Detská onkológia

ZVLÁŠTNOSTI NÁDOROV U DETÍ
• Sú zriedkavé:

• Diagnostika:

• Druhé miesto príčin smrti u detí
• Histológia:

• Dobrá citlivosť na chemoterapiu:

• 1% zo všetkých ochorení detského veku
• 1% zo všetkých nádorov v populácii

•
•
•
•

• rýchla
• šetrná
• Komplexná

• Prognóza: vylieči sa okolo 80% detí
• mezodermálne – sarkómy
• Problém: neskoré následky choroby,
• ektodermálne – nádory CNS, neuroblastómy
liečby
• endodermálne – karcinómy - zriedka

Rýchly rast
Diseminácia
Krehkosť
Príznaky:

• celkové, nešpecifické príznaky
• miestne príznaky – neskoro

• Prevencia zvyčajne nie je možná

PRÍČINY MALIGNÍT
Chemické kancerogény
Ionizujúce žiarenie
Vírusy: EBV- Burkittov lymfóm, nazofaryngeálny Ca
hepatitída B – hepatocelulárny Ca
papilomavírusy – Ca hrdla maternice
Vrodené, dedičné choroby
Najčastejšie: súčasne vonkajšie a vnútorné faktory
U detí: zväčša príčina neznáma
zvýšené riziko – rýchle proliferujúce tkanivá (ALL, OS)

DIAGNOSTIKA NÁDOROV
• Anamnéza
• Fyzikálne vyšetrenie
• Laboratórne vyšetrenia: KO, kostná dreň (aspirácia,
trepanobiopsia), biochemické, nádorové markery (NSE, AFP,
betaHCG, LDH, TK, beta2m...), prietoková cytometria,
cytogenetika, molekulová genetika
• Zobrazovacie vyšetrenia: primárny nádor, metastázy
•
•
•
•

USG, rtg hrudníka, kostí
CT / NMR (hrudník, brucho, CNS, končatiny, kosti)
Izotopové vyšetrenia (Tc gamagrafia kostí, MIBG...)
PET

• Histologické vyšetrenie nádora

PRÍČINY NESKOREJ DIAGNOSTIKY NÁDOROV
Lekári:
•
•
•
•
•
•

nedostatočné vedomosti a skúsenosti
zlé zhodnotenie príznakov a ťažkostí
povrchné vyšetrenie
uprednostnenie druhoradého nálezu
chybná interpretácia vyšetrenia
neoprávnený odklad príslušného
vyšetrenia
• chybné zaradenie vyšetrení
• chybná alebo oneskorená
interpretácia výsledkov vyšetrení

Rodičia a staršie deti
(zriedkavejšie):
•
•
•
•
•
•

nepozornosť
nedbalosť
odkladanie návštevy u lekára
nevedomosť
disimulácia, obavy z pravdy
nerešpektovanie ordinovaných vyšetrení a
navrhnutej liečby

Nádory, ktoré rýchlo rastú, sa môžu zistiť v
pokročilom štádiu aj pri správnom
postupe!

NAJČASTEJŠIE ÚVODNÉ PRÍZNAKY MALIGNITY
Dospelí: opakované horúčky, pokles hmotnosti, pretrvávajúci
kašeľ, hnačky, krv v stolici, zatvrdnutie v prsníku

Deti: horúčka, bledosť, krvácanie do kože a slizníc, bolesti kostí,

zväčšenie lymfatických uzlín, hmatný nádor a zväčšovanie
brucha, poruchy zraku a neurologické príznaky

Kedy myslieť na nádorovú chorobu: Pretrvávanie

príznakov, ktoré sa stupňujú, nedajú sa vysvetliť inou známou
príčinou a nereagujú na primeranú liečbu zvyšuje podozrenie na
malignitu a vyžaduje rýchle a komplexné odborné vyšetrenie.

DIFERENCIÁLNA DIAGNÓZA MALIGNÍT U DETÍ
Príznak

Nemalígna choroba

Malígna choroba

prechodná pri infekcii

dlhodobá / opakovaná, nereaguje na liečbu, neznámy pôvod, ďalšie
príznaky (leukémia, HD, ALCL...),

častý sprievodný príznak bežných detských chorôb

intenzívna / rekurentná bolesť, budí zo spánku, v 95% sú aj iné
neurologické príznaky podľa miesta tumoru, obštrukcie likvorových
ciest (nádory mozgu)

miestna alebo celková infekcia, autoimúnna,
metabolická choroba, liekové, tézaurizmóza,...

rôzne rýchly rast, šírenie do ďalších LU, pakety, nebolestivé,
elastické, voči spodine nepohyblivé (leukémie, lymfómy, metastázy
solídnych nádorov)

bolesť kostí a kĺbov

úrazy, zápaly, reumatoidná artritída

na začiatku lokálna, intermitentná v 80%, neskôr trvalá, ťažká, budí
zo spánku, prerastajúci tumor do mäkkých častí; pri leukémii/
metastázach difúzna, mnohopočetná (nádory kostí, leukémia,
metastázy NBL, SMT)

masa v bruchu

hydronefróza, polycystické obličky, splenomegalia,
tézaurizmózy, mezenterická cysta, intususcepcia,
vrchol incidencie v 1.- 5. roku, spočiatku bez príznakov, rôzne rýchly
lymfoidná hyperplázia, mekónium, vrodené
rast, hmatateľná masa, zväčšenie brucha, príznaky podľa lokalizácie,
anomálie UGT, GIT, obštrukcia mechúra, cysta ovária, neskôr systémové... (nádory pečene, obličiek, NBL, SMT, lymfóm)
zápaly, gravidita...

zmeny v krvnom obraze

cytopénie – útlm kostnej drene; leukocytóza pri
infekcii; trombocytóza – infekcie, zápaly

rôzny počet krviniek, zmeny v diferenciálnom rozpočte, blasty
(leukémie, lymfómy)

trombocytopénie, koagulopatie (vrodené, získané)

pokles počtu trombocytov,
(leukémie)

horúčka
bolesti hlavy, ranné vracanie
zväčšenie lymfatických uzlín*
(krčné, axilárne ˃ 1 cm, inguinálne ˃
1,5 cm, epitrochleárna ˃ 0,5 cm)

krvácanie

aktivácia koagulácie

LIEČBA MALIGNÍT U DETÍ
•
•
•
•

Operácia (primárna, odložená, second look, biopsia)
Chemoterapia (jednotná podľa medzinárodných protokolov)
Rádioterapia
Transplantácia kmeňových krvotvorných buniek (alogénna,
autológna)
• Diferenciačná (retinoidy), monoklonové protilátky,
antiangiogénna...

