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Cíl práce: Cílem této bakalářské práce bylo hodnocení účinnosti neoadjuvantní

chemoterapie u pacientek s karcinomem prsu, její statistické vyhodnocení a prognostický

význam patologické kompletní odpovědi (pCR).

Metody: Byl zpracován a vyhodnocen soubor dat 77 pacientek po aplikaci neoadjuvantní

chemoterapie. Informace byly získány prohlídkou dostupné zdravotnické dokumentace.

Výsledky: Všechny pacientky po podávání neoadjuvantní chemoterapie podstoupily

chirurgický výkon. Po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie dosáhlo pCR 26,2 % pacientek

s karcinomem prsu. Vyšší četnost pCR (29 %) byla zjištěna u starších pacientek s věkem

nad 40 let. Významně vyšší četnost pCR (42,4 %) byla stanovena u pacientek s časnějším

klinickým stádiem onemocnění. Signifikantně vyšší četnost pCR (50 %) byla pozorována

u pacientek léčených taxany s přídavkem karboplatiny. Přínos pCR na přežití bez progrese

onemocnění nebylo možno prokázat z důvodu nízkého počtu pacientek s progresí

onemocnění. Dosažená pCR u pacientek korelovala s vyšším 3-letým celkovým přežitím,

vzhledem k nízkému počtu pacientek nebyl rozdíl považován za statisticky významný.

Závěry: Byl potvrzen přínos aplikace neoadjuvantní chemoterapie na podíl provedených

chirurgických výkonů. Stanovená dosažená pCR byla v souladu s publikovanými daty. Různá

četnost pCR byla prokázána v závislosti na podaných terapeutických režimech, věkové

skupině a klinickém stádiu onemocnění. Přínos pCR na přežití bez progrese onemocnění a

celkové přežití by měl být potvrzen dalším sledováním s vyšším počtem souboru pacientek.

Klíčová slova: Karcinom prsu, neoadjuvantní chemoterapie, chirurgický výkon, patologická

kompletní odpověď, klinické stádium onemocnění, věková struktura, přežití bez progrese

onemocnění, celkové přežití.
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Background: The aim of this bachelor thesis was to evaluate the efficacy of neoadjuvant

chemotherapy in patients with breast cancer, its statistical evaluation and the prognostic

value of pathologic complete response (pCR).

Methods: The data set of 77 patients after administration of neoadjuvant chemotherapy was

compiled and evaluated. Information was obtained by exploring the medical records.

Results: All patients underwent the surgery after administration of neoadjuvant

chemotherapy. 26, 2 % of the patients with breast cancer after administration of neoadjuvant

chemotherapy achieved pCR. Higher pCR rate (29 %) was observed in elderly patients over

the age of 40 years. Significantly higher frequency of pCR (42,4 %) was determined

in patients with earlier clinical stage of the disease. Significantly higher pCR rate (50 %) was

found in patients treated by taxane with the addition of carboplatin. Contribution of pCR

on progression-free survival could not be demonstrated because of the low number

of patients with determined disease progression. Achieved pCR in patients correlated

with a higher 3 -year overall survival, the difference was not considered as statistically

significant due to the small number of patients.

Conclusion: The benefit of the administration of neoadjuvant chemotherapy on the rate

of performed surgeries was confirmed. Determined achieved pCR was consistent

with published data. Different pCR rate was established according to the treatment regimens

administered, age group and clinical stage of the disease. Contribution of pCR

on progression-free survival and overall survival should be confirmed by additional

monitoring with higher patients cohort.

Key words: Breast cancer, neoadjuvant chemotherapy, surgery, pathologic complete

response, clinical stage of disease, age structure, progression-free survival, overall survival.
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1. Úvod
Nádorová onemocnění představují závažný zdravotní problém současné

populace, zejména s ohledem na stále rostoucí počty nově diagnostikovaných

pacientů. Karcinom prsu je u žen nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním,

četnost jeho výskytu neustále stoupá.

Pro volbu léčebného postupu má u karcinomu prsu zásadní význam klinické

stádium onemocnění. Především u pacientek s pokročilým stádiem onemocnění se

uplatňuje podávání neoadjuvantní chemoterapie. Cílem aplikace neoadjuvantní

chemoterapie není zcela vyléčit nádorové onemocnění, ale zvýšit pravděpodobnost

úspěchu hlavní terapeutické metody, obvykle chirurgického výkonu. Léčba ve většině

případů transformuje inoperabilní nádory na nádory operabilní. V některých případech

lokálně pokročilých nádorů dochází k rozsáhlé regresi onemocnění, která umožňuje

chirurgický výkon zachovávající prs.

V současné době je upřednostňováno podávání neoadjuvantní chemoterapie

před primárním chirurgickým výkonem také u časných stádií onemocnění. Důvodem je

možnost určení citlivosti nádoru na aplikovanou chemoterapii a zvýšení podílu

chirurgických výkonů zachovávajících prs.
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2. Zadání – cíl práce
Cílem této bakalářské práce bylo hodnocení účinnosti neoadjuvantní chemoterapie

u pacientek s karcinomem prsu. Zjišťoval se podíl chirurgických výkonů a dosažených

patologických kompletních odpovědí po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie

u pacientek s karcinomem prsu. Hodnotilo se, jaký vliv má věk, klinické stádium

onemocnění, režim podané neoadjuvantní chemoterapie na patologickou kompletní

odpověď. Stanovoval se také prognostický význam patologické kompletní odpovědi

pro přežití pacientek.

Bakalářská práce byla řešena ve spolupráci s Onkologickou klinikou Fakultní

nemocnice Olomouc a Katedrou biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty

Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
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3. Teoretická část

3.1 Epidemiologie karcinomu prsu
Nádorová onemocnění představují jeden z nejzávažnějších problémů

ve 21. století. Problém je celosvětový a velmi aktuální také v ČR, kde na některý

z druhů maligních nádorů v průběhu života onemocní každý třetí a zemře každý čtvrtý

z nás [PRAUSOVÁ, 2010].

Nádorová onemocnění jsou v ČR druhou nejčastější příčinou úmrtí

po kardiovaskulárních onemocněních [ŠEBESTOVÁ, 2012]. „Ročně na nádorová

onemocnění umírá více než 27 tisíc osob, což představuje 23 % z celkové úmrtnosti“

[KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ SZÚ, 2007]. U žen je karcinom prsu nejčastějším

zhoubným nádorovým onemocněním v ČR [ČLENOVÉ ČESKÉ ONKOLOGICKÉ

SPOLEČNOSTI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY

PURKYNĚ1, 2013].

