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15.KONFERENCE DùTSK¯CH HEMATOLOGÒ
A ONKOLOGÒ âR A SR

HOROVÁ H., NOVOTN¯ T.

15TH CONFERENCE OF PEDIATRIC HEMATOLOGISTS
AND ONCOLOGISTS OF THE CZECH REPUBLIC AND
THE SLOVAK REPUBLIC

Ve dnech 4. aÏ 6. listopadu 2005 probûhla v pfiíjemném
prostfiedí hotelu Gomel v âesk˘ch Budûjovicích 15. konfe-
rence dûtsk˘ch hematologÛ a onkologÛ âR a SR. 
Program konference byl rozdûlen do nûkolika sekcí. Páteãní
program se zab˘val problémy hematologie a podpÛrné péãe
v dûtské onkologii. Sobotní program byl pak vûnován leuké-
miím a nádorÛm CNS. V nedûli byla konference zakonãena
pfiedná‰kami na téma maligních lymfomÛ a hemostázy.
Vyzvaná pfiedná‰ka prof. Erica Bouffeta zaznûla na téma The sta-
te of the art management of CNS tumors in children. Zhodnotil vní
dosavadní poznatky z klinick˘ch studií léãby mozkov˘ch nádorÛ
u dûtí. I pfies ve‰ker˘ pokrok v léãbû jsou nûkdy léãebné v˘sledky
nepfiíznivé. Vléãbû se uplatÀuje kombinace v‰ech léãebn˘ch moda-
lit - chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Rozsah chirurgické
resekce je dÛleÏit˘m prognostick˘m faktorem v pfiípadû diagnózy
meduloblastomu, ependymomu alow- ihigh-grade gliomÛ. Pfiesto
fiada tumorÛ mozku zÛstává chirurgicky nefie‰itelná. 
Nezastupitelná je i role radioterapie v léãbû mozkov˘ch tumorÛ .
Byl prokázán její v˘znam na celkovou prognózu onemocnûní vindi-
kace pooperaãní, ale i v léãbû s kurativním zámûrem. V souãasné
dobû je vpopfiedí snaha osníÏení radiaãní zátûÏe apozdního po‰ko-
zení zdrav˘ch tkání. Jednou z moÏností sníÏení radiaãní toxicity je
konformní radioterapie, IMRT, plánování pomocí dal‰ích zobra-
zovacích metod (MR, PET) a také stereotaktická radioterapie. 
Prokazateln˘ v˘znam radioterapie je v léãbû meduloblastomu.
Není v‰ak dosud jasné, jestli hyperfrakcionaãní reÏimy jsou
úãinnûj‰í neÏ standardní a také pfiesné stanovení indikací
ozafiování kraniospinální osy. DÛleÏité je v‰ak zji‰tûní, Ïe
redukce trvání terapie je v˘znamn˘m prognostick˘m fakto-
rem. V pfiípadû high-grade gliomÛ je prokázán v˘znam poo-
peraãní radioterapie, u low-grade gliomÛ je dÛleÏit˘m pro-
gnostick˘ faktorem pouze chirurgická léãba. Role adjuvantní
chemoterapie nebo radioterapie je dosud nejasná. 
Velmi ‰patnou prognózu mají nádory mozkového kmene. Jde
o inoperabilní tumory a v léãbû se pouÏívá radioterapie. Pro pfií-
nos chemoterapie existuje jen málo studií. V˘znam chemotera-
pie v léãba mozkov˘ch nádorÛ je limitován neprÛchodností cyto-
statik pfies hematoencefalickou bariéru. Nyní probíhají studie
s konkomitantní chemoradioterapií s temodozolomidem násle-
dované autologní transplantací kmenov˘ch bunûk s povzbuzu-
jícími v˘sledky. Své zku‰enosti s léãbou podle tohoto protoko-
lu vystoupili dût‰tí onkologové z FN Motol i FDN Brno.
MoÏnosti vyuÏití nov˘ch diagnostick˘ch metod v radioterapeutic-
ké praxi ukázala pfiedná‰ka dr. Novotného zMOÚ na téma Biologi-
ck˘ cílov˘ objem vradioterapii lymfomÛ. Na na‰em oddûlení pou-
Ïíváme pozitronovou emisní tomografii k plánování radioterapie
od poloviny roku 2004. V pfiípadû dûtsk˘ch pacientÛ s maligními
lymfomy jsme toto vy‰etfiení zatím vyuÏili pouze u ãtyfi pacientÛ.
PouÏití fúze CT a PET vy‰etfiení nám umoÏÀuje lépe stanovit cílo-
v˘ objem, eskalaci dávky v nádoru a také vût‰í ‰etfiení zdrav˘ch
tkání. Zobrazení metabolick˘ch tkání pomocí pozitronové emis-
ní tomografie umoÏní zvolení optimální ozafiovací techniky azabrá-
ní tak moÏnému poddávkování nebo overtreatmentu.
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33. KONGRES ISOBM

NEKULOVÁ M.