DLHODOBÉ NÁSLEDKY LIEČBY DETSKÝCH MALÍGNYCH
CHORÔB
• Zatiaľ čo pred päťdesiatimi rokmi prežilo iba
50% pacientov s rakovinou v detskom veku
päť rokov po diagnóze, súčasný podiel je
teraz v krajinách s vysokými príjmami 80%.
• Rozsiahle prehľady svedčia o tom, že okolo
60% prežívajúcich má najmenej jeden
chronický problém a 30% má vážne následky
z liečby.
• Môžu byť spôsobené:
a) chirurgickým výkonom,
b) rádioterapiou,
c) chemoterapiou.
Chirurgický výkon môže byť mutilujúci, rádio- a
chemoterapia vedú k poškodeniu tkanív.

NAJČASTEJŠIE SOLÍDNE NÁDORY V
DETSKOM VEKU

NÁDORY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
všeob. charakteristika, epidemiológia
• najčastejšie solídne nádory detského veku
• 2. najčastejšie onkologické ochorenie detí (po leukémiách)
– cca 25% podiel na detských malignitách
• najčastejšia príčina smrti detí s malignitou
• spojené vysokou morbiditou – neskoré následky samotného ochorenia/liečby (neurologický,
kognitívny deficit, endokrinologické poruchy)
• vrchol výskytu: do 5. roka života 1/3 prípadov, ¾ do 10. roka života

NÁDORY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
etiológia, rozdelenie
ETIOLÓGIA:
• neznáma – väčšina prípadov → prevencia nemožná
• hereditárne syndrómy spojené s predispozíciou k TU CNS – menej ako 5% prípadov
neurofibromatóza (gliómy n.II)
• environmentálne faktory – toxické látky, žiarenie (po onkologickej liečbe - nádor CNS ako sekundárna
malignita)
HETEROGÉNNA SKUPINA OCHORENÍ:
- rôzny histologický pôvod
- rôzne biologické správanie (benígne/malígne nádory)
- rôzna lokalizácia )
→ tieto faktory ovplyvňujú: vek manifestácie, klinický prejav, prognózu pacienta

NÁDORY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
rozdelenie
• klasifikácia je značne komplikovaná 
HETEROGÉNNA SKUPINA OCHORENÍ:
- rôzny histologický pôvod
- rôzne biologické správanie (benígne/malígne nádory)
- rôzna lokalizácia
→ tieto faktory ovplyvňujú: vek manifestácie, kliniku, prognózu

NÁDORY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
rozdelenie
PODĽA LOKALIZÁCIE
• infratentoriálne (60%): cerebellum, mozgový kmeň, 4. komora
• supratentoriálne (30%): hemisféry, postranné komory, 3. komora, choroidálny plexus,
epifýza, hypofýza, hypotalamus, optická chiasma
• intraspinálne (10%)
PODĽA HISTOLOGICKÉHO PôVODU
GLIÓMY
• rôzny stupeň agresivity, t.j. grading:
- gr. I-II -low grade
- gr. III-IV high grade)
• astrocytóm – 30-40%
• ependymóm – 5-10%

EMBRYONÁLNE NÁDORY
•
•
•
•

meduloblastóm – 15-20%
pinealoblastóm
CNS neuroblastóm
ATRT

INÉ
• CNS germinálne TU
• nádory choroidálneho plexu

NÁDORY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
symptomatológia
• závisí od:
- veku dieťaťa (pred uzáverom fontanely – deti sú dlhšie asymptomatické, väčšie kompenzačné rezervy)
- lokalizácie nádoru
- rýchlosti rastu nádoru (pomalší rast – pozvoľnejší nástup príznakov, uplatňujú sa kompenzačné mechanizmy)
TYPY PRÍZNAKOV
lokalizačné príznaky
- vznik pri infiltrácii štruktúr CNS nádorom
•optická
dráha:
strata
zraku/výpadky
zorného
poľa
známky intrakraniálnej
•cerebellum: ataxia, poruchy koordinácie, nystagmus,
hypertenzie
poruchy
reči
→ ONKOLOGICKÁ
•mozgovy kmeň: lézie hlavových nervov
EMERGENCIA
•supratentoriálne TU: hemiparéza, porucha citlivosti,
výpadky ZP, kognitívne zmeny, kŕče
•stredočiarové TU: endokrinopatie (diabetes insipidus)

nelokalizačné príznaky =
nešpecifické
•kŕče
•zmeny správania
•psychomotorický regres
•nepokoj, predráždenosť

NÁDORY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
diagnostika
• KOMPLEXNÝ PROCES
• anamnéza, fyzikálne vyšetrenie
• neurologické a očné vyšetrenie (vrátane očného pozadia – zn. IC hypertenzie)
• ZOBRAZOVACIE VYSETRENIA:

CT a MRI ako zlatý štandard
FGD-PET (metabolizmus nádoru
zobrazovacie vyš. celej miechy pri nádoroch mozgu (a vice versa)

• BIOPSIA nádoru: histologické a genetické vyšetrenie
• vyšetrenie likvoru – malígne bunky a markery

NÁDORY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
liečba
• CHIRURGICKÁ:

biopsia, kompletná/parciálna resekcia nádoru (od radikality výkonu
sa často odvíja intenzita ďalšej liečby)
chirurgická liečba hydrocefalu (drenážne výkony: VP shunt,
neuroendoskopia)

• RÁDIOTERAPIA:

fotóny (konvenčná rádioterapia)
protóny

• CHEMOTERAPIA:

intravenózna
perorálna
intraventrikulárna
vysokodávková chemoterapia s autológnou
transplantáciou krvotvorných buniek

• PODPORNÁ LIEČBA:

fyzioterapia, logopédia, psychologická pomoc

LOW GRADE GLIÓMY
•30-40% TU CNS u detí (najčastejšie TU)
•pomalý rast
•cerebellum, hemisféry, chiasma (pri NF1)
•liečba:
- resekcia
- chemoterapia: pri nekompl. resekcii v prípade progresie
•prognóza:
- 5y OS po kompl. resekcii 90%
- 5y OS po inkompl. resekcii 75-90%

MEDULOBLASTÓMY
•15-20% CNS TU detí (najčastejšie malígne TU)
•embryonálny TU, zadná jama
•medián veku v čase dg. 3.-4. rok života
•liečba – multimodálna:
- operácia chemotreapia, rádioterapia, HD CHT
- intenzita závisí na rosahu resekcie
•prognóza:
- štand. riziko: 5y EFS 70-80%
- vysoké riziko: 5y EFS 30-60%

