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Souhrn
Projekt Avastin vznikl v roce 2005 pod zá‰titou âeské onkologické spoleãnosti jako klinick˘ registr pacientÛ s pokroãil˘m

kolorektálním karcinomem léãen˘ch Avastinem. Ke konci roku se podafiilo s podporou v‰ech zapojen˘ch center nasbírat data

o 595 pacientech, z toho 531 uzavfien˘ch a plnû validních. PouÏití Avastinu v léãbû pokroãilého karcinomu kolorekta roste, v roce

2007 pfiibylo do registru témûfi o 80% více validních záznamÛ neÏ v roce 2006. Medián pfieÏití bez známek progrese celého sou-

boru pacientÛ dosahuje 44,7 t˘dne. Od roku 2008 budou novû v rámci projektu Avastin zaznamenávány také údaje o pacientech

s karcinomem plic a prsu. Projekt má strategick˘ v˘znam jako základna pro hodnocení bezpeãnosti, v˘sledkÛ a nákladové efek-

tivity této terapie, v souãasné dobû není v âR k dispozici alternativní zdroj takto rozsáhl˘ch a kvalitních dat.

Úvod
Protinádorová léãba prodûlala v posledních deseti letech boufiliv˘ rozvoj pfiíchodem biologické terapie, která u mnoha diag-

nóz v˘razn˘m zpÛsobem zmûnila léãebná schémata, zejména v léãbû pokroãil˘ch stadií. Touto zmûnou pro‰la i léãba pokroãilé-

ho kolorektálního karcinomu, kde biologická léãba Avastinem nyní pfiispívá k prodlouÏení Ïivota tûÏce nemocn˘ch pacientÛ.

Avastin cílenû blokuje lidsk˘ vaskulární endoteliální rÛstov˘ faktor (VEGF), kter˘ zpÛsobuje prorÛstání krevních cév do nádoru

a zaji‰Èuje tak pro nádorové buÀky lep‰í pfiísun Ïivin a kyslíku. Avastin svojí vazbou na VEGF tlumí jeho úãinek a tím brání rÛs-

tu nádoru [1].

Projekt Avastin
Projekt Avastin vznikl v roce 2005 pod zá‰titou âeské onkologické spoleãnosti jako klinick˘ registr pacientÛ s pokroãil˘m

kolorektálním karcinomem léãen˘ch Avastinem. Cíle projektu Avastin jako lékového registru jsou následující:

• Sledování celkového poãtu pacientÛ léãen˘ch Avastinem v âeské republice

• Hodnocení bezpeãnosti léãby Avastinem

• Hodnocení efektivity léãby Avastinem

• Anal˘za pfieÏití pacientÛ ve vztahu ke sledovan˘m klinick˘m faktorÛm

• Anal˘za souboru pacientÛ léãen˘ch Avastinem ve vztahu k referenãním populaãním datÛm âR

Dal‰ím v˘znamn˘m cílem projektu Avastin, jako jednoho z projektÛ hodnocení a monitoringu v˘sledkÛ a kvality péãe v rám-

ci Národního onkologického programu, je podpora zlep‰ení kvality Ïivota pacientÛ s kolorektálním karcinomem a racionalizace

nákladÛ na jejich léãbu. Vzhledem k nákladnosti biologické léãby je v˘znam projektu také v zaji‰tûní podkladÛ pro odhady eko-

nomického charakteru – pro plánování nákladÛ protinádorové terapie kolorektálního karcinomu. Od roku 2008 je pouÏití Avas-

tinu v protinádorové terapii roz‰ífieno i na karcinom prsu a plic, coÏ umoÏní roz‰ífiit primární cíle projektu a jeho vyuÏití pro eko-

nomické odhady na dal‰í dvû diagnózy.

