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Chemoterapie v onkologiiChemoterapie v onkologii

NenahraditelnNenahraditelnáá modalitamodalita protinprotináádorovdorovéé llééččbyby

NeoadjuvanceNeoadjuvance, , adjuvanceadjuvance, , kurativakurativa, , paliacepaliace

DoprovDoprováázena nezena nežžáádoucdoucíími mi úúččinkyinky

Aplikace chemoterapieAplikace chemoterapie

MonoterapieMonoterapie

Kombinace cytostatikKombinace cytostatik

ReRežžimy/schimy/schéématamata

CyklyCykly



ChemoterapeutickChemoterapeutickéé
 

rerežžimyimy

PopisujPopisujíí::

AplikovanAplikovanáá cytostatikacytostatika

DDáávkovvkováánníí cytostatikcytostatik

Den aplikaceDen aplikace

ZpZpůůsob podsob podáánníí

DDéélka cyklulka cyklu

DoporuDoporuččený poený poččet cyklet cyklůů



ChemoterapeutickChemoterapeutickéé
 

rerežžimy imy --
 

zdrojezdroje

OdbornOdbornáá
 

literatura (knihy, literatura (knihy, ččasopisy, asopisy, guidelinesguidelines, atd.), atd.)

Zásady
 

cytostatické
 

léčby
 

maligních
 

onkologických
 

onemocnění
 Česká

 
onkologická

 
společnost

 
ČLS JEP

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology
 TC National Comprehensive Cancer Network 

FEC chemotherapy
Cyclophosphamide

 
75 mg/m PO days

 
1-14

Epirubicin
 

60 mg/m IV days
 

1 & 8
5-Fluorouracil

 
500 mg/m IV days

 
1 & 8

With
 

cotrimoxazole
 

support.
Cycled

 
every

 
28 days

 
for

 
6 cycles.

Příklad:



LiterLiteráárnrníí
 

zdrojezdroje
 

--
 

limitylimity

RRůůznorodznorodáá forma zforma záápisupisu

NejednoznaNejednoznaččnost/nenost/neúúplnost definicplnost definicíí

NeuchopitelnNeuchopitelnéé popoččíítataččovou technikouovou technikou

CCíílenlenéé pro klinickou praxipro klinickou praxi



ChemoterapeutickChemoterapeutickéé
 

rerežžimy imy --
 

digitalizacedigitalizace

2 PROCESY2 PROCESY

DigitDigitáálnlníí
 

formaforma ParametrizaceParametrizace

DigitDigitáálnlníí
 

knihovnaknihovna

CHRCHR



DigitDigitáálnlníí
 

knihovna knihovna --
 

řřeeššeneníí

Přepis jednotlivých CHR do XML

Struktura definovStruktura definováána jako XML schna jako XML schéémama

SchSchééma definuje elementy pro:ma definuje elementy pro:

HlaviHlaviččku reku režžimu imu 

AplikaAplikaččnníí strukturu restrukturu režžimuimu



DigitDigitáálnlníí
 

knihovna knihovna --
 

řřeeššeneníí

Hlavička režimu

SystematickSystematickéé jmjmééno reno režžimu imu –– „„fingerfinger--printprint““ rerežžimuimu

4*[(1;60.0;mg/m2;4*[(1;60.0;mg/m2;iviv)A+(1;600.0;mg/m2;)A+(1;600.0;mg/m2;iviv)C&)C&ampamp;21]+4*[(1;100.0;mg/m2;;21]+4*[(1;100.0;mg/m2;iviv))DtDt&&ampamp;21];21]

Datum vytvoDatum vytvořřeneníí/posledn/posledníí modifikacemodifikace

Datum ukonDatum ukonččeneníí platnostiplatnosti

PouPoužžititíí rerežžimuimu

KKóód diagnd diagnóózy MKNzy MKN--1010

ÚÚččel lel lééččby by –– neoadjuvanceneoadjuvance//adjuvanceadjuvance//paliacepaliace

Linie lLinie lééččbyby

Reference na pReference na půůvodnvodníí zdrojzdroj



DigitDigitáálnlníí
 

knihovna knihovna --
 

řřeeššeneníí

Vlastní
 

definice režimu

1 1 –– n blokn blokůů chemorechemorežžimuimu ((groupsgroups))
AC + AC + docetaxeldocetaxel

blok 1 + blok 2blok 1 + blok 2

DDéélka cyklu + polka cyklu + poččet opakovet opakováánníí

Identifikace preparIdentifikace preparááttůů –– (gen. jm(gen. jmééno, ATC kno, ATC kóód, zkratka)d, zkratka)

DDáávka cytostatika a jednotky (mg/mvka cytostatika a jednotky (mg/m22, mg/kg, mg, AUC), mg/kg, mg, AUC)

Den aplikace (D1, D8, D1Den aplikace (D1, D8, D1--D14)D14)