DIFÚZNE GLIÓMY KMEŇA
•15-20% TU CNS u detí
•vrchol výskytu: 6.-7. rok života
•vedúca príčina smrti medzi CNS tumormi
•kvôli lokalizácii je problém ich bioptovať/resekovať
•liečba: konkomitantná rádio+chemoterapia, per os
chemoterapia
•inkurabilné ochorenie

EPENDYMÓMÝ gr. II a III (=anaplastický)
•5-10% TU CNS u detí
•10% v mieche (tu skôr gr. I)
•90% infratentoriálne
•vrchol výskytu okolo 10. roku života
•lokálne invazívne, diseminácia likvorom
•liečba:
- operácia + rádioterapia
- + chemoterapia pri reziduu
•prognóza:
- 5y EFS 24-45%
- 5y OS 50-64%

NEUROBLASTÓM
definícia + epidemiológia
• embryonálny nádor z nezrelých štruktúr sympatiku
→ primárny nádor sa môže vyskytovať všade tam, kde je prítomné
sympatikové tkanivo (paraspinálne gangliá, dreň nadobličiek)
→ MTS lokality:
KD, kosť, LU
pečeň, koža (do 1 roka)

• najčastejší solídny extrakraniálny nádor detského veku
a najčastejšia malignita detí do 1 roku
→ 7-10% zastúpenie medzi malignitami detí
→ 9-10 nových prípadov/rok na Slovensku
→ ochorenie malých detí – 50% do 1. roku života, 90% do 5. roku života
• 15% podiel na úmrtiach v detskej onkológii

NEUROBLASTÓM
biológia
• vo svojom klinickom správaní je neuroblastóm extrémne heterogénne ochorenie, čo sa prenáša aj do
veľmi variabilnej prognózy u jednotlivých pacientov (*)
• táto heterogenita klinického správania a outcome-u je podmienená biologickými charakteristikami
nádoru:
→ histológia – najmä stupeň diferenciácie (zle diferencovaný vs. diferencujúci sa nádor (**))
→ genetické aberácie spojené s agresívnym správaním (a teda s horšou prognózou)
- amplifikácia protoonkogénu N-MYC (má vplyv na rast, diferenciáciu, apoptózu buniek); prítomná u 1825% prípadov
- niektoré štrukturálne chromozomálne aberácie (del1p, del11q, gain17q!
- ploidia: triploidia +, di/tetraploidia –
• vek: dôležitý faktor pri prognóze, zlomová hranica – 1 rok: deti mladšie majú výrazne lepšiu prognózu
ako deti nad 1 rok (platí to najmä o metastatickom ochorení)

NEUROBLASTÓM
klinický obraz

NEUROBLASTÓM
diagnostika
• zobrazovacie vyšetrenia : USG/CT/MRI – výber podľa lokality
• pomocné laboratórne vyšetrenia: katecholamíny v moči (k. vanilmandľová a homovanilová)
onkomarkery – NSE (neurón-špecifická enoláza)
- na základe nich sa nestanovuje diagnóza, skôr nám pomáhajú
• histológia: na nej stojí diagnostika, urči dg. neuroblastómu + stupeň diferenciácie buniek (t.j. zrelosti)
• genetika nádoru: hľadáme aberácie spojené z horšou prognózou (amplifikácia N-MYC, štrukturálne
aberácie chromozómov
• staging

123I-MIBG* - vyš. špecificky používané pri neuroendokrinných nádoroch
fdg-PET
vyšetrenie kostnej drene (punkcia, trepanobiopsia)
- teda zistíme rozsah ochorenie (lokalizované vs. MTS štádium)

NEUROBLASTÓM
stratifikácia, liečba a prognóza
biológia
nádoru

• nízke riziko:
- malé deti (do 1,5r), väčšie po kompletnej resekcii, s
priaznivou genetikou
- observácia/operácia (+chemoterapia)

vek
pacienta

klinické
štádium

nízkorizikový
neuroblastóm
5y OS 95%

neuroblastóm
stredného rizika
5y OS 80-90%

• stredné riziko:
- väčšie deti s inoperabilným lokalizovaným TU, deti do 1r
s MTS ochorením, priaznivá genetika
- chemoterapia (+ operácia; + rádioterapia; +
biodiferenciačná liečba)

vysokorizikový
neuroblastóm
5y OS 30-40%

• vysoké riziko: 40-50% pacientov
- metastatické štádium, pacienti s nepriaznivou genetikou
- všetky modality: CHT, RAT, HD CHT, autológna
transplantácia, imunoterapia, biodif. liečba
- jedna z najdlhších liečebných schém v detskej onkológii

NÁDORY KOSTÍ
•

• 5% podiel na malignitách u detí do 14 rokov
12% podiel na malignitách u adolescentov (15-19 rokov)

OSTEOSARKÓM – 60% kostných nádorov

EWINGOV SARKÓM – 15% kostných nádorov

OSTEOSARKÓM
epidemiológia, charakteristika
• najčastejší kostný nádor detí/adolescentov/mladých dospelých
• vychádza z primitívnych mezenchymálnych buniek (= preto sarkóm)
• maximum výskytu v 2. dekáde života – v období rastového špurtu:♂ 15-17y; ♀ 13y

• ♂: ♀=1,4:1
• lokalizácia:

70% - v oblasti kolena (dist. femur, prox.tibia)
11% - horné končatiny (proxim. humerus)
zvyšok – hlava a axiálny skelet

• metastatické postihnutie:

pľúca
skelet

OSTEOSARKÓM
klinický obraz
• opuch, tuhá rezistencia v oblasti kĺbu
• pokojová bolesť (bez väzby na záťaž), nočná bolesť, jednostranná – najprv intermitentná, následne
trvalá, so stúpajúcou intenzitou
• limitácia hybnosti, chôdze
• patologická fraktúra (t.j. po neprimerane malom úraze)
• MTS postihnutie pľúc: kašeľ, dyspnoe – veľmi pokročilé ochorenie

OSTEOSARKÓM
diagnostika, staging

• ZOBRAZOVACIE METÓDY:
- RTG: osteolýza, osteoskleróza, periostálne zmeny (Codmannov
tieň v mäkkých tkanivách
- MRI: stanoví intra/extraoseálny rozsah
- CT hrudníka natív: pľúcne metastázy
- 99mTc scintigrafia skeletu: postihnutie iných skelet. lokalít