Technologie a informatické zázemí klinického registru Avastin
Sbûr dat, jejich uchování i statistické zpracování zaji‰Èuje v rámci projektu Avastin Institut biostatistiky a anal˘z Masaryko-

vy univerzity. Data jsou uloÏena v databázovém systému, kter˘ je modifikovanou verzí systému TrialDB vyvíjeného ve spolu-

práci s Center for Medical Informatics, Yale University School of Medicine [2]. Parametrická struktura registru pfiedstavuje fle-

xibilní otevfien˘ systém, kter˘ umoÏÀuje jednoduch˘m zpÛsobem sadu sledovan˘ch parametrÛ kdykoliv roz‰ífiit. Sbûr dat je rea-

lizován pomocí webov˘ch formuláfiÛ dostupn˘ch pomocí Internetu a webového prohlíÏeãe. Bezpeãnost jednotliv˘ch záznamÛ

v registru je zaji‰tûna anonymizovan˘m sbûrem dat. KaÏdému pacientovi je pfiifiazeno identifikaãní ãíslo (ID), které neumoÏÀu-

je zpûtnou rekonstrukci jména ani rodného ãísla. Jednoznaãná identifikace pacienta je známa pouze o‰etfiujícímu lékafii nebo auto-

rizovanému lékafiskému pracovníkovi.

Charakteristika souboru pacientÛ
Díky spolupráci v‰ech zapojen˘ch center se podafiilo na konci roku 2007 nasbírat data o 595 pacientech, z nichÏ 531 lze pova-

Ïovat za plnû validní a pouÏitelné pro dal‰í anal˘zy. PouÏití Avastinu v léãbû pokroãilého karcinomu kolorekta roste, coÏ doklá-

dá fakt, Ïe v roce 2007 pfiibylo do registru 298 validních záznamÛ, coÏ je témûfi o 80% více neÏ v roce 2006. Celkem 63,3%

pacientÛ v registru jsou muÏi, 36,7% jsou Ïeny, coÏ rovnûÏ odpovídá zastoupení pohlaví u kolorektálního karcinomu ve stadiu

IV dle dat Národního onkologického registru z roku 2005: 61,0% muÏÛ a 39,0% Ïen [3]. Medián vûku pacientÛ v registru je 58

let s rozsahem 20 – 77 let a podílem pacientÛ mlad‰ích 65ti let 89,2%.
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Léãba Avastinem
K 31. 12. 2007 byla u 49,5% pacientÛ z celkového poãtu 531 pacientÛ léãba jiÏ ukonãena, zatímco u 50,5% z nich léãba stá-

le probíhá. Celková délka léãby Avastinem u pacientÛ s ukonãenou léãbou dosahuje v mediánu 18,2 t˘dne s rozsahem 2,0 – 92,7

t˘dne. Avastin je v léãbû pokroãilého kolorektálního karcinomu podáván zejména v 1. linii léãby (81,5%), nicménû v registru

jsou zaznamenána podání i v dal‰ích liniích léãby: 8,5% v 2. linii, 3,4% ve 3. linii a 2,1% v dal‰ích liniích léãby. U 4,5% pfiípa-

dÛ není záznam o linii uveden. Co se t˘ãe reÏimu podávání léku, pak standardní dvout˘denní reÏim mírnû pfievaÏuje reÏim tfiít˘-

denní (54,7% versus 43,6%). Informace o kombinované léãbû je uvedena u více neÏ 94% v‰ech léãebn˘ch epizod s tím, Ïe nej-

ãastûj‰í chemoterapií pouÏívanou v kombinaci s Avastinem je XELOX (v kombinaci u 27,2% epizod) a FOLFOX-4 (v kombi-

naci u 27,2% epizod).

Léãebné v˘sledky
Léãba Avastinem stejnû jako jiné protinádorové terapie sebou nese riziko neÏádoucích úãinkÛ [4]. V registru Avastin byly

neÏádoucí úãinky zaznamenány u 15,4% pacientÛ, z nichÏ pravdûpodobnou souvislost s léãbou Avastinem mûly pouze tyto: pro-

teinurie (4,7% pacientÛ), hypertenze (4,5% pacientÛ), krvácení (1,9% pacientÛ) a tromboembolie (1,9% pacientÛ). Léãebné v˘sled-

ky Avastinu lze nejlépe doloÏit pfieÏitím bez známek progrese, které je zobrazeno na obrázku 1. Medián pfieÏití bez známek pro-

grese celého souboru pacientÛ dosáhl 44,7 t˘dne (hodnota odráÏející stav databáze k 30.9.2007, byla jiÏ publikována na pod-

zimním Fóru onkologÛ, viz téÏ prezentace na www.linkos.cz).

