židé) 
je incidence významně vyšší 1 : 50 osobám. Nej-
častěji se setkáváme s genetickými alteracemi 
ve vysoce penetrantních genech BRCA1/2, TP53, 
PTEN, PALB2 či v  nízce penetrantních genech 
BRIP, CHEK2, ATM. Léčba časného karcinomu 
prsu a vaječníku u osob s alteracemi v genech 
BRCA1/2 je obdobná jako u sporadického one-
mocnění. Diskutujeme s  pacientkou možnost 
provedení druhostranné profylaktické mastek-
tomie a bilaterální profylaktické adnexektomie. 
Nově do  léčby těchto onemocnění proniká cí-
lená terapie s  PARP inhibitory. Zdravé nosič-

ky alterace v  hlavních predispozičních genech 
podstupují specializovanou dispenzarizaci 
(à 6 měsíců), jsou jim nabídnuty profylaktic-
ké chirurgické výkony na  rizikových orgánech, 
chemoprevence, preimplantační genetická dia-
gnostika a psychosociální podpora. 

E-mail: martina.zimovjanova@vfn.cz

ZÁKLADNÍ VÝZKUM V ONKOLOGII

VYUŽITÍ IL-15 ANALOGU RLI-15 V  PROTINÁ-
DOROVÉ IMUNOTERAPII 

I. ADKINS1, 2, L. KYRYCH SADÍLKOVÁ1,
N. PODZIMKOVÁ1, 2, J. TOMALA4,
B. TOMALOVÁ4, M. KOVÁŘ4, R. MIKYŠKOVÁ5, 
M. REINIŠ5, G. DE MARTYNOFF3,
D. BECHARD3, U. MOEBIUS1, R. ŠPÍŠEK1, 2

1SOTIO a.s., Praha
2Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
3Cytune Pharma, Nantes, Francie
4Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
5Laboratoř imunologických a  nádorových mo-
delů Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., 
Praha

Klíčová slova: interleukin 15, imunoterapie, 
protinádorová imunita, NK a T buňky 

ÚVOD
Interleukin 15 (IL-15), představuje jeden z  nej-
slibnějších cytokinů pro protinádorovou imu-
noterapii. Ačkoliv IL-15, stejně jako IL-2, aktivuje 
cytotoxické funkce NK buněk a CD8+ T buněk, 
biologická funkce těchto cytokinů není stejná. 
Na  rozdíl od  IL-2, IL-15 neindukuje buněčnou 
smrt po  aktivaci T buněk a  nepodílí se na  ex-
panzi T regulačních buněk. Oba cytokiny sdílejí 
stejné nízkoafinitní IL-2/IL-15βγ receptory, ale liší 
se svými vysokoafinitními cytokin specifickými 
α receptory. Bylo ukázáno, že IL-15 navázaný 
na  IL-15Rα na  povrchu antigen prezentujících 
buněk signalizuje přes IL-2/IL-15βγ recepto-
ry cílových buněk procesem, který se nazývá 
transprezentace. RLI-15 je fúzní protein mezi 
IL-15 cytokinem a vysokoafinitní doménou jeho 
receptoru (IL-15Rα), což umožňuje mimikovat 
transprezentaci bez přítomnosti antigen pre-
zentujících buněk. RLI-15 efektivně aktivuje lid-
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ské NK a CD8+ T buňky bez současné stimulace 
T regulačních buněk.

METODY A VÝSLEDKY
RLI-15 monoterapie vykazuje výraznou antime-
tastatickou aktivitu v  myších modelech Renca 
a B16F10. Podobně RLI-15 výrazně zpomalil ná-
dorový růst a prodloužil přežívání v myších mo-
delech se solidními nádory, a to nejen v časném 
terapeutickém schématu. RLI-15 v  kombinaci 
s  anti-PD-1 protilátkovou terapií výrazně pro-
dloužil přežívání a  snížil růst solidních nádorů 
v CT26, MC38 and TRAMP-C2 modelech. Na bázi 
RLI-15 také byly vytvořeny konjugáty s protilát-
kami proti CD20 a GD2, jejichž výrazný protiná-
dorový efekt byl potvrzen v myších nádorových 
modelech. 

ZÁVĚR
RLI-15 samotný či v kombinaci s anti-PD-1 mo-
noklonální protilátkou je v současné době tes-
tován pro imunoterapii pacientů ve fázi I/Ib kli-
nických studií. 

E-mail: sadilkova@sotio.com

ROLE RECEPTORU PRO VITAMIN D V ETIO-
PATOGENEZI BARRETTOVA JÍCNU A  ADE-
NOKARCINOMU EZOFAGU

P. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ1, 2, Z. KALA3,
O. SLABÝ4, J. DOLINA5, L. DUŠEK6,
M. CHOVANCOVÁ7, F. MAREK3,
T. DEISSOVÁ2, L. KUNOVSKÝ3, 5,
L. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ1

1Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny 
v Brně 
2Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno
3Chirurgická klinika FN Brno
4CEITEC MU, Brno
5Interní gastroenterologická klinika FN Brno
6Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno
7Ústav patologie FN Brno

Klíčová slova: vitamin D, Barretův jícen, 
ezofagus, adenokarcinom

ÚVOD
Biologické účinky vitaminu D jsou zprostředko-
vány pomocí jeho jaderného receptoru (VDR). 

U  nádorových buněk může být exprese VDR 
pozměněná a absence nebo nízká exprese VDR 
může významně korelovat s prognózou. Ve tká-
ni sliznice jícnu pacientů s Barrettovým jícnem 
(BE) a  adenokarcinomem ezofagu (EAC) však 
byly nalezeny vyšší koncentrace VDR mRNA než 
v normálním dlaždicovém epitelu jícnu. Expre-
se VDR je regulována na několika úrovních, vý-
znam mají také některé genové varianty, které 
jsou v populaci frekventní.

CÍL
Cílem studie bylo analyzovat variabilitu ve VDR 
genu a porovnat koncentrace VDR v normální 
a  patologické tkáni jícnové sliznice u  pacientů 
s refluxní chorobou jícnu (GERD).

METODIKA
Do  retrospektivní studie kontrol a  případů 
bylo zařazeno 447 osob: 129 zdravých jedin-
ců, 105 pacientů s  neerozivní refluxní choro-
bou (NERD), 145 s  refluxní ezofagitidou (RE), 
57 s BE a 11 s EAC. GERD jsme diagnostikovali 
na  základě klinických symptomů, jako je pá-
lení žáhy a/nebo regurgitace kyseliny s objek-
tivizací pomocí 24hodinové pH-metrie, ezofa-
gogastroduodenoskopie, manometrie jícnu 
a  histologického vyšetření. Analyzovali jsme 
VDR polymorfizmy (rs11568820, rs1989969, 
rs2238135) pomocí TaqMan qPCR techni-
ky. V  bioptických vzorcích jícnové sliznice 
od náhodně vybraných osob (10 s RE, 17 s BE 
a s 6 EAC) jsme imunohistochemicky stanovili 
VDR (ab134826, Abcam).

VÝSLEDKY
Mezi kontrolami a  pacienty s  BE jsme nalez-
li statisticky signifikantní rozdíly ve  frekvenci 
alel a  AA+AG vs. GG genotypů polymorfizmu 
VDR (rs11568820) mezi kontrolami a  pacienty 
s BE a EAC (P ˂ 0,05). Haplotyp ACC (rs11568820, 
rs1989969, rs2238135) je významně méně frek-
ventní u pacientů s BE a EAC oproti kontrolám 
(3,7 vs. 12,3 %, P ˂ 0,05), zatímco haplotyp GCC je 
častější u pacientů s RE oproti kontrolám (26,3 
vs. 16,9 %, P ˂ 0,05). Prokázali jsme signifikant-
ní rozdíl v koncentraci VDR v  jádře u pacientů 
s BE při srovnání patologické vs. normální tkáně 
(P ≤ 0,01). Ve  tkáni s  patologickým nálezem 
od  pacientů s  RE a  EAC jsme pozorovali vyš-
ší koncentrace VDR v  jádře oproti cytoplazmě 
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(P ˂ 0,05), obdobný trend byl u  pacientů s  BE 
(P = 0,065) a ve tkáni v okolí patologického ná-
lezu u pacientů s EAC (P ˂ 0,05). Při stratifikaci 
pacientů dle jejich VDR genového profilu jsme 
nepozorovali změny ve  tkáňových hodnotách 
VDR (P ˃ 0,05). 

ZÁVĚR
Stanovení VDR genového profilu může být vhod-
ným nástrojem pro predikci rozvoje BE a  EAC 
v české populaci, kdy se přítomnost alely A dří-
ve asociované s  vazbou transkripčního faktoru 
CDX2 v promotoru genu pro VDR jeví jako pro-
tektivní. Zvýšená koncentrace VDR ve tkáni Ba-
rrettova jícnu může být důsledkem přítomnosti 
transkripčního faktoru CDX2 specifického pro in-
testinální epitel. Výrazný transport VDR proteinu 
do jádra z cytoplazmy buněk patologické tkáně 
koreluje s  představou pozitivního ovlivnění ex-
prese vitamin D-responzivních elementů. 

PODĚKOVÁNÍ
Tato studie byla podpořena grantem NV-
17-30439A, start-up grantem FN Brno MZČR-
-RVO (FNBr, 65269705, SUp 16/19), projektem 
MUNI/A/1546/2018) a z prostředků poskytnutých 
Lékařskou fakultou MU juniorské výzkumnici 
Petře Bořilové Linhartové.

E-mail: peta.linhartova@gmail.com

LÉČBA TAXANY A ZMĚNY EXPRESE V KRAS 
SIGNÁLNÍ DRÁZE U PDAC MYŠÍCH MODELŮ 

D. FLAŠAROVÁ1, M. OLIVERIUS2, V. HLAVÁČ3, 
M. KOČÍK4, O. STROUHAL1, P. DVOŘÁK3, 
P. SOUČEK3, B. MOHELNIKOVÁ-DUCHOŇOVÁ1

1Onkologická klinika LF UP v  Olomouci a  FN 
Olomouc 
2Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
3Biomedicínské centrum LF UK v Plzni 
4Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha

Klíčová slova: karcinom pankreatu, taxany, 
KRAS signální dráha, genová exprese

ÚVOD
Duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC) je 
onemocnění s velmi špatnou prognózou. Muta-
ce v KRAS se u pacientů s PDAC objevují s čet-

ností vyšší než 90  %. Geny čtyř nejvýznamněj-
ších efektorových signálních drah nacházejících 
se níže pod KRAS jsou v PDAC exprimovány roz-
dílně v porovnání s nenádorovou párovou tká-
ní. Tři z těchto čtyř signálních drah (PI3K/PDK1/
AKT, Ral-specific guanine nucleotide exchange 
factor a RIN1/ABL) mají výrazně zvýšenou expre-
si, naproti tomu RAF/MAPK dráha má expresi 
sníženou. Náš výzkum se soustředil na studium 
exprese 41 genů, hrajících klíčovou roli v KRAS 
signální dráze, a jejich změny po aplikaci experi-
mentálního taxanu in vivo. 

METODY
Xenografty byly připraveny subkutánní aplikací 
suspenze buněčných linií PaCa-44 imunodefi-
cientním nude (bezsrstým) myším. Myši byly násled-
ně léčeny experimentálním SBT taxanem SBT-1216. 
Hladina exprese 41 sledovaných genů a čtyř refe-
renčních genů byla měřena metodou qPCR. Vý-
sledky byly statisticky vyhodnoceny komparativní 
delta-delta Ct metodou a  pomocí softwaru RT2 
Profiler PCR Array Data Analysis v3.5. 

VÝSLEDKY
Po  aplikaci taxanu myším modelům došlo 
v  buňkách PDAC k  snížené expresi čtyř genů 
(MAPK14, MKNK1, PRKCA a PTK2, p ≤ 0,05) a zvý-
šené expresi RHOA (p = 0,02).

ZÁVĚR
Z pohledu celé KRAS signální dráhy nebyl zjev-
ný a obecně platný účinek chemoterapie na ex-
presi signální dráhy v PDAC prokázán. Toto zjiš-
tění je v  souladu s  klinickými výsledky, jelikož 
KRAS mutace a míra exprese této signální drá-
hy nemá vliv na celkové přežívání PDAC pacien-
tů léčených systémovou chemoterapií.

Podpořeno MZČR č.16-28375A
a IGA_LF_2018_010.

E-mail: dominika.flasarova@gmail.com

BUNĚČNÉ MODELY PROGRESE SARKOMU 
A  IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH GENŮ A  SIG-
NÁLNÍCH DRAH

J. HATINA1, M. KRIPNEROVÁ1, H. SINGH 
PARMAR1, Z. HOUDEK1, P. DVOŘÁK1,
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K. HOUFKOVÁ1, M. PEŠTA1, J. KUNCOVÁ2,
S. SOPPER3, L. RADOVÁ4, J. ŠÁNA4,
O. SLABÝ4, K. BIERNACKI5

1Ústav biologie LF UK v Plzni
2Ústav fyziologie LF UK v Plzni
3V. interní klinika Lékařské univerzity v  Inns-
brucku, Rakousko
4CEITEC, Brno
5Ústav lékařské a molekulární biologie Lékařské 
fakulty v Zabrze, Polsko

Klíčová slova: sarkom, gen, signální dráha

ÚVOD A METODIKA
Sarkomy měkkých tkání se vyznačují vysokou 
heterogenitou ve svém klinickém chování, při-
čemž geny zodpovědné za  tuto dramaticky 
rozdílnou schopnost progrese zůstávají dosud 
z  větší části neznámy. V  rámci našeho projek-
tu jsme charakterizovali komplexní transkripto-
mické profily dvou myší. Takzvané progresivní 
série sarkomových buněčných linií zahrnující 
vždy na  jednotném genetickém pořadí sarko-
mové buněčné linie vzrůstající biologické agre-
sivity, a  to fibrosarkomové série JUN a  liposar-
komové série 3T3L1–LM3D. Tato liposarkomová 
progresivní série se navíc ukázala jako velmi 
vhodný model pro studium sarkomových kme-
nových buněk, které byly izolovány jako tzv. 
„side population“ (SP), tedy přirozeně chemo-
rezistentní buňky se stabilní expresí efluxních 
pump ABC rodiny. Transkriptomická analýza 
byla provedena na platformě GeneChip Mouse 
Genome 430  2.0 Array (Thermo Fisher Scien-
tific). Specifický transkriptomický profil obou 
vysoce transformovaných sarkomových buněč-
ných linií, JUN-3 a LM3D, byl následně vzájemně 
překryt a  výsledný společný transkriptom bio-
informaticky validován na  věřejně přístupných 
transkriptomických profilech klinických sarko-
mů („sarcoma progression signature“). Společ-
ný transkriptom byl rovněž odvozen u  SP-bu-
něk obou linií liposarkomové progresivní série 
(„sarcoma stemness signature“). 

