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Souhrn
Projekt Herceptin je klinick˘ registr pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu léãen˘ch Herceptinem a je zamûfien

zejména na sledování bezpeãnosti a v˘sledkÛ této biologické léãby. V souãasné dobû obsahuje N=786 validních záznamÛ o pacient-

kách léãen˘ch v adjuvanci (N=223) a v pokroãilé fázi onemocnûní (N=563). U pacientek s pokroãil˘m onemocnûním dosahuje

medián pfieÏití bez známek progrese 55,5 t˘dne a medián celkového pfieÏití 117,7 t˘dne. U pacientek léãen˘ch Herceptinem v adju-

vanci nebyl vzhledem k omezené dobû sledování medián pfieÏití dosud dosaÏen. NeÏádoucí úãinky byly zaznamenány u 17,1%

pacientek s pokroãil˘m onemocnûním a pouh˘ch 2,2% pacientek léãen˘ch v adjuvanci. Projekt má strategick˘ v˘znam jako

základna pro hodnocení v˘sledkÛ a nákladové efektivity této terapie, v souãasné dobû není v âR k dispozici alternativní zdroj

takto rozsáhl˘ch a kvalitních dat.

Úvod
Karcinom prsu je v âeské republice, stejnû jako v celosvûtovém mûfiítku, nejãastûj‰ím nádorov˘m onemocnûním Ïen. U nás

kaÏdoroãnû postihuje témûfi 6000 Ïen v‰ech vûkov˘ch skupin [1]. I pfies vysokou a stále rostoucí incidenci onemocnûní se v‰ak

dafií díky neustálému zlep‰ování diagnostiky a léãby stále více pacientek úspû‰nû léãit. Velkou nadûjí nejen pro pacientky s kar-

cinomem prsu, ale i pacienty s jin˘mi diagnózami, je biologická léãba schopná cílenû vyhledat nádorové buÀky a s pomocí imu-

nitního systému zastavit jejich rÛst nebo je pfiípadnû niãit. Jedním z tûchto lékÛ je i Herceptin, kter˘ jako specifická protilátka

úãinnû pomáhá v léãbû karcinomu prsu se zv˘‰enou expresí epidermálního rÛstového faktoru 2 (genu HER2/neu) [2, 3]. U toho-

to tzv. HER2-pozitivního typu nádoru Herceptin specificky blokuje právû HER2/neu receptor, coÏ vede k zastavení rÛstu nádo-

ru nebo k jeho regresi.

Projekt Herceptin
Projekt Herceptin vznikl v roce 2005 jako klinick˘ registr pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu léãen˘ch Hercep-

tinem. Zpoãátku byl Herceptin podáván pouze pacientkám s metastazujícím onemocnûním, ale od roku 2006, kdy Herceptin

vstoupil také do léãby karcinomu prsu niÏ‰ích stadií, jsou zaznamenávány také údaje o pacientkách léãen˘ch Herceptinem v adju-

vanci. Projekt je zamûfien na sbûr epidemiologick˘ch a klinick˘ch dat pacientek tak, aby bylo moÏné sledovat bezpeãnost léãby

i její v˘sledky ve formû léãebné odpovûdi a definovan˘ch parametrÛ pfieÏití. V rámci Národního onkologického programu je Her-

ceptin zafiazen mezi projekty hodnocení a monitoringu v˘sledkÛ a kvality péãe, které se sv˘mi v˘sledky zasazují o zlep‰ení kva-

lity Ïivota pacientek s karcinomem prsu a racionalizaci nákladÛ na jejich léãbu. Cíle projektu Herceptin jsou následující:

• Sledování celkového poãtu pacientek léãen˘ch Herceptinem v âeské republice

• Hodnocení bezpeãnosti léãby Herceptinem

• Hodnocení efektivity léãby Herceptinem

• Anal˘za pfieÏití pacientek ve vztahu k sledovan˘m klinick˘m faktorÛm

• Anal˘za souboru pacientek léãen˘ch Herceptinem ve vztahu k referenãním populaãním datÛm âR

Informaãní zázemí
Data projektu Herceptin jsou uloÏena v databázovém systému na Institutu biostatistiky a anal˘z Masarykovy univerzity (IBA),

vyvíjeného ve spolupráci s Center for Medical Informatics, Yale University School of Medicine [4]. Tento on-line systém pro‰el

koncem roku 2007 grafick˘mi i strukturálními zmûnami, které umoÏÀují lep‰í zadávání dat se zachováním striktních bezpeã-

nostních opatfiení. Systém je navrÏen pro sbûr dat klinick˘ch studií ãi klinick˘ch registrÛ a je plnû pfiizpÛsoben cílÛm projektu

Herceptin. Jedná se o on-line aplikaci pfiístupnou uÏivatelÛm pomocí internetového prohlíÏeãe. Bezpeãnost jednotliv˘ch zázna-

mÛ v registru je zaji‰tûna anonymizovan˘m sbûrem dat.

