
Akademické klinické hodnocení v 
pediatrické onkologii 

MUDr. Pavel Mazánek

Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU



0

50

100

150

200

250

300

CNS ledviny OS STS ALL AML HD NHLES/PNETGCT

<15 ≥15

310

46
3877133

30
84

92

55
91

CNS

ledviny

OS

STS

ALL

AML

HD

NHL

ES/PNET

GCT

Celkem N=1329

Nejčastější: 956

Ostatní: 373



Klinické studie jsou vitálně důležité pro zajištění optimální 
léčby dětí a mladých dospělých s nádorovým onemocněním. 
Jen díky dobře organizovanému klinickému výzkumu se za 
posledních 40 let podařilo zvýšit přežití u dětí s nádorovým 
onemocněním z 10% na 80%. 

Primární dg. 
- COG 
- ESIOP

Relapsy 
- ITCC, NANT, CEPOETA

Klinické studie v dětské onkologii 



Naprostá většina klinických studií v dětské onkologii jsou 
mezinárodní, investigátorem iniciované studie 
sponzorované akademickými institucemi. 

Komerčně sponzorované studie jsou v dětské onkologii  
jsou spíše výjimečné a pokud se s nimi setkáme, tak spíše v 
oblasti podpůrné péče (protinfekční léčiva, antiemetika,…), 
než  na poli antineoplastické terapie. 

Klinické studie v dětské onkologii 



„ Lokální“  akademické klinické studie 

o návaznost na místní výzkum (teragnostika)

o návaznost na místní individuální výrobu IMP (např. 
vakcína z dendritických buněk)

o „lokálně“ důležitá skupinu onemocnění, jejichž léčba 
zůstavá mimo hlavní proud zájmu nadnárodních 
akademických institucí (např. léčba relapsů solidních 
nádorů dětského věku – na KDO např. relapsy Ewingova
sarkomu)

Klinické studie v dětské onkologii 



KDO DC1311

vakcinace dendritickými buňkami 
produkujícími IL-12 u dětí, adolescentů a 
mladých dospělých s vysoce rizikovými 

solidními nádory

https://www.onkologickedny.cz/program/imunoterapie-nadoru-v-detske-onkologii-v-klinicke-praxi-vakcinace-dendritickymi-bunkami-produkujicimi-il-12-u-deti-adolescentu-a-mladych-dospelych-s-vysoce-rizikovymi-solidnimi-nadory/c725?popup=1


Princip protinádorové imunity



Nádorová imunosuprese



Dendritická 
buňka

• Dendritic Cell on a black background by David Hunt



Maturace DC

http://www.nature.com/nri/journal/v4/n1/fig_tab/nri1256_F1.html
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KOMBINOVANÁ PROTINÁDOROVÁ TERAPIE S EX VIVO MANIPULOVANÝMI 

DENDRITICKÝMI BUŇKAMI PRODUKUJÍCÍMI INTERLEUKIN-12 U DĚTSKÝCH, 
ADOLESCENTNÍCH A MLADÝCH DOSPĚLÝCH PACIENTŮ S PROGREDUJÍCÍMI, 
RELABUJÍCÍMI NEBO PRIMÁRNĚ METASTATICKÝMI MALIGNITAMI VYSOKÉHO 
RIZIKA EudraCTNumber:  2014-003388-39 

• Primární cíl

• - zhodnotit bezpečnost autologních vakcín z dendritických 
buněk produkujících interleukin-12 podávaných v 
kombinované terapii pacientům s progredujícími, relabujícími
nebo primárně metastatickými malignitami vysokého rizika 
analýzou četnosti výskytu nežádoucích příhod hodných 
zvláštní pozornosti (AESI, adverse events of special interest)“, 
které tvoří primární kombinovaný endpoint bezpečnosti. 



• Sekundární cíle

• a) stanovením doby do progrese 

• b) stanovením celkového přežití 

• c) zhodnocením objektivní léčebné odpovědi (RECIST) 

• d) zhodnocením CBR (clinical benefit rate) 

• Sekundární bezpečnostní cíle: 

• Deskriptivní zhodnocení frekvence výskytu, závažnosti a typů všech 
zjištěných AE. 

• Design : 

Jedná se o monocentrickou, otevřenou, jednoramennou studii 
proveditelnosti. (Feasibility study Phase I/II, Single-arm, Open-label)

Náběr subjektů bude postupovat dle adaptivního 5+5+5+5 designu. Po 
zařazení skupiny 5 subjektů bude vyhodnocena bezpečnost a dalších 5 
subjektů (z celkového maximálního počtu 20) bude zařazeno, pokud 
výskyt AESI bude <20% z kumulativního počtu zařazených subjektů. 



