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Souãasná medicína nás stále staví pfied nové úkoly. VzrÛstající poãet vyléãen˘ch jedincÛ, ktefií byli léãeni v dûtství pro zhoub-

n˘ nádor pfiiná‰í nové problémy. V souãasné dobû je v USA jeden z tisíce dvacetilet˘ch vyléãen˘ z dûtského nádoru (Schwartz,

1999). Vyvíjející se dûtsk˘ organismus je léãbou, která je stále úspû‰nûj‰í ale i intenzivnûj‰í, snadno po‰kozen a proto stoupá

poãet pozdních komplikací. Témûfi polovina osob vyléãen˘ch v dûtství ze zhoubn˘ch nádorÛ má nejménû jeden závaÏnûj‰í pozd-

ní následek (Oeffinger a kol, 2004).

V souãasnosti je vûnována velká pozornost vztahu mezi poruchami imunity a nádory. Literární údaje i na‰e v˘sledky ukazu-

jí, Ïe u vût‰iny pacientÛ se solidními nádory neb˘vá v dobû pfied zahájením protinádorové léãby porucha humorální ani bunûãné

imunity pfiíli‰ ãastá (Lissoni a kol, 1990; Eckschlager, 1995). V‰echny tfii hlavní modality uÏívané v léãbû nádorÛ (operaãní léã-

ba, aktinoterapie a chemoterapie) pÛsobí na imunitu negativnû. Nejvíce se na vzniku sekundárních defektÛ imunity podílí che-

moterapie, protoÏe v‰echna cytostatika mají imunosupresivní a myelotoxick˘ úãinek. Zmûny imunity po nekomplikované ope-

raci vût‰inou neb˘vají závaÏné a brzy se spontánnû upraví. Pfii aktinoterapii závisí stupeÀ imunosuprese a hematotoxicity hlavnû

na rozsahu a lokalizaci ozafiovaného pole. Pfii protinádorové léãbû je nejvíce postiÏena nespecifická imunita (sníÏen˘ poãet poly-

morfonukleárÛ) a specifická bunûãná imunita (pokles poãtu lymfocytÛ zvlá‰tû CD4+ a B-lymfocytÛ). Imunita humorální je posti-

Ïena ménû, protoÏe protilátky pfietrvávají relativnû dlouho, omezena je v‰ak tvorba protilátek proti nov˘m antigenÛm.

Na rozdíl od pomûrnû bohat˘ch znalostí o akutních následcích protinádorové léãby na imunitu a krevní obraz je pfiekvapivû

malé mnoÏství údajÛ o jejich pfietrvávání po ukonãení léãby. Proto jsme se zab˘vali zmûnami krevního obrazu a imunity u osob,

které byly v dûtství léãeny /dále jen vyléãení/ pro zhoubné nádory.

Cíl studie
Zjistit v˘skyt zmûn krevního obrazu, lymfocytárních subpopulací a hladin imunoglobulinÛ u skupin osob léãen˘ch v dûtství

pro Hodgkinovu chorobu a pro nefroblastom.

Metoda
U 229 osob vyléãen˘ch z Hodgkinovy choroby (Ïádn˘ z nich nebyl po splenektomii) 122 vyléãen˘ch z nefroblastomu (nejmé-

nû 5 let po ukonãení terapie, beze známky recidivy a bez infekce v dobû vy‰etfiení). Jako kontrolu jsme pouÏili skupinu dárcÛ

krve. Sérové hladiny IgG, IgA a IgM jsme vy‰etfiovali imunoturbidimetricky (analyzátor ADVIA 1650). Zastoupení lymfocytár-

ních subpopulací: CD3+ (celkové T lymfocyty), CD4+ (pomahaãské T lymfocyty), CD8+ (cytotoxické a supresorové T lymfo-

cyty), CD19+ (celkové B lymfocyty) a CD3-CD16+CD56+ (NK buÀky); jsme zji‰Èovali prÛtokov˘m cytometrem (protilátky

Immunotech, cytometr FACSCalibur).

V̆ sledky jsme srovnávali s referenãními hodnotami a korelovali s anamnestick˘mi údaji o prÛbûhu nádorového onemocnû-

ní. Numerická data jsme vyjadfiovali jako aritmetick˘ prÛmûr a smûrodatnou odchylku a rozdíly mezi jednotliv˘mi skupinami

jsme posuzovali Stdentov˘m t-testem. K hodnocení rozdílÛ mezi kvalitativními kategoriemi jsme pouÏili test chi kvadrát jako

kontingenãní tabulku 2x2. Korelaci mezi parametry jsme hodnotili neparametrick˘m Spearmanov˘m koeficientem. Ke statistic-

kému hodnocení jsme pouÏili sftware SPSS verze 10.1.