Epidemiologie nádorových onemocnění je jedním z nejvýznamnějších

pomocníků pro lepší porozumění nádorové problematice. Umožňuje hodnotit populační

zátěž, poukazovat na rizikové skupiny v populaci, hodnotit úspěšnost diagnostiky a

léčby a také predikovat počty léčených pacientů. Zásadním předpokladem pro úspěšné

využití nádorové epidemiologie je dostupnost dostatečně rozsáhlých a úplných

populačních dat. Tato data jsou k dispozici díky populačnímu Národnímu

onkologickému registru, který obsahuje údaje validované do roku 2009 [MUŽÍK, 2009].

3.1.1 Incidence karcinomu prsu

Incidence karcinomu prsu, tj. počet nových případů onemocnění hlášených

v populaci za určité časové období, má v posledních letech rostoucí tendenci (Obr. 1
níže) [DUŠEK, 2005]. Karcinom prsu v roce 2005 představoval 17 % všech nově

diagnostikovaných malignit v ženské populaci [MUŽÍK, 2009].

Počet nových případů onemocnění karcinomem prsu v závislosti na věkové

struktuře populace pacientek zachycuje Obr. 2 níže. Prudký nárůst incidence nádorů

prsu můžeme pozorovat u žen po 45. roku věku. Tento trend incidence karcinomu prsu

lze částečně vysvětlit zvýšeným záchytem nádorů vlivem mamografického screeningu

karcinomu prsu [DUŠEK, 2005].
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Obrázek 1: Časový vývoj incidence karcinomu prsu v populaci českých žen

Zdroj: DUŠEK, 2005.

Obrázek 2: Incidence karcinomu prsu dle věkových kategorií

Zdroj: DUŠEK, 2005.



5

3.1.2 Mortalita (úmrtnost)

Nádory prsu představují stále nejčastější příčinu úmrtí na nádorové

onemocnění. Mortalita neboli úmrtnost na onemocnění karcinomem prsu udává podíl

zemřelých z určité skupiny za určité časové období. Na Obr. 3 sledujeme, že i přes

stále rostoucí incidenci nádorů prsu mortalita stagnuje. Tato skutečnost poukazuje

na zlepšování úspěšnosti léčby, především díky vyššímu záchytu nádorů v časných

klinických stadiích [DUŠEK, 2005; MUŽÍK, 2009].

Obrázek 3: Časový vývoj incidence a mortality karcinomu prsu

Zdroj: DUŠEK, 2005.

3.2 Neoadjuvantní chemoterapie

3.2.1 Neoadjuvantní chemoterapie karcinomu prsu

Neoadjuvantní chemoterapie je systémová léčba zhoubného nádoru před jeho

chirurgickým odstraněním [PETRUŽELKA, 2010]. Naproti tomu adjuvantní

chemoterapie je onkologická léčba, která následuje po chirurgickém výkonu. Cílem

adjuvantní léčby je snížit riziko progrese (zhoršení) nebo návratu onemocnění

[HOWELL, 2010].

Neoadjuvantní i adjuvantní chemoterapie může být aplikována několika

způsoby, pro indikaci karcinomu prsu je většinou podávána intravenózně (nitrožilně).

Výběr režimu neoadjuvantní chemoterapie závisí na typu nádoru, frekvence podání

chemoterapie závisí na jejím druhu. V mnoha případech se u pacientek aplikují v rámci
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jednoho cyklu dvě až tři různá chemoterapeutika, cyklus se opakuje každé dva nebo tři

týdny. Počet aplikovaných cyklů se pohybuje v rozmezí čtyřech až osmi sériích [SHEA,

2007].

Aplikace neoadjuvantní chemoterapie před chirurgickým výkonem poskytuje

dvě hlavní výhody. Nejvýznamnější předností je snížení velikosti zhoubného nádoru a

tím usnadnění chirurgického výkonu. Redukce nádorové hmoty zmenšuje rozsah a

invazivitu chirurgického výkonu a vede ke zlepšení rozlišení mezi zdravou a

patologickou nádorovou tkání. Léčba napomáhá, aby byla odstraněna rovněž vrstva

zdravé tkáně okolo nádoru, což zajišťuje veškeré odstranění zhoubného novotvaru.

Léčba také může umožnit, aby se chirurgicky odstranil pouze nádor (částečná

mastektomie, nazývaná též lumpektomie) namísto odstranění celého prsu

(mastektomie). Částečná mastektomie není proveditelná u každé pacientky, vždy

záleží na umístění a velikosti nádoru. Mnoho žen si zvolí léčbu neoadjuvantní

chemoterapií právě z důvodu následného chirurgického výkonu zachovávajícího prs

[SHEA, 2007].

Druhou výhodou podávání neoadjuvantní chemoterapie je určení citlivosti

nádoru na aplikovanou chemoterapii (kombinaci chemoterapeutik). Pokud se

po aplikaci chemoterapie zmenší velikost nádoru, senzitivita nádoru je prokázána.

Neexistuje žádný jiný způsob, kterým lze rozpoznat citlivost nádoru na podanou

chemoterapii. Informace o senzitivitě nádoru je zásadní pro následující léčebnou

pooperační péči. Pokud lékař zjistí, že neoadjuvantní chemoterapie nezabírá, může

po provedeném chirurgickém zákroku změnit režim adjuvantní chemoterapie [SHEA,

2007].

Existují dvě nevýhody aplikace neoadjuvantní chemoterapie před chirurgickým

výkonem. Podání neoadjuvantní chemoterapie může zničit nádorové buňky

v lymfatických uzlinách. Po následném chirurgickém výkonu nelze posoudit, zda byly

zhoubné buňky v lymfatických uzlinách přítomny před aplikovanou chemoterapií.

Přítomnost nebo nepřítomnost nádoru v lymfatických uzlinách je důležité vodítko

pro určení klinického stádia onemocnění. Druhou nevýhodou je psychologická

představa, že pacientky budou po dobu několika měsíců žít s nádorem [SHEA, 2007].

V retrospektivní analýze dat u 376 pacientek bylo zjištěno, že u 87,5 %

pacientek byl proveden chirurgický výkon po předchozí aplikované neoadjuvantní léčbě

[MELICHAR, 2012].
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3.2.2 Neoadjuvantní chemoterapeutické režimy karcinomu
prsu

Dostupná data potvrzují, že volba léčebného režimu může mít zásadní význam

u pacientek s karcinomem prsu. V současné době neexistuje žádný všeobecně přijatý

režim neoadjuvantní chemoterapie karcinomu prsu. Obecně platí, že stejné režimy se

používají pro neoadjuvantní i adjuvantní chemoterapii. Klinické studie s aplikovanou

adjuvantní chemoterapií u pacientek s karcinomem prsu zahrnovaly podstatně větší

počet pacientek než klinické studie s neoadjuvantní chemoterapií. Proto jsou

doporučené režimy neoadjuvantní léčby založeny na prokázané účinnosti adjuvantní

terapie [MELICHAR, 2012].

