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p fi e h l e d

a sVEGFR2 pomocí Elisy. V˘chozí plazmatická hladi-
na VEGF je podle v˘sledkÛ studie nezávisl˘m prognos-
tick˘m faktorem a predikuje vût‰í pfiínos léãby sorafe-
nibem. Szczylik (abstr. 5025) prezentoval v˘sledky
klinické studie II.fáze, která srovnává sorafenib v první
linii pro metastatick˘ renální karcinom proti léãbû inter-
feronem. Nebyl prokázán signifikantní rozdíl v para-
metru PFS. Jedin˘ pfiínos léãby sorafenibem byl v kon-
trole onemocnûní .
Sunitinib je dal‰í biologickou léãbou, která se v dne‰ní dobû
stala standardní léãbou metastatického renálniho karcino-
mu po selhání imunoterapie. Podle nejnovûj‰ích v˘sledkÛ
známé Motzerove klinické studie III.fáze dosahuje léãba
sunitinibem v první linii aÏ 44 % RR zatímco léãba inter-
feronem pouze 11%. Medián PFS je 11 mûsícÛ proti 4 mûsí-

cÛm. Prediktivními faktory lep‰í odpovûdi na sunitinib jsou
podle studie v˘chozí hodnoty hemoglobinu, hladina kori-
govaného kalcia, celkov˘ stav pacienta a poãet lokalit
metastáz.

Hlava a krk
Podle slov J.Vermorkena z Belgie je EXTREME je první
klinická studie za posledních 25 let, která prokázala zlep-
‰ení pfieÏívání pacientÛ s lokálnû pokroãil˘m nebo metas-
tatick˘m karcinomem hlavy a krku proti chemoterapii na
bázi platiny. Studie srovnává léãbu reÏimem cisplatina nebo
karboplatina plus fluorouracil proti stejné kombinaci s pfii-
dáním cetuximabu. Medián OS byl 10,1 mûsíce pro paci-
enty léãené cetuximabem a 7,4 mûsíce pro pacienty bez
cetuximabu (HR 0,797; p=0,036)
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i n f o r m a c e

VáÏení kolegové,

srdeãnû Vás zveme na onkogynekologick˘ semináfi

Pokroky v diagnostice a léãbû karcinomu ovária
pofiádan˘ Onkogynekologick˘m centrem 

Gynekologicko-porodnické kliniky I. LF UK a VFN v Praze, 
1. lékafiskou fakultou UK 

a Nadaãním fondem Vita et futura

v sobotu dne 10. listopadu 2007 od 9.00 hodin
v posluchárnû Gynekologicko-porodnické kliniky, Apolináfiská 18, Praha 2.

Program:

● Epidemiologie a prognóza As. MUDr. D. Pavli‰ta 

● Testování na hereditární syndromy, profylaktická adnexektomie, 

sledování Ïen s mutací BRCA MUDr. M. Zikán, PhD 

● Rizikové faktory, moÏnosti prevence Doc. MUDr. P. Freitag, CSc 

● Zhoubné a border-line nádory v UZ obraze As. MUDr. D. Fischerová 

● Nové biomarkery (proteomika, tumorové markery) MUDr. J. Lacheta 

● Management border-line nádorÛ ovaria Doc. MUDr. D. Cibula, CSc 

● Základy ambulantní chemoterapie a podpÛrné léãby MUDr. N. Janãárková 

● Management ãasn˘ch stádií MUDr. J. Sláma 

● Management pokroãil˘ch stádi Doc. MUDr. D. Cibula, CSc 

Registrace je platná po uhrazení poplatku. 

Pfiihlá‰ení úãastníci kurzu obdrÏí pozvánku se sloÏenkou (na pozvánce bude uvedeno bankovní spojení pro bezhotovostní pfievod) . Poplatek ãiní
750,- Kã, na místû v hotovosti 950,- Kã. Organizátor není plátcem DPH. 

Absolventi kurzu obdrÏí certifikát podle Stavovského pfiedpisu ã. 16 âLK.

Va‰e pfiihlá‰ky prosím posílejte na adresu: Dûkanát 1. LF UK - odd. do‰kolování lékafiÛ, Katefiinská 32,
121 08 Praha 2, e-mail: eva.svobodova@lf1.cuni.cz, nebo vzdelavani.lekaru@lf1.cuni.cz, tel. + fax: 224965675, mobil: 732146799. 