MOU BRNO

THE XXXIII MEETING OF THE INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR ONCODEVELOPMENTAL 
BIOLOGY AND MEDICINE (ISOBM)

Ve dnech 24. - 28. záfií 2005 se konal 33. kongres ISOBM
(International Society for Oncodevelopmental Biology and
Medicine) - Cancer Research, Tumor Markers, Clinical Onco-
logy - v Ixii na ostrovû Rhodos, kterého jsem se spolu s dal‰í-
mi 15 kolegynûmi a kolegy z âR mûla moÏnost úãastnit.
Pfiedná‰kové bloky byly vûnovány jednotliv˘m onkologick˘m
topikám a problematice vy‰etfiování nádorov˘ch markerÛ.
Jako nové markery byly uvedeny: kalikreiny (E. Diamandis
- Kanada, a V. Barak - Israel), heparanasa (Vlodavsky I, Isra-
el), matrilysin ( Imai K., Japonsko) a receptory AFP ( Moro
M., Kanada), SMR (soluble mesothelin-related proteins) pro
diagnózu a monitorování mesotheliomu.
Kalikreiny patfií do rodiny hormonálnû regulovan˘ch serino-
v˘ch proteáz, jejichÏ funkce není je‰tû zcela známá. Jsou expri-
movány zejména tkánûmi hormonálnû závisl˘mi (mamma,
ovarium, prostata, varle). Pfiedpokládá se úloha alespoÀ nûkte-
r˘ch z nich v procesech koagulace, fibrinol˘zy, digesce, ale
i regenerace a remodelace extracelulární matrix ( ECM) i recep-
torové aktivace. Porucha regulace kalikreinÛ se objevuje
u mnoha typÛ nádorÛ, zvlá‰tû u karcinomÛ vajeãníkÛ. Nesou
diagnostickou i prognostickou informaci. Exprese kalikreinÛ
hKLK 6 a 10 u ca ovaria je spojována s agresivitou tumoru
i terapeutickou odpovûdí
I na‰e pracovi‰te se podílí na této mezinárodní studii.
Proteoglykan heparan-sulfát má klíãovou roli v extracelulár-
ní matrix (ECM). Heparanasa je preferenãnû exprimována
u rÛzn˘ch lidsk˘ch nádorÛ (od karcinomu pankreatu aÏ k medu-
loblastomu) a její overexprese odpovídá invazivitû fenotypu.
PÛsobí uvolÀování angiogenetick˘ch faktorÛ z ECM a zvy‰u-
je metastatick˘ potenciál, redukuje pooperaãní pfieÏívání. Je
slibn˘m terãem vyvíjen˘ch antikancerogenních látek.
Matrilysin (MMP-7) je metaloproteinasa, která pÛsobí pfii
degradaci ECM, invasi i progresi tumoru. Souãasné studie se
zamûfiují zejména na ovlivnûní terapeutického efektu u karci-
nomu prsu. 
PÛsobí bûhem rÛzn˘ch fází maligní transformace, ovlivÀuje
E- cadherin, adhesivní procesy, integriny. 
Receptor pro AFP (RECAF) slouÏí ke vná‰ení mastn˘ch kyse-
lin a jin˘ch molekul do fetálních bunûk vût‰iny tkání. Není
exprimován normální tkání, ale aÏ nádorovou tkání. Je stano-
viteln˘ pomocí RIA metod ve tkáni ca prsu (sensitivita 93%),
ovaria (96%), plic (94%), Ïaludku (90%), prostaty (88%), ãíp-
ku (86%), lymfomu i melanomu (80%) a u mnoha dal‰ích
malignit.
SMR (soluble mesothelin-related proteins) je nov˘m marke-
rem pro mesotheliom, tumor, kter˘ dfiíve nemûl Ïádn˘ vhod-
n˘ marker (sensitivita 50-70%) a je testován i u ovariálního
karcinomu. Tento marker vyvinula firma CISBIO pod názvem
Mesomark.
Pro karcinom prsu byly testovány - sekretoglobiny (Duffy,
Irsko), nízkomolekulární proteiny mammaglobin A (MGA)
a mammaglobin B (MGB) a lipofilin B (LPB). MGA a LPB
by mohly b˘t vhodn˘mi nov˘mi markery. Doporuãen˘mi mar-
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