Charakteristika souboru pacientek
Projekt Herceptin obsahuje k 31.12.2007 celkem 841 záznamÛ pacientek léãen˘ch Herceptinem, z nichÏ 786 (93,5%) je plnû

validních, coÏ pfiedstavuje vzhledem k ‰irokému spektru zaznamenávan˘ch údajÛ soubor s jedineãnou klinickou hodnotou. Vzhle-

dem k tomu, Ïe Herceptin byl pfied rokem 2006 podáván pouze v souvislosti s metastatick˘m karcinomem prsu, vût‰ina zázna-

mÛ v registru patfií právû pacientkám s pokroãil˘m onemocnûním, N=563 (71,6% z celkového poãtu validních záznamÛ). Valid-

ních záznamÛ pacientek léãen˘ch v adjuvanci je v registru N=223 (28,4%). Dynamika obou skupin pacientek je v‰ak opaãná,

neboÈ v roce 2007 pfiibylo do registru pfiibliÏnû 1,5 krát více pacientek léãen˘ch v adjuvanci (N=171) neÏ pacientek s pokroãil˘m

karcinomem prsu (N=112).
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Vûkovû jsou pacientky s metastazujícím onemocnûním star‰í neÏ pacientky léãené v adjuvanci, ov‰em i tento rozdíl je závis-

l˘ na roku zahájení léãby: v roce 2006 byl medián vûku pacientek s metastázemi 55,0 let (rozsah 27,0 – 81,0) a u pacientek léãe-

n˘ch v adjuvanci 49,0 let (23,0 – 67,0), zatímco v roce 2007 byl rozdíl jiÏ men‰í, medián 56,0 let (27,0 – 78,0) u metastatick˘ch

pacientek versus 53,5 let (29,0 – 75,0) u pacientek léãen˘ch v adjuvanci.

U obou skupin pacientek je nejãastûj‰ím stadiem primárního nádoru stadium II (37,6% u metastatick˘ch pacientek a 43,0%

u adjuvantních) a stadium III (31,4% u metastatick˘ch pacientek a 35,1% u adjuvantních). U pacientek s metastázemi byly nej-

ãastûj‰í lokalizací metastáz kosti (39,8%) a játra (34,1%).

Léãba
Z celkového poãtu 563 pacientek s pokroãil˘m onemocnûním byla na konci roku 2007 u 365 (64,8%) léãba jiÏ ukonãena

a u 194 pacientek (34,5%) stále pokraãuje. U 4 pacientek (0,7%) není údaj o ukonãení léãby zadán. V roce 2007 do‰lo k v˘voji

v linii prvního podání Herceptinu, neboÈ pfied rokem 2007 byl ve stejné mífie podáván pacientkám v 1. i ve 2. linii léãby, zatím-

co v roce 2007 byl jiÏ více neÏ dvojnásobnû ãastûji podáván v 1. linii, coÏ lze vysvûtlit zejména rozdíln˘m systémem úhrad Her-

ceptinu. Ve více neÏ 70% zaznamenan˘ch léãebn˘ch epizod byl Herceptin podáván v kombinaci spolu s dal‰ím cytostatikem, nej-

ãastûji Paklitaxelem. Co se t˘ãe celkové délky léãby Herceptinem, pak u pacientek s jiÏ ukonãenou léãbou pokroãilého onemoc-

nûní dosáhla délka léãby v mediánu 36,0 t˘dnÛ s rozsahem 0,1 – 221,9 t˘dnÛ.

U pacientek léãen˘ch v adjuvanci je situace vzhledem k ukonãení a typu léãby opaãná, coÏ znamená, Ïe u vût‰iny z nich

(89,7%) léãba probíhá a pouze u 10,3% pacientek jiÏ byla ukonãena. Tento fakt lze v‰ak jednodu‰e vysvûtlit men‰í závaÏností

onemocnûní a pomûrnû krátkou dobou sledování tûchto pacientek. Dosud tedy hodnotíme prÛbûÏnû se vyvíjející data. Zmínû-

n˘ch 23 pacientek s ukonãenou léãbou Herceptinem v adjuvanci bylo léãeno v mediánu 33,0 t˘dnÛ s minimem 3,0 a maximem

54,9 t˘dne. Vût‰inou (72,3%) pak byl Herceptin podáván pacientkám bez dal‰í cytostatické léãby.