Adjuvantní terapeutické režimy jsou uvedeny v Tab. 1, neoadjuvantní

chemoterapeutické režimy zachycuje Tab. 2 [VYZULA, 2013]. V současné době se

nejvíce používá neoadjuvantní chemoterapie na bázi antracyklinů (doxorubicin) a

taxanů (docetaxel a paklitaxel). V případě nádorů exprimujících hormonální receptory

se uplatňuje podání trastuzumabu v kombinaci s chemoterapií [MELICHAR, 2012].
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Tabulka 1: Adjuvantní terapeutické režimy karcinomu prsu

Chemoterapeutický režim Dávka [mg/m2] Způsob podání Den podání Opakování cyklu

Trastuzumab
8 mg/kg

nasycovací dávka
následovaná

6 mg/kg

i.v. (do žíly) à 21 dní po dobu 52 týdnů

CMF (Bonadonna)
cyklofosfamid
metotrexát
fluorouracil

100
40
600

p.o. (ústy)
i.v.
i.v.

1.–14.
1., 8.
1., 8. à 4 týdny

CMF
cyklofosfamid
metotrexát
fluorouracil

600
40
600

i.v.
i.v.
i.v.

1.
1.
1.

à 3 týdny

CMF
cyklofosfamid
metotrexát
fluorouracil

600
40
600

i.v.
i.v.
i.v.

1., 8.
1., 8.
1., 8.

à 4 týdny

AC (Fisher)
doxorubicin
cyklofosfamid

60
600

i.v.
i.v.

1.
1. à 3 týdny
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FAC (Buzdar)
fluorouracil
doxorubicin
cyklofosfamid

500
50
500

i.v.
i.v.
i.v.

1. (8.)
1.
1.

à 3 (4) týdny

FEC
fluorouracil
epirubicin
cyklofosfamid

500
50–75

500

i.v.
i.v.
i.v.

1. (8.)
1.
1.

à 3 (4) týdny

FEC (100)
fluorouracil
epirubicin
cyklofosfamid

500
100
500

i.v.
i.v.
i.v.

1.
1.
1.

à 3 týdny

CEF (kanadský)
cyklofosfamid
epirubicin
fluorouracil

75
60
500

p.o.
i.v.
i.v.

1.–14.
1., 8.
1., 8.

à 4 týdny

CAF (americký)
cyklofosfamid
doxorubicin

fluorouracil

100
30

500

p.o.
i.v.

i.v.

1.–14.
1., 8.

1., 8.
à 4 týdny

TC - TXT/CFA
docetaxel
CFA

75
600

i.v.
i.v.

1.
1. à 3 týdny, celkem 4x



10

AC/Taxol (Henderson)
doxorubicin
cyklofosfamid

paklitaxel

60
600

175

i.v.
i.v.

i.v. 3 hod. inf.(infuze)

1.
1.

1.

à 3 týdny, 4 série

následně à 3 týdny, 4 série

AC/paklitaxel weekly
ADM
CFA

paklitaxel

60
600

80

i.v.
i.v.

i.v.

1.
1. à 3 týdny, 4 série

následně týdně 12x

TAC (Nabholtz 2002)
docetaxel
doxorubicin
cyklofosfamid

75
50
500

i.v.
i.v.
i.v.

1.
1.
1.

à 3 týdny, 6x

AC/Taxotere (Minckwitz)
doxorubicin
cyklofosfamid

docetaxel

60
600

100

i.v.
i.v.

i.v.

1.
1.

1.

à 3 týdny, 4x

následně à 3 týdny, 4x

FEC/Taxotere (PACS 001)
fluorouracil
epirubicin
cyklofosfamid

docetaxel

500
100
500

100

i.v.
i.v.
i.v.

i.v.

1.
1.
1.

1.

à 3 týdny, 3x

následně à 3 týdny, 3x
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AC/P + H
doxorubicin
cyclofosfamid

paklitaxel

60
600

80

i.v.
i.v.

i.v. inf. 1 hod

1.
1.

1.

à 3 týdny, 4 série

poté týdně 12x

Trastuzumab týdně po dobu podávání paklitaxelu, nasycovací dávka 4 mg/kg v 90 minutové infuzi dále udržovací dávka 2 mg/kg v 30
minutové infuzi při dobré toleranci, potom trastuzumab 6 mg/kg v 30 minutové infuzi v intervalu 3 týdny celkem po dobu 40 týdnů (trastuzumab
celkem po dobu 52 týdnů)

AC/T+H
doxorubicin
cyclofosfamid

paklitaxel

60
600

175

i.v.
i.v.

i.v. inf. 3 hod

1.
1.

1.

à 3 týdny, 4 série

poté 4x

Trastuzumab týdně po dobu podávání paklitaxelu, nasycovací dávka 4 mg/kg v 90 minutové infuzi dále udržovací dávka 2 mg/kg v 30
minutové infuzi při dobré toleranci, potom trastuzumab 6 mg/kg v 30 minutové infuzi v intervalu 3 týdny celkem po dobu 40 týdnů (trastuzumab
celkem po dobu 52 týdnů)

AC/TXT+H
doxorubicin
cyclofosfamid

docetaxel

60
600

100

i.v.
i.v.

i.v. inf. 1 hod

1.
1.

1.

à 3 týdny, 4 série

poté 4x à 3 týdny

Trastuzumab týdně po dobu podávání docetaxelu, nasycovací dávka 4 mg/kg v 90 minutové infuzi dále udržovací dávka 2 mg/kg v 30
minutové infuzi při dobré toleranci po dobu podávání docetaxelu, potom trastuzumab 6 mg/kg v 30 minutové infuzi v intervalu 3 týdny celkem
po dobu 40 týdnů (trastuzumab celkem po dobu 52 týdnů)
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AC/Taxol (Citron)
doxorubicin
cyklofosfamid

paklitaxel

filgrastim

60
600

175

5 micro/kg

i.v.
i.v.

i.v.

1.
1.

1.

3.–10.

à 2 týdny, 4 série

à 2 týdny, 4 série

Zdroj: VYZULA, 2013.

Tabulka 2: Neoadjuvantní terapeutické režimy karcinomu prsu

Chemoterapeutický režim Dávka
(mg/m2) Způsob podání Den podání Opakování cyklu

AC/docetaxel
doxorubicin
cyklofosfamid

docetaxel

60
600

100

i.v.
i.v.

inf. 1 hod.

1.
1.

1.

à 3 týdny, 4 série

à 3 týdny, 4x

AT
doxorubicin
paklitaxel

50
175

i.v.
inf. 3 hod.

1.
1.

