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13. Typy malignít u detí
13.1. Systémové malignity
13.1.1. Leukémie
Charakteristika
Leukémia je zhubné ochorenie krvotvorby. Vzniká malígnou transformáciou kmeňových
buniek alebo včasných vývojových štádií krvotvorných buniek v kostnej dreni. Malígne
zmenené bunky sa nazývajú blasty. Po pomnožení potlačia normálnu krvotvorbu, vyplavia sa
do periférnej krvi a môžu sa usídliť v ďalších orgánoch tela. Leukémie sa rozdeľujú na
akútne a chronické a podľa východiskových buniek na lymfoblastové a nelymfoblastové
(alebo myelocytové). Lymfoblastové leukémie sú z lymfocytov B alebo T a podľa toho sa
delia na B-bunkové (častejšie) a T-bunkové. Každá z nich má ešte niekoľko podtypov podľa
štádia zrelosti leukemických blastov. Nelymfoblastové (myeloblastové) leukémie pochádzajú
z iných druhov krviniek a podľa toho sú myeloblastové, promyelocytové, monocytové,
erytroblastové, megakaryoblastové a zriedkavejšie ešte ďalšie podtypy.
Výskyt
Leukémia je najčastejším zhubným ochorením u detí. Tvorí u nich okolo 30 % všetkých
malignít. Najčastejšie a zároveň najlepšie liečiteľné sú akútne lymfoblastové leukémie (ALL)
– predstavujú 80 % leukémií u detí. Akútne myeloblastové leukémie (AML) tvoria asi 15 % a
u detí zriedkavé chronické myelocytové leukémie (CML) 2 – 3 %. Zvyšok sú zriedkavejšie
typy leukémií.
Rizikové faktory pre vznik leukémií
Faktory vonkajšieho prostredia sa pri vzniku leukémií v detskom veku uplatnia veľmi
zriedkavo. Udáva sa zvýšené riziko u detí, ktoré boli vystavené rtg. žiareniu v prvých
mesiacoch ťarchavosti matky, ale veľkosť tohto rizika nie je jasná. U niektorých detí môže
vzniknúť leukémia o 5 – 10 rokov po liečbe iného zhubného alebo nezhubného ochorenia
cytostatikami. Zvýšené riziko vzniku leukémií majú deti s niektorými genetickými
chorobami, pri ktorých je porucha v stabilite alebo oprave poškodených chromozómov
(Downov syndróm, Fanconiho anémia, neurofibromatóza a ďalšie). Tieto stavy sú len asi
v 5 % leukémií. V ostatných prípadoch vyvolávajúci faktor nie je známy. Pri presnom
cytogenetickom vyšetrení sa však takmer vždy nájdu v leukemických bunkách zmeny
(mutácie), ktoré sa v nich nahromadili a zapríčinili vznik leukémie. Keďže nepoznáme príčinu
ochorenia, nepoznáme ani možnosti jeho predchádzania. Prípady leukémií po liečbe
cytostatikami sú zriedkavé, preto ani túto liečbu nemožno odmietnuť, ak je jej prínos väčší
ako riziko.
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Príznaky
Leukémia sa prejaví príznakmi spôsobenými poruchou normálnej krvotvorby alebo
vyplavením blastov do periférnej krvi a ich usídlením (infiltráciou) v ďalších orgánoch, ktoré
sa zväčšia, alebo majú poruchu funkcie. Mnohé príznaky sú podobné príznakom pri iných –
nezhubných chorobách.
Pri nedostatku červených krviniek (anémia) vzniká bledosť, únava. Chýbanie normálnych
bielych krviniek je príčinou zníženej obranyschopnosti, čo sa prejaví častejšími infekciami
a horúčkou. Znížený počet krvných doštičiek zapríčiňuje krvácanie do kože (bodkovité –
petechie, podliatiny – hematómy) alebo do slizníc (z nosa, z ďasien).
Infiltrácia orgánov sa prejaví zväčšením lymfatických uzlín, pečene a sleziny (zväčšenie
bruška, nechutenstvo, chudnutie), bolesťami kostí a kĺbov, u chlapcov zväčšením
semenníkov. Infiltrácia lymfatických uzlín a týmusu v hrudníku vyvolá príznaky tlakom na
okolité orgány, najmä kašeľ, v pokročilejšom štádiu ťažkosti pri dýchaní a opuch krku a tváre.
Nahromadenie leukemických blastov v mozgu zvyšuje vnútrolebkový tlak, vyvolá bolesti
hlavy, vracanie, kŕče. Občas sa zistí infiltrácia obličiek a problémy s močením, pri niektorých
typoch leukémií sú v koži tmavšie sfarbené škvrny alebo opuch ďasien. Zriedkavo sa
leukemické bunky (zvyčajne pri AML) nahromadia v niektorej časti tela a pripomínajú
solídny nádor.
Pri AML môže byť vývoj ochorenia rýchlejší a dramatickejší ako pri ALL (závažnejšie
infekcie, krvácanie, poruchy funkcie orgánov), pri CML môže naopak vývoj príznakov trvať
dlhšie.
Diagnostika
Leukémia sa zistí podrobným vyšetrením krvného obrazu, vrátane mikroskopického
vyšetrenia zastúpenia jednotlivých typov bielych krviniek (diferenciálny rozpočet) a potvrdí
sa vyšetrením kostnej drene. V počiatočnom štádiu nemusia byť zmeny v krvnom obraze
typické a ani v kostnej dreni sa nemusí nájsť dostatočný počet blastov. Vtedy sa leukémia
potvrdí až pri opakovanom vyšetrení o niekoľko dní. Keď sa potvrdí diagnóza leukémie,
kostná dreň sa ďalej vyšetrí prietokovou cytometriou, cytogenetickým a molekulovo
genetickým vyšetrením na zistenie typu leukémie, od čoho závisí ďalší postup v liečbe.
Zároveň sa robia vyšetrenia na zistenie postihnutia orgánov a ich funkcie: očné, neurologické,
CT alebo MR mozgu, lumbálna punkcia, rtg. hrudníka a kostí, biochemické
a mikrobiologické vyšetrenia a ďalšie podľa potreby.
Podľa typu leukémie a ďalších nálezov, ako aj podľa odpovede na počiatočnú liečbu sa dieťa
zaradí do určitej rizikovej skupiny a určí sa spôsob liečby.
Liečba
Základnou liečbou leukémie je chemoterapia. Rádioterapia sa používa len u niektorých
pacientov na ožiarenie centrálneho nervového systému alebo semenníkov, operácia len na
liečbu niektorých komplikácií.
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Leukémie sa v Slovenskej republike liečia jednotne podľa protokolov medzinárodnej skupiny
BFM pre liečbu a výskum leukémie. Pre liečbu ALL, AML a CML sú odlišné samostatné
protokoly.
Liečba akútnych leukémií trvá dva roky. Rozdeľuje sa na intenzívnu časť, ktorá trvá 6 – 8
mesiacov a tzv. udržiavaciu liečbu, ktorá sa podáva z väčšej časti ambulantne. Počas
intenzívnej liečby, ktorá pozostáva z niekoľkých cyklov, dostáva dieťa za sebou alebo
súčasne niekoľko cytostatík, ktoré sa podávajú do žily alebo cez ústa a v určených intervaloch
aj lumbálnou punkciou do likvoru. Liečba je intenzívnejšia u pacientov vo vysoko rizikovej
skupine ALL a pri AML. Po každom cykle intenzívnej liečby vzniká rôzne závažný niekoľko
dní trvajúci útlm krvotvorby, so zvýšeným rizikom najmä bakteriálnych a plesňových
infekcií. Útlm krvotvorby, aj keď miernejší, môže však vzniknúť v každej fáze liečby
leukémie. Počas liečby sa v určených časových intervaloch kontroluje odpoveď na liečbu.
Cieľom je dosiahnuť tzv. remisiu ochorenia, teda stav, keď už nemá dieťa príznaky leukémie,
má normálny krvný obraz a v kostnej dreni je menej ako 5 % blastov. V súčasnosti sa takýto
stav pri dobre reagujúcej chorobe dosiahne pomerne zavčasu, ale v liečbe sa musí pokračovať
ďalej. Aj pri dosiahnutej remisii sa ešte nachádza v tele značný počet leukemických buniek.
Ak by sme s liečbou predčasne prestali, z týchto buniek by sa ochorenie vrátilo. Novšie sa
sleduje stav remisie aj oveľa citlivejšími metódami molekulovej genetiky (minimálna
zvyšková choroba). Táto určí prítomnosť leukemických buniek, aj keď pri mikroskopickom
vyšetrení kostnej drene sa už nezachytia. Podľa dosahovaných výsledkov sa môže liečba ďalej
upraviť.
U pacientov v najvyššej rizikovej skupine sa po dosiahnutí remisie môže uskutočniť alogénna
transplantácia kmeňových buniek, ak majú HLA zhodného darcu.
U niektorých pacientov je ochorenie rezistentné na liečbu, teda nedosiahne sa remisia, alebo
sa leukémia po určitom čase vráti. U týchto sa podáva liečba druhej alebo aj ďalšej línie, do
ktorej sa zaradia predtým nepoužité lieky, alebo už použité, ale v inej kombinácii a vo vyšších
dávkach. Ak ochorenie v prvej línii nereagovalo na liečbu dostatočne, alebo sa vrátilo zavčasu
(do 6 mesiacov po ukončení liečby), tiež sa použije alogénna transplantácia.
Pri chronickej myelocytovej leukémii je taktika odlišná. V súčasnosti sa u väčšiny pacientov
podávajú dlhodobo a denne v tabletách lieky, tzv. inhibítory tyrozínkináz. Najdlhšie sa
používa imatinib mezylát, ale k dispozícii sú už aj ďalšie. Pravidelne sa kontroluje vývoj
ochorenia v krvi, kostnej dreni a aj prítomnosť typických cytogenetických zmien. Podľa
odpovede na liečbu sa po určitom čase použije aj transplantácia kmeňových buniek. Pri
zhoršení ochorenia a prechode do tzv. akcelerovanej alebo blastickej fázy sa liečba
zintenzívni a pridávajú sa ďalšie cytostatiká.
Výsledky
Akútna leukémia, pri ktorej trvá remisia ochorenia viac ako päť rokov, sa vráti len zriedkavo,
hoci to nie je úplne vylúčené. Úspešnosť liečby sa preto najčastejšie hodnotí podľa
dosiahnutia päťročného prežívania. Týchto pacientov môžeme v podstate považovať za
vyliečených, hoci určité riziko návratu stále trvá. V súčasnosti sa pri ALL dosahuje päťročné
prežívanie u viac ako 85 % pacientov, pri AML je to vyše 60 %. Pri oboch typoch sú však
5