Budoucnost projektu Avastin
Jak jiÏ bylo uvedeno v˘‰e, databáze projektu Avastin

obsahuje ke konci roku 2007 více neÏ 500 validních zázna-

mÛ pacientÛ s pokroãil˘m karcinomem kolorekta. Tyto záz-

namy jsou spolu s jejich kvalitní aktualizací ideálním zákla-

dem pro modelování vlivu rizikov˘ch a demografick˘ch fak-

torÛ na celkové i bezpfiíznakové pfieÏití pacientÛ léãen˘ch

Avastinem. Cílem projektu Avastin pro rok 2008 je tedy vytû-

Ïení informací ze stávající databáze tak, aby byl v maximál-

ní moÏné mífie vyuÏit její vûdeck˘ publikaãní potenciál.

Vzhledem k recentnímu v˘voji v plánování nákladÛ protiná-

dorové terapie je registr do budoucna dÛleÏit˘ také pro sle-

dování celkového poãtu pacientÛ léãen˘ch Avastinem v âes-

ké republice a pro pfiípravu podkladÛ anal˘zy nákladové efek-

tivity protinádorové terapie, a to jiÏ nejen v souvislosti

s kolorektálním karcinomem, ale novû také v souvislosti

s karcinomem prsu a plic. Projekt Avastin také novû komu-

nikuje své cíle a v˘sledky na portálu www.avasti.registry.cz

Závûr
Projekt Avastin je lékov˘ registr pacientÛ léãen˘ch Avastinem s cílem sledovat bezpeãnost a v˘sledky léãby tímto prepará-

tem. Od svého vzniku v roce 2005 tuto roli plní velmi dobfie, ke konci roku 2007 obsahoval registr validní data o více neÏ 500

pacientech s kolorektálním karcinomem. Léãebn˘ v˘znam Avastinu nejlépe dokumentuje medián pfieÏití bez známek progrese,

kter˘ dosahuje 44,7 t˘dne k datu 30. 9. 2007 a je o 3,5 t˘dne del‰í neÏ v odpovídajícím období roku 2006.

Závûrem by autofii chtûli podûkovat v‰em centrÛm zadávajícím do registru Avastin, protoÏe bez jejich pfiispûní a práce nad

rámec bûÏn˘ch povinností by klinick˘ registr Avastin nebyl tím, ãím je dnes. Autofii respektují vlastnictví vloÏen˘ch dat z jed-

notliv˘ch center a právo center na jejich vyuÏití – pro tento úãel je nabídnuta analytická podpora jakémukoli lokálnímu projek-

tu nebo prezentaci. SdruÏená data registru jsou k dispozici pro vûdecké publikace v‰em pfiedstavitelÛm center. Centra zapojená

do projektu Avastin jsou tato:

1. MasarykÛv onkologick˘ ústav Brno

2. V‰eobecná fakultní nemocnice v Praze

3. FN Královské Vinohrady Praha

4. FN v Motole

5. FN Na Bulovce

6. Fakultní Thomayerova nemocnice

7. FN Olomouc

8. FN Hradec Králové

9. FN PlzeÀ

10. FN Ostrava

11. Nemocnice âeské Budûjovice

12. FN Brno

13. FN U Svaté Anny v Brnû

14. Krajská nemocnice Liberec

15. Nemocnice s poliklinikou v Novém Jiãínû

16. Nemocnice Chomutov

17. Pardubická krajská nemocnice

18. Krajská nemocnice T. Bati Zlín

19. Nemocnice Jihlava

20. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
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Obrázek 1. 

PfieÏití bez známek progrese u pacientÛ léãen˘ch Avastinem.
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