à 3 týdny

TAC podává se 6x, dávka standardní jako v adjuvantním režimu
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Režimy s trastuzumabem:
paklitaxel/FEC75/trastuzumab
paklitaxel

5-fluorouracil
epirubicin
cyklofosfamid

225

500
75
500

inf. 3 hod.

i.v.
i.v.
i.v.

1.

1.
1.
1.

à 3 týdny, 4x

à 3 týdny, 4x

Současně po celou dobu chemoterapie trastuzumab týdně -– nasycovací dávka 4 mg/kg v 90 minutové infuzi, dále udržovací dávka 2 mg/kg
v 60 minutové infuzi, při dobré toleranci dále 30 minutová infuze

NOAH studie - AT/CMF
doxorubicin
paklitaxel

paklitaxel

60
150

225

i.v.
i.v.inf. 3 hod.

inf. 3 hod.

1.
1.

1.

à 3 týdny, 3 série

à 3 týdny, 4x

CMF
cyklofosfamid
metotrexát
5-fluorouracil

600
40
600

i.v.
i.v.
i.v.

1., 8.
1., 8.
1., 8. à 4 týdny, 3x

Současně s chemoterapií trastuzumab ve 3-týdenním podání – nasycovací dávka 8 mg/kg v 90 minutové infuzi, dále udržovací dávka 6 mg/kg
v 60 minutové infuzi, při dobré toleranci dále 30 minutová infuze

DDP
cisplatina
Adjuvantní
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AC/TH
doxorubicin
cyklofosfamid

paklitaxel

60
600

80

i.v.
i.v.

i.v.inf. 1 hod.

1.
1.

1.

à 3 týdny, 4 série týdně

12 týdnů

Trastuzumab týdně po dobu podávání paklitaxelu, nasycovací dávka 4 mg/kg v 90 minutové infuzi, dále udržovací dávka 2 mg/kg
v 60 minutové infuzi, při dobré toleranci 30 minutová infuze 12 týdnů

Zdroj: VYZULA, 2013.
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3.3 Stanovení účinnosti neoadjuvantní chemoterapie
karcinomu prsu

3.3.1 Patologická kompletní odpověď

Patologická kompletní odpověď (pCR) byla použita jako koncový bod v mnoha

klinických studiích neoadjuvantní systémové léčby karcinomu prsu. K dnešnímu dni

však nedošlo k jednotné definici pCR. Většina vědců stanovuje pCR jako absenci

zbytkového karcinomu ve vzorku chirurgického resekátu prsu a regionálních

lymfatických uzlinách v době chirurgického výkonu. Naproti tomu někteří vědci definují

pCR jako kompletní remisi ve vzorku chirurgického resekátu prsu, bez ohledu

na nádorový proces v regionálních lymfatických uzlinách [FOOD AND DRUG

ADMINISTRATION, 2012].

Klinické a patologické odpovědi na léčbu se používají jako objektivní ukazatelé

účinnosti neoadjuvantní léčby. Klinická odpověď nemusí vždy korelovat s patologickou

odpovědí. Obecně 60 až 90 % pacientek s invazivním karcinomem prsu má

prokázanou kompletní klinickou odpověď na léčbu, zatímco pouze 3 až 30 % pacientek

dosáhne patologické kompletní odpovědi po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie

[VYZULA, 2011].

3.3.1.1 Vliv režimu podané neoadjuvantní chemoterapie
na patologickou kompletní odpověď

Vývoj systémové chemoterapie u pacientek s karcinomem prsu zaznamenal

několik fází. Počínaje ne-antracyklinovými režimy přes režimy s antracykliny až

k režimům s přídavkem taxanů. Při aplikaci neoadjuvantní chemoterapie na bázi

antracyklinů a taxanů bylo dosaženo pCR u 4 až 30 % pacientek [PETRUŽELKA,

2010].

Další zdroje potvrzují, že u pacientek s karcinomem prsu docházelo

po podávání neoadjuvantní chemoterapie antracykliny a / nebo taxany k pCR u 10 až

30 % pacientek. Přidání trastuzumabu k neoadjuvantní chemoterapii zvyšovalo četnost

pCR z původních 20 až 30 % na vyšší hodnoty, a to 40 až 60 % [VALERO, 2009].

Pravděpodobně nejvýraznější vliv na dosažení pCR byl sledován po přidání

taxanů a trastuzumabu do léčebného režimu. Bylo pozorováno zdvojnásobení pCR

u pacientek léčených neoadjuvantní chemoterapií [SCHOTT, 2012].

Většina doporučení se přiklání k zahájení neoadjuvantní léčby režimem

s antracykliny. U pacientek s pozitivními spádovými uzlinami se využívají zejména

režimy s taxany (docetaxel, paklitaxel). Počet žen, u nichž bylo dosaženo pCR
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v režimu s přidáním docetaxelu byl dvojnásobný (34 vs. 16 %) v porovnání

s pacientkami léčenými jen režimem s antracykliny [TESAŘOVÁ, 2010].

3.3.1.2 Vliv věku na patologickou kompletní odpověď

Karcinom prsu žen do 35 let se zásadně odlišuje od karcinomu prsu starších

žen. Je známo, že ženy pod 40 let věku mají horší prognózu karcinomu prsu a nízký

věk (< 35 let) je často považován za nezávislý nepříznivý prognostický faktor nemoci.

Mladé nemocné ve srovnání se staršími nemocnými mají vysokou pravděpodobnost

lokální recidivy, vzniku bilaterálního (oboustranného) nádoru prsu a horší přežití

[TESAŘOVÁ, 2012].

Signifikantně vyšší četnost pCR (23,6 %) po aplikaci neoadjuvantní

chemoterapie byla nalezena u mladých žen ve srovnání s pCR starších žen (15,7 %)

[WARSHAW, 2013; MOORE, 2012].

3.3.1.3 Vliv klinického stádia onemocnění na patologickou
kompletní odpověď

Klinické stádium onemocnění se určuje podle klasifikace TNM. Slouží

ke stanovení diagnózy a je jedním z kritérií při volbě léčebné strategie. Mezi základní

vyšetření pro stanovení klinického stádia onemocnění patří histologické vyšetření

nádoru a stanovení jeho velikosti, určení výskytu metastáz v regionálních uzlinách a

zobrazovací metody, které zhodnotí možnou přítomnost vzdálených metastáz

[PRAUSOVÁ, 2010].

„TNM systém není univerzální, ale pro každou nádorovou lokalizaci je

vypracován vlastní systém“. Níže jsou sepsány významy kategorií T, N a M [ČLENOVÉ

ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA

EVANGELISTY PURKYNĚ2, 2013].