Keď ochorenie dieťa – Nádorové ochorenia u detí
horšie výsledky vo vysoko rizikovej skupine, kde sa takéto prežívanie dosahuje v menšom
percente chorých. To je dôvodom ich intenzívnejšej liečby.
Pri CML je päťročné prežívanie 60 – 80 % (v súčasnosti pravdepodobne ešte vyššie). Viacerí
pacienti môžu žiť dlhšie, aj keď sa u nich nedosiahne tzv. kompletná remisia. Aj pri
priaznivom náleze v kostnej dreni môžu u nich pretrvávať bunky s pôvodnými
cytogenetickými zmenami, ktoré môžu byť príčinou zhoršenia.
13.1.2. Malígne lymfómy
Predstavujú skupinu viacerých ochorení, ktoré vznikajú v lymfatických uzlinách a považujú
sa za systémové ochorenie. Dve veľké skupiny sú nehodgkinovské lymfómy (NHL)
a Hodgkinova choroba (Hodgkinov lymfóm – HL). Tieto dva typy sa odlišne správajú, šíria
a odpovedajú na liečbu. Vyskytujú sa počas celého detského veku, ale výskyt Hodgkinovho
lymfómu je vyšší u starších detí a adolescentov. Medzi pacientmi prijatými do detských
onkologických centier v SR vo veku 0 – 18 rokov tvorili NHL 6 % a HL 10 % zo všetkých
malignít. U detí do 14. roka života sú NHL najčastejším typom lymfómov, tvoria 8 – 9 %
a HL 5 – 6 % zo všetkých malignít. Častejšie sú u chlapcov ako u dievčat.
13.1.2.1. Nehodgkinovské lymfómy
Lymfatický systém tela tvoria lymfatické uzliny, lymfatické cievy a tekutina nazývaná lymfa.
Obranyschopnosť tela zabezpečujú lymfocyty – bunky, ktoré sa nachádzajú v lymfatickom
tkanive. Hlavné typy sú lymfocyty B zabezpečujúce tvorbu protilátok a lymfocyty T,
zodpovedné za tzv. bunkovú imunitu (priamo ničia bunky infikované baktériami, vírusmi,
plesňami) alebo riadia aktivitu iných buniek imunitného systému. NHL vychádzajú z Tbunkového alebo B-bunkového radu. Na rozdiel od ALL sú častejšie T-bunkové lymfómy.
Každý z týchto typov má ešte niekoľko podtypov. Niektoré z nich sú u detí veľmi zriedkavé.
Skoro všetky NHL u detí patria k niektorému z troch typov: lymfoblastické (25 – 30 %), zrelé
B-bunkové (najčastejšie Burkittove – 40 %) alebo veľkobunkové (10 %).
Rizikové faktory pre vznik NHL
Rizikový faktor pre vznik nejakej malignity zvyšuje možnosť osoby, že takého ochorenie
môže u nej vzniknúť, ale neznamená to, že choroba určite vznikne. Zvýšené riziko pre vznik
NHL predstavujú niektoré choroby imunitného systému, ktoré môžu byť vrodené (rôzne typy
imunodeficitných stavov) alebo získané (AIDS, liečba po transplantácii orgánov). Mierne
zvýšené je aj riziko pacientov po ožarovaní. Infekcia Epsteinovým-Barrovej vírusom sa
podieľa na vzniku Burkittovho lymfómu u 90 % postihnutých detí v Afrike, ale len do 15 %
v iných oblastiach sveta. Deti so známymi rizikovými faktormi majú byť prísnejšie
medicínsky sledované s ohľadom na možný vznik lymfómu. Väčšina detí s NHL nemá žiadne
známe rizikové faktory.
V normálnych lymfocytoch môžu počas delenia buniek vznikať zmeny v niektorých génoch
kontrolujúcich rast, delenie a smrť buniek a tieto bunky sa potom menia na lymfómové.
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Takéto zmeny ľahšie vznikajú a udržiavajú sa, ak sú prítomné uvedené rizikové faktory.
Nachádzajú sa však aj v lymfómových bunkách detí.
Príznaky
Lymfatické tkanivo sa nachádza v mnohých častiach tela a lymfóm môže vzniknúť a rozšíriť
sa v ktorejkoľvek z nich. Typické miesta postihnutia sú lymfatické uzliny, týmus, pečeň,
slezina, nosná a krčné mandle, tráviaci trakt, kostná dreň. NHL u detí zvyčajne rýchle rastú
a šíria sa aj do iných orgánov, a tak v čase diagnózy môže byť postihnutý aj centrálny
nervový systém, koža, pľúca, kosti, môžu byť výpotky v pohrudnicovej dutine, okolo srdca
alebo v bruchu.
Lymfoblastické lymfómy sú častejšie T-bunkového pôvodu. Často začínajú v týmuse, kde
vytvárajú nádor za hrudnou kosťou (v mediastíne), menej často začínajú v krčných
mandliach, LU na krku alebo iných LU, v mozgových blanách, pohrudnici alebo osrdcovníku.
Menší podiel tvoria NHL z prekurzorových B-buniek (vo včasnom vývojovom štádiu buniek).
Tieto často vznikajú v LU najmä na krku, niekedy v koži alebo kostiach. Môžu rásť veľmi
rýchlo.
Burkittove lymfómy sú najčastejšie u chlapcov vo veku 5 – 10 rokov. Typicky začínajú
v bruchu, niekedy na krku, v mandliach alebo iných častiach tela.
Veľkobunkové lymfómy môžu rásť kdekoľvek v tele. Dva hlavné typy sú anaplastický
veľkobunkový lymfóm, zvyčajne pochádzajúci z T buniek (postihuje LU na krku alebo v iných
oblastiach, kožu, pľúca, kosti, tráviaci trakt alebo iné orgány) a difúzny veľkobunkový lymfóm
z B buniek (často vytvára veľký nádor v mediastíne).
Pomerne časté sú celkové príznaky, ktoré môžu predchádzať zistenie miestnych príznakov:
opakujúce sa horúčky, únava, chudnutie. Miestne príznaky sú spôsobené zväčšovaním
postihnutých uzlín / orgánov. Tieto vidíme, vyhmatáme alebo sa prejavia tlakom na okolité
orgány. Zväčšené lymfatické uzliny postihujú jednu, ale častejšie viaceré oblasti uzlín (treba
vylúčiť infekcie, ktoré sú častejšou príčinou zväčšenia!). Zväčšenie týmusu vytvára nádor
v mediastíne a tlakom na priedušnicu vyvoláva kašeľ, neskôr ťažkosti pri dýchaní, tlakom na
hornú dutú žilu vzniká opuch krku, tváre, ramien, hornej časti hrudníka. Sprievodným
príznakom môžu byť výpotky v pohrudnicovej dutine a okolo srdca.
Lymfóm v bruchu zapríčiňuje zväčšovanie a bolesti brucha. Môže ovplyvniť priechodnosť
čriev a vyvolať zápchu, nevoľnosť a vracanie. Tlak na močovody môže zapríčiniť ťažkosti
s vylučovaním moču. Porucha močenia môže vzniknúť aj ako prejav tzv. syndrómu nádorovej
lýzy. Tento je dôsledkom rozpadu buniek rýchlo rastúceho nádoru. Z rozpadových produktov
vzniká nadmerné množstvo kryštálikov kyseliny močovej, ktoré upchávajú kanáliky obličiek
a vzniká obličková nedostatočnosť. Dieťa menej močí, je opuchnuté, má poruchy srdcovej
činnosti a zmeny vo vnútornom prostredí.
Infiltrácia mozgu alebo miechy sa prejaví bolesťami hlavy a neurologickými príznakmi podľa
miesta postihnutia. Na koži a v podkoží môžu byť svrbivé začervenané alebo fialové uzlíky.
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Po rozšírení lymfómu do kostnej drene sú príznaky, ako boli opísané pri leukémii.