),

• BIOPSIA:
- odoberá sa kompakta kosti, mäkkotkanivová zložka, dreňová zložka
- v rámci dif. dg. aj imunofenotypizácia, genetika tumoru
• LABORATÓRNE PARAMETRE:
- ALP (kostný izoenzým), LDH – obraz zvýšeného kostného obratu

OSTEOSARKÓM
liečba a prognóza
biopsia,
stanovenie dg,
staging
(lokalizované vs.
diseminované
ochorenie)

neoajuvantná
chemoterapia
(10 týždňov)

definitívny operačný
výkon primárneho TU
(implantácia kĺbnej
endoprotézy/kostnej
náhrady) + stanovenie
odpovede na
predoperačnú CHT *

adjuvantná
chemoterapia (18
týždňov),
prípadne resekcia
metastáz (napr. v
pľúcach)

• v liečbe OS sa za posledné desaťročia nič zásadné nové nevynašlo
• v rámci CHT sa používajú 3 cytostatiká: metotrexát, cisplatina, doxorubicín
• nádor je RÁDIOREZISTENTNÝ, využitie rádioterapie je možné v paliácii (analgetický zámer)
• prognóza:

lokalizované ochorenie – 5y EFS 70%
metastatické ochorene – 3y EFS 45% pri pľúcnych MTS, 3y EFS 10% pri kostných MTS

• pri recidíve:

infaustná prognóza, paliatívna starostlivosť

EWINGOV SARKÓM
epidemiológia, charakteristika
• James Ewing – 1920, popísanie ES ako „nádoru z malých modrých buniek“
• pôvod buniek ES nejasný – z mezenchymálnych (preto sarkóm) kmeňových buniek
• 2. najčastejší primárny kostný nádor u detí
• najčastejšie v 2. dekáde života (medián veku v čase dg. – 15 rokov),
ale vyskytuje sa aj u detí do 10r (u OS je to vzácne)
• častejší u chlapcov: ♂:♀=1,6:1

EWINGOV SARKÓM
lokalizácia a metastatické lokality
• primárny kostný: 85%
- 23% kosti panvy
- 23% hrudná stena (rebrá)
- menej iné kosti
• extraoseálny ES: 15%
- v mäkkých tkanivách, viscerálných orgánoch
• metastatické lokality:
- v čase diagnózy – 25% pacientov má diseminované
ochorenie (v pľúcach, skelete, kostnej dreni)

EWINGOV SARKÓM
klinický obraz
• odvíja sa od lokalizácie primárneho nádoru:
- panva: bolesť, krívanie, dyzúria
- rebrá: bolesť, výpotok, kašeľ, pneumónia, dyspnoe
- stavce: bolesť, syndróm kompresie miechy (neurologická symptomatológia – CAVE – emergentná
situácia!), patologická kompresívna fraktúra
- končatiny: bolesť, obmedzenie pohybu, patologická fraktúra
• približne 1/3 pacientov má systémové príznaky (pri OS je to vzácne):
- horúčky, únava, chudnutie, nechutenstvo

EWINGOV SARKÓM
diagnostika, staging
• anamnéza
• laboratórne vyšetrenia: KO, ALP, LDH, CRP
• zobrazovacie vyšetrenia: RTG/CT/MRI
(na RTG – periostálna lamelácia)
• biopsia nádoru
• imunofenotypizácia (prietoková cytometria): bunky sú CD99+CD45• genetika nádoru: translokácia špecifická pre ES - EWSR +, t(11; 22) EWSR-FLI1
• STAGING:
- CT hrudníka
- 99mTc scintigrafia skeletu
- PET/CT vyšetrenie
- bilaterálna punkcia kostnej drene a trepanobiopsia

EWINGOV SARKÓM
liečba
biopsia, staging

indukčná
chemoterapia
(6 cyklov – cca 4.5
mesiaca)

definitívny
operačný výkon
(+ rádioterapia)

konsolidačná
chemoterapia
(8 cyklov – cca 6
mesiacov)

• ES je chemo- aj rádiosenzitívny
• v chemoterapii sa používajú: vincristine, doxorucin, ifosfamide, etoposic, actinomycin D
• rádioterapia: používa sa tam, kde nebola možná kompletná resekcia alebo pacienti mali zlú histologickú odpoveď
(veľké percento vitálnych buniek v resekáte), pri veľkých nádoroch panvy aj po totálnej resekcii
• pacientom sa nazbierajú počas liečby ich vlastné periférne kmeňové bunky – pre prípad high-dose
chemoterapie a autológnej transplantácie kostnej drene
• HD chemoterapia s autológnou transplantáciou TK sa v prvej línii liečby realizuje u niektorých metastatických
pacientov

EWINGOV SARKÓM
prognóza

5y OS loc 60-70%
5y Os mts 20-40%

• lokalizované ochorenie: 5y OS – 60-70%
• metastatické ochorenie: 5y OS – 20-40%
( ak sú MTS pľúcne – skôr bližšie k 40%,
pri mimopľúcnych MTS – skôr bližšie k 20%)
RELAPS
– 5y OS je 4-24% (4 pri metastatickom relapse, 24 pri lokálnom)
• šanca zachrániť pacienov kombinovanou liečbou
- druholíniová CHT
- rádioterapia
- HD-CHT + autológna tranplantácia krvotvorných buniek
- 2y EFS pri tejto kombinovanej liečbe je cca 31%
- šancu na dlhodobé vyliečenie majú pacienti s lokalizovaným ralapsom
- pri metastatickom relapse – paliatívna liečba (môžeme predĺžiť život, stabilizovať na čas ochorenie, ale z
dlhodobého hľadiska pacienta nevyliečime)

SARKÓMY MÄKKÝCH TKANÍV (SMT)
epidemiológia

• sú zriedkavé a veľmi heterogénne zhubné
nádory
• ročný výskyt okolo 2/3 / 100 000
• predstavujú menej ako 1% zo všetkých
malígnych nádorov a 2% všetkých úmrtí
súvisiacich s rakovinou
• v detskom veku predstavujú 8% zo všetkých
malignít

Výskyt jednotlivých podtypov SMT
podľa veku.

SMT: distribúcia hlavných podtypov vo
vekovej skupine 0-14.

Charakteristiky sarkómov mäkkých tkanív

RABDOMYOSARKÓM
epidemiológia

tvorí približne 55 – 60% sarkómov mäkkých tkanív.
najčastejší SMT v detskom veku.
je tretí najčastejší extrakraniálny solídny nádor u detí
chlapci bývajú postihnutí častejšie ako dievčatá
u detí mladších ako 15 rokov predstavuje RMS 5 – 8 % zo
všetkých onkologických chorôb, ale až 10 – 15 % u adolescentov
a mladých dospelých do 25 rokov.
• Incidencia za rok je 4 – 7 prípadov na 1 milión detí do 15 rokov, s
vrcholom výskytu vo 4. roku a u adolescentov medzi 15. – 19.
rokom života.

