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U tûchto dûvãat oãekáváme zlep‰ení dospûlé v˘‰ky podáváním GnRHa (analoga gonadotropin releasing hormone), které zablo-

kují dal‰í tvorbu gonadotropinÛ a oddálí nástup puberty.

3. Meduloblastom
Skupinu pacientÛ s meduloblastomem tvofií 9 dûtí, které jsou v souãasné dobû sledovány bez známek aktivní choroby po léã-

bû probûhlé v letech 2000-2006. Bez ohledu na sloÏení souboru (pohlaví, vûk pfii diagnose, riziková skupina, intenzita radiotera-

pie a chemoterapie) vykazují v‰echny dûtí ztrátu v tûlesné v˘‰ce vzhledem k premorbidnímu stavu v rozsahu od – 0,5 do – 2,7

SDS. Na základû rÛstové poruchy v odstupu 1-2 let od ukonãení intenzivní terapie byl u 6 dûtí klasick˘mi metodami (test s insu-

linovou hypoglykémií) potvrzen nedostatek rÛstového hormonu a 5 z nich je léãeno substituãními dávkami rÛstového hormonu.

U zb˘vajících dûtí nelze vylouãit neurosekretorní dysfunkci rÛstového hormonu nebo poruchu rÛstu vlivem intenzivní chemote-

rapie nebo konkomitantní chemo- a radioterapie, která mÛÏe zesilovat rÛstovou poruchu bez ohledu na dosud zachovalou sekre-

ci rÛstového hormonu.

5 dûtí má sníÏenou funkci ‰títné Ïlázy, souãasné vy‰etfiovací moÏnosti nám v‰ak neumoÏÀují pfiesnûj‰í rozli‰ení poruchy cent-

rální od periferní následkem radioterapie kraniospinální osy. Poruchy nástupu puberty (pfiedãasná) jsme ve skupinû medulobla-

stomÛ nezachytili vzhledem k vûkovému sloÏení souboru, stejnû jako se dosud neprojevil nedostak gonadotropinÛ nebo centrál-

ní hypokortisolismus. Deficity tûchto hormonÛ se obyãejnû objevují s odstupem 5-l0 let po radioterapii.

Závûr
Nedostateãnou sekreci hypofyzárních hormonÛ neoãekáváme jen u pacientÛ s stfiedoãárov˘m tumorem mozku, ale i u paci-

entÛ po léãbû nádorÛ mozku nepituitární oblasti a nádorÛ v oblasti hlavy. Aktivním vyhledáváním hormonálních poruch a zave-

dením substituãní terapie mÛÏeme pfiedcházet klinick˘m potíÏím rizikov˘ch pacientÛ a v pfiípadû dûtí i pfiedcházet trvalému po‰ko-

zení.

Literatura

1. Gleeson HK, Shalet SM: The impact of cancer therapy on the endocrine system in survivor of the childood brain tumours,

Endocrine Rel Cancer, 2004, 11, p. 589-602

2. Schmiedgelow M et al, Cranial radiotherapy od chidhood brain tumours: growth hormone deficiency and its relation to the

biological effective dose of irradiaion in large population based study, Clinical Endocrinology, 2000, 53, p.191- 197

3. Ogilvy- Stuart A et al, Cranial irradiation and early puberty, J Clin Endocrinol Metab, 78, 1994, 6, p. 1282-1286

4. ·najderová M, Zemková D et al, Late sequelae of comprehensive antineoplastic therapy in children and adolescent with solid

extracranial tumours: Effect on growth, pubertal development and gonadal function, âas Lék ães, 136, 1997, 9, s, 276-278

Nádorová onemocnûní ãelistí u dûtí.
Machálka M., Broni‰ová D., Pavlovsk˘ Z.
Klinika ústní ãelistní a obliãejové chirurgie
Klinika dûtské onkologie
Patologick˘ ústav
Fakultní nemocnice Brno a Lékafiská fakulta Masarykovy univerzity v Brnû

Úvod
Nové poznatky o dynamice metabolick˘ch kostních procesÛ, moÏnosti zobrazovacích metod, laboratorní a genetická vy‰et-

fiení umoÏÀují pfiehodnotit stra‰í diagnostické kategorie poruch tvorby a vyzrávání sloÏek kostní hmoty, zánûtliv˘ch a nádoro-

v˘ch zmûn vãetnû moÏností jejich léãení v mezioborové spolupráci.

