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Vážené kolegyně a kolegové,
rok 2011 znamená průlom v léčbě pa-
cientů s metastazujícím melanomem. 
Za posledních 30 let se prognóza těch-
to pacientů po diagnostice vzdálených 
metastáz v průměru pohybovala kolem 
9 měsíců. Poslední zprávy z klinických 
studií signalizují, že by se to mohlo brzy 
změnit. Celé to má na svědomí nový po-
hled na pochopení mechanizmů, které 
vedou k neregulovanému růstu nádoro-
vých buněk.
 
Jedním z přístupů je cílená léčba po-
mocí vemurafenibu (Zelboraf), který 
je inhibitorem mutovaného genu B-Raf.  
B-Raf je jedním z přenašečů v signální 
dráze receptoru pro epidermální růstový 
faktor (EGFR) a při jeho mutaci dochází 

ke kontinuální aktivaci signální dráhy ne-
závisle na aktivaci nebo inhibici recep-
toru. Jiná publikace dává naději i ostat-
ním pacientům s metastazujícím malig-
ním melanomem, protože jiný nový lék 
ipilimumab (Yervoy) umí posílit imunitní 
systém tak, aby se s nádorovými buň-
kami snadněji vypořádal. Ipilimumab je 
lidská monoklonální protilátka, která se 
váže na CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte-
associated antigen 4) na cytotoxických 
T lymfocytech.

Pozadu nezůstává ani bazaliom, který 
zejména ve své inoperabilní formě před-
stavuje riziko zkrácení života. Inhibitory 
hedgehog signální dráhy v rámci kli-
nického zkoušení tak představují naději 
pro řadu našich pacientů.

V onkodermatologii se tak začíná na-
plňovat sen o cílené léčbě šité na míru 
konkrétnímu pacientovi.
 
Fakt, že léky vemurafenib a ipilimumab 
jsou v rámci klinických studií nebo speci-
fi ckého léčebného programu v ČR v sou-
časnosti dostupné v rukou dermatologů 
a onkologů, je jistě dobrým důvodem 
tento seminář navštívit. Dalším dobrým 
důvodem je i úvodní přednáška doc. Pu-
zanova z Nashvillské univerzity, který stál 
u zrodu těchto nadějných léků a pomůže 
nám nahlédnout pod pokličku nejmoder-
nějšího výzkumu v oblasti personalizova-
né léčby melanomu. Ve středu 12. října 
se tedy těším na setkání s vámi.
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15.00 Registrace účastníků
15.30 – 16.00 Puzanov, I.: Biologická léčba u melanomu, jak to vše začalo?
16.00 – 16.20 Krajsová, I.: Blokáda CTLA-4 při léčbě melanomu ipilimumabem
16.20 – 16.40 Arenbergerová, M.: Cílená léčba vemurafenibem u metastazujícího melanomu
16.40 – 17.00 Vránová, J.: Melanom v číslech
17.00 – 17.20 Arenberger, P.: Systémová léčba bazaliomu vismodegibem, jak jsme daleko?
17.20 – 17.45 Shrnutí semináře a diskuse
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Prosím, potvrďte svoji účast na: 
cds@verum.cz do 20. 9. 2011

Vzdělávací akce je zařazena do systému 
celoživotního vzdělávání lékařů dle 
stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude 
ohodnocena kredity – účastníci obdrží 
certifi kát.
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