VÝSLEDKY
Nápadným společným jmenovatelem řady 
genů tvořících „sarcoma progression signatu-
re“ je, že působí jako inhibitory tzv. standardní 
Wnt/β-katenin signální dráhy (Dickkopf-2 a  -3, 
Apcdd1, Meg3, Fibulin-5, Ints6, Msx1), zjištěný ex-

presní profil na druhé straně silně napovídá ak-
tivaci alternativní signální dráhy Wnt5-Ror2. Pro 
řadu identifikovaných genů jsou rovněž k  dis-
pozici publikovaná data o  jejich prognosticky 
nepříznivém významu u řady karcinomů, jejich 
funkce v  sarkomagenezi ovšem dosud známa 
není (Snx6, urea transporter Slc14A1, Dpysl3, 
Ulk2, Trpc1, Steap3, Morc4, Crp2 a  Coronin 1C). 
Regulaci sarkomových kmenových buněk v na-
šem modelovém systému dominuje aktivace 
Hippo signální dráhy (Yap, FoxM1, Pttg, Tacc3, 
Btf3 a rovněž Lats2). 

ZÁVĚR
Identifikované geny, proteiny a  signální drá-
hy by se mohly stát novými klinickými marke-
ry progrese a  biologické agresivity sarkomů 
a v dlouhodobém horizontu otevřít cestu k no-
vým efektivním terapiím této skupiny nádorů.

Studie byla podpořena grantem Grantové 
agentury České republiky 17-17636S.

E-mail: jiri.hatina@lfp.cuni.cz

VLIV CHEMOTERAPIE NA EXPRESI GENŮ ZA-
JIŠŤUJÍCÍ DNA-REPAIR BUNĚK KARCINOMU 
PANKREATU

K. KOLÁŘOVÁ, O. STROUHAL,
D. FLAŠAROVÁ, T. ZEMÁNEK,
B. MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ
Onkologická klinika LF UP v Olomouci a FN Olo-
mouc

Klíčová slova: karcinom pankreatu, 
chemoterapie, genová exprese, DNA-repair, 
chemosenzitivita

ÚVOD
Duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC) 
je jednou z  nejagresivnějších malignit s  velmi 
špatnou prognózou. Obvykle je onemocnění 
v době diagnózy v pokročilém stadiu a je léčeno 
systémovou paliativní chemoterapií. Systémová 
chemoterapie PDAC je založena na nukleosido-
vých analozích, gemcitabinu (GEM) a 5-fluorou-
racilu (5-FU). Kombinace nukleosidových ana-
log s  taxany a sloučeninami platiny, jmenovitě 
FOLFIRINOX, GEM s  nab-paklitaxelem a  GEM 
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s cisplatinou pro pacienty s mutacemi v DNA-
-repair genech vykazují lepší účinnost než jejich 
monoterapie. Vysoce rezistentní profil PDAC je 
hlavním omezením léčby v klinické praxi. Cílem 
této práce bylo studium vlivu exprese DNA re-
pair genů na  citlivost buněk karcinomu pan-
kreatu vůči jednotlivým cytostatikům a  jejich 
ovlivnění konvenčně používanou chemoterapií. 

METODY
Čtyři buněčné linie PDAC (PaCa-44, MIA PaCa-2, 
BxPC-3 a  Capan-1) s  různými mutacemi v  klí-
čových genech karcinogeneze PDAC a různým 
biologickým chováním byly kultivovány s násle-
dujícími cytostatiky: GEM, 5-FU, cisplatinou, do-
xorubicinem, paclitaxelem a  cyklofosfamidem. 
Expresní hladiny mRNA 168 genů pokrývajících 
převážně geny účastnící se v  mechanismech 
opravy DNA a signální dráhy PI3K/AKT byly sta-
noveny metodou qPCR. Výsledky byly statis-
ticky vyhodnoceny pomocí srovnávací metody 
delta-delta Ct a softwaru Bio-Rad CFX Maestro.

VÝSLEDKY A ZÁVĚRY
Buněčné linie se velmi lišily citlivostí vůči jed-
notlivým cytostatikům, tyto rozdíly v  chemo-
senzitivitě korelovaly s expresními profily studo-
vaných signálních drah.

Podpořeno grantovými projekty MZČR
NV19-03-00097 a IGA_LF_2018_010. 

E-mail: kolaka03@gmail.com

GENOVÁ EDITACE SYSTÉMEM CRISPR/CAS9 
A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝZKUMU, DIAGNOSTICE 
A LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

K. ŠKVÁROVÁ KRAMARZOVÁ
Klinika dětské hematologie a onkologie
2. LF UK a FN v Motole, Praha

Klíčová slova: genová editace, CRISPR/Cas9, 
PD-1/PD-L1, CAR T lymfocyty

Masivní rozvoj metod molekulární biologie se vý-
znamným způsobem podílel na vzniku a rozvoji 
tzv. personalizované medicíny, která zohledňu-
je unikátní charakteristiku pacienta i jeho one-
mocnění. Možnosti personalizované léčby nyní 

nově rozšiřuje i tzv. genová editace, která umož-
ňuje provádět cílené změny v  sekvenci DNA. 
Nejpopulárnějším nástrojem genové editace je 
tzv. systém CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR 
Associated Protein 9), který nachází uplatnění 
ve výzkumu i diagnostice širokého spektra one-
mocnění, neboť výrazně zjednodušuje studium 
funkce genů a  biologických procesů. Výsledky 
těchto studií také významně urychlují hledání 
nových terapeutických cílů včetně těch speci-
fických pro konkrétního pacienta. Využití ge-
nové editace přímo v  léčbě pacientů však patří 
mezi nejatraktivnější aplikace této technologie. 
V  onkologii se jeví jako nejvýznamnější zejmé-
na editace genů účastnících se modulace pro-
tinádorové imunitní odpovědi (osa PD-1/PD-L1) 
a také modifikace genomu CAR T lymfocytů s cí-
lem vylepšení jejich účinku a vlastností. V prekli-
nických studiích však již byla např. úspěšně pro-
vedena také přímá oprava kauzálních aberací 
u monogenně podmíněných onemocnění. 

Hlavním cílem této práce je představení geno-
vé editace a shrnutí nejvýznamnějších uplatně-
ní této unikátní technologie ve  výzkumu, dia-
gnostice a  léčbě onkologických onemocnění. 
Představeny budou také dva konkrétní příkla-
dy aplikace genové editace z pracoviště KDHO 
2. LF UK a FN v Motole. 

Podpora: PRIMUS/19/MED/004. 

E-mail: karolina.skvarova@lfmotol.cuni.cz

ALBENDAZOL A FENBENDAZOL SNIŽUJÍ EX-
PRESI MDM2 A MDMX A AKTIVUJÍ P53 V NÁ-
DOROVÝCH LINIÍCH SE ZVÝŠENOU EXPRESÍ 
MDMX

Z. MRKVOVÁ1, S. ULDRIJAN2, I. SLANINOVÁ1, 
A. POMBINHO3, P. BARTŮNĚK3

1Biologický ústav LF MU, Brno 
2Biologický ústav LF MU, Brno; Mezinárodní cen-
trum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně 
3CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura che-
mické biologie, Ústav molekulární genetiky AV 
ČR, v. v. i.
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Klíčová slova: albendazol, fenbendazol, p53, 
Mdm2, MdmX

ÚVOD
Mutace nádorového supresoru p53 se vyskytují 
až v 50 % maligních nádorů. U maligního me-
lanomu (MM) p53 většinou není mutovaný, ale 
dochází ke snížení funkce p53 kvůli overexpresi 
jeho negativních regulátorů – Mdm2 a MdmX. 

VÝSLEDKY
Připravili jsme buněčnou linii MM (A375) nesoucí 
reportérový gen umožňující testování aktivity p53 
a provedli „high throughput screening“ 2448 mo-
lekul, na  základě kterého byly vybrány pro další 
studie albendazol (ABZ) a fenbendazol (FBZ). Obě 
látky jsou běžně užívaná antihelmintika. 

Tyto benzimidazoly zvyšovaly expresi proteinů 
p53 a  p21 a  snižovaly expresi Mdm2 a  MdmX 
v  linii MM, což prokazuje aktivaci signální drá-
hy p53–p21. Obdobné účinky jsme pozorovali 
i u buněčné linie adenokarcinomu mléčné žlá-
zy, ve které je funkce p53 potlačena také z důvo-
du overexprese Mdm2 a MdmX. 

Benzimidazoly snižovaly buněčnou viabilitu a pů-
sobily změny buněčné morfologie – zastavení bu-
něčného cyklu ve fázi G2/M, zvětšení buněk, pří-
tomnost více jader a  poškozený mikrotubulární 
systém, což odpovídá obrazu mitotické katastrofy. 

ZÁVĚR
Vytvořili jsme metodu pro testování účinku 
nízkomolekulárních látek na aktivitu p53, kte-
rou jsme využili v primárním screeningu, který 
odhalil dva aktivátory p53 – ABZ a FBZ. U obou 
látek jsme prokázali schopnost zvýšit transkrip-
ční aktivitu a stabilizovat p53 prostřednictvím 
snížení exprese negativních regulátorů MdmX 
a Mdm2. Ukázali jsme potenciál již schválených 
antihelmintik v  léčbě nádorů s  overexpresí 
Mdm2 a MdmX (tzv. drug repurposing strate-
gy). 

E-mail: 446498@muni.cz 

SIGNÁLNÍ DRÁHY IFNΓ A  BUNĚČNÝ STRES 
V NÁDOROVÝCH BUŇKÁCH

M. REINIŠ, O. SAPEGA, R. MIKYŠKOVÁ
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Klíčová slova: interferon γ, nádorové buňky

Interferon γ (IFNγ) je cytokin, který hraje zá-
sadní roli v  kontrole nádorových buněk imu-
nitním systémem. Genetické a  epigenetické 
defekty v signální dráze IFNγ a v genech, které 
jsou IFNγ regulovány, představují častý me-
chanismus, kterým nádorové buňky unikají 
imunitní odpovědi. Prokázali jsme, že některá 
epigenetická agens dokáží aktivovat vybrané 
komponenty interferonové dráhy, což může 
vést ke  zvýšení imunogenicity nádorových 
buněk a  jejich rozpoznání imunitním systé-
mem. V  dalších experimentech jsme ukázali, 
že v některých buněčných liniích IFNγ v kom-
binaci s  TNFα indukuje oxidativní stres, kte-
rý byl spojen s  aktivací signální dráhy TGFβ 
a vedl k indukované zástavě buněčné prolife-
race. Ve srovnání s fenotypem buněk, u nichž 
byla vyvolána indukovaná senescence doceta-
xelem, jsme však zjistili, že cytokiny indukova-
né k zastavení proliferace buněk nejsou typic-
kou ireverzibilní senescencí, přestože buňky 
částečně fenotyp senescentních buněk vyka-
zovaly. Nicméně tyto buňky tvořily nádory in 
vivo a neindukovaly tzv. bystander senescenci 
v tkáňových kulturách. Výsledky, získané v ex-
perimentech na  myších nádorových mode-
lech (melanom, nádory prostaty a nádory aso-
ciované s  virem HPV16), ukazují, že aktivace 
interferonových signálních drah v nádorových 
buňkách vedou k různým buněčným odpově-
dím v závislosti na typu buněk a na použitých 
agens, což může být relevantní pro optimali-
zaci chemo- a  imunoterapeutických postupů 
a jejich kombinací.

E-mail: milan.reinis@img.cas.cz
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MITOTAM – PRVNÍ MOLEKULA SVÉHO DRU-
HU – ZAZNAMENAL LÉČEBNÝ EFEKT U  PA-
CIENTŮ S RENÁLNÍM KARCINOMEM 

Z. BIELČIKOVÁ1, L. PETRUŽELKA1, 
Ľ. KŘÍŽOVÁ1, J. ŠPAČEK1, S. HLOUŠEK1,
M. VOČKA1, J. ŠTURSA2, L. WERNER2,
J. NEUŽIL2, 3, J. PRCHAL4

1Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
2Biotechnologický ústav AVČR, Praha
3School of Medical Science, Griffith University, 
Australia
4. Fyziologický ústav AVČR v Praze 

Klíčová slova: MitoTam, mitochondrie, renální 
karcinom, studie fáze I/Ib

ÚVOD
Studie MitoTam-01 je výjimečná tím, že testuje 
bezpečnostní a  kurabilní význam molekuly se 
zcela novým mechanismem účinku. Jedná se 
o  MitoTam, mitochodriálně cílený Tamoxifen, 
první molekulu svého druhu testovanou ve stu-
dii fáze I/Ib.