Pfii léãbû nádorov˘ch onemocnûní u dûtí fiídí léãbu onkolog, podle stanoveného protokolu. Úlohou ãelistního chirurga je zaji-

stit odbûr reprezentativního materiálu k histologick˘m, cytogenetick˘m a molekulárnû genetick˘m vy‰etfiením se snahou maxi-

málnû zkrátit dobu od biopsie ke stanovení adekvátní diagnózy a zahájení pfiíslu‰né léãby dle individuální míry rizika. Radikál-

ní odstranûní nádoru po neoadjuvantní léãbû je v rukou zku‰eného ãelistního chirurga.

Nejãastûji v postiÏení ãelistí nádorem pfiichází k fie‰ení EwingÛv sarkom, histiocytóza, fibrosarkomy nebo rhabdomyosarko-

my.

Vlastní pozorování
Demonstrujeme prÛbûh onemocnûní Ewingov˘m sarkomem u dvou hochÛ ve vûku 9 let a v kosti ãelisti vzácnou Rosai-Dorf-

manovou chorobou.

V prvním pfiípadû byly od poãátku patologické zmûny kosti úhlu a vûtve dolní ãelisti vpravo. Zobrazovacími metodami byl

ohraniãen˘ rostoucí tumor prokázán. Histologické probatorní vy‰etfiení urãilo EwingÛv sarkom s pfiítomnou typickou cytogene-

tickou pfiestavbou a expresí fuzního genu EWS/FLI1. Na základû vstupního vy‰etfiení onemocnûní hodnoceno jako lokalizova-
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né, objem < 200 ml, kl.st. IIB. Byla zahájena léãba dle protokolu EURO E.W.I.N.G. 99: Pfie‰etfiení po 2 blocích neoadjuvantní

léãby prokázalo pouze ãásteãnou odpovûì, proto zmûna terapie – 3.blok stimulaãní, následnû separace periferních kmenov˘ch

bunûk. Provedena resekce tûla, úhlu a vûtve s exartikulací na dolní ãelisti, operace hodnocena jako marginální. Pfie‰etfiení po 3

blocích chemoterapie prokazuje stacionární stav, proto podána chemoterapie 2. linie (2 bloky VCR + Irinotecan), dosaÏeno vel-

mi dobré léãebné odpovûdi. Následnû léãba pokraãuje konsolidací podáním vysokodávkované CHT s pfievodem periferních kme-

nov˘ch bunûk. Pfie‰etfiení po ukonãení léãby prokazuje 1. kompletní remisi. Nyní 13 mûsícÛ po ukonãení léãby – trvá kompletní

remise. Kostní defekt nebyl v dal‰ím prÛbûhu léãby nahrazován. T.ã. Ïije hoch s matkou v Anglii a pfiipravuje se na autotrans-

plantaci kosti do defektu dolní ãelisti.

Ve druhém pfiípadû u stejnû starého hocha se jednalo o extraskletální formu Ewnigova sarkomu. Z mûkk˘ch tkání paraose-

oálnû u úhlu dolní ãelisti jen s nasednutím na periost byl odstranûn ohraniãen˘ tumor. Operace hodnocena jako marginální, one-

mocnûní lokalizováno, objem < 200 ml, kl.st.IIA. Léãba podle protokolu Euro-E.W.I.N.G. 99 – pfie‰etfiení po 6 blocích chemo-

terapie – dosaÏeno 1. kompletní remise, bez nutnosti radikálního chirurgického zásahu do skeletu dolní ãelisti. Probatorní kost-

ní vy‰etfiení neprokázalo pfiítomnost choroby. Následnû 7 blokÛ VAI + radioterapie. Nyní 7 mûsícÛ po ukonãení léãby trvá 1.

kompletní remise.

Tfietím pfiípadem je onemocnûní ãelistí u 5-letého hocha, kter˘ prodûlal v 6 t˘dnech Ïivota absces v anální krajinû, ve 3 mûsí-

cích absces tlustého stfieva, abscesy kÛÏe po oãkování, mononukleózu, trpí ãast˘mi infekty d˘chacích cest, bez alergick˘ch pro-

jevÛ, sledován na imunologii pro opakovanou neutropenii a hypogamaglobulinemii.

V dutinû ústní zaãalo onemocnûní neprav˘m nádorem – epulidou v oblasti doãasné horní stoliãky, posléze po chirurgickém

odstranûní dal‰ích zubÛ, které jiÏ byly devitální, vyrÛstala granulaãní tkáÀ z extrakãních ran. U dolní ãelisti bylo perimandibu-

lárnû rozsáhlé prosáknutí mûkk˘ch tkání, hoch mûl teploty a v˘raznou bolestivost ãelisti. Stav dával v˘znamné podezfiení na akut-

ní osteomyelitidu. Byly provedeny extrakce v‰ech uvolnûn˘ch doãasn˘ch zubÛ, revize v tûle dolní ãelisti, kde ve frontálním

i postranním úseku vpravo byla nalezena ãetná loÏiska granulaãní aÏ tumorózní tkánû. Ta byla exkochleována a souãasnû se odstra-

nily neprofiezané zárodky stál˘ch zubÛ. Histologie nebyla jednoznaãná, proto se následnû provedly dal‰í odbûry v rÛzn˘ch ãás-

tech postiÏené kosti.