Nehodgkinovký
lymfóm: Syndróm hornej
Nehodgkinovský lymfóm
dutej
žily
–
tváre,
Syndróm hornej dutej žilyopuch
– opuch tváre,
zväčšenézväčšenie
lymfatické uzliny nauzlín
krku. (Generalizované
zväčšenie uzlín,
lymfatických
na krku. (Generalizované
sťažené dýchanie)
zväčšenie
uzlín, sťažené dýchanie)

Nehodgkinovký
lymfóm – kožná forma:
Nehodgkinovský lymfóm – kožná forma
Plochá infiltrácia na líci u dvojročného
Plochá infiltrácia na líci u 2-ročného chlapca. Podobné
chlapca.
Podobné
nálezy
na ramene
nálezy na ramene
a chrbte.
Diagnózaboli
potvrdená
z biopsie. a
chrbte. Diagnóza potvrdená z biopsie.

Diagnóza
Diagnóza lymfómu u detí nie je vždy jednoduchá, pretože počiatočné príznaky sú podobné
ako pri iných – nemalígnych chorobách. Najmä zväčšenie lymfatických uzlín je u detí
najčastejšie príznakom infekcie. Preto je dôležité lekárovi presne opísať príznaky a vývoj
choroby. Lekár zvyčajne ako prvú príčinu musí vylúčiť infekciu vyšetrením dieťaťa
a vyšetrením krvi a ďalších materiálov. Deti často dostanú antibiotiká predtým, ako prídu
k onkológovi. Ak liečba nie je účinná, alebo sa napriek tomu stav dieťaťa zhoršuje, vyberie sa
jedna postihnutá lymfatická uzlina alebo sa odoberie vzorka z iného postihnutého miesta
a urobí sa histologické vyšetrenie. Pri ňom sa určí rozsah postihnutia uzliny a histologický typ
lymfómu. Presné určenie typu NHL je dôležité, pretože pri rôznych typoch je liečba odlišná.
Ak je dieťa v zlom stave a je potrebné urýchlene začať liečbu, niekedy pomôže rýchle určiť
diagnózu vyšetrenie kostnej drene alebo výpotkov. Histologické vyšetrenie lymfómu je však
vždy potrebné. Robí sa aj vyšetrenie tkaniva prietokovou cytometriou, cytogenetické
a molekulovo genetické.
Okrem určenia typu lymfómu je dôležité aj zistenie rozšírenia choroby, teda štádia. Na to
slúži vyšetrenie kostnej drene a likvoru (podobne ako bolo opísané pri leukémii)
a zobrazovacie vyšetrenia: sonografia, rtg., CT, magnetická rezonancia, pozitrónová emisná
tomografia, niekedy aj rádioizotopové vyšetrenie kostí. Týmito vyšetreniami sa zisťuje
veľkosť a miesto postihnutia lymfatických uzlín, infiltrácia v mozgu, pľúcach, rozšírenie
choroby v brušných orgánoch a prítomnosť výpotkov.
Podľa rozsahu postihnutia sa určujú štyri štádiá NHL.
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Liečba
Základnou liečbou NHL je chemoterapia. Operácia sa využíva len na odber postihnutého
tkaniva na vyšetrenie (biopsia), na zavedenie centrálneho venózneho katétra alebo na liečbu
komplikácií. Rádioterapia sa používa len veľmi zriedka.
NHL sa v SR liečia štandardne podľa protokolov skupiny BFM. Typ, intenzita a dĺžka liečby
sa určí podľa histologického typu NHL a podľa štádia ochorenia. Súčasťou liečby je aj
podávanie cytostatík do likvoru podľa plánu v protokole liečby. Pri lymfoblastických
lymfómoch je liečba podobná ako pri ALL. Zrelé B-bunkové lymfómy rastú veľmi rýchlo
a liečba pri nich je intenzívnejšia. Podáva sa kombinácia niekoľkých cytostatík v 5 – 6 dní
trvajúcich blokoch chemoterapie, medzi ktorými je prestávka 2 – 3 týždne. Táto intenzívna
liečba vyvolá útlm krvotvorby, ale často aj iné komplikácie, najmä poškodenie slizníc
(mukozitídu) v ústach, občas aj v ďalších častiach tráviaceho traktu. Môžu sa vyskytnúť aj
ďalšie komplikácie, najmä infekcie, nevoľnosť, vracanie, hnačka, únava, príznaky ľahkého
krvácania. V prestávkach liečby sa stav dieťaťa upraví a ďalší cyklus sa podá, ak nie sú
prítomné závažné komplikácie. Dodržanie intenzity liečby je veľmi dôležité, pretože relapsy
ochorenia vznikajú zavčasu a sú horšie liečiteľné. Okrem cytostatík je pri zrelých Bbunkových lymfómoch možné použiť aj monoklonovú protilátku proti antigénom CD20 na
lymfómových bunkách. BFM skupina odporúča zatiaľ u detí ich podanie najmä pri recidíve
ochorenia. V prvej línii liečby sú kritériá na ich podanie stanovené prísnejšie. V určitých
časových intervaloch sa kontroluje úspešnosť liečby. Ak sa po dostatočne dlhom čase liečby
zistí pretrvávanie aj malého objemu pôvodného nádorového tkaniva, urobí sa biopsia,
prípadne sa tkanivo odstráni a podľa histologického vyšetrenia sa určí ďalší postup.
U niektorých pacientov je možné následne podať vysoko dávkovanú chemoterapiu
a autológnu transplantáciu kmeňových buniek. Ak bola postihnutá kostná dreň, pri zvlášť
rizikovom priebehu sa niekedy robí alogénna transplantácia.
Výsledky
V štádiách I a II sa dosahuje päťročné prežívanie až u 90 % detí, v pokročilejších štádiách je
okolo 80 %, pri anaplastickom veľkobunkovom lymfóme 60 – 75 %.
13.1.2.2. Hodgkinov lymfóm
U detí do piatich rokov života sa vyskytuje vzácne, najčastejší je u mladých dospelých. Asi 10
–15 % HL sa vyskytuje u starších detí a adolescentov. Vzniká v lymfatických uzlinách
kdekoľvek v tele, ale najčastejšie na krku, v mediastíne a v podpazuší. Najčastejšie sa šíri
lymfatickou cestou z jednej LU do ďalšej, ale v pokročilejšom štádiu sa šíri aj krvnou cestou
do iných orgánov – pečeň, slezina, pľúca, kosti, kostná dreň, črevo, koža, pohrudnica,
osrdcovník. Postihnuté uzliny a tkanivá majú charakteristický histologický nález a typicky sa
v nich nachádzajú veľké tzv. Reedovej-Sternbergove (RS) bunky. Tieto bunky tvoria látky,
nazývané cytokíny, ktoré priťahujú do uzlín iné bunky a tieto zase vytvárajú látky
podporujúce rast RS buniek. Poznajú sa dve veľké skupiny HL: nodulárny HL s prevahou
9
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lymfocytov (asi 5 %) a klasický Hodgkinov lymfóm (podtypy: nodulárna skleróza, HL so
zmiešanou bunkovitosťou, na lymfocyty bohatý a na lymfocyty chudobný HL).
Rizikové faktory pre vznik HL
Zvýšené riziko vzniku Hodgkinovho lymfómu sa udáva u súrodencov osôb postihnutých HL
(možno pre vystavenie rovnakým infekciám v detstve alebo pre určitú genetickú náchylnosť),
u ľudí s lepším socioekonomickým stavom (predpokladá sa, že v mladšom veku sú menej
vystavení infekciám), u ľudí s primárnym alebo sekundárnym deficitom imunity. Spúšťačom
procesov, ktoré vyvolajú vznik HL môže byť abnormálna reakcia imunitného systému na
infekciu Epsteinovým-Barrovej vírusom alebo na iné infekcie.
Príznaky
Asi 1/3 chorých má celkové príznaky (B symptomatológia) – horúčka nad 38 °C, pokles
hmotnosti viac ako 10 %, nočné potenie, svrbenie kože, môže tiež byť nechutenstvo
a únavnosť.
Typické je pomalé zväčšovanie uzlín na krku a nad kľúčnou kosťou. Najčastejšie sa začína
v jednej skupine uzlín a postupne sa šíri do ďalších. Priebeh je pomalší ako pri NHL, proces
môže trvať týždne až mesiace. Postihnuté uzliny sú tvrdé, nebolestivé, ale u dospelých sa
udáva bolesť v postihnutej oblasti po pití alkoholu. Ak je nádor v mediastíne, tlakom na
priedušnicu vyvoláva kašeľ a dýchavicu, ktoré nereagujú na antibiotickú liečbu, niekedy je
bolesť za hrudnou kosťou. Rozšírenie choroby do brucha môžu sprevádzať jeho bolesti.
Diagnóza
Pre lekára je dôležitý údaj o výskyte uvedených celkových príznakov a o dĺžke ich trvania, aj
o vývoji vami pozorovaného zväčšovania lymfatických uzlín, dýchacích ťažkostí alebo bolestí
brucha. Tiež je dôležitý údaj o prekonaných infekciách, pretože tie sú najčastejšou príčinou
zväčšenia uzlín u detí. Pri vyšetrení venuje lekár zvláštnu pozornosť najmä stavu
lymfatických uzlín, pečene a sleziny. Na zobrazenie postihnutých uzlín a iných orgánov sa
využíva sonografia, rtg. hrudníka, CT pľúc a brucha, magnetická rezonancia brucha, PET,
izotopové vyšetrenie kostí, vyšetrenie kostnej drene. Väčšina týchto vyšetrení sa môže urobiť
až po definitívnom určení diagnózy a typu HL histologickým vyšetrením postihnutej
lymfatickej uzliny. Na vyšetrenie sa v celkovej anestézii vyberie celá uzlina z najlepšie
dostupného miesta, prípadne vzorka z iného postihnutého orgánu.
Podľa nálezov na uvedených vyšetreniach sa určí rozsah (štádium) choroby. Každé zo štyroch
klinických štádií môže mať ešte podtyp A alebo B, čo znamená neprítomnosť či prítomnosť
systémových príznakov.
Liečba
Pri HL sa môže použiť niekoľko typov liečby: chemoterapia, rádioterapia, vysoko dávkovaná
chemoterapia s následnou transplantáciou kmeňových buniek a novšie aj monoklonové
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protilátky. V Slovenskej republike sa liečba robí podľa protokolu nemeckej skupiny pre
liečbu Hodgkinovej choroby u detí, ktorej základom je chemoterapia a rádioterapia.
Podľa štádia a podľa odpovede na liečbu dostane dieťa 2 – 6 cyklov chemoterapie. Jeden
cyklus trvá približne 1 mesiac, lieky sa podávajú v tabletách a do žily napríklad v prvých
dvoch týždňoch, s následnou dvojtýždňovou prestávkou (režim je v rôznych protokoloch
rôzny). Rádioterapia je súčasťou tejto liečby, podáva sa tiež podľa štádia a podľa odpovede na
chemoterapiu, vždy po jej skončení. Dávky RT používané v súčasnosti sú nižšie ako
v predchádzajúcich rokoch a neskoré následky by mali byť zriedkavejšie a menej závažné.
Ožiariť sa majú všetky pôvodne postihnuté oblasti. V určených časových intervaloch sa
zobrazovacími vyšetreniami kontroluje odpoveď na liečbu v prestávkach liečby a aj po jej
skončení. Ak choroba nereaguje dostatočne – podľa presne určených kritérií, alebo sa napriek
liečbe zhoršuje, zvolí sa ďalšia línia chemoterapie alebo aj vysoko dávkovaná chemoterapia
s následnou transplantáciou. Pri nepriaznivom priebehu je možné použiť aj novšie
monoklonové protilátky, ale ich podávanie u detí nie je zatiaľ štandardné.