METODY
Studie byla zahájena v červnu 2018 a do konce 
září 2019 zařadila 27 pacientů do části I a 20 pa-
cientů do  fáze Ib. Ve  fázi I  testuje bezpečnost 
jednorázově podané, postupně se zvyšující dáv-
ky MitoTam (0,25–3 mg/kg). Ve fázi Ib podstupují 
nemocní s vyčerpanými možnostmi standardní 
léčby min. 4 cykly léčby v průběhu 8 týdnů. Kro-
mě bezpečnosti opakovaného podání MitoTam 
(v dávce 1 mg/kg) je sekundárním cílem její lé-
čebný efekt. 

VÝSLEDKY
Z  20 pacientů 4 cykly léčby řádně dokončilo 
17  z  nich, 3 nemocní ukončili léčbu z  důvodu 
progrese nemoci předčasně, 1 pacient v  léčbě 
pokračuje. Léčebný efekt po 4. cyklu byl v podo-
bě stabilizace nemoci zaznamenán u 6 nemoc-
ných, 10 nemocných progredovalo, 3 zemřeli 
před řádným ukončením studiové terapie.

U  2 pacientů s  renálním karcinomem byl za-
znamenán dlouhodobý léčebný efekt v podobě 
stabilizace trvající 10 měsíců u  prvního z  nich 

a parciální regrese zaznamenané u druhého pa-
cienta po 8. i 12. cyklu léčby. Bezpečnostní profil 
MitoTam je velmi dobrý, nejčastějšími nežádou-
cími účinky jsou leukopenie/neutropenie a tep-
loty, flebitidy byly překonány podáním MitoTam 
do centrálního řečiště.

ZÁVĚR
Mitochondriální blokátor MitoTam prokázal lé-
čebný efekt u  dvou pacientů s  metastatickým 
renálním karcinomem předléčených 3 a 4 linie-
mi paliativní systémové terapie. 

E-mail: zuzana.bielcikova@vfn.cz

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PRECIZNÍ MEDICÍNOU 
V KLINICKÉ PRAXI 

D. BRANČÍKOVÁ1, M. BEDNAŘÍKOVÁ1, 
M. EID1, I. KOSÍKOVÁ1, M. BLAŽKOVÁ1, 
M. PROTIVÁNKOVÁ1, L. OSTŘÍŽKOVÁ1, 
J. HAUSNEROVÁ2, E. JANDÁKOVÁ2, 
Z. PAVLOVSKÝ2

1Interní hematologická a onkologická klinika LF 
MU a FN Brno
2Ústav patologie LF MU a FN Brno

Klíčová slova: precizní medicína, zkušenosti 

ÚVOD
Zavedení NGS sekvenování do  rozhodovacího 
algoritmu léčby u pacientů se solidními nádory 
pozvolna mění postupy a  náhled na  systémo-
vou léčbu nádorů jako celku. Uvádíme zkuše-
nosti z  našeho souboru testovaných pacientů, 
u  kterých byly standardní možnosti léčby vy-
čerpány nebo kteří na  léčbu metastatického 
nádorového onemocnění reagovali atypicky 
po 2 podaných liniích standardní léčby, nejčas-
těji chemoterapie. 

SOUBOR
Testovali jsme soubor 30 pacientů s  různými 
diagnózami pomocí diagnostické platformy 
FoundationOne (n = 11, z toho 2x liquid biopsy), 
resp. ve spolupráci s Bioptickou laboratoří v Plz-
ni akreditovanými testy FusionPlex Solid Tumor 
Kit (AST) a  FusionPLex Comprehensive Thy-
roid and Lung Kit (CTL) (n = 19). Medián věku 
byl 53 let (31 –88), 16 mužů a 23 žen. Spektrum 
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diagnóz bylo pestré: 8 nádorů prsu, 4 ovariální 
karcinomy, 6 pacientů s nádory kolorekta, 4 kar-
cinomy slinných žláz, 4 nonseminomy varlete, 
2 tumory žlučových cest, 1 karcinom pankreatu 
a 2 medulární karcinomy štítné žlázy.

VÝSLEDKY
U  15 pacientů byla nalezena dráha, která by 
mohla být využita jako léčebný cíl. U  8 pa-
cientů se jednalo o dráhy, k jejichž ovlivnění je 
dostupná molekulárně cílená biologická léč-
ba, jejíž úspěšnost již byla prokázána v  jiných 
indikacích než u  námi testovaných případů. 
U  7 pacientů pro identifikovanou dráhu není 
v současnosti známé žádné vhodné léčivo. Léč-
ba dle výsledku NGS testu byla zatím zaháje-
na u 3 pacientů, výsledky budou k dispozici při 
ústním sdělení.

ZÁVĚR
Nezbytným krokem pro zajištění širší dostup-
nosti konceptu precizní medicíny u  pacientů 
se solidními nádory bude rozšíření stávajícího 
systému populačně založených klinických stu-
dií o  studie, které budou posuzovat úspěšnost 
nově vyvíjených molekulárně cílených léků v ná-
vaznosti na přítomnost alterace příslušné dráhy. 

E-mail: brancikova.dagmar@fnbrno.cz

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM PRIMÁRNÍCH ŘA-
SINEK VE  VZTAHU K  VYBRANÝM PARAME-
TRŮM NÁDOROVÉHO MIKROPROSTŘEDÍ 
SVĚTLOBUNĚČNÉHO KARCINOMU LEDVIN

J. DVOŘÁK1, B. ROSOVÁ2, A. FILIPOVÁ3,
D. H. NIKOLOV4, R. CHLOUPKOVÁ5,
A. ROZSYPALOVÁ1, I. RICHTER6, R. ZACHOVAL7, 
R. MATĚJ2, B. MELICHAR8, T. BÜCHLER1 
1Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy ne-
mocnice, Praha
2Ústav patologie a  molekulární medicíny 3. LF 
UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
3Katedra radiobiologie Fakulty vojenského zdra-
votnictví Univerzity obrany Brno
4Oddělení patologie Oblastní nemocnice Kolín, 
a.s.
5Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno 
6Oddělení klinické onkologie Krajské nemocni-
ce Liberec, a.s.

7Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy ne-
mocnice, Praha
8Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Klíčová slova: světlobuněčný karcinom 
ledvin, nádorové mikroprostředí, primární 
řasinka

VÝCHODISKA
Senzorická primární řasinka je považována 
za  funkční homolog imunologické synapse 
na  základě analogií v  architektuře obou struk-
tur. V nádorovém mikroprostředí solidních ná-
dorů se v  různém množství vyskytují obě tyto 
mikrotubulární struktury. Doposud však nejsou 
vyšetřovány a  hodnoceny obě tyto struktury 
současně u stejných pacientů. Vyšetřovat pou-
ze hustotu CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů 
(TIL) může být jen část informace, druhou částí 
může být frekvence výskytu senzorických pri-
márních řasinek. Nejnovější modalitou, která se 
používá v léčbě karcinomu ledvin, je protinádo-
rová imunoterapie. V současné době jsou v léč-
bě karcinomu ledvin nejlépe využitelným ty-
pem protinádorové imunoterapie inhibitory osy 
PD-1/PD-L1. K  plnému využití potenciálu proti-
nádorové imunoterapie je důležité znát imunit-
ní stav nádorového mikroprostředí. V  primár-
ních řasinkách je aktivních několik signálních 
drah včetně signální dráhy Hedgehog a Wnt.

Cílem studie bylo hodnocení prognostického 
významu frekvence výskytu primárních řasinek 
a  vybraných imunohistochemických paramet-
rů (CD8+TIL, PD-1, PD-L1, proteinu smoothened 
a  beta-kateninu) a  jejich vzájemných korelací 
v  nádorovém mikroprostředí světlobuněčného 
karcinomu ledvin. 

SOUBOR PACIENTŮ A METODY
V  histologických vzorcích resekátu ledvin 
104  pacientů se světlobuněčným karcinomem 
ledvin byla retrospektivně imunofluorescenčně 
vyšetřena frekvence výskytu primárních řasi-
nek. Ostatní parametry byly vyšetřeny imuno-
histochemicky. 

VÝSLEDKY
Medián celkového přežití (OS) byl signifikantně 
delší u pacientů s nižší frekvencí výskytu primár-
ních řasinek (≥ 0,002) než u pacientů s vyšší fre-



PragueONCO Journal  |  Leden 2020 61

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK – PARALELNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE

kvencí primárních řasinek (< 0,002) (p < 0,001). 
Medián OS byl signifikantně delší u  pacien-
tů s  nižší expresí < 25  % CD8+ TIL v  porovnání 
s pacienty s vyšší expresí > 25 % CD8+ TIL (p = 
0,006). Medián OS byl signifikantně delší u pa-
cientů s nižší expresí < 25 % PD-1 než u pacientů 
s vyšší expresí > 25 % PD-1 (p = 0,006). Medián 
OS byl signifikantně delší u pacientů s nižší ex-
presí PD-L1 (p < 0,001). Medián OS byl signifi-
kantně delší u pacientů s vyšší expresí beta-ka-
teninu membránového (p = 0,038). Me dián OS 
byl signifikantně delší u pacientů s nižší expresí 
beta-kateninu cytoplazmatického (p  <  0,001). 
Me dián OS byl signifikatně delší u  pacientů 
s expresí proteinu smoothened < 5 % než u pa-
cientů s  jeho expresí ≥ 5 % (p = 0,047). Signifi-
kantní negativní prognostický význam měla 
kombinace vyšší frekvence výskytu primárních 
řasinek a vyšší exprese PD-L1 (p < 0,001), kom-
binace vyšší frekvence výskytu primárních řasi-
nek a vyšší exprese beta-kateninu v cytoplazmě 
(p < 0,001) a kombinace vyšší frekvence výsky-
tu primárních řasinek a vyšší exprese proteinu 
smoothened (p < 0,001).

ZÁVĚR
Tato studie poskytuje data o  prognostickém 
významu primárních řasinek ve vztahu k vybra-
ným parametrům nádorového mikroprostředí 
světlobuněčného karcinomu ledvin. 

Práce byla podpořena MZ ČR – RVO Thomaye-
rova nemocnice – TN, 0064190 a finanční pod-
porou MO ČR – dlouhodobého záměru rozvoje 
organizace Zdravotnická problematika zbra-
ní hromadného ničení FVZ UO. 

E-mail: josef.dvorak@ftn.cz

FAKTORY SPOJENÉ S  ÚČINNOSTÍ TRIFLU-
RIDIN/TIPIRACILU A  REGORAFENIBU U  PA-
CIENTŮ S  METASTAZUJÍCÍM KOLOREKTÁL-
NÍM KARCINOMEM

P. GRELL1, S. BOŘÍLOVÁ1, J. DVOŘÁK2, 
M. VOČKA3, S. JOHN4, R. SCHWANZEROVÁ1, 
S. KUKOLÍKOVÁ1, R. VYZULA1, 
L. PETRUŽELKA3, H. PITAUEROVÁ1, 
R. OBERMANNOVÁ1, J. TOMÁŠEK1, 
T. BÜCHLER2, I. KISS1

1Masarykův onkologický ústav, Brno 
2Thomayerova nemocnice, Praha 
3Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
4Fakultní nemocnice Hradec Králové

Klíčová slova: kolorektální karcinom, 
trifluridin/tipiracil, regorafenib, metastatické 
onemocnění, predikce, prognóza, biomarker
ÚVOD
Trifluridin/tipiracil (T) a  regorafenib (R) jsou in-
dikovány u pacientů s refrakterním mCRC. Ne-
jsou známy faktory používané v běžné klinické 
praxi pro selekci pacientů k T nebo R. 
METODY
Retrospektivně jsme analyzovali 212 pacien-
tů, kteří dostávali T a/nebo R. Byly analyzovány 
různé faktory spojené s  přežitím bez progrese 
(PFS) a celkovým přežitím (OS). 

VÝSLEDKY
T obdrželo 132, R 52, oba léky 28 pacientů. Cha-
rakteristika pacientů v  jednotlivých skupinách 
byla podobná. Medián follow-up byl 16,5 měsí-
ce. Medián OS pro T byl 10,2, pro R 6,9 měsíce. 
Faktory spojené s OS byly: ≥ 24 měsíců od dia-
gnózy mCRC (HR 0,49; P < 0,001), PS 0 (HR 1,54; 
P = 0,007), výchozí počet leukocytů < 8  ×  109/L 
(HR 0,47; P < 0,001), výchozí hodnota CRP v nor-
mě (HR 0,47; P < 0,001), ≥ 3 měsíce od poslední 
terapie (fluoropyrimidin pro T, anti-VEGF pro R) 
(HR 0,66; P = 0,006). Z těchto faktorů jsme vytvo-
řili skórovací systém TASREG, 1 bod za každý fak-
tor, skóre bylo součtem bodů. Pacienti byli roz-
děleni do 3 skupin: vysoké riziko 0–1 bod, střední 
2–3, příznivé 4 a více bodů. OS v celém souboru 
bylo 4,6 měsíce pro vysoké, 7,9 střední, 11,8 přízni-
vé riziko (P < 0,001). Skóre bylo signifikantní pro 
skupiny s T a R, zvlášť hodnoceno bylo i skóre pro 
PFS. Faktory spojené s OS specifické pro T byly: 
neutropenie G ≥ 2 (HR 0,34; P < 0,001); pro R vý-
chozí hodnota LDH v normě (HR 0,40; P < 0,001), 
žádné jaterní metastázy (HR 0,45; P = 0,002), ne-
synchronní onemocnění (HR 0,40; P < 0,001). 

