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Nádorová onemocnění dětí a dospívajících na KDHO 2000-2020

Zastoupení diagnóz Mortalita

n = 3659, mortalita = 1022

Pacienti se solidními nádory diagnostikovaní 
v letech 1990 - 2010



Precizní onkologie v léčbě solidních nádorů 
dětského věku

• standardní léčebné postupy 
dosáhly svého maxima, další 
intenzifikace léčby 
chemoterapií není možná, 
nelze dále očekávat zlepšení 
léčebných výsledků

• nutná personalizovaná péče 

„precizní medicína v 
onkologii“ 

- léčba šitá na míru 
jedinečným molekulárně 
genetickým alteracím 
pacientova nádoru



Použití v terapii 1. volby 

- rychlost léčebné odpovědi, snaha 
zabránit funkčnímu poškození, 
např. LGG (OPG) BRAF V600E 

- snaha vyhnout se mutilujícímu
výkonu (např.  infantilní 
fibrosarkom (ETV6 –NTRK3) 

Použití v terapii pokročilých, 
recidivujících, refrakterních 
nádorů

Precizní onkologie v léčbě solidních nádorů 
dětského věku

klasifikace nádorů / potřeba 
integrované morfologické 
/molekulárně genetické dg.



Precizní onkologie v léčbě solidních nádorů 
dětského věku na KDHO

Vývoj

1,  využití nabídky komerčních subjektů  - FoundationOne
(FoundationMedicine/Roche)

2,  začlenění KDHO do mezinárodní studie - INFORM 

3,  vlastní program precizní onkologie (Target- KDHO)

4, začlenění KDHO do konsorcia ITCC (F I. / II.)



31.7.2019 MR -DWI

29.7.2021 MR –T1W 29.7.2021 MR –T1W+C



Začlenění KDHO do mezinárodní Studie INFORM



Technical success rate

Studie INFORM - pipeline

Prezentováno se svolením registru INFORM



short-term tumor 

cell culture

in vitro

drug treatment

High-content functional Drug TestingMolecular characterization

weekly

TUMOR BOARD

REPORT
(within 21-28d)

Decision on treatment options

Consider NTRKi, 
Larotrectinib

Chromosome1q

NTRK1 KIRREL

KIRREL:NTRK1	fusion in	high-grade	glioma patient

INFORM	analysis:	

KIRREL:NTRK1	fusion with

retainedNTRK1	kinase domain

and	NTRK1	overexpression

NTRK1	expression

Priority	Score Alteration	type Entity Target	Type Action	of	drug

1.	very	high Genetic Specific Confirmed	driver Direct

→ Consider NTRK-inhibitor

Potentional matching drugs:	e.g.	Larotrectinib,	Entrectinib

Pedonc (INFORM, GPOH, local), 
molecular biology, human genetics, 
pharmacology, bioinformatics

Studie INFORM – mezinárodní tumor board

Prezentováno se svolením registru INFORM



MRI T2W MRI T1W + C MRI DWI

Prezentováno se svolením registru INFORM



Prezentováno se svolením registru INFORM



Prezentováno se svolením registru INFORM



Studie INFORM – výsledky



Target - KDHO



2/2017 4/2017

Precizní onkologie v terapii 1. volby

- Gangliogliom gr. 1 v obl. ZJL u 18 měsíční dívenky s významnm

neurologickým deficitem ,  Na terapii dabrafenibem téměř 5 let 
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MEK inhibitor / trametinib

KIAA1549-BRAF a NF1

BRAF V600 inhibitor 

dabrafenib

NTRK inhibitor 

larotrectinib

Lokalizace onemocnění:
16 x OPG
3 x mícha
7 x mozkový kmen (3 + infiltrace mozečku)
1x thalamus

Věk pacientů 0,9 roku až 18 let

Zkušenost s 27 pacienty léčenými inhibitory MAPK dráhy

T2W, 5/2020 T2W, 9/2021



63 center

https://www.itcc-consortium.org/



Shrnutí

• Precizní onkologie je příslibem zlepšení výsledků léčby dětských 
solidních nádorů, její použití se přesouvá od skupiny recidivujících, 
refrakterních nádorů do primární diagnostiky a léčby

• V dětské onkologii je pro raritní výskyt nádorů a jejich významnou 
heterogenitu nutná spolupráce (mezinárodní) 

• Prokazatelný benefit mají zatím pouze pacienti s průkazem cílů vysoké 
a velmi vysoké priority

• Význmaný záchyt germinálních změn (TPS)

• V přípravě jsou navazující klinické studie s cílenou léčbou 
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