Hodgkinov Lymfóm: Paket lymfatických uzlín nad kľúčnou kosťou vľavo.

Výsledky

Hodgkinov lymfóm
Paket lymfatických uzlín nad kľúčnou kosťou vľavo.

V súčasnosti možno vyliečiť až do 95 % chorých s Hodgkinovou chorobou. O niečo horšie sú
výsledky pacientov v III. a IV. štádiu ako v prvých dvoch štádiách, horšie sú pri prítomnosti
systémových príznakov, ak vznikne relaps ochorenia alebo je choroba rezistentná na liečbu.
Vzhľadom na takéto dobré výsledky a dlhodobé prežívanie veľkého počtu pacientov si
zasluhujú mimoriadnu pozornosť neskoré následky liečby, ktoré spôsobuje RT aj CHT,
a najmä ich kombinácia. Sledovať treba najmä možný vznik poruchy funkcie štítnej žľazy,
poškodenie srdca, pľúc, poruchy plodnosti, sekundárne malignity v ožiarených miestach,
u mladších detí prípadne poruchu rastu ožiarených tkanív.
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13.1.3. Choroby histiocytov
Histiocytové choroby sa vyznačujú nadmernou tvorbou podskupiny bielych krviniek –
histiocytov, čo môže viesť k poškodeniu orgánov a tvorbe nádorov. Je to rozsiahla skupina
chorôb, ktoré postihujú deti aj dospelých.
V roku 1987 ich Histiocytová spoločnosť (Histiocyte Society) rozdelila na tri skupiny podľa
toho, ktoré histiocyty sa na chorobe zúčastňujú:
1. z tzv. dendritických buniek vzniká najčastejšia choroba tejto skupiny, známa aj u detí
– histiocytóza z Langerhansových buniek (LCH), zriedkavejšia je ErdheimovaChesterova choroba a juvenilný xantogranulóm;
2. k chorobám makrofágov patria hemofagocytujúce lymfohistiocytózy (HLH)
a Rosaiova-Dorfmanova choroba;
3. malígne histiocytózy – patria sem niektoré druhy leukémií a malígnych nádorov.
Každá z týchto chorôb je iná, má iné príznaky, výskyt, diagnostiku a liečbu.
13.1.3.1. Histiocytóza z Langerhansových buniek
Je najčastejšia z tejto skupiny chorôb. Vzniká nahromadením Langerhansových buniek, ktoré
sú podskupinou histiocytov. Pochádzajú z kostnej drene a normálne sa vyskytujú v koži,
lymfatických uzlinách, týmuse a pľúcach. Zúčastňujú sa v boji proti infekcii. Po nadmernom
pomnožení tvoria nádory alebo poškodzujú orgány.
Príčina choroby sa presne nepozná. V polovici prípadov sa našla mutácia BRAF onkogénu
a toto spôsobí klonálny rast nezrelých Langerhansových buniek (všetky bunky pochádzajú
z jednej a majú rovnaké vlastnosti). V týchto bunkách sa tvoria cytokíny zodpovedné za
niektoré príznaky. LCH sa považovala za chorobu spôsobenú poruchou regulácie imunitného
systému, ktorú nespôsobuje známa infekcia, nie je infekčná a zrejme sa nededí. Vzhľadom na
klonalitu a niektoré genetické zmeny v bunkách sa novšie zvažuje jej zaradenie medzi
nádorové choroby. Nazývala sa aj histiocytóza X a podľa prejavov eozinofilný granulóm,
Hand-Schüller-Christianov syndróm a Abt-Letterer-Siweho choroba.
Vyskytuje sa asi u jedného z 200-tisíc detí, ale výskyt môže byť vyšší, pretože niektorí
pacienti nemajú žiadne príznaky. Najvyšší výskyt je vo veku 1 – 3 rokov. Môže sa prejaviť
ako jedno ložisko alebo viac ložísk v jednom systéme, alebo vo viacerých systémoch tela:
koža, kosti, lymfatické uzliny, pľúca, pečeň, slezina, tráviaci trakt, mozog, hypofýza, kostná
dreň.
Príznaky
Kosti sú postihnuté až u 78 % chorých (najčastejšie lebka, panva, horná časť nohy a rebrá).
Koža je postihnutá u 50 % chorých, pľúca u 20 – 40 %, lymfatické uzliny u 30 %.
Príznaky závisia od miesta a ťažkosti postihnutia. Postihnutie kože je najčastejšie u dojčiat
a batoliat. Pripomína seboroickú dermatitídu. Tvorba šupín na začervenanej koži trupu
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a vonkajších zvukovodov je urputná a nehojí sa po bežnej liečbe. Druhým častým miestom sú
kosti. Nad ložiskom je mierne bolestivý opuch, zmena v kosti sa zistí na rtg. snímke.
Nachádza sa v jednej alebo aj vo viacerých kostiach. Ložiská v iných orgánoch môže
sprevádzať porucha ich funkcie. Pri postihnutí hypofýzy je známy diabetes insipidus (močová
úplavica, keď pacient veľa pije a veľa močí). Pacienti s postihnutím kože, kostí, lymfatických
uzlín a hypofýzy tvoria skupinu s priaznivými výsledkami liečby. Pri postihnutí sleziny,
pečene, kostnej drene a pľúc s poruchou ich funkcie je choroba ťažšie liečiteľná.

Histiocytóza z Langerhansových buniek – kožná forma.