Kategorie T popisuje rozsah nádoru, a to buď jeho velikost, nebo vztah

k okolním strukturám. V případě karcinomu prsu je označení nádoru následující: Tis =

karcinoma in situ, T0 = nádor není přítomen, T1 = nádor do velikosti 2 cm, T2 = nádor

větší než 2 cm, ale maximálně 5 cm velký, T3 = nádor větší než 5 cm, T4 = nádor

prorůstající do hrudní stěny nebo do kůže, a to bez ohledu na velikost, TX = nelze

klasifikovat [ČLENOVÉ ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ

SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ2, 2013].

Kategorie N popisuje postižení regionálních lymfatických uzlin a rozsah

takového postižení. U karcinomu prsu jsou používané symboly: N0 = uzliny

bez nádoru, N1 = nádorem postižené volně pohyblivé uzliny v podpaží na stejné
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straně, N2 = nádorem postižené srostlé uzliny v podpaží nebo nádorem postižené

uzliny za hrudní kostí (vnitřní mammární uzliny), N3 = současné postižení uzlin

v podpaží i vnitřních mammárních nebo postižení uzlin pod klíční kostí nebo nad klíční

kostí, NX = nelze klasifikovat [ČLENOVÉ ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ2, 2013].

Kategorie M popisuje přítomnost (M1) či nepřítomnost (M0) vzdálených

metastáz, MX = nelze klasifikovat [ČLENOVÉ ČESKÉ ONKOLOGICKÉ

SPOLEČNOSTI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY

PURKYNĚ2, 2013].

Z kombinace různých hodnot T, N a M se odvozuje klinické stádium

onemocnění. V současnosti se volí rozdělení na 5 klinických stádií onemocnění (Tab.
3) [ANONYMOUS, 2013].

Tabulka 3: Klinická stádia karcinomu prsu

Klinické stádium
onemocnění Kategorie T Kategorie N Kategorie M

0. Tis N0 M0

I. T1 N0 M0

IIa. T0 N1 M0

T1 N1 M0

T2 N0 M0

IIb. T2 N1 M0

T3 N0 M0

IIIa. T0 N2 M0

T1 N2 M0

T2 N2 M0

T3 N1 M0

T3 N2 M0

IIIb. T4 N0 M1

T4 N1 M0

T4 N2 M0

IIIc. Jakékoliv T N3 M0

IV. Jakékoliv T Jakékoliv N M1

Zdroj: ANONYMOUS, 2013.
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3.3.2 Prognostický význam patologické kompletní odpovědi

Dosažená pCR je u pacientek s karcinomem prsu hodnocena jako prognosticky

příznivý ukazatel spojený s nižším rizikem recidivy ve srovnání s reziduální masou

nádoru v době chirurgického výkonu. pCR také koreluje s delším celkovým přežitím

pacientek [PETRUŽELKA, 2010].

U pacientek, kterým byla aplikována neoadjuvantní chemoterapie, nebyl

pozorován žádný přínos týkající se přežívání v porovnání s aplikací adjuvantní

chemoterapie. Avšak u pacientek s dosaženou pCR po podané neoadjuvantní

chemoterapii bylo sledováno významně delší přežívání bez progrese onemocnění a

celkové přežití [VYZULA, 2011].

Největší klinická studie hodnotící aplikaci neoadjuvantní chemoterapie a

srovnávající účinnost neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie National Surgical

Adjutant Breast and Bowel Project (NSABP) B-18 neprokázala rozdíly v přežití

u pacientek, které byly léčeny buď neoadjuvantní, nebo adjuvantní chemoterapií.

Nicméně pacientky, které dosáhly pCR po podání neoadjuvantní chemoterapie,

vykazovaly delší přežití bez progrese onemocnění a delší celkové přežití ve srovnání

s jinými skupinami [VYZULA, 2011].

V další klinické studii NSABP B-27 byl pozorován výskyt dosažené pCR u 19 %

pacientek ve skupině léčené neoadjuvantní chemoterapií v režimu antracykliny

(doxorubicin a cyklofosfamid) plus taxany (docetaxel). Pro porovnání, ve skupině

pacientek léčených v režimu samotných antracyklinů (doxorubicin a cyklofosfamid),

byla prokázána pCR u 9 % pacientek. Pacientkám byly také podávány neoadjuvantní

antracykliny s následným adjuvantním podáním taxanů (docetaxelu). Přes zvýšenou

pCR nebyla pozorována významná odlišnost v přežití bez progrese onemocnění a

celkovém přežití po přidání taxanů do léčebného režimu. Nebyl zaznamenán statisticky

významný rozdíl v přežívání u pacientek, které dostávaly buď neoadjuvantní, nebo

adjuvantní taxany. Dosažená pCR však souvisela se zlepšením celkového přežití

bez ohledu na léčbu. Podle uvedených výsledků a rovněž výsledků z mnoha dalších

velkých klinických studií je pCR považována za ukazatel příznivé dlouhodobé prognózy

[VYZULA, 2011].

Řada klinických studií také dokládá statisticky významnou souvislost mezi

dosažením pCR a prodloužením přežití bez progrese onemocnění i celkového přežití.

U pacientek s negativitou původně pozitivních uzlin po aplikaci neoadjuvantní

chemoterapie byly nalezeny lepší výsledky než u pacientek s pozitivními uzlinami.

Riziko návratu onemocnění a úmrtí roste proporcionálně s počtem reziduálních

pozitivních uzlin [TESAŘOVÁ, 2010].
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U pacientek s prokázanou pCR byl pozorován znatelně delší interval přežití

bez progrese onemocnění a celkového přežití ve srovnání s pacientkami, u kterých je

po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie přítomno reziduální onemocnění [VALERO,

2009].
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4. Experimentální část

4.1 Výběr pacientek
Pro účely této bakalářské práce byl zpracován soubor dat 83 žen s karcinomem

prsu léčených ve Fakultní nemocnici Olomouc. Ze souboru bylo vyloučeno 6 pacientek,

které byly léčeny hormonální terapií. Neoadjuvantní chemoterapie byla aplikována

77 pacientkám, jejichž data byla následně vyhodnocena.

Veškeré informace byly získány prohlídkou dostupné zdravotnické

dokumentace včetně kontroly výsledků patologického vyšetření.

Studované údaje zahrnovaly věk, rozsah primárního nádoru a klinické stádium

nemoci v době stanovení iniciální diagnózy, předchozí onemocnění karcinomem prsu,

výskyt bilaterálního karcinomu prsu, aplikovaný neoadjuvantní chemoterapeutický

režim, přítomnost alergických reakcí na podanou chemoterapii, informaci

o provedeném chirurgickém výkonu, výsledky patologických vyšetření po aplikované

neoadjuvantní léčbě, informace o progresi onemocnění a celkovém přežití nemocných.