ZÁVĚR
Zjistily jsem faktory, které jsou spojeny s lepšími 
výsledky léčby T a/nebo R. TASREG je jednodu-
chý prognostický nástroj pro pacienty s refrak-
terním mCRC. 

E-mail: grell@mou.cz
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TESTOVÁNÍ CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH 
BUNĚK V  PRŮBĚHU FOLLOW-UPU U  PA-
CIENTŮ S KARCINOMEM LEDVINY

E. POSPÍŠILOVÁ1, 2, P. KLÉZL2, J. ŠONSKÝ2, 
R. GRILL2, V. BOBEK1, 3, K. KOLOŠTOVÁ1

1Odd. laboratorní genetiky, Centrální laboratoře, 
FNKV, Praha
2Urologická klinika 3. LF UK a FKNV, Praha 
3Odd. hrudní chirurgie, Krajská zdravotní, a.s., 
Nemocnice Ústí nad Labem

Klíčová slova: cirkulující nádorové buňky, 
karcinom ledviny, genová exprese

ÚVOD
Vyšetření cirkulujících nádorových buněk (CTC) 
patří do skupiny testů tekuté biopsie a  jednou 
z  jeho hlavních výhod je relativně minimální 
invazivita (odběr krve), která umožňuje sledo-
vání nádorové dynamiky v reálním čase. Kromě 
přítomnosti CTC byl u pacientů s karcinomem 
ledviny podstupujících chirurgický zákrok dále 
hodnocen molekulární charakter CTC analýzou 
genové exprese.

MATERIÁL A METODY
Do  souboru bylo zařazeno 175 pacientů, kteří 
podstoupili chirurgický výkon v období let 2016 
až 2019. Periferní krev (2 × 8 ml, EDTA) byla ode-
brána minimálně ve  4 časových bodech (od-
běr č. 1: před operací, č. 2: 4 dny po operaci, č. 3: 
6 týdnů po operaci, č. 4: 6–12 měsíců po operaci) 
z důvodu sledování dynamiky změn CTC.

Celkem bylo vyhodnoceno 478 vzorků krve, 
z  toho u  světlobuněčného karcinomu (ccRCC) 
celkem u 119 pacientů (n = 119), papilárního RCC 
(pRCC) (n = 22), chromofobního RCC (n = 8) 
a smíšeného RCC (n = 4). Pro obohacení CTC byl 
použit separační protokol založený na velikosti 
buněk (MetaCell®). Po filtraci krve přes porézní 
membránu jsou zachycené buňky inkubovány 
in vitro po  dobu 3–5 dnů. Následně jsou buň-
ky barveny vitálními fluorescenčními barvivy 
(NucBlue™, CellTracker™, MitoTracker™). Testo-
vání genové exprese (GE) CTC s využitím kvan-
titativní PCR zahrnovalo následující geny: ACTB, 
MUC1, KRT18, KRT19, VIM, CD24, CD44, CD68, 
CD45, PD-L1 (CD274), VEGF, VEGFR (FLT1), HIF1A, 
WT, SOX2, SOD2, POUSF, NANOG a jiné. Analýza 

GE byla provedena porovnáním frakce oboha-
cených CTC buněk a bílých krvinek pro každého 
pacienta v různých časech odběru vzorků.

VÝSLEDKY A DISKUZE
CTC byly detekovány nezávisle u  odběru vzorků 
(1–4) u pacientů s nádory různého histologického 
původu ve více než 80 % testovaných vzorků. Prav-
děpodobnost detekce CTC, zejména v případech 
ccRCC, roste s počáteční větší velikostí nádoru. Po-
dobně velikost nádoru odpovídá přítomnosti me-
tastáz a pozitivitě lymfatických uzlin a detekci CTC.
Analýza GE potvrdila signifikantně zvýšenou 
genovou expresi v  CTC pro geny KRT18 (kera-
tin 18), CD24 a VIM (vimentin) ve srovnání s kon-
trolní frakcí bílých krvinek. Byla potvrzena kore-
lace mezi KRT18 a VIM (p < 0,01).

Dále bylo prokázáno, že cytomorfologie a  mo-
lekulární charakter CTC prochází během sledo-
vaného období změnami. Byla zjištěna zajímavá 
korelace mezi zvýšenou expresí VEGF (vaskulární 
endoteliální růstový faktor) a expresí PD-L1 (Pro-
grammed death ligand 1, CD274) v CTC. Korelace 
nabývá na síle u 4. odběru (6 měsíců po operaci). 
V  pooperačním období vzrostla exprese CD44 
a CD24, což by mohlo indikovat přítomnost kme-
nových buněk ve frakci obohacených CTC.

ZÁVĚR
Vyšetření přítomnosti CTC po chirurgickém od-
stranění tumoru ledviny je novým zdrojem in-
formací o  nádorové heterogenitě. Data bude 
potenciálně možné využít v léčebném procesu.

E-mail: katarina.kolostova@fnkv.cz

ÚČINNOST NIVOLUMABU V  ZÁVISLOSTI 
NA  LÉČBĚ MTOR INHIBITORY U  METASTA-
TICKÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU
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M. ZEMANOVÁ4, I. KISS5, T. BÜCHLER6,
J. HÁJEK7, H. ŠTUDENTOVÁ8,
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1Klinika onkologie a  radioterapie LF UK a  FN 
Hradec Králové
2Klinika onkologie a  radioterapie LF UK a  FN 
Hradec Králové
3Onkologicko-chirurgické oddělení FNUSA v Brně
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4Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
5Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, 
Brno 
6Onkologické oddělení 1. LF UK a Thomayerovy 
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7Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava
8Onkologická Klinika FN Olomouc
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ÚVOD
Imunoterapie je v současné době součástí léčebné-
ho algoritmu metastatického renálního karcinomu 
(mRCC) v druhé a dalších liniích v závislosti na před-
chozí terapii. V  registrační studii byl nivolumab 
srovnáván s  everolimem a  účinnost nivolumabu 
po  everolimu dokumentována jen v  retrospektiv-
ních souborech. Cílem práce bylo zhodnotit vliv léč-
by mTOR inhibitory na účinnost imunoterapie.

METODA A PACIENTI
Byla analyzována data pacientů léčených nivo-
lumabem v  rámci SLP pro mRCC. Podmínkou 
zařazení do  SLP byla předchozí léčba alespoň 
jedním TKI inhibitorem bez ohledu na předcho-
zí léčbu mTOR inhibitory. Nivolumab byl podá-
ván v dávce 3 mg/kg i.v. à 2 týdny do progrese či 
nepřijatelné toxicity, maximálně však 2 roky. 

VÝSLEDKY
V rámci SLP bylo v období říjen 2015 až červen 
2016 léčeno 56 pacientů (44 mužů a 12 žen, prů-
měrný věk 64 let). Celkem 25 pacientů prodě-
lalo předchozí léčbu everolimem. Ve  skupině 
nemocných dosud neléčených everolimem 
bylo v  mediánu podáno 24 dávek, mediány 
doby do  dosažení nejlepší odpovědi (BOR), 
doby do progrese (PFS), celkového přežití (OS) 
od zahájení SLP a celkového přežití od diagnózy 
mRCC byly 2,8; 13,8; 25,5 a 58 měsíců. U pacientů 
po předchozí léčbě everolimem byly BOR, PFS, 
OS od zahájení SLP a OS od diagnózy 2,8; 9,8; 15,1 
a 71,9 měsíců. Podáno bylo v mediánu 19 dávek. 

ZÁVĚR
Data SLP ukazují, že nivolumab je účinný i u ne-
mocných po předchozí léčbě everolimem.

E-mail: kopecjin@fnhk.cz

KLINICKÉ VYUŽITÍ TESTU ONCOMONITOR™ 
PRO SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU LÉČBY, ZÁCHYT 
LÉČEBNÉ REZISTENCE A  REKURENCE U  PA-
CIENTŮ S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM 
KARCINOMEM A U PACIENTŮ S POKROČILÝM 
NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

M. MINÁRIK1, 2, B. BELŠÁNOVÁ2, T. HÁLKOVÁ1, 
R. PTÁČKOVÁ1, J. PUDIL3, L. PETRUŽELKA4, 
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1Centrum aplikované genomiky solidních ná-
dorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, s.r.o., 
Praha
2Elphogene, s.r.o., Praha
3Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN–VFN Praha
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ha 
7Klinika TRN a FN Plzeň

Klíčová slova: oncoMonitor™, metastatický 
kolorektální karcinom, nemalobuněčný 
karcinom plic

Metody tekuté biopsie založené na  detekci 
cirkulující nádorové DNA (circulating-tumor 
DNA, ctDNA) nacházejí nové uplatnění v  kli-
nické onkologii solidních nádorů. Od prvního 
využití jako alternativy ke  klasické tkáňové 
biopsii pro vyšetřování prediktivních a  rezis-
tentních DNA mutací, které se již v cílené bio-
logické léčbě u některých diagnóz stalo sou-
částí doporučených postupů (karcinom plic), 
přicházejí další nové možnosti. Jednou z nich 
je pooperační vyšetřování minimální reziduál-
ní choroby (minimal residual disease, MRD), 
v  poslední době pod stejnou zkratkou též 
označováno jako molekulární reziduální cho-
roba (molecular residual disease). V  případě 
MRD vyšetřování je kromě samotného zá-
chytu ctDNA v  plazmě pacienta, které může 
napomoci v  rozhodování o  adjuvantní léčbě, 
velmi důležitá i  její kvantifikace. U  mnohých 
diagnóz bylo totiž potvrzeno, že změny v hla-
dinách ctDNA korelují s  klinickým obrazem 
probíhajícího onemocnění, respektive s odpo-
vědí na protinádorovou léčbu.



PragueONCO Journal  |  Leden 202064

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK – PARALELNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE

Nyní představujeme onkologické obci nejno-
vější výsledky získané při využití našeho dia-
gnostického ctDNA testu oncoMonitor™, který 
byl vyvinut v  rámci mnohaletých výzkumných 
studií probíhajících ve společnosti Genomac vý-
zkumný ústav, s.r.o., a  na  řadě předních klinic-
kých pracovišť v České republice. Představova-
né klinické využití zahrnuje pooperační detekci 
reziduální choroby u  pacientů podstupujících 
resekci jaterních metastáz. Získané výsledky 
ukazují, že pacienti po R0 resekci s přetrvávající 
pozitivitou ctDNA mají kratší dobu do  progre-
se/rekurence onemocnění. Současně oncoMo-
nitor™ vykazuje vyšší citlivost pro detekci re-
kurence ve  srovnání se zobrazením CT/PET-CT 
i  tumorovými markery CEA/CA 19-9. V  případě 
pilotního sledování možnosti využití testu pro 
sledování paliativní necílené léčby nemalobu-
něčného karcinomu plic je i zde patrná vysoká 
korelace s  klinických průběhem onemocně-
ní. Navíc se ukazuje možnost časné predikce 
léčebné odpovědi na  základě dynamiky hla-
din ctDNA vyšetřených před zahájením léčby 
a po skončení 1. cyklu. 

Podpořeno grantem AZV 17-30748A.

E-mail: mminarik@email.com

NEOADJUVANTNÍ CHEMOTERAPIE U  PA-
CIENTŮ S KARCINOMEM PANKREATU

B. MOHELNIKOVÁ-DUCHOŇOVÁ1,
M. LOVEČEK2, P. SKALICKÝ2, J. JEŘÁBKOVÁ2, 
R. KOVÁŘ3, J. EHRMANN4, R. LEMSTROVÁ5, 
H. ŠVÉBIŠOVÁ5

1Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 
2I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc 
3Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc 
4Ústav klinické a  experimentální onkologie LF 
UP a FN Olomouc 
5Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Klíčová slova: karcinom pankreatu, 
neoadjuvantní terapie, chemoterapie

ÚVOD A CÍLE PRÁCE
Nemetastatický adenokarcinom pankreatu je 
typický časnou recidivou nemoci po  primární 
terapii. Navíc téměř polovina pacientů po  ra-

dikální chirurgické operaci není schopna ab-
solvovat celou adjuvantní onkologickou terapii 
v  optimálním schématu. V  posledních letech 
dochází u  této diagnózy k  příklonu k  neoad-
juvantní terapii a  řada prospektivních klinic-
kých studií demonstrovala její benefit zejména 
u  lokálně pokročilých a hraničně resekabilních 
stadií, kde se tato modalita stává novým stan-
dardem. Nicméně řada otázek týkající se výběru 
optimálního režimu a délky této terapie zůstá-
vá nezodpovězena. Cílem naší práce byla ret-
rospektivní analýza pacientů, kteří podstoupili 
neoadjuvantní terapii pro karcinom pankreatu 
v našem centru. 

METODY
V letech 2013–2018 podstoupilo ve FN Olomouc 
neoadjuvantní chemoterapii pro karcinom pan-
kreatu 30 pacientů. 

VÝSLEDKY
Ze skupiny 30 pacientů došlo u 23 z nich k downsta-
gingu a následně radikálnímu chirurgickému výko-
nu. Tři pacienti, kteří dosáhli významné patologické 
odpovědi, žijí bez známek recidivy (12–72 m). 

ZÁVĚR
Tato retrospektivní analýza poukazuje na  vý-
znam neoadjuvantní terapie v  rámci běžné kli-
nické praxe, která se svými podmínkami značně 
liší od klinických randomizovaných studií. Proká-
zali jsme, že i přes individualizaci režimu s ohle-
dem na věk a celkový stav pacienta lze u většiny 
pacientů (76  %) dosáhnout následné radikální 
chirurgické terapie. Významná patologická od-
pověď (ypT0-1, ypN0) není častá (10 %), nicméně 
je spojena s výrazně příznivou prognózou. 