Diagnóza
Zistí sa pomocou zobrazovacích vyšetrení. Diagnózu potvrdí histologické vyšetrenie tkaniva
získaného biopsiou postihnutého miesta. Podľa príznakov sa robia ďalšie vyšetrenia:
anamnéza a celkové vyšetrenie pacienta, neurologické vyšetrenie, krvný obraz a biochemické
vyšetrenia, vrátane funkčných testov pečene, vyšetrenie moču, smädový test, biopsia kostnej
drene, zobrazovacie vyšetrenia (sonografia, rtg., CT, MRI, PET), prípadne endoskopia
tráviaceho traktu.
Liečba
Pacienti s limitovanou chorobou nevyžadujú liečbu, zväčša stačí len chirurgické odstránenie
ložiska, alebo sa podávajú kortikosteroidy či protizápalové lieky. Pri rozšírenej chorobe sa
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podáva kombinácia prednisonu s niektorými cytostatikami. Vo veľmi zriedkavých prípadoch
sa pri nepriaznivom priebehu môže urobiť transplantácia kmeňových buniek.
Výsledok
Väčšina pacientov sa vylieči. Niektorí však môžu mať dlhodobé následky choroby, napríklad
diabetes insipidus, nižší vzrast, stratu zubov, kostné defekty, poruchu sluchu alebo
neurologické problémy. Len v malom percente chorých je choroba život ohrozujúca. Okrem
rozsahu a miesta choroby má prognostický význam aj rýchlosť odpovede na liečbu.
13.1.3.2. Hemofagocytujúca lymfohistiocytóza (HLH)
Je to zriedkavá choroba imunitného systému. HLH sa delí na „primárnu“ (familiárnu) formu,
ktorá je hereditárna (zdedená) a „sekundárnu“, ktorá je spojená s infekciou, vírusmi,
autoimúnnymi chorobami a malignitami.
Vyznačuje sa nadmernou tvorbou histiocytov a T-lymfocytov. Funkcia iných buniek
imunitného systému, tzv. natural killer buniek, je znížená. Niektoré bunky imunitného
systému sú nadmerne aktivované, nebojujú proti infekcii, ale poškodzujú tkanivá a orgány
vlastného tela. V kostnej dreni sa to môže prejaviť pohlcovaním a deštrukciou iných buniek –
tzv. hemofagocytózou. Primárne postihuje mladé dojčatá a deti, ale môže vzniknúť v každom
veku. Vyskytuje sa jeden prípad na 50-tisíc pôrodov. Je však možné, že sa nezistí u všetkých
pacientov a výskyt je vyšší.
Pri primárnej HLH sa poškodené gény dedia buď od obidvoch rodičov (autozómovo
recesívne), alebo od matky samej. Od roku 1999 je známych päť génov, ktoré sú spojené
s piatimi typmi autozómovo recesívnej HLH. Pri tejto forme je u 25 % súrodencov
pravdepodobnosť, že choroba vznikne aj u nich. V 50 % sú prenášačmi choroby a 25 % má
šancu, že nezískajú genetické poškodenie.
Sekundárna HLH sa vyskytuje u starších detí, ktoré nemajú žiadne genetické poškodenie.
Príznaky
Familiárna HLH je zriedkavá a vždy rýchlo fatálna choroba. Deti neprospievajú, majú pokles
hmotnosti, horúčky, zväčšenie pečene a sleziny, lymfatických uzlín, niekedy červené až
purpurové vyrážky a drobné uzlíky na koži, žltačku, kašeľ až sťažené dýchanie, zmeny
v krvnom obraze, kŕče.
Diagnóza
Na potvrdenie diagnózy sú určené klinické a laboratórne diagnostické kritériá. Patria k nim:
pretrvávajúca horúčka, zväčšená slezina, znížená funkcia natural killer buniek, zmeny
v krvnom obraze, zvýšené triglyceridy a ferritín v krvi, dôkaz hemofagocytózy v kostnej dreni
a abnormálne vysoké CD25 v krvi (ukazuje na zvýšenú aktiváciu T-lymfocytov). Potrebné sú
zobrazovacie vyšetrenia a vyšetrenia na prítomnosť infekcie.
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Podľa príznakov sa však nedá odlíšiť primárna a sekundárna HLH. Bez ohľadu na vek sa
odporúča urobiť genetické vyšetrenie z krvi alebo iných tkanív. Asi u 30 % pacientov
s familiárnou HLH sa však nezistí genetická zmena. Ak je nález pozitívny, testy sa majú
urobiť tak u rodičov a súrodencov, ako aj u detí pred narodením alebo v prípade smrti
súrodenca.
Liečba
Používajú sa kortikosteroidy, cytostatiká, imunoterapia (cyklosporín), antibiotiká
a antivírusové lieky. U pacientov s pretrvávajúcou alebo opakovanou HLH sa robí
transplantácia kmeňových buniek.
Pri sekundárnej HLH sa stav môže upraviť po liečbe choroby, ktorá HLH vyvolala, bez
použitia chemoterapie.
Výsledky
Neliečená familiárna HLH vedie k úmrtiu priemerne po dvoch mesiacoch. Po transplantácii
môžu mať deti veľmi dobrú kvalitu života.

13.2. Solídne nádory
13.2.1. Nádory centrálneho nervového systému (CNS) – mozgu a miechy
Výskyt
Nádory CNS sú najčastejšie solídne nádory u detí, tvoria 20 – 25 % všetkých malignít.
Vyskytujú sa v celom detskom veku, vrchol výskytu je medzi 5. – 10. rokom života. Sú
rôznorodou skupinou: vznikajú v rôznych častiach CNS, histologicky majú rôzne zloženie
podľa toho, z ktorých buniek pochádzajú, svojou povahou sú malígne aj benígne.
Primárne nádory mozgu majú medzi ostatnými solídnymi nádormi zvláštne postavenie: rastú
v uzavretom priestore, zriedka sa šíria metastázami do iných orgánov. Aj benígne nádory
môžu byť život ohrozujúce, ak svojou polohou a veľkosťou ohrozujú centrá CNS pre kontrolu
životne dôležitých funkcií.
V mozgu a mieche sa nachádza množstvo rôznych tkanív a buniek, v ktorých môžu vzniknúť
nádory. Nádory majú rôzny vzhľad, správanie, rôzne štádium zrelosti a vyžadujú rôznu
liečbu. Klasifikujú sa do ôsmich základných skupín s viacerými podtypmi. Väčšina nádorov
vychádza z gliových buniek podporného tkaniva v mozgu, spoločne sa nazývajú gliómy.
Patria sem astrocytómy, oligodendrogliómy, ependymómy a ďalšie. Časté sú aj
meduloblastómy a primitívne neuroektodermálne nádory (PNET), vychádzajúce
z neuroektodermových buniek, ktoré sa podieľajú na včasnom vývoji mozgu. Ďalšie sú
nádory chorioidového plexu, hypotalamu a hypofýzy, nádory zo zárodkových buniek a iné.
Niektoré sú zložené z viacerých typov buniek.
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Okrem týchto primárnych nádorov sa do mozgu môžu ako metastázy rozšíriť aj nádory, ktoré
vznikli v iných tkanivách. U detí je to zriedkavejšie ako u dospelých.
Rizikové faktory pre vznik nádorov CNS
Jediným jednoznačne známym faktorom vonkajšieho prostredia, ktorý môže byť príčinou
nádoru v CNS, je ožiarenie mozgu. Takéto nádory sa častejšie vyskytovali napríklad u detí
s leukémiou a ožarovaním mozgu, ktoré malo zabrániť vzniku leukémie v CNS. Novšie
postupy používajú nižšie dávky RT a výskyt sa znížil. Sú tiež známe niektoré dedičné
a genetické choroby, pri ktorých sa nádory v CNS vyskytujú častejšie: neurofibromatóza,
tuberózna skleróza, choroba Hippelova-Lindauova a ďalšie, ale tieto tvoria len nepatrnú časť.
Podobne ako pri iných nádoroch u detí, vo väčšine prípadov nie je príčina známa. Z vyšetrení
nádorového tkaniva je známy stále väčší počet zmien (mutácií) v génoch nádorových buniek,
ale presný mechanizmus ich vzniku nie je známy.

Neurofibromatóza: Vľavo: Škvrny farby bielej kávy u pacientky. Vpravo: Neurofibrómy na koži
u matky pacientky.

Neurofibromatóza: Vývoj plexiformného
neurofibrómu na krku do malignity.