•
•
•
•
•

RABDOMYOSARKÓM (RMS)
etiológia

• Vychádza z nezrelých prekurzorov priečne pruhovaného svalstva.
• Môže sa vyskytnúť kdekoľvek v tele (hlava, krk, močové a reprodukčné
orgány, horné a dolné končatiny, trup, brucho, panva).
• Ide o agresívne ochorenie, s tendenciou sa šíriť do lymfatických
uzlín a k metastázovaniu do parenchýmových orgánov, kostí, kostnej
drene a CNS.
• Dôležitú etiologickú úlohu hrajú tumorsupresorové gény (gén p-53).
• Vo väčšine prípadov však nepoznáme rizikové faktory, ktoré u jedinca
zvyšujú riziko vzniku RMS.

RABDOMYOSARKÓM
diagnostika

• RMS dokážeme včas diagnostikovať, pretože

sa vyskytuje najčastejšie v takých lokalizáciách,
ktoré nás vzniknutými príznakmi upozornia na
rast tumoru.
• Okrem zobrazovacích vyšetrení sa diagnóza
opiera o imunochemický dôkaz dezmínu
a myoglobínu.
• Pre stanovenie diagnózy má rozhodujúci vplyv
bioptické vyšetrenie tumoru a histologická
verifikácia.

Alveolárny rabdomyosarkóm ľavého stehna u
3-ročného chlapca, Zdroj: RDG, NUDCH

RABDOMYOSARKÓM
klasifikácia

• RMS sa rozdeľujú do priaznivých a nepriaznivých podskupín
podľa
 histologického nálezu,
 usporiadania a štruktúry nádorových buniek vyšetrených pod
mikroskopom
• Histologicky rozlišujeme nasledovné typy rabdomyosarkómov:

Histologické podtypy RMS

RABDOMYOSARKÓM
štádiá

Štádiá RMS podľa Intergroup Rhabdomyosarcoma Study

ŠTÁDIUM
I

II

III
IV

definícia
lokalizovaný nádor: hlava, krk (neparameningový), orbita, urogenitálny trakt
(okrem prostaty a močového mechúra)
tumor môže byť: t1, t2, n0, m0
lokalizovaný nádor: hlava (parameningový), močový mechúr, prostata,
končatiny, iné
tumor môže byť: t2 < 5 cm v najväčšom rozmere, t1, t2, n0, m0
lokalizovaný nádor: ako v štádiu ii
tumor môže byť: t1 alebo t2, n1 s primárnym nádorom < 5 cm v najväčšom
rozmere, n1 alebo n0 s primárnym nádorom > 5 cm, m0
akykoľvek nádor so vzdialenými metastázami
tumor môže byť: t1 alebo t2, n0 alebo n1, m1 akejkoľvek veľkosti

Vysvetlivky: T1 – nádor obmedzený na miesto vzniku, T2 – nádor s fixáciou alebo šírením do okolitých tkanív alebo malígny výpotok, alebo viac nádorov v jednom orgáne, N0 – regionálne LU klinicky nepostihnuté, N1 – regionálne LU klinicky postihnuté,
M0 – bez vzdialených metastáz, M1 – vzdialené metastázy. Parameningový nádor vyrastá z nazofaryngu alebo v paranazálnych dutinách, v stredouší, v parafaryngovej oblasti, fossa pterygopalatina alebo infratemporalis.

RABDOMYOSARKÓM
liečba

• Multimodálna: chirurgický výkon pred stanovením diagnózy (biopsia, resekcia lokalizovaného ochorenia).
• Po iniciálnej chemoterapii nasleduje:
• sekundárne operačné riešenie rezidua tumoru – cieľom je dosiahnutie lokálnej kontroly ochorenia,
nie však za cenu funkčnej a kozmetickej mutilácie pacienta.
• rádioterapia – 2. alternatíva pre lokálne ošetrenie rezidua nádoru
• Súčasné štandardy liečby vychádzajú z protokolu (EpSSG RMS 2005) pre lokalizované ochorenie, (EpSSG
RMS 2008) pre metastatické ochorenie.
• Pacienti s ARMS a postihnutím lymfatických uzlín sú liečení najintenzívnejšou kombináciou chemoterapie:
 Ifosfamid / Vinkristín / Actinomycín / Doxorubicín (IVADo).
• Zaradenie do rozdielnych liečebných skupín závisí:
• histológie
• klinického štádia
• lokalizácie nádoru do skupiny nízkeho rizika, štandardného alebo vysokého rizika.
• Na riešenie nepriaznivých výsledkov v liečbe RMS, najmä v alveolárnom podtype, sú potrebné nové spôsoby
terapie.
• Potenciálne zmeny špecifické pre rakovinu, ktoré môžu byť molekulárnymi cieľmi, zahŕňajú fúzie génov alebo
zmeny počtu kópií.
• V nadväznosti na túto stratégiu sa vyvinul atraktívny antigénny prístup na inhibíciu expresie onkogénov
MYCN v RMS.

RABDOMYOSARKÓM
prognóza

• Prognóza ochorenia a stratifikácia liečby je daná 6-timi prognostickými
faktormi:







histológia
IRS štádium
lokalizácia
Veľkosť tumoru
vek pacienta
postihnutie spádových lymfatických uzlín

• Prognosticky nepriaznivý potyp: alveolárny rabdomyosarkóm, spojený
s dvomi chromozomálnymi translokáciami t(2;13) s nepriaznivou prog
-nózou a t(1;13) spojená s priaznivou prognózou u pacientov s metas
tatickým postihnutím.
• Diagnostikuje sa predovšetkým u detí v období adolescencie najmä
v oblasti trupu a končatín.
• Embryonálne RMS - lepšia prognóza ako alveolárne.
• Prognóza orbitálnych RMS je výrazne lepšia než pri postihnutí končatín
Pacienti s alveolárnym RMS, ktorí majú postihnutie regionálnych lymfatických uzlín, majú vý
razne horšie výsledky (5-ročné EFS, 43%) než pacienti, ktorí nemajú postihnutie regionálny
ch lymfatických uzlín (5-ročné EFS, 73%).

Celkové prežívanie pacientov podľa
histologického typu.

Celkové prežívanie pacientov
s alveolárnym RMS po relapse.