Do souboru byly zahrnuty pacientky ve věku 29 – 83 let (průměrný věk

pacientek 53,1 let). Pro stanovení vlivu věkové struktury na patologickou kompletní

odpověď (pCR) byla s ohledem na počet pacientek vymezena věková hranice 40 let.

Následně byly definovány dvě skupiny, a to mladší pacientky ve věku do 40 let (včetně)

a starší pacientky ve věku nad 40 let.

Pacientkám souboru bylo diagnostikováno I., II. nebo III. klinické stádium

onemocnění. Pro vyhodnocení vlivu klinického stádia onemocnění na dosaženou pCR

se vzájemně srovnávaly dvě skupiny, a to s II. a III. klinickým stádiem onemocnění.

Pro účely této práce byly stanoveny tři kategorie aplikované neoadjuvantní

chemoterapie. Kategorie antracykliny zahrnovala antracykliny doxorubicin a

epirubicin v režimu AC (doxorubicin a cyklofosfamid), AC následovaným režimem FEC

(epirubicin, cyklofosfamid, 5-fluorouracil) a FAC (doxorubicin, cyklofosfamid, 5-

fluorouracil). Součástí kategorie taxany (paklitaxel a docetaxel) byly režimy TAC

(doxorubicin, cyklofosfamid, docetaxel), AC následovaný režimem TAC, AC

následovaný docetaxelem nebo paklitaxelem, docetaxel následovaný režimem FEC,

docetaxel v kombinaci s trastuzumabem následovaný režimem FEC a paklitaxel

samotný. Za kategorii taxany s přídavkem karboplatiny byl považován režim AC

následovaný paklitaxelem s karboplatinou.

Každý subjekt studie byl zařazen do skupiny podle toho, zda bylo dosaženo

pCR. pCR v rámci této práce byla definována jako absence jakéhokoli invazivního
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karcinomu ve vzorku chirurgického resekátu prsu a současně absence jakýchkoliv

metastatických buněk v regionálních lymfatických uzlinách po dokončení neoadjuvantní

systémové terapie.

4.2 Statistické zpracování
Četnost výskytu pCR byla definována jako počet pacientek, které dosáhly pCR,

vydělený celkovým počtem léčených pacientek se stanovenou pCR.

Četnost výskytu metastází v lymfatických uzlinách byla stanovena jako počet

pacientek s pozitivními lymfatickými uzlinami po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie,

vydělený celkovým počtem léčených pacientek s vyhodnoceným stavem lymfatických

uzlin.

Přežití bez progrese onemocnění a celkové přežití bylo stanoveno pomocí

Kaplan-Meierovy metody. K testování hypotéz o rovnosti přežití skupin podle dosažené

pCR byl použit Logrank test, také nazývaný Mantel-Coxův test.

Ke statistickému vyhodnocení byl použit program Microsoft Excel a program

Matlab.
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5. Výsledky
V této bakalářské práci byl vyhodnocen soubor dat 77 žen s karcinomem prsu

léčených neoadjuvantní chemoterapií. U dvou pacientek z tohoto souboru bylo

diagnostikováno předchozí onemocnění karcinomem prsu. Další dvě pacientky

souboru (starší 40-ti let) měly potvrzenou diagnózu bilaterálního karcinomu prsu.

5.1 Aplikace neoadjuvantní chemoterapie
Do souboru bylo zahrnuto 11 pacientek ve věku do 40 let (včetně) a

66 pacientek starších 40 let.

Neoadjuvantní chemoterapie byla aplikována pacientkám v různých klinických

stádiích onemocnění. Pouze 1 pacientka měla v době iniciální diagnózy stanoveno

I. klinické stádium onemocnění, 47 pacientek II. klinické stádium onemocnění a

26 pacientek III. klinické stádium onemocnění. U 3 pacientek nebylo klinické stádium

onemocnění známo, protože iniciální diagnóza byla určena v jiném zdravotnickém

zařízení a detailní zdravotnická dokumentace nebyla dostupná.

Z celkového počtu 77 pacientek bylo 17 pacientek léčeno antracykliny v režimu

AC, AC/FEC a FAC. Taxany byly aplikovány 36 pacientkám v režimu TAC, AC/TAC,

AC/docetaxel, AC/paklitaxel, docetaxel/FEC, docetaxel +transtuzumab/FEC, paklitaxel

samotný. Taxany s přídavkem karboplatiny byly podány 20 pacientkám v režimu

AC/paklitaxel s karboplatinou. U 4 pacientek nebyla specifikována aplikovaná

chemoterapie. Detailní počet pacientek léčených jednotlivými chemoterapeutickými

režimy je uveden v Tab. 4 níže.

Průměrná doba mezi stanovením iniciální diagnózy a zahájením podávání

neoadjuvantní chemoterapie byla 22 dní. Průměrná doba mezi stanovením iniciální

diagnózy a chirurgickým výkonem byla 169 dní.

Během podávání neoadjuvantní léčby byla v hodnocené skupině 77 pacientek

zaznamenána alergická reakce, a to u 6 pacientek na paklitaxel a zároveň

u 3 pacientek na karboplatinu.

Všechny pacientky po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie podstoupily

chirurgický zákrok.
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Tabulka 4: Zastoupení jednotlivých aplikovaných léčebných chemoterapeutických

režimů

Kategorie chemoterapie Režim chemoterapie Počet léčených
pacientek

Antracykliny
AC 8

AC/FEC 1
FAC 8

Taxany

TAC 7
AC/TAC 1

AC/docetaxel 1
AC/paklitaxel 24

Docetaxel/FEC 1
Docetaxel +transtuzumab/FEC 1

Paklitaxel 1
Taxany s karboplatinou AC/paklitaxel +karboplatina 20

Jiná Nespecifikovaná chemoterapie 4

Celkově u 17 pacientek hodnoceného souboru byla sledována progrese

onemocnění. Pouze u jedné z nich byl potvrzen metastazující proces do plic a kůže již

během podávání neoadjuvantní chemoterapie. U 6 pacientek s prokázanou progresí

onemocnění byly po předcházející aplikaci neoadjuvantní léčby lymfatické uzliny

infiltrovány metastázemi. Pouze jedna pacientka s progresí onemocnění dosáhla

předchozí patologické kompletní odpovědi (pCR). U 3 pacientek bylo hlášeno úmrtí

jako následek progrese onemocnění.

5.2 Vlivy na dosažení patologické kompletní odpovědi
pCR byla hodnocena u 65 pacientek. Některé pacientky hodnoceného souboru

nebyly zahrnuty do analýzy, protože byly léčeny v jiném zdravotnickém zařízení a jejich

výsledky patologického vyšetření nebyly dostupné.