Príznaky
Hlavné oblasti mozgu sú mozgové hemisféry, mozoček a mozgový kmeň. Každá oblasť má
špeciálne funkcie. Príznaky pri nádoroch mozgu sú jednak spoločné, spôsobené veľkosťou
nádoru alebo opuchom okolo neho, alebo blokovaním likvorových ciest (vzniká tzv.
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vnútrolebková hypertenzia), jednak špecifické pre oblasť, v ktorej nádor rastie. Rozvoj
príznakov závisí aj od rýchlosti rastu nádoru.
Príznakmi vnútrolebkovej hypertenzie sú bolesti hlavy, vracanie ráno nalačno, náhle, bez
nevoľnosti a opuch papily zrakového nervu (zistí sa pri očnom vyšetrení). Bolesť hlavy je
tlaková, nepresne lokalizovaná, zhoršuje sa napríklad pri tlaku na stolicu, prebúdza dieťa zo
spánku a časom sa zhoršuje. U malých detí, ktoré ešte nemajú uzavreté lebkové švy, sa môže
zväčšiť hlavička, na očiach je tzv. príznak zapadajúceho slnka, neskôr sú kŕče až bezvedomie.
Spoločné príznaky nádorov v hemisférach mozgu sú: kŕče, rečové problémy, zmeny nálady
(napr. depresia) alebo správania, poruchy hybnosti až obrny končatín alebo celej polovice
tela, poruchy zraku, sluchu alebo iných zmyslov. Nádory v hypofýze a hypotalame
vyvolávajú hormonálne poruchy, napríklad predčasnú pubertu, poruchy rastu.
Pri nádoroch mozočka sú poruchy rovnováhy pri chôdzi, problémy pri koordinácii jemných
pohybov rúk (zhoršenie písania), ramien, nôh a dolných končatín, problémy s prehĺtaním
alebo synchronizovaný pohyb očí, zmeny v rytme reči.
Mozgový kmeň obsahuje jadrá hlavových nervov, ktoré tu začínajú a riadia napríklad pohyby
tváre, očí, jazyka, úst a ďalšie. Sú tu niektoré centrá pre riadenie životne dôležitých funkcií
(dýchania, srdcovej činnosti), prechádzajú tu dlhé nervové dráhy, ktoré prenášajú signály
z mozgu do svalov celého tela a sprostredkúvajú citlivosť. Príznakmi poškodenia sú napríklad
svalové obrny, poruchy citlivosti, pohybov tváre, prehĺtania, koordinácie chôdze.
Problémy so zrakom sú pri postihnutí okohybných alebo zrakových nervov: dvojité alebo
rozmazané videnie, zúženie zorného poľa, škúlenie.
Nádory miechy môžu zapríčiniť nešpecifické bolesti v chrbte, slabosť a obrny, až poruchy
hybnosti končatín (dolných alebo aj horných podľa výšky nádoru v miechovom kanáli),
poruchy citlivosti, problémy s vyprázdňovaním moču a stolice.
Diagnóza
Podozrenie na nádor mozgu vzniká vždy pri dlhotrvajúcich bolestiach hlavy, ak nemajú inú
známu príčinu, a najmä keď sa k nim pridajú niektoré vyššie vymenované neurologické
príznaky. Takéto dieťa má mať neurologické a očné vyšetrenie a podľa príznakov aj ďalšie.
Nádor mozgu a miechy sa najlepšie zobrazí vyšetrením magnetickou rezonanciou, prípadne
počítačovou tomografiou a niektorými ďalšími novšími a výpovednejšími modifikáciami
týchto vyšetrení. Požíva sa aj PET, ak je to potrebné, robí sa angiografia. Typ nádoru sa určí
histologickým vyšetrením nádorového tkaniva, ktoré sa získa pri operácii. Ak je vysoké riziko
odstránenia nádoru operáciou, v niektorých prípadoch sa vzorka z nádoru odoberie
stereotaktickou ihlovou biopsiou. Likvor odobratý lumbálnou punkciou sa vyšetrí na
prítomnosť nádorových buniek, alebo nádorových markerov (pri nádoroch zo zárodkových
buniek). Ak je riziko šírenia nádoru mimo nervového systému (napr. pri meduloblastómoch),
vyšetruje sa aj kostná dreň.
Liečba
Chirurgické odstránenie nádoru je liečbou prvej voľby. Ak to nie je možné pre rozsah alebo
umiestnenie nádoru, neurochirurg sa snaží aspoň čiastočne odstrániť nádor na zmenšenie
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ťažkostí chorého, alebo sa urobí stereotaktická biopsia na získanie vzorky nádoru na
vyšetrenie. Pri zablokovanom prúdení likvoru a rozšírení mozgových komôr sa niekedy pred
takouto operáciou, alebo aj v priebehu ďalšej liečby, zavedie spojka (šant), ktorý odvedie
likvor z komôr a zníži vnútrolebkový tlak. Po kompletnom odstránení nádorov s priaznivým
histologickým zložením nie je potrebná ďalšia liečba. Deti sa iba sledujú a ak sa zistí nový
rast nádoru, možná je ďalšia operácia a podľa potreby aj iný druh liečby.
Druhá významná metóda liečby je rádioterapia. Podľa druhu a rozsahu nádoru sa podáva na
celý mozog alebo miechu, alebo sa maximálna dávka podá na nádor a jeho okolie. U detí do
troch rokov je zvýšené riziko neskorých následkov po ožiarení mozgu, preto sú u nich
sprísnené kritériá na použitie rádioterapie. Okrem klasickej rádioterapie sa novšie používa
stereotaktická rádiochirurgia a začína sa používať protónová rádioterapia.
Chemoterapia – ak je potrebná – nasleduje zvyčajne až po rádioterapii. U malých detí sa však
niekedy podáva pred RT, aby sa oddialil vek, keď bude dieťa ožarované. Pri niektorých
nádoroch sa nízko dávkovaná chemoterapia podáva súčasne s RT. Cytostatiká sú
najúčinnejšie pri nezrelých a rýchlo rastúcich nádoroch. Pri zvlášť nepriaznivých typoch
nádorov sa podáva niekoľko cyklov chemoterapie vo vysokých dávkach s následným
podaním transfúzie vlastných kmeňových buniek. Kmeňové bunky sa odoberajú zvyčajne po
operácii a až do času podania sa zamrazia.
Sú správy aj o priaznivom účinku niektorých spôsobov biologickej liečby, ale väčšina z nich
sa zatiaľ používa skôr na úrovni klinických štúdií alebo pri niektorých nádoroch
nereagujúcich na klasické spôsoby liečby.
Okrem protinádorovej liečby je často potrebné liečiť iné príznaky. Medzi najdôležitejšie patrí
hormonálna liečba, ak je poškodená funkcia hypofýzy, lieky proti kŕčom (antiepileptiká)
a rehabilitácia pacienta.
Výsledky
Prognóza nádorov CNS závisí od rozsahu a miesta nádoru, od jeho histologického zloženia
a od možnosti radikálneho odstránenia nádoru operáciou. Pri malých, zrelších a kompletne
odstránených gliómoch je prežívanie okolo 90 %. Pri kompletne odstránených
meduloblastómoch je až do 80 %, ale ak sa nádor nepodarí úplne odstrániť alebo sú prítomné
metastázy, prežívanie je 40 – 60 %. Neoperovateľné nádory zasahujúce do mozgového kmeňa
a dobre diferencované, rastú pomaly a prežívanie je dlhodobé, pri nediferencovaných a
veľkých nádoroch je prognóza zlá. Výsledok liečby môže však ovplyvniť mnoho ďalších
faktorov a najlepšiu informáciu o vyhliadke pre vaše dieťa vám poskytne ošetrujúci lekár.
Pacienti po liečbe nádorov CNS majú často neskoré následky spôsobené nielen liečbou, ale aj
samým nádorom. Je potrebné ich trvalé a dlhodobé sledovanie: jednak preto, aby sa zistila
prípadná recidíva a podala včasná liečba, jednak preto, aby sa zistili a liečili pretrvávajúce
a vznikajúce následky. Správne vedenie a rehabilitácia týchto prežívajúcich im zabezpečí
dobrú kvalitu života a zvyčajne aj veľmi dobré vzdelanie a uplatnenie aj pri rôznych
neskorých následkoch.
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13.2.2. Neuroblastóm (NBL)
Neuroblastóm je typický nádor včasného detského veku. Vychádza z buniek sympatického
nervového systému a je jednoznačne malígny. Vo väčšine neuroblastómov sa v ich bunkách
nachádzajú určité typy chromozómových zmien, ktoré ovplyvňujú správanie nádorov. Okrem
NBL vznikajú z rovnakých tkanív aj nádory s obsahom malígnej a benígnej zložky
(ganglioneuroblastómy) a benígne nádory (ganglioneurómy).
Výskyt
Je to najčastejší solídny nádor detského veku okrem tých, ktoré vychádzajú z CNS. Tvorí 8 –
10 % malignít u detí. Polovica všetkých NBL sa vyskytne do druhého roka života a 97 % do
desiateho roka.
Vzniká všade tam, kde sa v tele vyskytuje sympatický nervový systém. Dve tretiny vznikajú
v bruchu (v nadobličkách a v nervových pleteniach pred chrbticou), zvyšok v nervových
pleteniach (gangliách) pred chrbticou v hrudníku a na krku, zriedkavo v iných miestach.
Metastázy vytvára najčastejšie do lymfatických uzlín a krvnou cestou do kostí, kostnej drene,
pečene.
Rizikové faktory pre vznik NBL
Vplyv faktorov vonkajšieho prostredia na vznik NBL sa nepotvrdil. Vyššie riziko vzniku je
u ľudí sa neurofibromatózou a familiárnym feochromocytómom.
Príznaky
Príznaky sú vyvolané umiestnením nádoru a metastáz. V pokročilejšom štádiu sú aj celkové
príznaky: zvýšené teploty až horúčky, slabosť, nechutenstvo, neprospievanie, zmena nálady
a správania. Niekedy sa v nádoroch vytvárajú hormóny, tzv. katecholamíny, ktoré spôsobia
záchvatovité zvýšenie krvného tlaku, potenie a zrýchlenie činnosti srdca. Zriedkavejšie sa
tvoria iné látky, ktoré zapríčiňujú vodnaté hnačky alebo zvýšenie hladiny vápnika. Miestne
príznaky sa často spozorujú až vtedy, keď nádor dorastie do určitej veľkosti. Nádor v bruchu
spôsobí zväčšovanie bruška (nezapne si nohavice), bolesti brucha, vracanie až príznaky náhlej
brušnej príhody. Nádor na krku sa spozoruje ako veľká nebolestivá masa. Nádor v hrudníku
sa niekedy zistí náhodne pri rtg. vyšetrení. Keď je veľký, spôsobí ťažkosti pri prehĺtaní,
sťažené dýchanie a syndróm hornej dutej žily (pozri pri lymfómoch). Nádory môžu spred
chrbtice prerastať aj do miechového kanála. Tlakom na miechu a nervy, ktoré z nej
vychádzajú, zapríčinia bolesti, slabosť až obrny končatín, problémy s močením
a vyprázdňovaním stolice. V prvých mesiacoch života sa NBL niekedy špeciálne šíri do
pečene, v malom množstve do kostnej drene a do kože (tvoria sa malé modravé uzlíky, ktoré
pripomínajú černice). U týchto detí má ochorenie priaznivý vývoj. Metastázy v kostiach
vyvolávajú bolesti. Metastázy v očniciach spôsobujú krvné výrony a vytláčajú dopredu očný
bulbus (dieťa má príznak tzv. mývalích očí – odvodené od podoby očí medvedíka čistotného,
mývala). Rozšírenie nádoru do kostnej drene spôsobí poruchu krvotvorby.
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Diagnóza
Na určenie presnej diagnózy sa vyžaduje histologické vyšetrenie nádoru. Veľký význam má
genetické vyšetrenie nádorových buniek, pretože niektoré zmeny sú ukazovateľom zlej
prognózy a tieto deti musia mať intenzívnejšiu liečbu.
Pre diagnózu a ďalšie sledovanie odpovede na liečbu a prípadne upozornenie na recidívu
choroby je dôležité vyšetrenie látok (markerov) tvorených v nádore a vylučovaných do krvi
a moču: katecholamíny (najmä kyselina vanilmandľová a homovanilová), neurón špecifická
enoláza (NSE), laktát dehydrogenáza (LDH), ferritín. Vždy sa vyšetruje kostná dreň.
O presnom umiestnení a rozsahu nádoru a metastáz informujú zobrazovacie vyšetrenia
(sonografia, rtg., CT, magnetická rezonancia, niekedy PET) a izotopové vyšetrenia:
scintigrafia kostí a relatívne špecifické vyšetrenie pre neuroblastóm – MIBG (látka s obsahom
malého množstva rádioaktívneho jódu, ktorý sa vychytáva v primárnom nádore aj
v metastázach). Podľa výsledkov sa choroba môže zadeliť do niektorého zo štyroch štádií.