Schéma studie- procedury

a. Pacient vysokého rizika (projekce 3y OS pod 25%)

b. Odběr nádorové tkáně           lyzát

c. Separace monocytů z krve         inkubace         iDCs

d. Lyzát + iDCs         vakcína (zamražení)

e. Protinádorová terapie: kombinace MTD bloků nebo 
metronomické chemoterapie s aplikací vakcíny potencované 
imiquimodem i.d. q2-4w x 6-... (dle počtu vyrobených 
vakcín, max. 35)



IMP: AUTOLOGOUS DENDRITIC CELLS LOADED WITH 
AUTOLOGOUS TUMOR LYSATE – personalized DC vaccine
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• Každá dávka vakcíny obsahuje smDC v koncentraci 1-5x106 ve 
100μl kryoprezervačního média.

• Aplikace vakcíny bude probíhat jako “add-on therapy” ke 
standardní léčbě daného nádorového onemocnění. První 
aplikace vakcíny proběhne ve dni 0. 

• Podání dalších vakcín bude následovat v třítýdenním intervalu 
(+/- 7 dnů).

• Před vakcinací bude lokálně v místě podání vakcíny aplikován v 
tenké vrstvě na ploše 2cm2 vakcínové adjuvants Imiquimod
(Aldara) večer před aplikací a následující dva večery po aplikaci 



KDO DC_1311

n %

eligibility ass 40 100

non compliance, DOD w/o IC, PD with IC, no IC 2,4,2,4

enrolled 26 68

avg. age years 12,9

sex

female 16 62

male 10 38

histology

Ewing saroma 6 23

osteosarcoma 5 19

CNS 4 15

neuroblastoma 3 12

rabdomyosarcoma 3 12

rhabdoid 1 4

IMT mts 1 4

adenocarcinoma 1 4

synovialosarcoma 1 4

NHL-Burkitt 1 4

diagnosis 

up-front 6 23

SD 2 8

progress. 18 69

DOD 8 31



surgery n %

yes 24 92

no 2 8

(re-surgery) 3

tumor lysate

yes 19 79

no 2 8

N.A. 3 13

leukapheresis

yes 16 84

no 1 5

pending 2 11

(re-collection) 1

product

yes 14 88

no 2 13

(re-elutriation) 1

treatment

yes 8 57

no (QC) 2 14

pending 4 29

(UST-11) yes 1



• Primární cíl: nezaznamenány „AESI“ (definované jako): 

• Alergická hypersenzitivní reakce na podání hodnoceného LP 
stupeň 3 a více

• Příznaky akutní či subakutní autoimunitní reakce týkající se 
orgánové toxicity, které mohou být v příčinné souvislosti s 
podáním vakcíny, manifestující se do 30 dnů po aplikaci vakcíny. 

• Lokální reakce v místě aplikace vakcíny a adjuvans stupeň 4 a více

• Infekční komplikace stupeň 3 a více  které mohou souviset s 
vakcinací.

(vše dle CTC AE verze 4) 

• Sekundární cíle: příliš brzy na hodnocení (4.4.17)



inflammatory reaction at the vaccination sites



mono

Ex vivo evaluation of post-vaccination T-cell reactivity to DC-presented
antigens

 personalized anti-
cancer DC-based
vaccine stimulates
pre-existing immune
response against
cancer antigens of
individual patients
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RENETA study
RECURENT NEUROBLASTOMA AND EWING´S SARCOMA:  

TREOSULPHAN BASED HIGH DOSE CHEMOTHERAPY WITH

AUTOLOGOUS PBSC 

CEPOETA TRIALSUPPORT

ReNETA



relapsed high-risk neuroblastoma (rNB)
1/3 of patients received palliative care only

No standard salvage regimens (MTD based x metronomic regimes) 

Significant survival chances only for the minority of patients responding 
to second line chemotherapy and undergoing ASC

PFS and OS of 236 patients with stage 4 neuroblastoma > 18 months and first recurrence 
by treatment approach; GPOH data, with permission of prof. Frank Berthold, UKoln, Germany)



relapsed Ewing´s sarcoma (rES)
• Prognosis of rES – very poor - 5 year OS 13%
• rES - 30-40% of patients with primary localized disease, 60-80% patients with

primary metastatic disease

• Prognostic factors - type and time of relapse 

• rES – localized x systemic x combined
5-y OS 24% x  12%  x 4% patients

• relaps < > 24 month from initial diagnosis
5-y OS 7%  x 29%

Role od HDtx in rES – German data (Rasper, Ped Blood Cancer, 2014) 

* 2-y EFS 10% w/o HDtx x 45% w HDtx
* 1/3 of patients with previous HDtx
* in pts who responded to initial 4-6 cycles of 
conventional chemotherapy
2-y OS 59% w HDtx x 45% w/o additional HDtx



Aim of the study

• Evaluation of efficacy and safety of  combination of 
Treosulphane and Melphalane in high dose chemotherapy 
conditioning (Treo/Mel) with autologous peripheral blood 
stem cell transplantation (aPBSCT) in children, adolescents 
and young adults with relapsed high-risk neuroblastoma (rNB) 
or relapsed Ewing´s sarcoma (rES).