Podpořeno AZV MZČR NV19-03-00097 a IGA_
LF_2018_010. 

E-mail: D.Beatrice@seznam.cz

PSOAS DENSITY IS ASSOCIATED WITH POST-
OPERATIVE MORTALITY AFTER RESECTION 
FOR COLON CANCER

M. PEKAŘ1, A. PEKAŘOVÁ2, Z. JANDA3,
L. HAVRLENTOVÁ3, M. MAZUR3, Z. NOVÁKOVÁ4
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1  1st Department of Surgery, Vitkovice Hospital, 
Ostrava, Czech Republic
2nd Department of Physiology, Faculty of Medi-
cine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 
2 2nd Department of Physiology, Faculty of Medi-
cine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
3rd Lung disease Department, Faculty Hospital, 
Ostrava, Czech Republic 
3 1st Department of Surgery, Vitkovice Hospital, 
Ostrava, Czech Republic
4 2nd Department of Physiology, Faculty of Me-
dicine, Masaryk University, Bno, Czech Republic 

Keywords: colon cancer, sarcopenia, 30-day 
mortality

AIM
To evaluate computed tomography scans of 
total muscle area and radiation attenutation 
in patients before resection for colon cancer as 
a predictive factor for postoperative mortality.

METHODS
In this retrospective study we examined 65 pa-
tients, who underwent a  surgical curative re-
section for malignant colon carcinoma (mean 
age 68.5 ± 10.8 years, BMI 28.51 ± 5.9 kg/m2, 30-
-day mortality was 7.7 %). Preoperative compu-
ted tomography scans were performed in every 
patient. We compared postoperative mortality 
in assotiation with an average psoas density 
(PD), total psoas muscle area (TPA) and total 
abdominal muscle area (TMA) at the third lum-
bar vertebra level. We used Mann-Whitney for 
statis tical testing with 80 % power and the sig-
nificance level of 0.05.

RESULTS
We found statistically significant correla tion in 
the psoas muscle radiation attenuation asso-
ci ated with postoperative 30-day mortality: 
survival vs. non-survival: PD: 42.7 vs. 34.0 HU, 
p = 0.026. There were non-significant differen-
ces in TPA: 8.44 vs. 7.22 cm2/m2, p = 0.39 and 
TMA: 72.66 vs. 71.26 cm2/m2, p = 0.71.

CONCLUSION
The results show the detectable changes 
in computed tomography scans associated 
with 30-day mortality in patients after colon 
cancer surgery. The significant difference is 

per ceived only between the muscle radia-
tion density and not the muscle area. This is 
caused by muscle fat infiltration, that does 
not affect the volume of muscle, however its 
func tion is impaired.

Supported by: This publication was written 
with the support of the Specific University Re-
search no. MUNI/A/1307/2019 provided by Mi-
nistry of Education, Youth and Sports.

E-mail: matej.pekar@gmail.com

TBARS – A MARKER OF LIPID PEROXIDATION 
PREDICTS SURVIVAL IN PATIENTS WITH ME-
TASTATIC UROTHELIAL CARCINOMA (MUC)

J. SLOPOVSKÝ1, 2, J. KUCHARSKÁ3,
J. OBERTOVÁ1, 2, M. MEGO1, 2, K. KAĽAVSKA1, 2,
Z. SYČOVÁ-MILÁ2, A. GVOZDJÁKOVÁ3, 
P. PALACKA1, 2

1 2nd Department of Oncology, Faculty of Medici-
ne, Comenius University, Bratislava, Slovak Re-
public
2 National Cancer Institute, Bratislava, Slovak 
Republic
3 Pharmacobiochemical Laboratory of 3rd De-
partment of Internal Medicine, Faculty of Me-
dicine, Comenius University, Bratislava, Slovak 
Republic

Keywords: metastatic urothelial carcinoma, 
platinum-based chemotherapy, lipid 
peroxidation, TBARS, biomarkers

BACKGROUND
Oxidative stress plays a significant role in cancer 
development. TBARS – a marker of lipid peroxida-
tion is upregulated in various diseases. The objec-
tive of this prospective study was to explore pre-
dictive and prognostic values of TBARS in MUC 
patients (pts.) before first-line chemotherapy.

METHODS
From May 2010 to April 2014, 72 MUC (58 blad-
der, 14 upper GU tract) pts. (57 men) were enroll-
ed into this study. Performance status ECOG ≥ 
2 had 11 pts., visceral metastases were present in 
34 pts. Based upon TBARS mean of 6.06 μmol/L, 
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pts. were dichotomized into low and high 
groups. Progression-free survival (PFS), overall 
survival (OS) and their 95% CI were estimated 
by Kaplan-Meier method and compared with 
log-rank test.

RESULTS
At median follow-up of 9.6 months, 38 pts. expe-
rienced progression and 64 pts. died. Pts. with 
low TBARS had significantly better survival op-
posed to pts. with high TBARS (HR 0.48, 95% CI 
0.30–0.79; P = 0,0016 for OS and HR 0.54; 95% CI 
0.33–0.88; P = 0,0082 for PFS). Pts. ECOG < 2 had 
significantly better OS and PFS in comparison to 
ECOG ≥ 2.

CONCLUSION
In this study, high levels of plasma TBARS in MUC 
patients before chemotherapy were associat-
ed with poor survival. Therefore, this biomarker 
could be used for identification of patients with 
worse prognosis and could lead to better patient 
stratification and treatment decision making.

The study was supported by VEGA 1/0614/12 
and OncoReSearch.

E-mail: patrik.palacka@nou.sk

NEUROONKOLOGICKÁ SEKCE

VÝSLEDKY OPERACÍ GLIOMŮ LIMBICKÉHO 
A PARALIMBICKÉHO SYSTÉMU 2009–2018

R. BARTOŠ, A. MALUCELLI, M. SAMEŠ,
F. TŘEBICKÝ, D. ŠMEJKALOVÁ, J. CEÉ,
T. RADOVNICKÝ
Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Ústí nad Labem

Klíčová slova: operace gliomu, radikalita, 
bezpečnost

Jedná se o zhodnocení našeho 10letého soubo-
ru. V letech 2009 až 2018 jsme operovali 31 glio-
mů insuly, 31 gliomů lokalizovaných mediotem-
porálně (hippocampus, amygdala) a  11 gliomů 
gyrus cinguli. Uvedená klasifikace odpovídá do-
minantní složce anatomické lokace nádoru. Vy-
jímáme ty pacienty, u nichž je tato dominantní 
složka lokalizována neokortikálně.

Naše operace byly vedeny snahou o  radikalitu 
a bezpečnost. Nebyly prováděny „awake“ tech-
nikou, integrita motorické dráhy byla monitoro-
vána pomocí MEP, přístup byl primárně trans-
cisternální (pouze v  případě infiltrace operkul 
částečně transkortikální). 

Hodnotíme morbiditu a mortalitu souboru a radi-
kalitu výkonů. Dále hodnotíme u jednotlivých dia-
gnóz (LGG/AA/GBM) dobu přežití. U LGG/AA hod-
notíme vliv radio/chemoterapie na reziduální nádor.

E-mail: robert.bartos@kzcr.eu

VELMI POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOTERAPIE 
U DLOUHODOBĚ PŘEŽÍVAJÍCÍCH PACIENTŮ 
S HGG

O. KALITA1, L. HRABÁLEK1, M. VAVERKA1, 
M. HALAJ1, R. TROJANEC2, J. DRÁBEK2, 
K. CWIERTKA3, L. TUČKOVÁ4, P. HOK5, 
P. HLUŠTÍK5

1Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc 
2Ústav molekulární a translační medicíny LF UP 
v Olomouci 
3Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 
4Oddělení klinické patologie LF UP a FN Olomouc 
5Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

Klíčová slova: gliobslastom, Stuppův režim, 
MRI mozku

Zlatým standardem současné léčby glioblasto-
mů je maximálně radikální bezpečná resekce, 
následovaná onkoterapií v  Stuppově režimu. 
Z  důvodu narůstání počtů dlouhodobě pře-
žívajících pacientů (> 5 let) se stále častěji se-
tkáváme s  pozdními následky této agresivní 
multimodální terapie; především onkologické 
léčby. Na  základě jejich klinických a  radiolo-
gických projevů byly ustanoveny nové noso-
logické jednotky jako např.: SMART (stroke-li-
ke migraine attacks after radiotherapy), PIPG 
(peri-ictal pseudoprogresion), ALERT (acute 
late-onset encephalopathy after radiothera-
py). Všechny tyto diagnózy se projevují iktózně 
vzniklou neurologickou symptomatikou (fatic-
ká porucha, kognitivní a mnestický deficit, he-
miparéza apod.), společně se vznikem nových, 
postkontrastně se sytících nenádorových loži-
sek na MRI mozku. 
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V  prezentaci na  sérii našich pacientů rozebe-
reme patofyziologický podklad evoluce těchto 
jednotek, vhodné diagnostické a  léčebné pro-
středky, včetně jejich klinického průběhu, rever-
zibility apod. 

E-mail: ondrej.kalita@fnol.cz

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA PACIENTŮ 
S GLIOBLASTOMEM SE ZAMĚŘENÍM NA VEL-
MI ČASNOU PROGRESI PŘED ZAHÁJENÍM 
ADJUVANTNÍ LÉČBY

R. LAKOMÝ1, T. KAZDA2, R. BELANOVÁ3,
I. SELINGEROVÁ4, R. JANČÁLEK5, 
P. FADRUS6, J. ŠÁNA7, O. SLABÝ8,
A. POPRACH1, P. ŠLAMPA9

1Klinika komplexní onkologické péče LF
MU a MOÚ, Brno 
2Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ;
CEITEC MU, Brno 
3Oddělení radiologie LF MU a MOÚ, Brno 
4RECAMO, MOÚ, Brno 
5Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. 
Anny v Brně 
6Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno 
7CEITEC MU, Brno 
8CEITEC MU, Brno; Klinika komplexní
onkologické péče LF MU a MOÚ, Brno
9Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ, Brno

Klíčová slova: glioblastom, prognostické 
faktory, radioterapie, chemoterapie, časná 
progrese

ÚVOD
Standardní léčba glioblastomu se za posledních 
15 let zásadně nezměnila. Stále spočívá v  ma-
ximální bezpečné resekci nádoru, adjuvantní 
konkomitantní chemoradioterapii a  následné 
chemoterapii s temozolomidem.

CÍL
Analýza aktuální léčby našich pacientů s gliob-
lastomem a srovnání celkového přežití (OS) při 
použití Stuppova režimu dnes a před 10 lety. 

METODIKA
Retrospektivně jsme vyhodnotili soubor kon-
sekutivních pacientů s  glioblastomem léče-

ných v našem centru od 1/2014 do 12/2017. Cel-
kem bylo zařazeno 155 pacientů, medián věku 
60,9  let (20–86), převažovali muži (61 %), 58 pa-
cientů (37 %) podstoupilo radikální resekci nádo-
ru. Stuppův režim byl indikován u 90 pa cientů 
(58  %), 65 pacientů (42  %) mělo samotnou ra-
dioterapii. Medián času bez progrese onemoc-
nění (PFS) u  Stuppova režimu vs. samotné ra-
dioterapie byl 6,69 vs. 3,08 měsíce (HR = 2,09; 
p < 0,0001), medián OS 16,03 vs. 7,11 měsíce 
(HR = 3,20; p < 0,0001) a 2letý OS 30,67 vs. 4,10 %. 
Při podání minimálně 3 cyklů adjuvantní che-
moterapie se medián OS prodloužil na 23,31 mě-
síce a ve 2 letech od operace žilo 43,9 % pa cientů. 
Časná progrese před zahájením radioterapie 
byla negativní prognostický faktor (HR 0,52; 
p = 0,0055). Interval do zahájení radioterapie ne-
byl prognosticky významný, medián 6,71 týdne 
(HR 0,97; p = 0,87). Aktuální OS byl při použití 
„identického“ Stuppova režimu o 3 měsíce delší 
než před 10 lety (16 vs. 13 měsíců). 

ZÁVĚR
I přes absenci nové léčebné metody jsme potvr-
dili jednoznačný trend v prodloužení celkového 
přežití u našich pacientů s glioblastomem.   

E-mail: lakomy@mou.cz

ORBITAL APEX SARCOMA – CASE REPORT

MARTIN BOMBIC1

1 Neurosurgery department, Hospital Ceske Bu-
dejovice, Czech Republic 

Keywords: orbital sarcoma, neurosurgery, 
mesenchymal, chondrosarcoma

BACKGROUND
The incidence of orbital mesenchymal tumours 
is fairly low. The aim of our presentation is to 
share a  case of a  neurosurgically treated, inci-
dentally diagnosed atypical orbital lesion man-
aged by a multidisciplinary team.

CASE PRESENTATION
46-year old female with no previous medical 
history and with a  family history of increased 
neoplastic disease was examined by a MRI. An 
enhancing lesion of the left orbit was found. 
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A conservative management was recommend-
ed by an ophtalmologist. A surgical treatment 
was suggested by a neurosurgeon. The patient 
chose a watch-and-wait strategy. At a 6 month 
MRI follow-up an increase in lesion volume was 
seen with a  simultaneous worsening of visu-
al acuity, exophtalmos and oculomotor palsy. 
Orbit exenteration was recommended by the 
ophtalmologist. The patient consented to a se-
lective radical lesion resection suggested by 
the neurosurgeon. During the postoperative 
period a  resolution of all symptoms was seen. 
After a  histological diagnosis of a  proliferating 
mesenchymal chondrosarcoma the patient 
underwent a proton beam radiotherapy. There 
are no signs of tumour recurrence on any of the 
current imaging modalities to this date.