Neuroblastóm – pokročilé štádium: Kachektické dieťa, vyklenuté bruško, zakrvácanie okolo očí,
podkožné metastázy na hlavičke.

Liečba
Po zistení nádoru sa chirurgickou cestou získa nádorové tkanivo na histologické vyšetrenie.
Zároveň sa určí tzv. chirurgické štádium ochorenia, pri ktorom sa zisťuje postihnutie
okolitých tkanív a lymfatických uzlín. Ak je nádor malý a dobre odstrániteľný bez poškodenia
okolitých tkanívNeuroblastóm
a orgánov, môže sa–pri
prvej operácii
kompletne odstrániť. Pri pokročilej
pokročilé
štádium
chorobe sa po určení histologickej diagnózy podá chemoterapia a ďalšia operácia
Kachektické
vyklenuté
bruško,
zakrvácanie
okolo urgentnú
s odstránením nádoru
sa robí dieťa,
až po jeho
zmenšení.
Niekedy
je nutné vykonať
operáciu na chrbtici,
ak nádormetastázy
stlačením na
miechy
a miechových koreňov spôsobuje
očí, podkožné
hlavičke
neurologické komplikácie.
Rádioterapia sa používa len v prísne indikovaných prípadoch a nikdy nie ako samostatná
liečba. Niekedy sa použije v liečbe miestnych recidív.
Veľmi dôležitá je chemoterapia. NBL je nádor dobre citlivý na cytostatiká. Intenzita liečby
závisí od štádia ochorenia a niektorých ďalších charakteristík, najmä cytologických
a cytogenetických. U detí s kompletne odstráneným nádorom a priaznivým histologickým
nálezom je možné len sledovanie a liečba sa podá až pri zistení nového rastu nádoru. Ak sa
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predpokladá nepriaznivý vývoj ochorenia, liečba je veľmi intenzívna. Podáva sa kombinácia
cytostatík v presne určených intervaloch. Prestávky sa predlžujú len vtedy, keď má dieťa
závažnú komplikáciu. U týchto pacientov sa na záver intenzívnej liečby podá ešte vysoko
dávkovaná chemoterapia s následnou autológnou transplantáciou kmeňových buniek. Po tejto
liečbe ešte nasleduje tzv. diferenciačná liečba v tabletách, ktorá má zlikvidovať zostávajúce
malé množstvo nádorových buniek.
Ak nie je dostatočná odpoveď na liečbu, alebo sa v niektorej fáze zistí nový rast nádoru,
podáva sa liečba druhej línie. Niekedy je možné použiť liečbu MIBG-om. V klinických
štúdiách sa používajú aj niektoré novšie metódy biologickej liečby.
Výsledky
Výsledky sú lepšie u detí so vznikom ochorenia do 18 mesiacov veku. Tieto deti, najmä ak
majú malý nádor a kompletne odstránený, prežívajú až v 95 %. Staršie deti s pokročilou
chorobou prežívajú aj po intenzívnej liečbe len v 35 – 50 %. Ostatní pacienti (nad 18
mesiacov veku a bez metastáz) sa vyliečia asi v 80 – 90 %.
13.2.3. Wilmsov nádor (nefroblastóm)
Výskyt
Wilmsov nádor (WT) je najčastejší nádor obličiek vo včasnom detskom veku. Tvorí 5 – 6 %
malignít u detí a vrchol výskytu je medzi 2. – 4. rokom života. Po šiestom roku života
a u dospelých je veľmi zriedkavý. Najčastejšie sa vyskytuje ako jeden nádor v jednej obličke,
ale v 5 – 7 % je v jednej obličke viac nádorov, v 5 – 7 % postihuje obe obličky a v 1 – 2 % sa
popisuje familiárny výskyt. Okrem WT sa občas v prvých mesiacoch života vyskytuje tzv.
mezoblastický nefróm, ktorý zvyčajne okrem operácie nevyžaduje inú liečbu. U starších detí
môže vzniknúť karcinóm (nádor podobný ako u dospelých). Iné histologické typy nádorov
obličiek sú u detí zriedkavé.
Rizikové faktory pre vznik WT
Okrem uvedeného familiárneho výskytu u 1– 2 % detí s WT sa tento nádor vyskytuje
s niektorými vrodenými chybami: anirídia (chýbanie dúhovky), hemihypertrofia (väčšia
polovica tela), kryptorchizmus (nezostúpené semenníky u chlapcov), hypospádia (vyústenie
močovej trubice na spodnej strane penisu, WAGR syndróm (WT, anirídia, vývojové chyby
močovo-pohlavného traktu, mentálna retardácia), Beckwithov-Wiedemannov syndróm (deti
sú väčšie na svoj vek alebo je hemihypertrofia, zmeny v svaloch brucha a iné) a ďalšie
syndrómy. Deti s týmito syndrómami musia byť do šiesteho roka života sledované
u onkológa. Neskôr je riziko vzniku WT malé. Príčinou WT a zmien obličiek je zmena
(mutácia) v niektorých génoch vo včasnom vývoji obličiek. Okrem veľmi malého percenta
postihnutých detí, kde sa zmenené gény prenesú od rodičov, sa príčiny týchto zmien
nepoznajú.
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Príznaky
Wilmsov nádor zvyčajne nespôsobuje žiadne príznaky, kým nedorastie do určitej veľkosti.
Najčastejšie sa zistí vtedy, keď rodičia alebo lekár vyhmatajú tuhší, nebolestivý nádor
v brušku, alebo sa bruško na postihnutej strane vyklenuje. Niekedy sú bolesti bruška, občas
zvýšená teplota, nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, krv v moči, zápcha, asi v 25 % môže byť
zvýšený krvný tlak.