WILMSOV NÁDOR – NEFROBLASTÓM
charakteristika, epidemiológia
• najčastejší primárny nádor obličky u detí
• 5% podiel na detských malignitách
• nádor malých detí: peak incidencie – 3-4 roky, po 5. roku života je vzácny

sporadický Wilmsov nádor
•cca 90% prípadov, neznáma etiológia
•výskyt vo vyššom veku (medián výskytu 36
mesiacov)
•väčšinou unilaterálny nádor

geneticky predisponovaný Wilmsov nádor
•mutácia vo WT1/2 géne (tumor-supresorové
gény)
•Beckwith-Wiedermann syndróm
•nižší vek (medián výskytu 26 mesiacov)
•častejšie bilaterálne nádory

WILMSOV NÁDOR – NEFROBLASTÓM
klinický obraz, diagnostika
• asymptomatická brušná masa (90% pacientov)
– často náhodne nájdená pri kúpaní dieťaťa, pri hre
• bolesť bruška (30-40%)
• hypertenzia (25%)
• makro-/mikroskopická hematúria (20%)
• teploty (pri nekróze nádoru)
DIAGNOSTIKA:

Zdroj : RDG, NUDCH

• USG, CT – vyslovenie podozrenia, solídno-cystický útvar vychádzajúci z obličky, neobsahuje kalcifikáty, CT
obraz typický
• CT hrudníka – staging
• v rámci dif. dg. – vylúčiť neuroblastóm, hepatoblastóm (len pomocou markerov – NSE, APF)
• nádor sa nebioptuje – KREHKOSŤ nádoru – riziko peroperačného rozsevu

WILMSOV NÁDOR – NEFROBLASTÓM
liečba, prognóza
neoadjuvantná liečba
(4-6 týždňov)
•cieľom je zmenšiť nádor,
znížiť riziko peroparačnej
ruptúry

operačný výkon
•nefrektómia/parciálna
nefrektómia)
•histologizácia a na základe
nej zaradenie do rizikovej
skupiny (nádor môže mať
rôzne stupne agresivity)

adjuvantná liečba
•viac levelov intenzity podľa
definitívnej histológie
•chemoterapia
•(+ rádioterapia)
•niektorí pacienti sú ďalej
len observovaní bez ďalšej
liečby

• neoadjuvantná liečba začína na základe CT obrazu, bez histologického dôkazu (riziko ruptúry nádoru)
PROGNÓZA:
• lokalizované ochorenie – 90% dlhodobé prežívanie
• metastatické ochorenie – 70% dlhodobé prežívanie

NÁDORY PEČENE
epidemiológia

• 2/3 sú malígne
• Incidencia 1,5 prípadov na 1 mil. detí za rok; 1,1% detských malignít
• Malígne nádory: hepatoblastóm - 2/3
HCC - 23%
rabdomyosarkóm, angiosarkóm,
zmiešané mezenchýmové nádory
metastázy iných nádorov
• Benígne nádory: hemangióm, hamartóm, hemangioendotelióm,
cysty, adenómy

HEPATOBLASTÓM
•
•
•
•
•

Embryonálny vysoko malígny nádor
Najčastejší ZN pečene u detí
Incidencia u dojčiat - 11,2 /1 mil. za rok
80% do 3.roka života
Častejší u chlapcov, v kaukazskej rase, pri niektorých chorobách
(Beckwithov-Wiedemannov sy, familiárna adenomatózna polypóza, LiFraumeniho sy, glykogenózy, iné vrodené anomálie, Wilmsov nádor)
Heptoblastóm

Zdroj : KDHaO, NUDCH

HEPATOCELULÁRNY KARCINÓM
• najčastejšie po 10.roku života
• Spojenie s hepatitídou C, parenterálnou výživou u dojčiat, fetálnym
alkoholovým syndrómom, užívaním kontraceptív matkou, genetickými
chorobami (glykogenózy, hereditárna tyrozinémia, familiárne cholestatické
syndrómy, NF, ataxia teleangiektázia)

HEPATOBLASTÓM
klinické príznaky

• Častejšie postihuje pravý lalok pečene, občas
je multicentrický
• 30% - obojstranný
• 20% - metastázy (pľúca, brušné LU)
• Príznaky: zväčšenie bruška, hepatomegália
• Občas v pokročilom štádiu nauzea, vracanie
po kŕmení, anorexia, pokles hmotnosti,
bolesti brucha, meteorizmus, ascites; zriedka
žltačka, predčasná puberta – virilizácia
(ektopický betaHCG), hypoglykémia
• Pri ruptúre nádora – akútne brucho

Charakteristické znaky hepatoblastómu a hepatocelulárneho
karcinómu

Zobrazovacie vyšetrenia:

HEPATOBLASTÓM
diagnostika

• USG, CT brucha
• Rtg, CT pľúc
Laboratórne nálezy:
• Anémia, mierna leukocytóza, trombocytóza
• V 15-30% zvýšené ALT, AST (zlá prognóza), GMT, občas
zvýšený cholesterol, ALP
• Zvýšený alfafetoproteín v 90% (odlíšiť fyziologicky zvýšenú
hladinu u novorodencov !); (po kompletnej resekcii sa
normalizuje do 6 týžd.)

Pred liečbou

• Zvýšený beta HCG
• Zvýšený ferritín v sére
• Zvýšený trombopoetín, erytropoetín v pečeňovom tkanive
Histologické vyšetrenie nádora

Po liečbe
Zdroj : RDG, NUDCH

HEPATOBLASTÓM
Staging

• úvodne podľa „pre-treatment tumor extension“ (PRETEXT)
• anatomické a funkčné rozdelenie pečene na segmenty
→ zaradenie do rizikových skupín podľa postihnutia segmentov a sektorov pečene
Staging (SIOP)
skupina I - postihnutý 1 sektor pečene
Nízke riziko:

skupina II - postihnuté 2 sektory
skupina III- postihnuté 3 sektory

skupina IV- postihnuté všetky 4 sektory
Vysoké riziko:
a/alebo mimopečeňové metastázy