Z celkového počtu 65 hodnotitelných pacientek dosáhlo pCR 17 pacientek

(26,2 %). Po aplikaci antracyklinů bylo dosaženo pCR pouze u jedné pacientky

z 12 (8,3 %). Pro porovnání 5 z 32 (15,6 %) pacientek léčených taxany a 10 z 20

(50 %) pacientek léčených taxany s přídavkem karboplatiny dosáhlo pCR (Tab. 5).

Celkem u 25 z 59 (42,4 %) pacientek byl prokázán metastazující proces v lymfatických

uzlinách, např. u pacientek léčených antracykliny to bylo u 10 z 12 pacientek (83,3 %).

Metastazující proces v lymfatických uzlinách byl potvrzen u 12 z 29 (41,4 %) pacientek

léčených taxany. Přídavek karboplatiny k taxanům snížil výskyt metastatického

procesu lymfatických uzlin u jedné z 19 pacientek (5,3 %) (Tab. 5). Bylo hlášeno jedno
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úmrtí u pacientek léčených antracykliny, jedno úmrtí u pacientek léčených taxany a

jedno úmrtí u pacientek léčených taxany s přídavkem karboplatiny.

Tabulka 5: Přehled dosažených pCR a metastazujícího procesu v lymfatických

uzlinách v závislosti na aplikovaném chemoterapeutickém režimu

Kategorie chemoterapie Dosažená pCR [%] Metastazující proces
v lymfatických uzlinách [%]

Všechny chemoterapie 26,2 42,4
Antracykliny 8,3 83,3

Taxany 15,6 41,4
Taxany s karboplatinou 50 5,3

Srovnáním hodnotitelných pCR podle věkového rozmezí bylo nalezeno, že

u mladších pacientek do 40 let bylo pCR dosaženo pouze u 1 pacientky z 10 (10 %),

zatímco u pacientek starších 40 let dosáhlo pCR 16 z 55 (29,1 %) pacientek.

Metastazující proces v lymfatických uzlinách byl prokázán u 4 z 9 (44,4 %) mladších

pacientek, zatímco u starších pacientek to bylo 8 z 21 (38,1 %) pacientek (Tab. 6).

Byla hlášena dvě úmrtí u mladších pacientek a jedno úmrtí u starších pacientek.

Tabulka 6: Přehled dosažených pCR a metastazujícího procesu v lymfatických

uzlinách v závislosti na věkovém rozmezí

Věkové rozmezí Dosažená pCR [%] Metastazující proces
v lymfatických uzlinách [%]

Věk ≤ 40 let 10 44,4
Věk > 40 let 29,1 38,1

Porovnáním hodnotitelných pCR s ohledem na klinické stádium onemocnění

bylo zjištěno, že při stádiu II. bylo pCR dosaženo u 14 pacientek ze 40 (42,4 %),

zatímco ve stádiu III. dosáhly pCR jenom 2 pacientky z 21 (9,5 %). U 8 z 37 (21,6 %)

pacientek se stádiem II. byl prokázán metastazující proces v lymfatických uzlinách,

u stádia III. to bylo u 11 ze 17 pacientek (64,7 %) (Tab. 7). Byla hlášena dvě úmrtí

u pacientek se stádiem II. a jedno úmrtí u pacientek se stádiem III.

Tabulka 7: Přehled dosažených pCR a metastazujícího procesu v lymfatických

uzlinách v závislosti na klinickém stádiu onemocnění

Klinické stádium
onemocnění Dosažená pCR [%] Metastazující proces

v lymfatických uzlinách [%]

II. 42,4 21,6
III. 9,5 64,7
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5.3 Prognostický význam patologické kompletní
odpovědi pro přežití pacientek

Medián přežití bez progrese onemocnění byl vyhodnocen na 44 měsíců

u pacientek bez dosažené pCR. U pacientek s prokázanou pCR nebyl medián určen,

protože progrese onemocnění nastala pouze v jednom případě po 53 měsících.

Pacientky jsou stále v následném sledování.

Bylo stanoveno 94 %-ní 5-leté přežití bez progrese onemocnění u pacientek

s dosaženou pCR, bez pCR pouze 49 %-ní. Vzhledem k malému počtu nemocných

pacientek s progresí onemocnění není rozdíl považován za statisticky významný.

Všechny pacientky, které dosáhly pCR stále žijí, celkové přežití po 3 letech je

tedy 100%-ní. Naproti tomu pacientky, které nedosáhly pCR měly stanoveno celkové

přežití po 3 letech 90%-ní.
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6. Diskuse
Jak již bylo uvedeno, v současné době neexistuje žádný všeobecně přijatý

režim neoadjuvantní chemoterapie karcinomu prsu. Dostupná data potvrzují, že volba

léčebného režimu může mít zásadní vliv na prognózu pacientek s karcinomem prsu

[MELICHAR, 2012].

6.1 Podíl chirurgických výkonů
Byl prokázán přínos neoadjuvantní chemoterapie s cílem zvýšit

pravděpodobnost úspěchu hlavní terapeutické metody, a to chirurgického výkonu.

Všechny pacientky po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie podstoupily operaci, což

znamenalo vyšší podíl provedených chirurgických výkonů v porovnání s publikovanými

daty [MELICHAR, 2012]. Důvodem tohoto vysokého nalezeného podílu může být

skutečnost, že více než polovina pacientek měla v době iniciální diagnózy stanoveno

časnější II. klinické stádium onemocnění. Můžeme předpokládat, že snížený rozsah

nádoru souvisí s vyšším procentem proveditelných chirurgických výkonů.

6.2 Vlivy na dosažení patologické kompletní odpovědi
Vysoká stanovená četnost, a to 26,2 % pacientek s dosaženou kompletní

patologickou odpovědí (pCR) po aplikované léčbě neoadjuvantní chemoterapií, je

v souladu s publikovanými daty. Literatura [PETRUŽELKA, 2010; VALERO, 2009;

SCHOTT, 2012; TESAŘOVÁ, 2010] uvádí podíl dosažených pCR po podané

neoadjuvantní léčbě v režimu antracyklinů a/nebo taxanů v rozmezí 3 - 34 %.

Signifikantně vyšší četnost dosažené pCR (29,1 %) a nižší četnost výskytu

metastazujícího procesu v lymfatických uzlinách byla sledována u pacientek starších

40 let v porovnání s mladšími ženami do 40 let. Naproti tomu publikovaná data

[WARSHAW, 2013; MOORE 2012] zachycují vyšší četnost pCR u mladších žen

do 40 let. Bilaterální nádor prsu byl diagnostikován pouze u 2 starších pacientek,

protikladně s údaji popsanými v literatuře. Publikace [TESAŘOVÁ, 2012] uvádí, že

mladé nemocné mají vysokou pravděpodobnost vzniku bilaterálního karcinomu prsu.