Study objectives

• Primary objective

– to prove ability of Treo/Mel regimen to consolidate therapeutic
response achieved by reinduction therapy of rNB and rES

• Secondary objective

– to evaluate safety and tolerability of high dose chemotherapy 
conditioning Treo/Mel regimen and aPBSCT in children, 
adolescents and young adults with rES or rNB

– to evauate overall survival (OS) and progression free survival 
(PFS)  

– to evaluate pharmacokinetics of Treosulphane



Inclusion criteria:
1. Signed written informed consent

2. Age: less than 21 years

3. Diagnosis: relapsed high-risk neuroblastoma (rNB) or relapsed Ewing´s 
sarcoma (rES)

a) Confirmation of rES or rNB by biopsy or cytology 

b) Confirmation of chemosensitivity of rES or rNB – at least partial remission
after at least 2 cycles of conventional chemotherapy or 3 months of
metronomic therapy

4. Life expectancy ≥ 10 weeks

5. Performance status (Karnovsky/Lansky) ≥ 40

6. Adequate renal, liver and cardiac function

7. Negative pregnancy test in women with breeding potential

8. No ongoing toxicity grade 3 and 4 (according CTCAE v3.0) connected to 
prior therapy

9. Stem cell product with a minimum of 2,0 x 106 CD34+/kg

10. Interval from prior therapy – at least 28 days



Exclusion criteria:

1. Patients with extremely poor condition (Karnofsky/Lansky < 
40). 

2. Pregnancy or breastfeeding. 

3. Patients incapable of cooperation.

4. Patinets taking part in another clinical trial or another
investigational medicinal product administration within 30 
days before screening. 



Criteria for premature termination 
of participation in the study:
1. Death of the patient

2. Patient`s withdrawal of informed consent, patient`s non-
cooperation, patient is not available for procedures required 
by the protocol

3. Application of any other experimental treatment (due to the
progression or relapse of the disease)

4. Newly diagnosed malignity

5. Worsening of performance status (Karnovsky/Lansky < 40) 
due to the progression of the primary disease

6. The attending physician considers that the discontinuation of 
study treatment is in the patient`s best interest.



Study medication

• 2 investigational medicinal products - IMP 1 and IMP 2.

• IMP 1 - Treosulfan inj. 

• IMP 2 - Melfalan inj. (Alkeran inj.)



Study medication 
application
• Treosulfan IV:

• in days D0, D1, D2; dosage -12 g/m²/dose;  1 hour IV infusion

• cumulative Treosulfan dose is 36 g/m²

• Melphalan IV:

• in D3, dosage - 140 mg/m² IV infusion, 30 min



Endpoints

• Primary endpoint of efficacy

– Absence of the progression of the primary disease in 4-6 weeks, 1 
year and 2 years after aPBSCT

• Secondary endpoints

– Frequency of the occurrence of organ toxicity (with special 
interest to cardiac, renal, hepatic toxicity)

– Overall survival (OS)

– Progression free survival (PFS)  

– Pharmacokinetics of Treosulphane - AUC in relation to PFS and
toxicity of the treatment

33



Study procedures

34



ReNETA – nábor pacientů 

PILOTNÍ OBDOBÍ OTEVŘENÍ STUDIE  

Rok 2015 2016 2017

Q 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Centrum Celkem 

CZE Brno 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 7

CZE Praha x x x x x x x x x x x x

HU Budapest x x

Doposud studie neotevřena 

x x

HU Debrecen x x x x

SLO Ljublania x x x x x x x x x x x x



Závěr  

• Klinické studie představují optimální “bezpečné” prostředí pro 
léčbu dětských onkologických pacientů. 

• Zároveň je klinická studie “bezpečné” prostředí i pro lékaře, 
kteří tuto léčbu nabízejí – naprostá vetšina nádorových 
onemocnění dětského věku patří mezi tzv. raritní nemoci (rare
disease) a léčiva, která využíváme jsou v naprosté vetšině
případů mimo běžné indikace doporučené výrobcem a 
schválené regulačními autoritami (off-label) a jejich užití mimo 
klinickou studii (i akademickou) tak v případě vážných 
léčebných komplikací může mít pro investigátora neblahé 
právní důsledky.    