CONCLUSION
We present a  rare case of orbital malignant 
tumour treated neurosurgically, as well as an 
interesting development of three consecu-
tive histological diagnoses. Rare mesenchymal 
tumours should be managed in centres with 
high caseload by a  dedicated multidisciplina-
ry team consisting of an oncologist, neurosur-
geon, ophtalmologist and a pathologist.

E-mail: bombicm@gmail.com

INTRAOPERAČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE 
V  KONVENČNÍ VYŠETŘOVNĚ PŘI ENDONA-
ZÁLNÍCH RESEKCÍCH ADENOMŮ HYPOFÝZY

P. VACEK1, R. TUPÝ2, V. HRABĚ3, J. MRAČEK1, 
O. SEBERA3, V. PŘIBÁŇ1

1Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni
2Klinika zobrazovacích metod LF UK v Plzni 
3Otorinolaryngologická klinika LF UK v Plzni

Klíčová slova: adenom hypofýzy, 
intraoperační magnetická rezonance, 
endonazální endoskopická chirurgie, radikální 
resekce

CÍL
Primárním cílem práce bylo vyhodnotit naše zku-
šenosti s  prováděním intraoperační magnetické 
rezonance v konvenční vyšetřovně při endoskopic-
kých endonazálních resekcích adenomů hypofýzy. 

SOUBOR A METODIKA
Od března 2008 do února 2013 jsme na našem pra-
covišti operovali endoskopicky endonazálně cel-
kem 50 pacientů s adenomem hypofýzy. První sku-
pinu 25 pacientů bez a druhou skupinu 25 pacientů 
s využitím intraoperačního vyšetření magnetickou 
rezonancí v  konvenční vyšetřovně. Hodnotili jsme 
nejen četnost radikálních resekcí v obou skupinách, 
ale i prodloužení výkonu ve druhé skupině, vývoj oč-
ních a endokrinologických příznaků v obou skupi-
nách a samozřejmě výskyt komplikací. 

VÝSLEDKY
Intraoperační vyšetření magnetickou rezonancí 
v konvenční vyšetřovně bylo úspěšně provede-
no u všech pacientů ze druhé skupiny bez kom-
plikací spojených s transportem pacienta nebo 
provedením vyšetření. Průměrná délka výko-
nu se prodloužila z  205 na  238 minut (hranič-
ně statisticky nevýznamné). Radikální resekce 
adenomu jsme dosáhli u sedmi pacientů (28 %) 
z první skupiny a u 16 pacientů (64 %) ze druhé 
skupiny (statisticky významný rozdíl). Mezi obě-
ma skupinami jsme nezaznamenali statisticky 
významné rozdíly ve  výskytu diabetu insipidu, 
ve zlepšení perimetru po operaci ani ve výskytu 
intraoperační a pooperační likvorey. 

ZÁVĚRY
Studie potvrdila přínos intraoperační magnetic-
ké rezonance ke  zvýšení rozsahu resekce ade-
nomů hypofýzy při endonazálním přístupu bez 
zvýšení počtu pooperačních komplikací. Navíc 
ukázala, že při příznivé stavební konfiguraci je 
provádění tohoto vyšetření u endonazálních vý-
konů bezpečné i v konvenční vyšetřovně. 

E-mail: vacekp@fnplzen.cz

NÁDOROVĚ ASOCIOVANÉ FIBROBLASTY 
V MIKROPROSTŘEDÍ MOZKOVÝCH METASTÁZ

M. ZUBAĽ1, B. CHMIELOVÁ1, E. KŘEPELA1,
Z. VANÍČKOVÁ1, D. NETUKA2, M. SYRŮČEK3, 
R. TOMÁŠ4, A. ŠEDO1, P. BUŠEK1

1Ústav biochemie a  experimentální onkologie 
Laboratoře biologie nádorové buňky, Praha 
2Neurochirurgická a neuroonkologická klinika
1. LF UK a ÚVN-VFN Praha 
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3Oddělení patologie Nemocnice Na  Homolce, 
Praha 
4Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Ho-
molce, Praha

Klíčová slova: mozkové metastázy, 
fibroblastový aktivační protein, nádorově 
asociované fibroblasty

Mozkové metastázy jsou nejčastější maligni-
tou mozku u  dospělých. Fibroblastový akti-
vační protein (FAP) je proteáza, která je zvý-
šeně exprimována v  mnoha typech nádorů, 
především na nádorově asociovaných f ibrob-
lastech, které mají významný protumorigen-
ní vliv. 

Cílem této práce bylo ověřit, zda stroma mozko-
vých metastáz obsahuje nádorově asociované 
fibroblasty exprimující FAP. 

FAP jsme kvantifikovali ve vzorcích mozkových 
metastáz a nenádorové mozkové tkáně na úrov-
ni enzymové aktivity (kinetickou metodou) 
a  proteinu (metodou ELISA). FAP exprimující 
buňky v  mikroprostředí mozkových metastáz 
jsme charakterizovali pomocí imunohistoche-

mie. Primokultury z mozkových metastáz jsme 
charakterizovali imunocytochemicky. 

Exprese FAP byla statisticky signifikantně vyš-
ší ve  tkáních mozkových metastáz ve srovnání 
s nenádorovou mozkovou tkání. Imunopozitivi-
tu FAP jsme pozorovali převážně na stromálních 
buňkách, kde kolokalizovala s  markery fibrob-
lastů TE-7, αSMA, NG2, PDGFR-β. Imunocyto-
chemicky jsme potvrdili stromální charakter pri-
mokultur odvozených z  mozkových metastáz, 
které byly pozitivní na markery fibroblastů (viz 
výše) a negativní na markery nádorových buněk 
(pancytokeratin, EpCAM) a astroglie (GFAP). 

Prokázali jsme, že v mikroprostředí mozkových 
metastáz se nachází významný podíl stromál-
ních buněk, které odpovídají nádorově asocio-
vaným fibroblastům. 

Projekt „Centrum nádorové ekologie – Výzkum 
nádorového mikroprostředí podporujícího růst 
a  šíření nádoru“ (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_01
9/0000785) je podporován Operačním progra-
mem Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

E-mail: michal.zubal@lf1.cuni.cz

Chcete vědět o všem, co nového se děje v oblasti 
podpůrné léčby? Odborný čtvrtletník Podpůrná léčba je 
určený pro odborníky, kteří pečují o onkologické pacienty. 
Na stránkách periodika naleznete novinky z oboru, 
odborné články, zajímavé kazuistiky a zprávy z kongresů.

Časopis, který je ZÁJEMCŮM ZASÍLÁN ZDARMA, vychází 4krát ročně.

Zájemci o zasílání Podpůrné léčby nás mohou kontaktovat na adrese:
We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 778 476 475, e-mail: info@wemakemedia.cz

Anonce PL - 210x90.indd   1Anonce PL - 210x90.indd   1 25.09.2019   15:51:2325.09.2019   15:51:23



PragueONCO Journal  |  Leden 202070

POSTEROVÁ SEKCE

LOCAL CONTROL OF BLEEDING IN ULCERAT-
ED BREAST CANCER USING HEMOSTATIC 
AGENT (EQUITAMP®)

A. FARIDOVÁ
Institute for the Care of Mother and Child, Pra-
gue, Czech Republic

Keywords: ulcerated breast cancer, acute 
hemostasis, local control

BACKGROUND
Ten  % of women with locally advanced breast 
cancer suffer from infiltrating breast skin and 
capillary bleeding. Local treatment is important 
before and during chemotherapy. The breast 
tumor is categorized as stage IIIb/IIIc/IV and has 
a poor prognosis.

MATERIAL AND METHODS
Fifty-two-year-old woman with stage IV ulcera-
tive breast cancer came to our institution. She 
was depressed, an abusive alcoholic, and a smo-
ker. A core cut biopsy led to a diagnosis of an in-
vasive ductal carcinoma, ER+, PR+, HER2/neu+. 
The patient felt masses for two years. Laborato-
ry showed low blood count, elevated CRP, high 
elevated tumour markers. Stage was T4N3M1 
(supraclavicular metastases, bone metastases). 
Skin was infiltrated with tumour mass, capilla-
ry bleeding, with malodorous drainage. Equi-
tamp® was used for local control of bleeding 
until chemotherapy. Equitamp® is a hemostatic 
agent usually used while open and laparosco-
pic surgery.

RESULTS
The patient received antibiotics (amoxicilin/
clavulonic acid) therapeutically (1,0 g orally 3 ti-
mes a day). Acute local treatment of extensive 
capillary with the hemostatic agent was used. 
Equitamp® is absorbable hemostatic bandage 
of oxidated regenerated cellulose. It is 7 layer 
structure with rapid hemostatic effect. The 
bleed ing stopped. After she received chemo-
therapy and biologic therapy (docetaxel + pertu-

zumab + trastuzumab), the bleeding regressed 
and was no further need of local hemostasis. No 
allergic reaction occured.

CONCLUSION
We can recommend using local hemostatic 
agents such as Equitamp® to treat ulcerative 
skin lesions.

E-mail: adela.faridova@gmail.com

DIAGNOSTIKA A  PŘÍSTUP K  ŘEŠENÍ PRŮ-
LOMOVÉ BOLESTI V  BĚŽNÉ ONKOLOGICKÉ 
PRAXI

L. HOLUBEC1, S. VOKURKA2, M. ŠAFANDA1

1Oddělení klinické onkologie Nemocnice Na Ho-
molce, Praha 
2Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK 
a FN v Plzni 

Klíčová slova: průlomová bolest, onkologická 
praxe, diagnostika

CÍL
Pomocí dotazníku zmapovat reálnou situaci 
v diagnostice a přístupu k řešení průlomové bo-
lesti v běžné onkologické praxi.

METODIKA
Byl využit nástroj „anketa“ na webu České onko-
logické společnosti Linkos.cz pro výběr předem 
formulovaných odpovědí v kombinaci s nástro-
jem Google Forms pro volné otázky a psané od-
povědi.

VÝSLEDKY
Na  jednotlivé otázky/ankety odpovědělo 58 až 
100 respondentů. S výskytem průlomové bolesti 
(PB) u onkologicky nemocných se běžně setká-
vá více než 50 % lékařů. Na případné ataky PB se 
aktivně ptá při každé kontrole 86 % lékařů, aktiv-
ně po PB nepátrá pouze 6 % lékařů. 60 % lékařů 
zahajuje léčbu PB na  základě vlastních zkuše-
ností pomocí rychle působícího transmukózní-
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ho fentanylu (TMF). 33  % lékařů uvedlo, že při 
výskytu metastáz do skeletu se téměř u všech 
nemocných objeví ataky PB. Od diagnózy atak 
PB zahajuje okamžitě vhodnou léčbu 80 % léka-
řů (nejčastěji pomocí TMF). Opiáty na svém pra-
covišti vůbec nepředepisuje necelých 5 % lékařů 
a ataky PB řeší jiným způsobem než preskripcí 
silných opioidů. Rescue medikaci (předepsání 
jednoho balení nejmenší síly rychle působícího 
opioidu pacientům s opioidy léčenou základní 
onkologickou bolestí) u PB považuje 77 % léka-
řů za vhodný způsob možnosti zaléčení atak PB, 
9 % lékařů považuje tuto možnost léčby za příliš 
nákladnou.

ZÁVĚR
Na  základě pilotní studie o  výskytu a  léčbě PB 
můžeme konstatovat, že většina lékařů aktivně 
monitoruje možný výskyt PB u svých onkologicky 
nemocných s výskytem chronické nádorové bo-
lesti. Ataky PB jsou lékaři schopni léčit na základě 
vlastních zkušeností, většinou za využití TMF.  

E-mail: lubosholubec@seznam.cz

EFFICIENCY AND TRANSPORT OF NOVEL TA-
XANE DERIVATIVES IN RESISTANT IN VITRO 
AND IN VIVO MODELS OF OVARIAN CANCER 
CELLS 
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1 National Institute of Public Health; Biomedical 
Center, Pilsen, Czech Republic 
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BACKGROUND
Taxanes are widely used anticancer drugs, espe-
cially in ovarian carcinomas. Lower effi ciency of 
taxanes is caused by the development of mul-
tidrug resistance, a multifactorial process rela-
ted to drug transport, metabolism or apoptosis 
induction by taxanes. New synthesized experi-
mental taxanes (Stony Brook taxanes; SB-T-ta-
xanes) seem to be potential drugs against solid 
tumours with resistant phenotype.

METHODS AND RESULTS
The aim of our study was to compare the effi-
ciency, cell cycle modulation ability and trans-
port of conventional (paclitaxel) and new expe-
rimental taxanes in resistant ovarian carcinoma 
cells (NCI/ADR-RES) and select the most effi-
cient taxane derivative.

The efficiency of new experimental taxa-
nes (SB-T-121605, SB-T-121606) was up to 
1000 times higher compared to paclitaxel in the 
in vitro model of NCI/ADR-RES cells. Compa-
red to paclitaxel, cell cycle arrest in G2/M phase 
was induced by 10 times lower concentra tions 
of new taxanes, the uptake of new taxanes 
was also higher (6.8–15.5 times). We applied 
2 × 106 NCI/ADR-RES cells to mice and monito-
red the growth. Taxane treatment was initiated 
after tumours reached a size of ca. 100 mm3.

CONCLUSION
Paclitaxel alone was not effective in this resis-
tant in vivo model. The SB-T-121605 was selected 
for further in vivo experiments.

Supported by grants GACR 19-10543S and 
19-03063S, by projects of the Czech Minis-
try of Education, Youth and Sports INTER-
-COST  no. LTC19020 and INTER-ACTION 
no. LTAUSA19032 and Grant Agency of Charles 
University project "Center of clinical and experi-
mental liver surgery" no. UNCE/MED/006. 