HEPATOBLASTÓM
liečba

• Operácia: najdôležitejšia časť kuratívnej liečby
• 60% nádorov je inoperabilných v čase dg, v 20 % sú pľúcne MTS
• Iniciálne: resekcia operabilného nádora, biopsia inoperabilného nádora +- biopsia LU
• Po predoperačnej CHT sa 85 % nádorov stane operabilných (lobektómia, trisegmentektómia
podľa rozsahu)
• Pľúcne MTS: biopsia, metastazektómia
• Chemoterapia: cisplatina, karboplatina, doxorubicín, ifosfamid, VCR, 5-FU, novšie irinotekan
• Rádioterapia: na minimálne makroskopické reziduum, na pľúcne MTS pri neúčinnej CHT,
paliatívne pri progresii a neresekovateľnom nádore (veľa nežiadúcich účinkov)
• Transplantácia pečene: neresekovateľný nádor bez metastáz
• Hepatická artériová chemoembolizácia, transartériová chemoembolizácia (cytostatikum,
lipiodol, želatín.častice)

RETINOBLASTÓM
epidemiológia
• najčastejší očný nádor detí – 1 : 14-20 000 pôrodov
• 2/3 do 3.r.života, ½ bilat.
• je relatívne zriedkavý nádor detského veku, predstavuje
približne 3 % malignít u detí mladších ako 15 rokov.
• najčastejšie sa vyskytuje u malých detí, s incidenciou 10 –
14 na 1 milión detí mladších ako 4 roky;
• viac ako 60 % prípadov sa vyskytne pred 2. rokom života.
• ak vznikne v staršom veku, zvyčajne ide o pokročilejšiu
chorobu s horšou prognózou.

RETINOBLASTÓM
etiológia
• V prevažnej väčšine ide o sporadickú chorobu (asi 60 %) s náhodnou mutáciou v
somatických bunkách sietnice, pre ktoré je typické unilaterálne a unifokálne
postihnutie so vznikom v neskoršom veku.
• Hereditárne nádory s prvou mutáciou v zárodočnej bunke (podľa „two hit“
modelu) a druhou v somatických bunkách sietnice, môžu byť unilaterálne (15 %)
alebo bilaterálne (25 %).
• Pri hereditárnych retinoblastómoch môže ísť o:
germinálnu mutáciu de novo
familiárnu chorobu

• U približne 90 % pacientov s hereditárnym retinoblastómom v krvi a/alebo v
nádore možno dokázať prítomnosť tumor supresorového Rb 1 génu na
chromozóme 13q14.

• Súrodenci, potomkovia pacienta: vyšetrenie pri narodení, potom každé 4
mes. do 4.roku života.

RETINOBLASTÓM
patológia
• pochádza z
sietnice
• môže rásť

embryonálnych

neurálnych

buniek

• pri exofytickom raste – rastie pod sietnicu a odlučovať ju,
• môže dôjsť k invázii do cievnatky a následne k
hematogénnym metastázam.
• pri endofytickom raste - vyrastá z vnútornej vrstvy
sietnice smerom ku sklovcu, môže nastať rozsev do sklovca
a ďalej sa šíriť do predných štruktúr oka a spojovky, môže
infiltrovať lymfatické cievy a metastazovať do lymfatických
uzlín, môže prerastať cez skléru a môže dôjsť aj k
extraorbitálnemu prerastaniu.

• Ak veľký nádor blokuje cirkuláciu, dochádza k
zvýšenému vnútroočnému tlaku a rozvoju glaukómu.
• Pri prerastaní do optického nervu sa môže šíriť do
mozgu a likvorových ciest.

Zdroj: Santos, A. Retinoblastoma, slideshare.net
Naik, P, Retinoblastoma, slideshare.net

RETINOBLASTÓM
klinický obraz

• závisia od veľkosti a lokalizácie nádoru.
• Vo včasnom štádiu - väčšinou asymptomaticky, zriedkavo sa zistí pri bežnom vyšetrení
alebo skríningu.
• Najčastejší úvodný príznak - leukokória („amaurotické mačacie oko“), žltobelavý reflex
zrenice pri odraze svetla od retrolentárnej nádorovej masy.
• Pri prerastaní nádoru do makuly s následnou stratou centrálneho videnia vzniká
strabizmus.
• Menej častým príznakom:

• uveitída, vyvolaná spontánnou nekrózou v nádore
• glaukóm, so začervenaním a bolesťou postihnutého oka alebo fixovaná zrenica
• heterochrómia dúhovky (nerovnaké zafarbenie) - pri zakrvácaní do prednej komory oka alebo pri
sprievodnej rubeóze dúhovky
• Hyfém - spôsobený spontánnym krvácaním z dúhovkovej rubeózy.

• U malých detí zostáva porucha zraku dlho nezistená, len väčšie bilaterálne procesy
vyvolávajú nápadnú zmenu v správaní dieťaťa pri výraznom zhoršení zraku.

RETINOBLASTÓM
diagnostika

• Očné vyšetrenie
• Fundoskopické vyšetrenie v celkovej
anestézii
• CT / MRI orbít, mozgu
• Punkcia kostnej drene
• Vyšetrenie likvoru
• Patologické vyšetrenie sa nevyžaduje
• Genetické poradenstvo

Unilateral RBL

Bilateral RBL

Zdroj : KDHaO, NUDCH

RETINOBLASTÓM
Klasifikácia retinoblastómov podľa St. Jude Children´s Hospital
Štádium I.
Nádor postihuje sietnicu
uni/multifokálne:

A- 1 kvadrant alebo menej
B- 2 kvadranty alebo menej
C- viac ako 50% povrchu sietnice
A- nádorové bunky v sklovci

Reese-Ellsworthov klasifikačný systém RBL
I

veľmi
priaznivý

II

priaznivý

B- prerastanie do papily zrakového nervu
Štádium II.
Nádor postihuje bulbus:

C- prerastanie do chorioidey
D- prerastanie do chorioidey a do papily zrakového
nervu
E- prerastanie do emisárií
prerastanie do zrakového nervu za miestom rezu
(vrátane subarachnoideálneho šírenia)

III

prerastanie sklérou do očnice
Štádium III.
Extrabulbárne prerastanie
nádoru (regionálne):

Štádium IV.
Vzdialené metastázy

prerastanie do chorioidey a do zrakového nervu za
miestom rezu (vrátane subarachnoideálneho
priestoru)

IV

prerastanie sklérou do očnice a do zrakového nervu
za miestom rezu (vrátane subarachnoideálneho
šírenia)

V

prerastanie zrakovým nervom do CNS (nádorové
ložisko alebo nádorové bunky v likvore)
metastázy v mäkkých tkanivách alebo v kostiach
metastázy v kostnej dreni

sporný

A : jeden Tu,< 4 dd na alebo za ekvátorom
B: viac Tu do 4 dd, všetky na alebo za
ekvátorom
A: solit. Tu, veľkosti 4-10 dd, na alebo za
ekvátorom
B: viac Tu, veľkosti 4-10 dd, za ekvátorom
A: akákoľvek lézia pred ekvátorom
B: solit.tumory >10 dd za ekvátorom

