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Národný onkologický inštitút bol zriadený Ministerstvom zdravotníctva SR v Národnom onkologickom ústave 1.8.2018. Hlavným poslaním je
slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pri napĺňaní cieľov Národného onkologického programu.

CHAMPALIMAUD CLINICAL CENTRE – BREAST UNIT, Lisabon, Portugalsko (od 1.9. do 30.9.2022)
• Jedna z najmodernejších medicínskych, vedeckých a technologických

Pracovisko a garant projektu

inštitúcií v Európe, kde sa spája interdisciplinárna klinická starostlivosť popri
aktivitách

aplikovaného

výskumu

a

pokročilých

medicínskych

a

technologických vzdelávacích programoch
• CCC sa zameriava na personalizovanú medicínu, súčasťou klinického centra je
aj jednotka translačného výskumu
• CCC je štruktúrovaný do špecializovaných jednotiek (7 jednotiek, jednou z
nich je Breast Unit), ktoré fungujú vrámci multidisciplinárnych pravidelných

stretnutí – úzka spolupráca zabezpečuje komplexnú optimalizovanú
starostlivosť o pacientov, Breast Unit lieči len pacientov s rakovinou prsníka

Prínos a skúsenosti nadobudnuté počas mesačného pobytu a ich význam v klinickej praxi na domovskom pracovisku
•

Rozšírenie vedomostí v diagnostike a liečbe malígnych ochorení prsníka – so špeciálnym zameraním na úlohu a postavenie neoadjuvantnej systémovej liečby
u jednotlivých podtypov nádorov prsníka (neoadjuvantná chemoterapia je v CCC aplikovaná u 88,2% pacientok vhodných na systémovú liečbu)

•

Zoznámenie sa so štandardnými postupmi vrámci multidisciplinárneho prístupu k pacientke na renomovanom pracovisku (interné guidelines)

•

Možnosť konzultácie vlastných problematických kazuistík pacientok s nejednoznačnými nálezmi

•

Porovnanie vlastných dosiahnutých a publikovaných výsledkov u pacientok s neoadjuvantnou liečbou – sledovanie a hodnotenie efektu liečby (RCB škála)

Úvod do problematiky

Popis projektu, cieľ a výsledky

Neoadjuvantná chemoterapia (NACT) je základnou liečebnou modalitou u

Zvýšenie špecificity histopatologických parametrov zhubných nádorov
prsníka pomocou MR charakteristík v procese rozhodovania o indikácii
neoadjuvantnej chemoterapie (NACT) +/- biologickej liečby u lokálne
pokročilých karcinómov prsníka.

selektovanej skupiny pacientok s lokálne pokročilým ochorením. Podáva sa
s cieľom zmenšenia rozsahu primárneho tumoru a postihu axilárnych
lymfatických uzlín, čo následne umožní vykonanie prsník-záchovného
operačného výkonu (okrem inflamatórrnych karcinómov). Navyše,
podaním

liečby

pred

operáciou

je

možné

odsledovanie

efektu

chemoterapie, a tým stanovenie senzitivity tumoru na jednotlivé
cytostatiká v reálnom čase.
Účinné hodnotenie včasnej odpovede pomáha zmeniť terapeutickú
stratégiu u pacientov, ktorí nereagujú na použitú liečbu, ako aj vyhnúť sa
toxicite spojenej s neúčinnou liečbou. Existuje predpoklad, že zmena
režimu chemoterapie by mohla zabrániť rozsiahlej reziduálnej nádorovej
chorobe (RCB III) a viesť k najvyššej možnej miere dosiahnutej patologickej
kompletnej odpovede (pCR).
V projekte skúmame prínos MRI ako preferovanej metódy na hodnotenie
dočasnej odpovede na NACT s primárnym zameraním na vzťah medzi
vzorom odpovedí na NACT (u pacientov rozdelených podľa molekulovej
klasifikácie na 4 podskupiny: luminal A, luminal B/HER2+, luminal B/HER2-,
triple negatívne) monitorovaných a nemonitorovaných MRI a vzorom
konečných výsledkov na škále RCB.

Počas stáže sme mali možnosť

oboznámiť sa s metodikou výberu pacientok na NACT ako aj s
monitoringom liečby a vyhodnotením efektu NACT.

Výsledky boli prezentované: ESMO Breast 2020, ESMO 2021, plánované SABCS 2022
• Retropektívna analýza 181 pacientok s lokálne pokročilým karcinómom prsníka
• iniciálne rozdelenie na základe histopatologických parametrov (CCB): Luminal A
(ER+, PR+, HER2-, Ki67<20%), Luminal B/HER2neg (ER+,PR+/-,HER2-, Ki67≥20%),
Luminal B/HER2 poz (ER+,PR+/-,HER2+, Ki67 nerozhoduje), HER2 pozitívny (ER,PR-, HER2+), Triple-negatívny (ER-,PR-,HER2-)
• Liečené NACT – antracyklínový režim v sekvencii s taxánovým režimom / so
skorým prechodom na taxány po 2. cykle u pacientov, ktorí neodpovedali na
NACT, +/- antiHER2 terapia, ak je to indikované) pred chirurgickým zákrokom
(mastektómia/operácia zachovávajúca prsník, biopsia sentinelových lymfatických
uzlín /axilárna disekcia) + po OP výkone stanovenie RCB (výsledky v tabuľke)
• Pred podaním NACT bola vykonaná predikcia odpovede: fúziou molekulovej
klasifikácie a MR predikcie (inic.MR, po 2.cykle+po ukončení NACT). Hodnotenie
pred liečbou je zamerané na výber pacientov, ktorí môžu profitovať z NACT:
charakteristiky nádoru - histologický typ, HR, HER 2 stav, Ki 67, rozsah ochorenia
(T2 alebo väčšie nádory N+) s ohľadom na komorbiditu a prianie pacienta.
• Niektoré charakteristiky nádoru sú spojené s pozitívnou odpoveďou na NACT, ale
sú aj nádory, ktoré sú na základe skúseností považované za chemorezistentné.
Naše výsledky potvrdzujú, že problém rezistencie na NACT nie je zanedbateľný
• Presnosť predpovede dosiahnutia pCR pomocou MRI bola analyzovaná v každej
podskupine zvlášť a porovnaná s výsledkami CCC
• Fúzia MRI charakteristík a molekulovej klasifikácie hrá dôležitú úlohu pri
identifikácii nonresponderov na NAC a pomáha presnejšie klasifikovať týchto
pacientov, najmä v nejednoznačných prípadoch (Lum B).
• V našom súbore sme dosiahli významné
navýšenie pCR (aj v porovnaní s výsledkami
CCC) po úprave režimu NACT dľa iniciálnej
odpovede na liečbu. Dobrá interdisciplinárna
spolupráca medzi onkológom, patológom a
rádiológom ako súčastí multidisciplinárneho
tímu je nevyhnutná v procese
personalizovanej liečby pre pacientky.