E-mail: kamila.koucka@szu.cz

THE STATUS OF ELECTIVE NECK DISSECTION 
IN THE COMPLEX TREATMENT OF SALIVARY 
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INTRODUCTION
Salivary gland carcinoma represents a relative-
ly rare neoplasm. This heterogeneous group of 
malignancies is traditionally divided according 
to the histological appearance and the biolo-
gic behavior of each tumour. The treatment 
op tions have improved through the past few 
years. However, the disease outcome remains 
poor and the optimal treatment strategies are 
still not standardized.

METHODS
In our study, eighty-nine patients were surgical-
ly treated for the salivary gland carcinoma of 
the parotid gland between years 2011 and 2018. 
In 25 patients regional metastases were patho-
logically diagnosed.

Elective neck dissection was performed in 
40 patients, out of which 20 patients had stage 
T2 tumour according to the TNM Classifica tion 
of Malignant Tumours. The rationale for this 
approach was discussed.

RESULTS
Our analyses revealed that in patients with 
stage T2 primary tumor more than 25  % of 
clinical ly unapparent metastases were later 
identified. 
There is general consent about indication for 
elective neck dissection in advanced tumours, 
stage III and IV.

CONCLUSION
Our results suggest that elective neck dissections 
for the parotid gland cancers of stage II, tumours 
more than 2 cm, are beneficial and indicated.

E-mail: martin.kuchar@fnmotol.cz

GENETIC ANALYSIS OF SUBSEQUENT SE-
COND PRIMARY MALIGNANT NEOPLASMS 
IN LONG-TERM PANCREATIC CANCER SUR-
VIVORS SUGGESTS NEW POTENTIAL HERED-
ITARY GENETIC ALTERATIONS
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BACKGROUND
The principal aim of this report was to study se-
cond primary malignant neoplasms (SMNs) in 
long-term survivors of pancreatic ductal ade-
nocarcinoma (PDAC) with regard to the germli-
ne genetic background.

METHODS
A total of 118 PDAC patients after a curative-in-
tent surgery treated between 2006 and 2011 
were analyzed. Among 22 patients surviving for 
more than five years 6 have developed SMNs. 
A genetic analysis of 219 hereditary cancer-pre-
disposition and candidate genes was performed 
by targeted next-generation sequencing (NGS) 
in germline DNA from 20 of these patients.

RESULTS
Among all radically resected PDAC patients 
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6  patients have developed SMNs, i.e. 27  % of 
long- term survivors. The median time to dia-
gnosis of SMNs (two rectal, prostate, urinary 
bladder, breast cancer and malignant mela-
noma) was 52.5 months. At the time of analy-
sis, none of these patients died because of the 
PDAC progression. We identified four carriers of 
germline pathogenic mutations in 20 NGS-ana-
lyzed patients. One carrier of CHEK2 mutation 
was found among four analyzed patients deve-
loping SMN. In remaining 16 long-term PDAC 
survivors, three patients (19  %) carried germli-
ne mutation(s) in the MLH1 + ATM, CHEK2, and 
RAD51D gene, respectively.

CONCLUSION
The analysis indicates that SMNs in PDAC sur vivors 
represent an important clinical problem and may 
be more common than acknowledged be so far. In 
patients with good PS surgery should be conside-
red to achieve more favourable prognosis.

Supported by MH CZ – DRO (FNOl, 00098892).
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INTRODUCTION
Radiation attenuation of abdominal muscles 

was described as a  promising independent 
predicting factor in various diseases. Decrease 
of muscle density is caused by infiltration of 
muscle tissue by fat leading to alteration of its 
function, while not impairing the muscle vol-
ume. New methods describing the severity of 
cancer could be helpful in tailoring the anti-
-tumour therapy.

METHODS
Retrospectively we examined 47 patients suf-
fering from small cell lung cancer (mean age 
65.05 ± 7.3 years, BMI 23.97 ± 4.4 kg/m2, BSA 
1.77 ± 0.2 m2, 30-day mortality was 4.3  % with 
10 months median survival). Staging computed 
tomography (CT) scans performed at the time 
of diagnosis were used to measure average 
psoas density (PD), total psoas area (TPA) and 
total abdominal muscle area (TAMA) at level of 
the 3rd lumbar vertebra. The patients were divi-
ded into two groups according to the extensive 
(ED, 34 patients) or limited (LD, 13 patients) form 
of the disease. Mann-Whitney test and Spear-
man´s correlation coefficient were used for sta-
tistical testing and p-value under 0.05 was con-
sidered statistically significant.

RESULTS
We observed significant difference in PD 
(42.49  ± 6.1 vs. 47.67 ± 4.5 HU, p = 0.006) 
between ED vs. LD groups. We did not see 
a  difference in TPA and TAMA. Nine pati-
ents survived more than 16 months, that was 
associated with their higher BMI (27.07 ± 2.7 
vs. 24.14 ± 5.4 kg/m2, p = 0.05). Significant rela-
tionship was observed between survival and 
performance status (Spearman´s correlation, 
R = -0.39, p = 0.05).

CONCLUSION
Our results show that the patients with the exten-
sive form of the disease have significant ly lower 
psoas muscle radiation density in comparison with 
patients with the limited form. However, the total 
abdominal muscle area is not affected. To our best 
knowledge this is the first study describing this co-
rrelation. The longer survival is associated with the 
higher BMI.

Supported by: This publication was written 
with the support of the Specific University Re-
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68GA-DOTA-TOC PET/CT VYŠETŘENÍ U  PA-
CIENTŮ S NEUROENDOKRINNÍMI NÁDORY – 
PILOTNÍ ZKUŠENOSTI 
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Společnou vlastností dobře diferencovaných 
NEN je exprese somatostatinových recepto-
rů 5 podtypů (SSTR1–5). Pozitronové radiofar-
makum 68Ga-DOTA-TOC představuje agonistu 
SSTR, který se skládá z peptidu a radionuklidu 
gallia68 navázaného přes azamakrocyklický che-
lator tetraextan (DOTA), jde o derivát octreo tidu 
značený galliem68 s  vysokou afinitou k  SSTR2 
a doplňkovou afinitou k SSTR 5. Vyšetření pro-
bíhají v  MOÚ v  rámci neintervenční poregist-
rační akademické klinické studie. U  pacientů 
jde o zjištění primárního nádoru, rozsahu one-
mocnění před chirurgickým výkonem nebo 
lokální léčbou, upřesnění diagnostiky recidiv 
a  rozsahu metastatického postižení u  nových 
pacientů i  pacientů v  léčbě. Vyšetření PET/CT 
s  68Ga-DOTA-TOC proti konvenční (planár-
ní a  SPECT) scintigrafii s  111In-pentetreotidem 
(OctreoScan) přináší řadu výhod: zrychluje celé 
vyšetření, které tak trvá přibližně 1,5 hodiny 
(akumulace 60 minut, poté snímání 25 minut). 
Naproti tomu OctreoScan vyžaduje akumu-
laci 4–5 hodin s  následným snímáním a  opa-
kovanými snímáními po  24 hodinách, někdy 
i 48 hodinách, často i s nutností použít laxativa. 
Lépe vizualizuje malé léze, lépe hodnotí ložis-
ka zejména v játrech a skeletu, nabízí možnost 
kvantifikací, snižuje radiační zátěž pro pacien-
ta (efektivní dávka 4,2 mSv proti 12 mSv z ob-
vyklých aplikovaných aktivit radiofarmak bez 
příspěvku CT) a díky kratšímu poločasu rozpa-
du radionuklidu (68 minut proti 67 hodinám) 

snižuje radiační zátěž po  vyšetření pro osoby 
v blízkosti pacienta (personál, rodina). 

Nevýhodou je absence úhrady ze strany posky-
tovatelů zdravotní péče. 
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BACKGROUND
Colorectal cancer (CRC) is one of the most com-
mon cancer diseases in the Czech Republic and 
is the second leading cause of malignancy-re-
lated deaths worldwide. Circulating tumour 
cells (CTCs) are associated with metastatic 
progres sion of the disease, however the effect 
of perioperative analgesia on their presence 
has not been investigated. The aim of the study 
was comparison of opioid analgetics and their 
effects on CTCs levels in colorectal cancer pa-
tients after surgical treatment.

MATERIAL AND METHODS
Fifty-seven patients who underwent radical 
surgery treatment were prospectively included 
into the study. The first group received epidu-
ral analgesia, the second received piritramide 
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and the third one received morphine (17, 19 and 
21  patients, respectively). The samples of 
peripher al blood were collected from each 
individual before the surgery, after surgery, 
2nd postoperative day and one month after surgery.

CONCLUSIONS
The RT-PCR analysis of CEA and CK20 mRNA 
levels in samples from 2nd postoperative day re-
vealed higher copy number in blood of patients 
who received morphine analgesia in compari son 
with patients that received piritramide. These re-
sults strongly suggest that piritramide analgesia 
could potentially reduce the CTCs number in pa-
tients indicated for radical surgery.

Acknowledgment: This study was supported 
by the Ministry of Health of the Czech Repub-
lic (NV18-03-00470), UPOL (LF 2019_003), Eu-
ropean Regional Development Fund (ENOCH 
CZ02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868) and Cancer 
Research Czech Republic. 
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BACKGROUND
The only potentially curative treatment modali-
ty in distal cholangiocarcinoma (DCC) patients 
is pancreaticoduodenectomy (PD). The aim of 
study was to calculate short-term and long-
-term outcomes in DCC patients to identify po-
tential prognostic factors.

MATERIAL AND METHODS
A  retrospective cohort study of 32 consecu-
tive DCC patients treated with PD between 
2009–2017. Clinicopathological and his-
topathological data were evaluated for 
prognostic factors using univariable Cox re-
gression analysis.

RESULTS
The study comprised of 26 (81.3 %) men, age of 
the patients was between 36 and 76 years, with 
a mean of 65.8 (SD 9.0) years at the time of sur-
gery. R0 resection was achieved in 25 (86.2 %) 
patients. Nighteen patients (65.5  %) received 
adjuvant oncological therapy. Overall survival 
rates at 1, 3, and 5 years were 62.5 %, 37.5 % and 
21.9  %, respectively. The 90-day mortality was 
9.4 %, accounting for a quarter of the first-year 
mortality rate. Median OS was 28.5 months. The 
only statistically significant prognostic factor 
was vascular resection which was associated 
with worse OS in the univariable analysis (HR: 
3.644; 95% CI: 1.179–11.216, p = 0.025).

CONCLUSION
The main factor directly influencing the survival 
of DCC patients are surgical complications. Sur-
gical mortality comprises a significant group of 
patients, who die in the first year following pan-
creaticoduodenectomy. Vascular resection is 
the most important negative prognostic factor 
for long-term survival.
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BACKGROUND
Abemaciclib (A) + fulvestrant (F) significant-
ly improved PFS vs. placebo (P) + F (median 
16.4 months [m] vs 9.3 m; HR .553) in MONARCH 
2. We report prespecified interim OS results.

METHODS
MONARCH 2 was a  phase 3 trial of A  + F or 

P  +  F in pre- or perimenopausal (with ovarian 
suppression) and postmenopausal women 
with advanced endocrine therapy (ET) resistant 
HR+ HER2- ABC. 669 patients (pt) were rando-
mized 2 : 1, stratified based on site of metastasis 
(visceral, bone-only or other) and resistance to 
prior ET (primary vs. secondary). A or P 150 mg: 
dosed Q12H; F 500 mg: administered per label. 
Primary objective: investigator-assessed PFS; 
OS: gated secondary endpoint. Boundary p-va-
lue: .0208 (interim analysis).

RESULTS
At prespecified interim analysis, 338 deaths (77 % 
of planned 441 events) were observed in ITT po-
pulation (median OS 46.7 m: A + F; 37.3 m: P + F 
[HR .757; 95%CI .606, .945; p = .0137). The results 
met predefined boundary for significance and 
are definitive. OS benefit was consistent in all stra-
tification factors (more pronounced in subgroups 
of visceral disease [HR .675] and primary resistan-
ce to prior ET [HR .686]). PFS2 (HR .675; 95%CI .558, 
.816) and time to chemotherapy (HR .622; 95%CI: 
.499, .775) improved significantly. Safety data: 
consistent with known A safety profile.

CONCLUSIONS
A + F provided statistically significant and clini-
cally meaningful median OS benefit of 9.4 m to 
pre- or peri- and postmenopausal pt with HR+, 
HER2- ABC who progressed on ET with no new 
safety signals observed.

Presented at ESMO 2019, FPN LBA6_PR, Sledge 
et al. Reused with permission.

E-mail: gsledge@stanford.edu

POTENCIÁLNĚ VÝZNAMNÉ BIOMARKERY 
PRO VÝBĚR PACIENTŮ, KTEŘÍ MOHOU MÍT 
PROSPĚCH Z ANTI-PD-1 TERAPIE 

L. STANĚK1, R. GÜRLICH1, P. TESAŘOVÁ2

1Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 
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Klíčová slova: PDL-1, karcinom žaludku, EBV 
infekce, imunoterapie
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Dostupné studie, např. z Medical Center v Soulu 
publikované v Nature Medicine, ukazují, že léčba 
anti-PD-1 monoklonální protilátkou pembroli-
zumabem je spojena s dobrou odpovědí na léč-
bu u pacientů s metastatickým karcinomem ža-
ludku. Jsou pozorovány vynikající terapeutické 
výsledky na pembrolizumab u pacientů s nádo-
ry vykazujícími vysokou MSI a pozitivitu na virus 
Epsteina-Barrové (EBV). 