Rozpaky nad histologick˘mi nálezy po sobû následujících odbûrÛ: v imunoreakcích se S100 proteinem a CD1a buÀky vyka-

zují fokální (nûkde málo pfiesvûdãivou) plasmatickou positivitu, která diferenciálnû diagnosticky pfiipou‰tí dg. Langerhansovy

histiocyty, ze druhé biopsie – osteofibrosní dysplasie / ossifikující fibrom, ze tfietí biopsie pom˘‰leno na osteofibrosní dystrofii /

ossifikující fibrom ãelisti, dif. dg. desmoidní tumor. Po dal‰ích ãteních histologick˘ch preparátÛ na‰imi pfiedními patology byla

nalezena shoda s diagnózou Rosai-Dorfmanovy choroby – pfiítomna emeripoléza, CD1a negativita, S100 pozitivita, postiÏeny

jsou submandibulární uzliny, mandibula, os zygomaticum a P horní ãelist. Tato sinusová histiocytóza je v ãelisti nesmírnû vzác-

ná.

Od 20.11.06 zahájena léãba dle LCH III protokolu kombinací PND a Vinblastinu. Léãebná odpovûì byla v˘borná – vymize-

ní bolesti do 1 t˘dne, zmen‰ení otoku mûkk˘ch tkání, vymizení granulací, nové granulace se jiÏ netvofií. Pfie‰etfiení po 6 t˘dnech

léãby ukazuje znaãnou regresi nálezu. Vzhledem k rychlé reaktivaci nemoci pfii sníÏení intenzity léãby zmûna terapeutického plá-

nu na pokraãování v udrÏovací léãbû high risk ramenem – pulsy PND/VBL, perorálnû MTX a 6-merkaptopurin. Známky akut-

ního zánûtu v oblasti dolní ãelisti s elevací CRP a bolestivost kolísají ve zjevné závislosti na t˘denním podání VBL, proto modi-

fikace léãby na t˘denní podávaní VBL. Pfii rentgenové kontrole pfietrvávají na kosti zmûny odpovídající fibrózní dysplazii.

Závûr
Nádorová onemocnûní u dûtí s postiÏením kostí ãelistí vyÏadují po celou dobu léãby aktivní spolupráci onkologa s maxilofa-

ciálním chirurgem a dal‰ími odborníky k posouzení vhodnosti a moÏnosti chirurgického v˘konu, prÛbûÏnému sledování a násled-

nû k fie‰ení trval˘ch následkÛ.

Nasofaryngeální karcinom u dospívajících – zku‰enosti s léãbou 
na Klinice dûtské hematologie a onkologie FN Motol, Praha.
Nekolná M., Drahokoupilová E., Star˘ J.
FN Motol, Praha

Nasofaryngeální karcinom je vzácn˘m maligním nádorem pfiedstavujícím ménû neÏ 1% pediatrick˘ch malignit. Jeho inci-

dence v Evropû a severní Americe je 1:100 000, zatímco v Asii pfiedstavuje nejãastûj‰í zhoubné nádorové onemocnûní v oblasti

hlavy a krku s incidencí 15-50:100 000. Vûková distribuce onemocnûní je bimodální, dospívající a mladí dospûlí do 30 let pfied-

stavují pouze 10-15% v‰ech nemocn˘ch. V dûtském vûku pfiedstavuje nasofaryngeální karcinom nejãastûj‰í maligní nádorové

onemocnûní v oblasti respiraãního traktu. V etiologii a patogenezi onemocnûní se uplatÀuje infekce Epstein-Barrové virem (EBV),

pfiiãemÏ je tato asociace vyjádfiena pfiedev‰ím u dûtí. Klinicky v˘znamná je korelace titrÛ protilátek proti virovému kapsidovému

antigenu (VCA) ve tfiídû IgA, IgG s rozsahem onemocnûní i odpovûdí na léãbu. Histologicky se rozli‰ují tfii varianty onemocnû-

ní – diferencovan˘ dlaÏdicobunûãn˘ karcinom, nekeratinizující dlaÏdicobunûãn˘ karcinom a nediferencovan˘ karcinom, kter˘ je
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