Léãebné v˘sledky
Léãebné v˘sledky pacientek léãen˘ch Herceptinem lze nejlépe dokumentovat pfieÏitím bez známek progrese (PFS) a celko-

v˘m pfieÏitím (OS). Tyto jsou zobrazeny na obrázku 1. PFS i OS se v˘raznû li‰í vzhledem k závaÏnosti onemocnûní. U pacien-

tek léãen˘ch v adjuvanci byla pozorována pouze 1 progrese a Ïádné úmrtí (omezená doba sledování – maximum 97,3 t˘dnÛ)

a medián pfieÏití tedy nebyl zatím dosaÏen. U pacientek s pokroãil˘m onemocnûním dosahuje medián pfieÏití bez známek pro-

grese 55,5 t˘dne a medián celkového pfieÏití 117,7 t˘dne (hodnota odráÏející stav databáze k 30.9.2007, byla jiÏ publikována na

Fóru onkologÛ 2007, viz www.linkos.cz). Pokud se zamûfiíme na vyhodnocení stavu souboru po uplynutí dvou let od zaãátku léã-

by Herceptinem, pak u pacientek s metastázemi je hodnota 2-letého pfieÏití bez známek progrese 31,6% a 2-letého celkového pfie-

Ïití 54,7%.

Mûfiítkem bezpeãnosti léãby a kvality Ïivota pacientÛ je v˘skyt neÏádoucích úãinkÛ. Ty byly zaznamenány u 17,1% pacien-

tek s pokroãil˘m onemocnûním a pouze u 2,2% pacientek léãen˘ch v adjuvanci. Kardiologické obtíÏe, respektive sníÏení ejekã-

ní frakce na echokardiografii, byly zaznamenány pouze ve 4 pfiípadech (0,5% pacientek).

Obrázek 1. 

PfieÏití bez známek progrese 

a celkové pfieÏití pacientek 

v klinickém registru Herceptin 

podle závaÏnosti onemocnûní

Budoucnost projektu Herceptin
Záznam demografick˘ch charakteristik, klinick˘ch parametrÛ a v˘sledkÛ léãby není do budoucna jedin˘m cílem projektu

Herceptin. S rostoucím poãtem záznamÛ a délkou sledování pacientek se nabízí jednorozmûrné i vícerozmûrné modelování vli-

vu sledovan˘ch faktorÛ na cílové parametry hodnocení léãby – pfieÏití bez známek progrese a celkové pfieÏití. Dal‰ím zajímav˘m

bodem ve v˘voji projektu Herceptin bezpochyby bude srovnání pfieÏití dosahovaného u pacientek zaznamenan˘ch v registru Her-

ceptin s referenãními standardy pfieÏití pacientek s karcinomem prsu v âR z dat Národního onkologického registru. Projekt Her-

ceptin také novû komunikuje své cíle a v˘sledky na portálu www.herceptin.registry.cz.

Závûr
Projekt Herceptin se za tfii roky svojí existence stal registrem s jedineãn˘m klinick˘m v˘znamem. Databáze registru obsahu-

je k 31. 12. 2007 celkem 786 plnû validních klinick˘ch záznamÛ pacientek léãen˘ch Herceptinem, 563 s pokroãil˘m onemocnû-
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ním a 223 léãen˘ch v adjuvanci. Léãebné v˘sledky adjuvantních pacientek jsou uspokojivé, progrese onemocnûní byla dosud

pozorována pouze u jediné pacientky a nedo‰lo k Ïádnému úmrtí. Situace u pacientek s pokroãil˘m onemocnûním je následují-

cí: medián pfieÏití bez známek progrese dosahuje 55,5 t˘dne a medián celkového pfieÏití dosahuje 117,7 t˘dne.

Závûrem autofii dûkují v‰em centrÛm zadávajícím data do registru Herceptin, protoÏe bez jejich pfiispûní a práce nad rámec

bûÏn˘ch povinností by se klinick˘ registr Herceptin nikdy nestal tím, ãím dnes je – souborem s velk˘m publikaãním potenciá-

lem a v˘znamn˘m zdrojem informací pro plánování nákladÛ onkologické péãe v âR. Autofii respektují vlastnictví vloÏen˘ch dat

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

jektu nebo prezentaci. SdruÏená data registru jsou k dispozici pro vûdecké publikace v‰em pfiedstavitelÛm center. Centra zapoje-

ná do projektu Herceptin jsou tato:
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