Cílem je u vybraných pacientů s metastatickým 
karcinomem žaludku testovat pomocí imuno-
histochemie (IHC) expresi PDL-1 a MSI, cytoge-
neticky metodou FISH amplifikací genu HER-2/
neu a molekulárně-biologicky (PCR) EBV, CMV 
infekci včetně kvantifikace nálože a  průkazu 
H. pylori. 

Jedná se o  retrospektivní studii na  40 bioptic-
kých vzorcích pacientů s  karcinomem žaludku 
(resekce/gastrektomie) po histologické verifikaci. 

Výsledkem je najít u pacientů s metastazujícím 
karcinomem žaludku vhodné biomarkery (EBV, 
MSI, exprese PDL-1), které jsou potenciálně rele-
vantní pro výběr pacientů, kteří mohou mít pro-
spěch z inhibice PD-1. 

Univerzita Karlova PROGRES Q 28 (Oncology). 

E-mail: stanek.libor@seznam.cz

NOVÉ TECHNIKY IGRT – SLEDOVÁNÍ POVR-
CHU TĚLA PACIENTA (SIGRT)
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Ke kontrole správnosti polohy pacienta se čím 
dál častěji využívá zobrazovacích modalit, po-
tom hovoříme o  radioterapii řízené obrazem 
(image-guided radiation therapy – IGRT).

Klinika radiační onkologie Masarykova onko-
logického ústavu v Brně je nově vybavena sys-
témem Catalyst firmy C-RAD, který umožňuje 

sledovat povrch těla pacienta (surface image-
-guided radiation therapy – SIGRT) před zaháje-
ním ozařování i v jeho průběhu. Systém pracuje 
ve  viditelné části elektromagnetického spek-
tra, nevyužívá ionizujícího záření a  jeho použi-
tí tak pro pacienta neznamená další radiační 
zátěž. Systém Catalyst snímá obraz a srovnává 
ho s obrazem referenčním (typicky kontura těla 
z plánovacího CT). Radiologický asistent tak vidí 
odchylky v poloze pacienta od žádané ozařovací 
polohy, současně je zpět na pacienta promítán 
barevný obraz, ve kterém jsou nevyhovující ob-
lasti zvýrazněny červenou (pozitivní odchylky) 
nebo žlutou (negativní odchylky) barvou, což 
polohování pacienta usnadňuje. 

Kontrola polohy pacienta probíhá nejen před 
zahájením ozařování, ale i v jeho průběhu. Cata-
lyst kontinuálně snímá povrch pacienta a kon-
troluje stálost polohy, v  případě náhlé změny 
polohy (např. zakašlání) dojde k překročení za-
daných tolerancí a pozastavení záření.

Zařazení SIGRT do  radioterapeutických postu-
pů umožní snadnější a  přesnější polohování 
pa cientů, zvýšení bezpečnosti pacientů během 
ozařování a rovněž může vést k redukci přídav-
ných dávek ze zobrazovacích systémů. 

E-mail: lucie.simonicova@mou.cz

VYUŽITÍ KRÁTKÉ INTERVENCE V TRANSKUL-
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DIE
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ÚVOD
Cílem metody krátké intervence je pomo-
cí edukačních karet informovat pacienta 
o možných dopadech jeho rizikového chování 
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na vlastní zdraví. Motivovat pacienta ke změ-
ně chování a zvýšením zdravotní gramotnos-
ti posilovat zodpovědnost pacienta za vlastní 
zdraví.

METODIKA
Pilotní projekt navazuje na  dvouletý projekt 
Ministerstva zdravotnictví České republiky Ap-
likace metody krátkých intervencí v  praxi, re-
alizovaný v  letech 2016 až 2017 ve  spolupráci 
Vše obecné fakultní nemocnice v  Praze, Vyso-
ké školy zdravotnické, o.p.s., a  Centra podpory 
veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu. 
Pilotáž využití edukačních karet v rámci multi-
kulturního ošetřovatelství je realizována ve Vše-
obecné fakultní nemocnici v  Praze, kde se 
problematice kuřáctví věnuje ještě projekt Ne-
kuřácká nemocnice. Do projektu ověřování vyu-
žití edukačních karet v multikulturním ošetřova-
telství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 
jsou zapojeni studenti Vysoké školy zdravotnic-
ké, o.p.s., bakalářského studia oboru Všeobecná 
sestra. Ve spolupráci s vysokým a středním ma-
nagementem Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze a v souladu s prioritami programu Zdra-
ví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory 
zdraví a prevence nemocí je v pilotním projektu 
v rámci multikulturního ošetřovatelství využívá-
na cizojazyčná verze edukační karty zaměřené 
na užívání tabáku.

VÝSLEDKY
Obrazová edukační karta s  popisem v  anglic-
kém jazyce je využívána studentkami v  rámci 
krátkých intervencí realizovaných u  pacien-
tů z  jiných kultur – kuřáků, kteří projeví zájem 
o  intervenci. Výsledky jednoho roku pilotního 
po užívání cizojazyčné verze edukační karty 
ve  Všeobecné fakultní nemocnici v  Praze bu-
dou známy po ukončení projektu, jehož realiza-
ce je naplánována na období 1. 1. 2019 až 31. 12. 
2019. V  případě získání pozitivních zkušeností 
budou do anglického jazyka přeloženy i ostatní 
edukační karty používané při aplikaci metody 
krátké intervenci za  účelem zvýšení zdravotní 
gramotnosti intervenovaných zahraničních pa-
cientů.

ZÁVĚR
Kouření jako rizikový faktor se vyskytuje 
ve  všech kulturách, pro edukaci v  rámci mul-

tikulturního ošetřovatelství se téma potvrdilo 
jako velmi vhodné. V současné době se kouření 
podílí cca 30 % na úmrtnosti na nádorová one-
mocnění, pokles počtu kuřáků je velmi pomalý. 
Obrázkové karty jsou srozumitelné i pro pacien-
ty s jazykovou bariérou. V návaznosti na pozitiv-
ní výsledky pilotní studie budou edukační karty 
v rámci multikulturní péče rozšířeny o další rizi-
kové faktory životního stylu (zneužívání alkoho-
lu, nevhodná výživa apod.).

E-mail: dagmar.skochova@lf1.cuni.cz

IMUNOMODULACE U PACIENTEK S HORMO-
NÁLNĚ DEPENDENTNÍM KARCINOMEM PRSU 
V KLINICKÉ A ZOBRAZOVACÍ REMISI
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Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
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VÝCHODISKA
Nádorově transformované buňky běžně vznikají 
ve tkáních a jsou eliminovány T lymfocyty. Bylo 
prokázáno, že přítomnost CD 8+ cytotoxických 
lymfocytů v  nádorovém mikroprostředí je vý-
znamným pozitivním prognostickým faktorem 
u pacientů s  lokálně pokročilým kolorektálním 
karcinomem. Stav protinádorové buněčné imu-
nity (CD 8+ cytotoxické efektorové lymfocyty) 
a koncentrace jednotlivých imunomodulačních 
cytokinů získávají na  důležitosti a  jejich moni-
torace a případná modulace se nabízejí jakožto 
slibná cesta k nalezení nových biomarkerů od-
povědi na protinádorovou imunoterapii a zlep-
šení její efektivity.

CÍL
Hlavním cílem studie bylo zjistit, jak reaguje 
imunitní systém pacientek s  hormonálně de-
pendentním karcinomem prsu při kontinuál-
ním užívání Imunoglukanu (polysacharidový 
imunomodulátor na bázi β-glukanu). 

SOUBOR PACIENTŮ A METODY
Výzkumný projekt zahrnuje 60 pacientek, kte-
ré podstoupily standardní onkologickou léčbu 
pro indikaci lokálně pokročilého hormonálně 
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dependentního karcinomu prsu klinického sta-
dia I–II. Pacientky byly dále vyšetřeny klinickým 
imunologem pro vyloučení imunopatologie 
a chorob alergického či autoimunitního podkla-
du. TGF-β a VEGF byly měřeny metodou ELISA. 
Protinádorová buněčná imunita (CD4+, CD8+, 
B buňky) byla vyšetřována metodou průtokové 
cytometrie. 

VÝSLEDKY
Po  15 měsících od  počátku studie došlo k  sig-
nifikantnímu zvýšení koncentrace CD 8+ (cy-
totoxické T lymfocyty) při schématu dávkování 
700–100–700–200/den, (p = 0,0490) ve skupině 
pacientek užívajících Imunoglukan.

E-mail: jan.spacek@vfn.cz

PROTRAHOVANÁ DOBA PLÁNOVÁNÍ PŘI 3D 
BRACHYTERAPII KARCINOMU DĚLOŽNÍHO 
ČÍPKU MŮŽE ZVYŠOVAT REÁLNOU DÁVKU 
NA REKTUM 
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CÍL
Zhodnocení vlivu doby při plánování 3D bra-
chyterapie na reálné dávky na rizikové orgány. 

MATERIÁL A METODY
Hodnotili jsme 2 CT skeny při 3D brachytera-
pii u 10 pacientek s karcinomem cervixu. První 
byl proveden po zavedení UVAG a druhý po vy-
tvoření ozařovacího plánu pro 3D brachytera-
pii před vlastním ozářením. Tato hodnocení 
probíhala při první a  třetí frakci brachyterapie. 
U obou jsme porovnávali změny objemů a roz-
díly v dávce na rizikové orgány dle GEC-ESTRO 
Working Group parametrů. 

VÝSLEDKY
Průměrná doba plánování byla 54 minut 
(36–64  minut). Průměrný objem močové-
ho měchýře, rekta a  sigmoidea byl 35,3 cm3 
(1,6–108,6  cm3), 13,3 cm3 (0,4 cm3–61,8 cm3) 
a  17,  cm3 (0,2 cm3 –  74,1 cm3). Tyto změny ved-
ly k  navýšení dávky na  močový měchýř a  sig-
moideum při každé frakci – D0.1cc o  0,89 Gy 
a 0,29 Gy, pro D1cc o 0,85 Gy a 0,27 Gy a pro D2cc 
o 0,68 Gy, 0,13 Gy. Naměřená změna u rekta ved-
la ke  snížení dávky při každé frakci pro D0.1cc 
o 0,23 Gy, D1cc o 0,25 Gy a pro D2cc o 0,23 Gy. 
Při hodnocení vztahu mezi délkou plánování 
a změnou dávky jsme zjistili statisticky význam-
nou závislost u hodnocení dávky na rektum při 
srovnání plánů nad 54 min a  pod 54 min. Se 
vzrůstajícím časem plánování se signifikant-
ně zvyšuje i  dávka na  rektum. Korelační koefi-
cient pro D0.1cc byl 0,6715 (p = 0,0061), pro D1cc 
0,6404 (p = 0,011) a pro D2cc 0,5891 (p = 0,0197).

ZÁVĚR
Protrahovaná tvorba ozařovacího plánu může 
vést vlivem změn topografie v malé pánvi k apli-
kaci odlišných dávek na rizikové orgány, než jak 
bylo původně plánováno. Zdá se, že nejvýznam-
nější změny dávek se týkají rekta. 

E-mail: zuzana.vlachova@fnol.cz



PragueONCO Journal  |  Leden 202080

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK 

PŘIŠLO PO UZÁVĚRCE

HLAVNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE –
KARCINOM PRSU

MULTIGENOMIC ASSAYS IN BREAST CANCER
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Over the last two decades, (neo)adjuvant treat-
ment of early-stage breast cancer has develo-
ped into a biology-based individualized appro-
ach. Biomarkers required for risk assessment 
include grading, oestrogen- and progestero-
ne-receptor expression, HER2- status and pro-
liferation rate. In triple-negative and HER2-po-
sitive disease, chemotherapy is the mainstay 
of treatment with additional antibody therapy 
in HER2-positive tumours. In hormone-recep-
tor positive (luminal) disease, chemotherapy is 
only required in case of higher recurrence risk 
(e.g. N+, L1, low hormone-receptor expression, 
high grading, high proliferation rate). It has 
been noted, however, that clinical risk-asse-
ssment my not be reliable and additional tools 
may be required in order to prevent overtre-
atment. In the early 2000s, Soerlie and Perou 
showed that variation in messenger RNA levels 
identified different breast cancer subtypes with 
different biological behaviour. Based upon this 
“intrinsic” classification, breast cancer today 

is commonly divided into different subgroups 
(luminal A, luminal B, HER2 positive, triple-ne-
gative), with conventional biomarkers used as 
clinical approximation. In addition, multigeno-
mic RNA-based assays were shown to predict 
recurrence risk in luminal disease and may 
therefore serve as decision making tool.

Two prospective randomized trials (TaylorX, 
OncotypeDX; MINDACT, MammaPrint) indi-
cated that hormone-receptor positive/HER2 
negative breast cancer patients with low ge-
nomic risk have an excellent outcome with 
endocrine therapy alone. TaylorX also demon-
strated that among node-negative interme-
diate risk pa tients (recurrence score 11–25), only 
patients < 50  years benefitted from chemo-
therapy. In the MINDACT trial (including also 
patients with 1–3 positive nodes), patients with 
discordant risk assessment (i.e. clinically high-
-risk, MammaPrint low-risk; or clinically low-
-risk, MammaPrint high-risk) were randomized 
to endocrine therapy alone or the combinati-
on of endocrine therapy plus chemotherapy. In 
this group, 5-years distant disease-free survival 
was > 94 % irrespective of treatment arm, again 
indicating no additional benefit from chemo-
therapy. Thus, multigenomic assay may help in 
reducing the rate of early-stage luminal breast 
cancer patients receiving adjuvant chemothe-
rapy.

E-mail: rupert.bartsch@meduniwien.ac.at
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