A: viac tumorov, niektoré >10 dd
nepriaznivý B: každá lézia presahujúca dopredu k ora
serrata
A: tumory postihujúce viac ako ½ sietnice
veľmi
nepriaznivý B: sklovec

RETINOBLASTÓM
liečba
• liečba závisí od rozsahu ochorenia
• snaha zachovať zvyšok zraku
• vyšetrovanie súrodencov, potomkov

• Enukleácia
• Lokálna liečba:

 laserová fotokoagulácia
 kryoterapia, termoterapia
 rádioaktívna brachyterapia

• Externá RT celého oka
• Chemoterapia:

CT- RBL pravého oka
Zdroj : RDG, NUDCH

RBL toho istého
pacienta v MR obraze
Zdroj : RDG, NUDCH

 systémová
 intraarteiálna
 Subkonjunktiválna

• Génová terapia do tumoru

RETINOBLASTÓM
liečba
• komplexná a individuálna podľa rozsahu choroby
• vyžaduje spoluprácu onkológa, oftalmológa, rádioterapeuta, v súčasnosti v
indikovaných prípadoch aj intervenčného rádiológa.
• Systémová chemoterapia:

• (primárna neoadjuvantná chemoterapia) v kombinácii s lokálnou oftalmologickou
liečbou je v súčasnosti štandardnou liečbou a to nielen pri pokročilom štádiu
choroby, ale aj pri lokalizovaných formách.

• Superselektívna intraarteriálna chemoterapia :

• vykonávaná v špecializovaných centrách, hlavne pri recidívach
• zaujíma významné miesto s aplikáciou chemoterapie (melfalan, karboplatina,
topotekan) priamo do oftalmickej artérie.

• Intravitreálna chemoterapia:

• možná v prípadoch rozsevu do sklovca

RETINOBLASTÓM
liečba

• Externá rádioterapia:

• je vzhľadom k vysokej rádiosenzitivite retinoblastómu tiež účinnou
metódou, avšak s rizikom zvýšeného výskytu sekundárnych malignít a
retardáciou rastu kostí orbity.
• pri progresii po predchádzajúcej redukcii chemoterapiou a lokálnej liečbe.

• Enukleácia:

• v minulosti základný liečebný postup
• ! v súčasnosti je indikovaná:
•
•
•
•
•

len pri rozsiahlych nálezoch
bez nádeje na záchranu vízu
s inváziou resp. rizikom invázie do optického nervu, orbity
so sekundárnym glaukómom
s inváziou do prednej komory

RETINOBLASTÓM
prognóza
• 5-ročné celkové prežívanie je 90 %
• zvýšené riziko sekundárnych malignít (osteosarkóm)
Zlá prognóza:
• pri prerastaní RBL do nervus opticus za lamina cribrosa v čase
enukleácie
• pri metastatickej chorobe
• Následky:

 dlhodobá morbidita/mortalita
 sekundárne malignity (mortalita 26 % do 40. roku)
 kozmetické defekty (orbity, tvárových štruktúr)

GERMINÁLNE TUMORY
epidemiológia
• GMT sú zriedkavé nádory (2 – 3 % detských nádorov)
• incidencia je 2,5/milión detí do 15. rokov veku
• pomer chlapci a dievčatá je približne rovnaký
• v adolescencii výrazne výskyt stúpa, hlavne nádorov
semenníkov

GERMINÁLNE TUMORY
etiológia
• vychádzajú z primordiálnych zárodočných embryonálnych
buniek, základov vývoja spermií a vajíčok, germinálnych buniek.
• GMS môžu byť malígne, benígne, resp. zmiešané.
• Histologicky rozlišujeme nasledujúce podtypy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Germinóm, Dysgerminóm ovária, Seminóm (testis)
Teratóm (zrelý, nezrelý, s malígnou zložkou)
Embryonálny karcinóm
Endodermálny sinusový tumor (yolk sac tumor)
Choriokarcinóm
Gonadoblastóm

GERMINÁLNE TUMORY
patogenéza
• Zárodočné bunky sú prekurzory spermií a ovárií a majú v sebe
skrytý potenciál pre embryonálne a podporné štruktúry týchto
orgánov.
• Nádory môžu vzniknúť zo všetkých vývojových variant uvedených
štruktúr.
• Zrelé teratómy v ováriách sú v 95 % karyotypovo normálne, v
nezrelých teratómoch a v malígnych germinálnych tumoroch sú
chromozómové abnormality: i(12p), del(12), del(1p36) a iné.
• Chromozómové abnormality vznikajú v súvislosti s aktiváciou Nras, resp. K-ras.

GERMINÁLNE TUMORY
klinický obraz

• závisí od lokalizácie nádoru a od jeho rastu (viď. tab)

Zmiešaný germinálny nádor ovária u 14 roč.
dievčaťa,
Zdroj : NUDCH

GERMINÁLNE TUMORY
diagnóza
• Opiera sa o:
 anamnézu a už uvedené
 klinické symptómy,
 laboratórne testy (KO, elektrolyty,
hepatálne testy, kreatinín), ale najmä o
nádorové markery – α-fetoproteín (AFP) a
ľudský choriový gonadotropín (β-hCG),
ktoré sa produkujú vo fetálnom živote
bunkami žĺtkového vaku, embryonálnou
pečeňou a v malej miere zažívacím
traktom.

Metastázy retroperitonea a mediastína
u 17 ročného pacienta so zrelým
teratómom pravého semenníka.
Zdroj : RDG, NUDCH

GERMINÁLNE TUMORY
liečba
• Kombinovaná protokolárna liečba zahŕňa
 chirurgickú liečbu s následnou chemoterapiou.
• Podáva sa kombinácia bleomycín, cisplatina a etoposid, u pacientov s vysokým rizikom aj
cyklofosfamid.
• V liečbe recidív sa používa TIP (paclitaxel, ifosfamid a cisplatina).

Prežívanie pod 20%
pred užívaním CHT

Detské GMT
Na cyklofofamid – zlepšenie
prežívania, u pacientov vo
vysokom štádiu – pretrváva
horšie prežívanie

Cangir, Cancer 42:1234, 1978

Detské GMT
Terapia založená na cisplatine sa
javila ako účinná u malého počtu
pediatrických pacientov

Pinkerton, et. Al. J Clin Oncol, 1986

GERMINÁLNE TUMORY
staging (COG)

Prognóza. Vyliečenie je až v 75 % prípadov.
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