ZpZpůůsob aplikace (IV, PO)sob aplikace (IV, PO)



DigitDigitáálnlníí
 

knihovna knihovna ––
 

sousouččasný stavasný stav

Nyní
 

je v podobě
 

XML souborů
 

k dispozici 161
 

režimů

Diagnóza Počet zdigitalizovaných
 

režimů
ZN prsu 43
ZN kolorekta 22
ZN ovarií

 

a tuby 13
ZN varlete 9
ZN mozku 8
ZN močového měchýře 7
ZN žaludku 6
ZN jater a žlučových cest 5



DigitDigitáálnlníí
 

knihovna knihovna ––
 

ppřříístupstup

Knihovna je volně
 

dostupná
 

prostřednictvím webového portálu
http://dios.registry.cz



DigitDigitáálnlníí
 

knihovna knihovna ––
 

vyuvyužžititíí

Snadno Snadno aktualizovatelnýaktualizovatelný, lehce dostupný informa, lehce dostupný informaččnníí zdrojzdroj

Nezbytný pNezbytný přředpoklad pro hodnocenedpoklad pro hodnoceníí dodrdodržžovováánníí rerežžimimůů

DodrDodržženeníí dosedose intensityintensity

Datový zdroj pro NISDatový zdroj pro NIS

PlPláánovnováánníí chemoterapiechemoterapie

UsnadnUsnadněěnníí prprááce uce užživatelivatelůůmm

JasnJasněě definovandefinovanéé rerežžimy jako komponenta imy jako komponenta guidelinesguidelines



DigitDigitáálnlníí
 

knihovna knihovna ––
 

portportááll
 

DIOSDIOS

InformaInformaččnníí a edukaa edukaččnníí
význam v oblastivýznam v oblasti
protinprotináádorovdorovéé chemoterapiechemoterapie

Demonstrace vyuDemonstrace využžititíí
digitdigitáálnlníí knihovny, knihovny, 
seznseznáámenmeníí s principem s principem 
plpláánovnováánníí a hodnocena hodnoceníí
chemoterapie chemoterapie 

Platforma pro Platforma pro 
multicentrickmulticentrickéé registry registry 

PropojenPropojeníí na databna databáázový zový 
systsystéém pro sbm pro sběěr klinických r klinických 
datdat



PPortortááll
 

DIOS DIOS ––
 

plpláánovanovačč
 

terapieterapie

UkUkáázka vyuzka využžititíí digitdigitáálnlníí
knihovny pro plknihovny pro pláánovnováánníí
konkrkonkréétntníí chemoterapiechemoterapie

JednorJednoráázovzovéé i pri průůbběžěžnnéé
plpláánovnováánníí

PromPromíítnuttnutíí rerežžimu do imu do 
aktuaktuáálnlníího kalendho kalendáářřee

Automatický pAutomatický přřepoepoččet et 
ddáávek na aktuvek na aktuáálnlníí BSA BSA čči i 
hmotnost danhmotnost danéého pacientaho pacienta



PPortortááll
 

DIOS DIOS ––
 

kalkulkalkuláátor intenzity dtor intenzity dáávkyvky

UkUkáázka vyuzka využžititíí
digitdigitáálnlníí knihovny k knihovny k 
hodnocenhodnoceníí dodrdodržžovováánníí
chemoterapeutických chemoterapeutických 
rerežžimimůů



DigitDigitáálnlníí
 

knihovna knihovna ––
 

daldalšíší
 

vývojvývoj

Validace, prValidace, průůbběžěžnnáá aktualizaceaktualizace

RRozozšíšířřeneníí
hematoonkologiehematoonkologie, d, děětsktskáá onkologieonkologie

chemoradioterapiechemoradioterapie

imunoterapieimunoterapie

informace z klinickinformace z klinickéé praxepraxe

kategorizace rekategorizace režžimimůů podle frekvence jejich poupodle frekvence jejich použžititíí

zkuzkuššenosti klinikenosti klinikůů + analýza + analýza existujexistujííccííchch datdat



DigitDigitáálnlníí
 

knihovna knihovna ––
 

technický vývojtechnický vývoj

InternetovInternetovéé diskuzndiskuzníí ffóórum nad jednotlivými rerum nad jednotlivými režžimyimy

PropojenPropojeníí na na ččííselnselníík lk lééččiv zdravotniv zdravotníích pojich pojiššťťovenoven

ZpZpřříístupnstupněěnníí prostprostřřednictvednictvíím webovm webovéé sluslužžbyby

Vazba na datový standard MZVazba na datový standard MZČČRR



DigitDigitáálnlníí
 

knihovnaknihovna

PodPoděěkovkováánníí::

Grant FRVŠ
 

MŠMT ČR č. 2608 

Výzkumný grant firmy AMGEN
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