V˘sledky
Zmûny sledovan˘ch parametrÛ u vyléãen˘ch z nefroblastomu i Hodgkinovy choroby uvádí tabulka. U vyléãen˘ch z nefrob-

lastomu nebylo sníÏení hladin imunoglobulinÛ, leukocytÛ, lymfocytÛ, granulocytÛ, zastoupení celkov˘ch T lymfocytÛ a CD4+

lymfocytÛ ãasté a zastoupení NK bunûk nebylo sníÏené ani u jednoho vyléãeného. Nejãastûj‰ími zmûnami u vyléãen˘ch z nefrob-

lastomu bylo sníÏené zastoupení CD8+ lymfocytÛ, zv˘‰ené zastoupení NK bunûk a B lymfocytÛ a sníÏení hemoglobinu. U vylé-

ãen˘ch z Hodgkinovy choroby byla nejãastûj‰í zmûnou sníÏení hemoglobinu, sníÏení pomûru CD4/CD8, sníÏení zastoupení CD3+

a CD4+ lymfocytÛ a zv˘‰ené zastoupení NK bunûk. U vyléãen˘ch z Hodgkinovy choroby mûlo 38 % sníÏen˘ pomûr CD4/CD8

a/nebo zastoupení CD3+ lymfocytÛ zatímco u vyléãen˘ch z nefroblastomu to bylo pouze 14,8 %.

Jedin˘mi v˘znamn˘mi vztahy mezi sledovan˘mi parametry a prÛbûhem onemocnûní bylo ãastûji sníÏené zastoupení CD4+

lymfocytÛ u vyléãen˘ch z relapsu nefroblastomu a niÏ‰í hladiny IgA u vyléãen˘ch z nefroblastomu po radioterapii. U vyléãen˘ch

z nefroblastomu nebyly Ïádné zmûny provázeny zmûnami kvality Ïivota, u vyléãen˘ch z Hodgkinovy choroby bylo sníÏení pro-

porce CD3+ a CD4+ lymfocytÛ provázeno opakovan˘mi infekcemi.

U tfií vy‰etfien˘ch po ukonãení terapie pro Hodgkinovu chorobu vznikla sekundární malignita a u jednoho pozdní recidiva.

U osob po ukonãení terapie pro nefroblastom se po imunologickém vy‰etfiení sekundární malignita ani pozdní recidiva nevy-
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skytly. U v‰ech pacientÛ se sekundární malignitou i pozdní recidivou byla nalezena nûjaká porucha bunûãné imunity (sníÏen˘

pomûr CD4/CD8 nebo sníÏení celkov˘ch T lymfocyrtÛ).

Tab. 1

V̆ sledky krevního obrazu 

a imunologického vy‰etfiení

Diskuze
To, Ïe u osob vyléãen˘ch z nefroblastomu se poruchy imunity vyskytovaly ménû ãasto neÏ u vyléãen˘ch z Hodgkinovy cho-

roby, nasvûdãuje tomu, Ïe poruchy bunûãné imunity nalezené po ukonãení léãby po terapii pro Hodgkinovu chorobu jsou patrnû

podmínûny spí‰e vlastním onemocnûním ãi genetickou predispozicí neÏ terapií. Prokázali jsme, Ïe zmûny imunity nacházené

u pacientÛ s Hodgkinovou chorobou pfietrvávají u fiady z nich i po vyléãen˘ch. Na‰e v˘sledky naznaãují vztah poruch bunûãné

imunity k opakovan˘m infekcím a moÏná dokonce i ke vzniku sekundárních malignit.

Pfiekvapiv˘m nálezem bylo ãasté sníÏení hemoglobinu, které u vyléãen˘ch z Hodgkinovy choroby dosahovalo 80 % a z nefrob-

lastomu 40 %. Ve vût‰inû pfiípadÛ se jednalo o sníÏení normochromní, které bylo pouze hraniãní (nad 100g/l u Ïen a nad 120

g/l u muÏÛ) a které nemûlo klinické pfiíznaky. Na rozdíl od stavu po transplataci hematopoetick˘ch progenitorov˘ch bunûk jsou

zmûny krevního obrazu u vyléãen˘ch ze zhoubn˘ch nádorÛ za pouÏití konvenãních dávek chemoterapie, pokud je nám známo,

v literatufie popsány pouze v jedné polské publikaci (Pawlicki).

Závûry
Lze shrnout, Ïe vyléãení z Hodgkinovy choroby, ale ne z nefroblastomu mají ãasto sníÏené zastoupení nûkter˘ch lymfocy-

tárních subpopulací (CD3+ a CD4+).
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Nefroblastom Hodgkinova ch.
PrÛm S.d. % sníÏ % zv˘‰. PrÛm S.d. % sníÏ % zv˘‰.

Leukocyty x109/ l 6,50 1,58 3,28 2,46 9,8 4,44 3,5 35,7

Lymfocyty x109/ l 2,07 0,6 1,74 1,74 2,14 1,17 10,6 11,4

Granulocyty x109/ l 3,72 1,27 10,43 2,46 6,68 3,62 6,7 38,8

Hemoglobin g/dl 14,4 1,31 41,74 0 12,81 1,5 80,8 0

CD3 67,14 8,36 9,84 2,46 62,10 9,10 18,8 1,7

CD3-CD16+CD56+ 11,20 6,71 0 38,52 13,74 6,93 2,2 13,2

CD4 39,29 7,44 3,28 1,64 33,65 6,93 13,6 0

CD8 25,63 5,63 15,57 0 29,82 7,73 2,6 5,7

CD20 13,78 4,36 0,82 38,52 14,78 5,28 1,8 15,3

CD4/CD8 1,63 0,55 4,92 2,46 1,23 0,46 26,2 0,9

IgG 11,45 2,22 1,01 3,03 12,21 2,38 1,4 12,8

IgA 1,83 0,72 4,04 3,03 2,15 0,83 3,2 5,0

IgM 1,08 0,47 4,92 4,92 1,25 0,54 2,7 11,9