Důvodem rozporu nalezené hodnoty pCR mladších žen i výskytu bilaterálního nádoru

prsu může být velmi malý podíl mladších pacientek v hodnoceném souboru. Nalezený

vyšší výskyt úmrtí mladších pacientek v nízkém podílu pacientek naznačuje ve shodě

s literaturou [TESAŘOVÁ, 2011], že diagnóza nádoru v nízkém věku je pravděpodobně

jedním z nepříznivých faktorů prognózy onemocnění. Vliv nízkého věku na účinnost
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neoadjuvantní chemoterapie by bylo vhodné potvrdit dalším sledováním s vyšším

počtem souboru pacientek.

U pacientek s karcinomem prsu v časnějším II. klinickém stádiu onemocnění

byla stanovena signifikantně vyšší četnost dosažené pCR (42,4 %) v porovnání

s ženami s klinickým stádiem III. onemocnění. V časnějším klinickém stádiu

onemocnění byl také prokázán výrazně nižší metastazující proces v lymfatických

uzlinách. Je pravděpodobné, že časnější klinické stádium onemocnění koreluje s vyšší

četností dosažené pCR.

Na základě dat diskutovaných v odstavcích výše se prokazuje důležitost

mamografického screeningu prsu, protože včasná diagnóza je spojena s výrazně lepší

prognózou onemocnění.

V České republice v rámci programu preventivních prohlídek mají ženy

od 45 let jednou za dva roky nárok na preventivní mamografické vyšetření mléčné

žlázy, které je určené pro ženy bez potíží a příznaků nemoci. Vyšetření mohou

absolvovat i ženy mladší 45 let, musí jej však hradit [ANONYMOUS, 2010].

Byly prokázány rozdíly v dosažených četnostech pCR v závislosti

na aplikovaném neoadjuvantním režimu. Bylo ověřeno v souladu s publikovanými daty

[TESAŘOVÁ, 2010], že počet žen, u nichž bylo dosaženo pCR v režimu s taxany

(15,6 %) byl dvojnásobný v porovnání s pacientkami léčenými antracykliny (8,3 %).

Přidání karboplatiny k režimu s taxany zvyšovalo četnost pCR na 50 %. Rozdíl

v účinnosti jednotlivých režimů bude pravděpodobně způsoben zvýšenou účinností

samotných taxanů a zejména přidáním karboplatiny k tomuto režimu. Významně vyšší

četnost metastází v lymfatických uzlinách byla sledována u pacientek léčených

režimem antracyklinů. Přídavek taxanů a zejména kombinace taxanů s karboplatinou

výrazně snížil četnost výskytu metastází. Poměrné přínosy léčby by měly být potvrzeny

dalším sledováním s vyšším počtem pacientek.

6.3 Prognostický význam patologické kompletní
odpovědi pro přežití pacientek

Přínos pCR na přežití bez progrese onemocnění nebylo možno stanovit.

Důvodem je, že progrese onemocnění byla potvrzena pouze u jedné pacientky

s dosaženou pCR, a tedy medián přežití bez progrese onemocnění u pacientek

s dosaženou pCR nebyl vyhodnotitelný. Dosažení pCR bylo v korelaci s prodloužením

5-letého přežití bez progrese onemocnění, avšak vzhledem k nízkému počtu pacientek

s progresí onemocnění nebyl tento rozdíl považován za statisticky významný.
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Dle dostupné literatury [PETRUŹELKA, 2011; VYZULA, 2011; TESAŘOVÁ,

2010; VALERO, 2011] četnosti pCR korelují velmi dobře s četnostmi dlouhodobého

přežití. Vyšší celkové přežití po 3 letech bylo pozorováno u pacientek s dosaženou

pCR ve srovnání s pacientkami s reziduálním onemocněním.

Většina pacientek je stále v následném sledování, u některých pacientek

nemáme k dispozici veškerou zdravotnickou dokumentaci (pacientky byly

po chirurgickém zákroku léčeny v jiném zdravotnickém zařízení), proto není možno

přesně vyhodnotit přínos neoadjuvantní chemoterapie na přežití bez progrese

onemocnění a celkové přežití. Pro účely zpracování doby přežití bez progrese

onemocnění a celkového přežití byla použita poslední dostupná aktualizace dat. Vliv

dosažené pCR na přežití pacientek bez progrese onemocnění a také na celkové přežití

by měl být potvrzen dalším sledováním s vyšším počtem pacientek.
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7. Závěr
Na základě dostupných výsledků lze vyvodit tyto závěry:

 Všechny pacientky po podávání neoadjuvantní chemoterapie podstoupily

chirurgický výkon.

 26,2 % pacientek s karcinomem prsu po aplikaci neoadjuvantní chemoterapie

dosáhlo patologickou kompletní odpověď (pCR).

 Signifikantně vyšší četnost dosažené pCR (42,4 %) byla potvrzena u pacientek

s časnějším klinickým stádiem onemocnění v porovnání s pacientkami s pozdějšími

klinickými stádii onemocnění.

 Významně vyšší četnost dosažené pCR (29 %) byla stanovena u starších

pacientek s věkem nad 40 let v porovnání s mladšími pacientkami do 40 let.

 Různá četnost dosažené pCR byla prokázána v závislosti na podaných

terapeutických režimech. Signifikantně vyšší četnost dosažené pCR (50 %) byla

pozorována u pacientek léčených taxany s přídavkem karboplatiny v porovnání

s pacientkami léčenými samotnými taxany a/nebo antracykliny.

 Přínos pCR na přežití bez progrese onemocnění nebylo možno prokázat

z důvodu nízkého počtu pacientek s progresí onemocnění.

 Dosažená pCR u pacientek korelovala s vyšším 3-letým celkovým přežitím.

 Přínos pCR na přežití bez progrese onemocnění a celkové přežití by měl být

potvrzen dalším sledováním s vyšším počtem souboru pacientek.
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8. Seznam použitých zkratek
Zkratka Význam zkratky Český význam

AC - doxorubicin a cyklofosfamid
(chemoterapeutický režim)

FAC - doxorubicin, cyklofosfamid, 5-
fluorouracil (chemoterapeutický
režim)

FEC - epirubicin, cyklofosfamid, 5-
fluorouracil (chemoterapeutický
režim)

Inf. Infusion infuze
i.v. Intra venam do žíly
NSABP National Surgical Adjutant Breast

and Bowel Project
(národní chirurgický projekt)

pCR Pathologic complete response patologická kompletní odpověď
p.o. Per os ústy
TAC - doxorubicin, cyklofosfamid,

docetaxel (chemoterapeutický
režim)

TNM Tumor node metastasis klasifikační systém pro nádorová
onemocnění
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