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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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vzhledem k znaãné pfiímûsi lymfocytÛ oznaãován rovnûÏ jako lymfoepiteliom. Nasofaryngeální karcinom se klinicky manifes-

tuje zpravidla ztíÏenou nosní prÛchodností, protrahovanou r˘mou, ãasto je ale prvním pfiíznakem krãní lymfadenopatie pfii metas-

tatickém postiÏení spádov˘ch lymfatick˘ch uzlin. Základní léãebnou metodou je vzhledem k lokalizaci nádorového onemocnû-

ní radioterapie (60-70 Gy na oblast nosohltanu a pfiilehlé zadní ãásti nosní dutiny, maxilárního sinu, baze lební vãetnû sinus caver-

nosus a sphenoidalis, event. krãních lymfatick˘ch uzlin pfii jejich postiÏení). Chirurgick˘ v˘kon s v˘jimkou probatorní biopsie je

s ohledem na obtíÏn˘ operaãní pfiístup a ãasté ‰ífiení nádoru mimo oblast nosohltanu jiÏ v dobû diagnózy vhodn˘ pouze v pfiípa-

dû pfietrvávání operabilního rezidua po radioterapii. U pokroãil˘ch onemocnûní (stadium III a IV) je doporuãována chemotera-

pie s vyuÏitím kombinace cisplatiny, methotrexatu, bleomycinu a 5-flurouracilu. Celkové pûtileté pfieÏití pacientÛ s touto choro-

bou je udáváno kolem 50%. Mezi pozdní komplikace léãby, zejména radioterapie, patfií endokrinopatie (hypothyreoidismus, pan-

hypopituitarismus), ale rovnûÏ xerostomie a somatické zmûny (zkrácení klíãních kostí, atrofie mûkk˘ch tkání krku).

V následujícím sdûlení se vûnujeme na‰im zku‰enostem s léãbou adolescentních pacientÛ s tímto onemocnûním. V letech

1985-2005 jsme léãili na Klinice dûtské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol celkem 17 dospívajících s nasofa-

ryngeálním karcinomem, z toho bylo 12 chlapcÛ (71%) a 5 dívek (29%) s vûkov˘m prÛmûrem v dobû stanovení diagnózy 15,3 let

(median 15,6 let, rozmezí 13 – 18 let). Vstupním stagingem jsme u v‰ech pacientÛ prokázali jiÏ lokálnû pokroãilé nebo metasta-

tické onemocnûní – dle kritérií 4. edice AJCC systému bylo u 14 pacientÛ potvrzeno III. klinické stadium (82,4%), u tfií dospí-

vajících IV. stadium (17,6%). Ve dvou pfiípadech IV. stadia jsme prokázali vzdálené metastázy (plíce, mediastinum) a u jedno

pacienta jsme potvrdili intrakraniální propagaci primárního nádoru. V‰ichni pacienti byli léãeni kombinací radioterapie a che-

moterapie. Celková aplikovaná dávka radioterapie na oblast primárního loÏiska v nosohltanu byla 40-60Gy, na oblast postiÏe-

n˘ch krãních uzlin 40-50 Gy. U dvou pacientÛ jsme indikovali radioterapii na oblast mediastina v dávce 40Gy. Chemoterapeutic-

ké reÏimy se v prÛbûhu let mûnily – v letech 1985-1987 jsme dva pacienty léãili kombinací vinkristinu, bleomycinu, methotre-

xatu a cyklofosfamidu, v letech 1989-1993 jsme léãili sedm dospívajících reÏimem PVB (cisplatina, vinblastin, bleomycin).

