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Champalimaud Clinical Centre - Breast Unit
Klinické centrum Champalimaud (CCC) je najmodernejšia
medicínska, vedecká a technologická inštitúcia v Európe.
• rozvíja interdisciplinárnu klinickú starostlivosť popri aktivitách
aplikovaného výskumu
• zameriava na personalizovanú medicínu, ktorá umožňuje vyššiu
úroveň účinnosti pri kontrole chorôb
• Je štruktúrovaná do multidisciplinárnych patologických jednotiek
(MPU)
• Súčasťou klinického centra Champalimaud je aj jednotka
translačného výskumu.
V rámci Breast Unit
• spolupracujú tímy rádiológov, klinických onkológov, chirurgov,
rádioterapeutov, patológov a psychológov.
• pravidelne (raz týždenne) sa stretávajú na multidisplinárnych
stretnutiach, kde konzultujú diagnosticko- terapeutické postupy u
všetkých pacientok s malignym ochorením prsníka.
• svoje skúsenosti a novinky v medicíne pravidelne- raz týždennepreberajú na tzv „Journal Club“ v podobe prezentácií.
• nové, resp. prebiehajúce štúdie a nábor vhodných pacientok sú
náplňou pravidelných „Research Meetings“.

Stáž
Jednomesačná stáž na rádiologickom oddelení v rámci Breast Unit
v Champalimaud Clinical Centre v Lisabone.
V náplni práce bolo zúčasťňovať sa podľa vopred stanoveného
rozvrhu štandardnej pracovnej činnosti lekárov- rádiológov Breast
Unit.
Pracovisko sa takmer výlučne venuje pacientkam s karcinómom
prsníka, pričom prevažná časť z nich je liečená neoadjuvantnou
chemoterapiou (NAC).
Významnú časť práce na oddelení tvorí práve histologizácia a
staging ochorenia pred rozhodovaním o optimálnej terapii, následne
po zahájení NAC sa dostáva do popredia sledovanie jej účinnosti a
po jej ukončení predoperačne vyhodnotenie celkového efektu a
stanovenie reziduálnej choroby. Niektoré postupy sa líšili od
postupov na domovskom pracovisku (napr. hodnotenie včasného
efektu NAC cestou ultrazvuku (USG)), avšak vzhľadom na vysoký
podiel aplikovaných NAC bolo možné na veľkom počte pacientok
overiť našu pracovnú hypotézu založenú na špecifických MR
znakoch tumorov, ktoré spolu s imunohistochemickými parametrami
nádoru pomáhajú identifikovať potenciálne nonrespondérky. Veľký
prínos mali i stretnutia multidisciplinárneho tímu, kde boli
diskutované všetky pacientky liečené resp. konzultované v Breast
Unit. Týmto spôsobom bolo možné spätne zhodnotiť efekt NAC u
pacientok liečených a operovaných v minulosti.
Dôležitý je i spôsob značenia tumorov pred zahájením NAC pre
potreby predoperačnej lokalizácie. Pracovisko ma vypracovaný
postup
značenia roztokom carbo adsorbens, ktoré patrí k
najrýchejším, najlacnejším a najefektívnejším metódam. Taktiež
rutínne vykonáva ultrazvukom navigovanú biopsiu lymfatických uzlín
(LU) a ich značenie, čo umožňuje po ukončení NAC selektívne
vyšetriť pôvodne patologicky zmenené LU a vyhodnotiť efekt
terapie.

Výsledky a závery
Znaky nonrespondérok na NAC

Znaky respondérok na NAC
▪ Vek pacientky < 40 rokov
▪ Ložisko > 40 mm
▪ Veľká reštrikcia difúzie
▪ Hypervaskularizácia
▪ Grade 3
▪ ER–, HER2+ / FISH-negatívny, TNBC
▪ Vysoké Ki67

Na základe skúseností získaných počas pobytu na pracovisku Breast
Unit v Champalimaud, je možné predbežne považovať hypotézy
nášho výskumu za relevantné - existujú špecifické MR znaky
malígnych tumorov prsníka, ktoré majú potenciál predikovať slabú
resp. žiadnu odpoveď na NAC (signálová inteznita v T2v, miera
reštrikcie difúzie, spôsob sýtenia lézie, ložiskový charakter tumoru
resp. infiltrát). Ich špecificita sa zvyšuje pridaním ďalších
charakteristík, akými sú miera expresie ER receptorov a proliferačná
aktivita tumoru Ki67, či vek pacientky. Možnosť aplikovať sledované
kritériá na pacientky diagnostikované a liečené v inej inštitúcii ako je
domovské pracovisko má pre ďalší výskum veľký prínos.
Súčasne prinášame na vlastné pracovisko nové postupy, ktoré povedú
k spresneniu diagnostiky karcinómu prsníka, predovšetkým ide o
značenie lézií a patologických LU cestou carbo adsorbens. Je to
spoľahlivá a lacná metóda, ktorá umožňuje selektívnu axilárnu
disekciu po NAC. Po konzultácii s chirurgickým oddelením a kolegami
z odd. patológie OUSA sa budeme snažiť zaviezť túto metódu do
praxe v čo najkratšom čase.