V letech 1993-1995 byli dva pacienti léãeni chemoterapií BEP (bleomycin, etoposid, cisplatina) a v letech 1998-2005 bylo ‰est

nemocn˘ch léãeno kombinací methotrexatu, cisplatiny a 5-fluorouracilu. Kompletní remise (CR) onemocnûní dosáhlo iniciální

léãbou 12 pacientÛ (70,5%). U tfií pacientÛ III. stadia jsme zjistili progresi onemocnûní v prÛbûhu léãby, z toho jeden zemfiel

v dÛsledku generalizace onemocnûní do skeletu a plic, dva pacienti dosáhli dal‰í léãbou 2. kompletní remise onemocnûní. Dva

pacienti s onemocnûním IV. klinického stadia zemfieli na progresi onemocnûní s generalizací do skeletu, plic a jater. Relaps one-

mocnûní se vyskytl u ãtyfi dospívajících (23,5%), z toho tfii nemocní byli iniciálnû léãeni pro III. klinické stadium a jeden pro IV.

stadium. Z této skupiny jeden pacient s generalizací onemocnûní do skeletu zemfiel. Deset dospívajících Ïije v 1. kompletní remi-

si (58,8%), dva pacienti ve 2. kompletní remisi (11,8%) a jeden pacient ve 4. CR, ãtyfii pacienti zemfieli.

Léãebné v˘sledky u dospívajících s pokroãil˘m nasofaryngeálním karcinomem v na‰em souboru potvrzují vysokou úãinnost

multimodální léãby zahrnující radioterapii v kombinaci s neoadjuvantní chemoterapií, a jsou srovnatelné s v˘sledky zahraniã-

ních pracovi‰È.

Podpofieno v˘zkumn˘m zámûrem MZO 00064203

Sarkomy mûkk˘ch tkání u adolescentÛ.
Bajãiová V.1, Múdry P.1, Oltová A.2, ·tûrba J.1

1) Klinika Dûtské onkologie LF MU a FN Brno
2) Oddûlení lékafiské genetiky, FN Brno

Sarkomy mûkk˘ch tkání jsou nádory, které se vyskytují ve v‰ech vûkov˘ch skupinách od nejmlad‰ích dûtí aÏ po pokroãil˘

vûk. U dûtí tvofií kolem 8% ze v‰ech nádorov˘ch onemocnûní. Nejãastûj‰ím a typick˘m pro dûtsk˘ vûk je rhabdomyosarkom,

kter˘ reprezentuje 55 aÏ 60% v‰ech dûtsk˘ch sarkomÛ mûkk˘ch tkání. Tzv. non-rhabdomyomatozní sarkomy tvofií necelé 3%

dûtsk˘ch nádorÛ.

Následující vûková kategorie adolescentÛ, definovaná vûkem 15 – 19 let, je v‰ak z hlediska mûkkotkáÀov˘ch nádorÛ napros-

to odli‰ná, a to nejenom od dûtí, ale li‰í se spektrem histologick˘ch typÛ, léãbou a jejími v˘sledky i od sarkomÛ dospûlého a star-

‰ího vûku. Pfievahu mají non-rhabdomyomatozní sarkomy a sarkomy tzv adultního typu, které tvofií heterogenní skupinu se ‰iro-

kou ‰kálou histologick˘ch podtypÛ rozdílného pÛvodu a biologie. Distribuce jednotliv˘ch typÛ sarkomÛ mûkk˘ch tkání varíruje

s vûkem. Graf ã. 1
Kromû odli‰ného zastoupení jednotliv˘ch typÛ sarkomÛ jsou rozdíly i v epidemiologii této skupiny nádorÛ. V USA je roãnû

diagnostikováno pfiibliÏnû 1800 mlad˘ch lidí ve vûku 15 aÏ 19 let se sarkomem mûkk˘ch tkání. V âeské republice má incidence

ve stejné vûkové kategorii stoupající tendenci, podle údajÛ UZIS z roku 2002 byla incidence v dané vûkové kategorii

0,6–0,8 :100 000. Pfii poãtu 665 282 mlad˘ch lidí ve vûku 15 – 19 let v roce 2002 lze pfiedpokládat, Ïe je roãnû v âeské republi-

ce diagnostikováno kolem 8 – 10 mlad˘ch lidí se sarkomem. Ov‰em tato ãísla jsou zkreslená nedostateãn˘mi a neúpln˘mi onko-

logick˘mi hlá‰eními do centrální databáze národního onkologického registru. Na základû poãtu pacientÛ léãen˘ch na Klinice dût-

ské onkologie FN Brno lze interpolovat, Ïe reálné ãísla incidence adolescentÛ se sarkomem mûkk˘cb tkání jsou vy‰‰í a dosahu-

jí poãtu pfiibliÏnû 50 pfiípadÛ roãnû.
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