Wilmsov nádor: Vyklenutie bruška u 4-ročného dieťaťa – pohľad z boku.
Wilmsov nádor

Diagnóza

Vyklenutie bruška u 4-ročného dieťaťa – pohľad z boku

Prvým vyšetrením, ktoré potvrdí nález nádoru v obličke, je zvyčajne sonografia. Presnejšie sa
miesto a veľkosť nádoru a jeho šírenie do okolia zistí CT vyšetrením brucha, niekedy
magnetickou rezonanciou. Zobrazovacie vyšetrenia ukážu aj prítomnosť metastáz,
najčastejšie v pľúcach a v pečeni. Pri niektorých typoch nádorov sa vyšetruje aj mozog
a kosti. Diagnózu definitívne určí histologické vyšetrenie nádoru.
Niekedy je potrebné odlíšiť nádor vychádzajúci z iných orgánov od nádorov obličiek.
Najčastejšie prichádza do úvahy neuroblastóm (vyšetria sa katecholamíny a nádorové
markery pre neuroblastóm).
Po vyšetreniach sa určí štádium ochorenia, ktoré sa ešte spresní po operácii. WT možno
zadeliť do piatich štádií, pričom štádium IV predstavuje nález vzdialených metastáz a štádium
V obojstranný WT.
Okrem rozsahu nádoru je dôležitý aj histologický nález, pretože niektoré histologické typy
majú veľmi dobrú prognózu, pri iných sú výsledky liečby horšie.
Liečba
V Slovenskej republike sa liečba uskutočňuje podľa protokolov SIOP (medzinárodná
organizácia detskej onkológie). U väčšiny detí je možné podľa zobrazovacích vyšetrení
s vysokou istotou určiť, že ide o Wilmsov nádor. U týchto sa začne liečba chemoterapiou,
ktorá trvá 4 – 6 týždňov. Liečbou sa nádor zmenší a zmení sa jeho štruktúra, takže je možné
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ho bezpečne odstrániť. U detí do šiesteho mesiaca veku a ak obraz nie je jednoznačný, sa robí
najprv operácia a ďalšia liečba sa podá podľa histologického nálezu.
Nádor sa odstraňuje otvorenou chirurgickou cestou vcelku spolu s celou obličkou. Zároveň sa
skontrolujú lymfatické uzliny v bruchu a druhá oblička. Operácia sa ako prvá metóda liečby
použije aj u detí, ktoré majú závažné komplikácie spôsobené nádorom (napríklad krvácanie).
Operácia sa v určitej fáze liečby používa aj na odstránenie metastáz.
Okrem predoperačnej chemoterapie sa po operácii podáva pooperačná chemoterapia, ktorá
trvá podľa štádia a histológie 18 – 34 týždňov. V niektorých prípadoch sa používa aj
rádioterapia – ožaruje sa lôžko po nádore, postihnuté lymfatické uzliny a metastázy
v pľúcach.
Pri relapsoch nádoru alebo veľmi nepriaznivej odpovedi na chemoterapiu sa môže podať aj
vysoko dávkovaná chemoterapia s následnou autológnou transplantáciou kmeňových buniek.
Výsledky
Pri priaznivej histológii sa vylieči viac ako 90 % detí so štádiami I – III a medzi 80 – 90 %
detí so štádiami IV a V. Pri nepriaznivej histológii sa v prvých troch štádiách vylieči 72 –
83 %, v štádiu IV a V je to 38 – 55 % detí.
13.2.4. Primárne nádory pečene
Výskyt
Primárne nádory pečene, ktoré vychádzajú z buniek a tkanív nachádzajúcich sa v pečeni, sú
v detskom veku veľmi zriedkavé. Tvoria len asi 0,5 – 2 % všetkých malignít u detí.
Najčastejšie sú hepatoblastóm (typický nádor u dojčiat a batoliat) a hepatokarcinóm
(u starších detí). Ojedinele sa vyskytnú aj nádory vychádzajúce z ciev alebo svalových
buniek. Do pečene však metastázujú aj niektoré nádory z iných miest tela a vznikajú tu aj
benígne nádory.
Rizikové faktory pre vznik hepatoblastómu (HBL) a hepatokarcinómu (HCC)
Vo väčšine prípadov nie je známa príčina vzniku týchto nádorov. Udáva sa častejší výskyt
HBL u detí matiek, ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu, niektoré drogy alebo alkohol
(tzv. fetálny alkoholový syndróm) a tiež u detí s niektorými vrodenými a metabolickými
chorobami, pri ktorých je postihnutá pečeň (Beckwithov-Wiedemannov syndróm, anomálie
obličiek, polycystická choroba obličiek). HCC sa tiež vyskytuje pri niektorých vrodených
chorobách, aj po užívaní anabolických steroidov a po infekcii vírusom hepatitídy B a C.
Príznaky
Najčastejší prvý príznak je pomalé zväčšovanie brucha a asi u 40 % detí bolesti v pravej
hornej štvrtine brucha. Neskôr sa pridáva nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, pokles
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hmotnosti, zvýšená plynatosť a horúčka. V pokročilom štádiu je koža na zväčšenom brušku
lesklá, napätá, so zvýraznenou cievnou kresbou. Žltačka je zriedkavá.

Hepatoblastóm: Vyklenutie hornej polovice bruška u 4-ročného pacienta s veľkým nádorom pečene.

Diagnóza
Pri vyšetrení pohmatom je pečeň zväčšená, niekedy hrboľatá. Prítomnosť nádoru potvrdí
sonografia a presnejšie CT alebo magnetická rezonancia. Histologický typ nádoru sa určí
vyšetrením vzorky nádoru odobratej biopsiou. Po potvrdení nádoru sa zisťujú metastázy,
najmä v pľúcach (CT pľúc), niekedy v kostiach. U časti pacientov môžu byť zmenené
hodnoty pečeňových testov. Dôležitý ukazovateľ je pri HBL a HCC zvýšená hladina
nádorových markerov, predovšetkým alfafetoproteínu (AFP) a niekedy beta HCG. Majú
význam pri diagnóze nádoru, aj pri sledovaní odpovede na liečbu alebo pri vzniku recidívy.
Po vyšetreniach sa určí štádium a riziková skupina nádoru.
Liečba
Najdôležitejší faktor pre dobrý výsledok liečby je kompletné chirurgické odstránenie nádoru.
Prvý krok je však najčastejšie biopsia na zistenie presnej diagnózy. Len zriedka sa pri prvej
operácii odstráni aj nádor. Keď je známa diagnóza a štádium choroby, podáva sa
chemoterapia. Jej zloženie a počet podaných cyklov závisí od histológie a štádia. V určených
intervaloch sa kontroluje odpoveď nádoru na liečbu a pri dostatočnej odpovedi sa chirurgicky
odstráni zmenšený nádor a ak je to potrebné, aj pľúcne metastázy. Ak nádor v pečeni nie je
možné chirurgicky odstrániť a ložiská nádoru sa nenachádzajú mimo pečene, môže sa zvážiť
transplantácia pečene.
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Výsledky
Pri nádoroch umiestnených len v pečeni, ktoré sa dajú kompletne chirurgicky odstrániť, je
dlhodobé prežívanie až v 80 %, pri neodstrániteľných nádoroch a s metastázami je to len
10 %.
13.2.5. Retinoblastóm
Výskyt
Retinoblastóm je najčastejší a vysoko zhubný nádor oka u detí. Za rok vznikajú približne štyri
nové prípady na 1 milión detí. Až 80 % nádorov vzniká do 4. roka života, po šiestom roku je
vznik výnimočný. Vyskytuje sa najčastejšie v jednom oku, 20 – 30 % detí má postihnuté obe
oči. Nádor vychádza z embryonálnych buniek sietnice a rastie vo vnútri oka, niekedy tvorí
viacpočetné ložiská. Pri veľkom nádore sa zvyšuje vnútroočný tlak. V pokročilejšom štádiu sa
šíri aj do očnice, do zrakového nervu, alebo tvorí metastázy najčastejšie do mozgu, kostí
a kostnej drene.
Rizikové faktory pre vznik retinoblastómu
Retinoblastóm sa vyskytuje familiárne asi v 6 % pri jednostrannom a v 22 % pri obojstrannom
postihnutí. Príčinou je genetická zmena (mutácia) v tzv. retinoblastómovom (Rb1) géne.
Postihnutý rodič bude mať pravdepodobne 50 % potomkov postihnutých nádorom.
V súčasnosti je možné tento gén zistiť pri genetickom vyšetrení. U rodičov, súrodencov
a potomkov postihnutého pacienta sa robí aj preventívne skríningové očné vyšetrenie.
U detí bez rodinného výskytu nie je známa príčina, ktorá vyvolá mutáciu Rb1 génu.
Príznaky
Malý nádor spočiatku nespôsobuje žiadne príznaky. Keď sa zväčšuje, dieťa začne náhle škúliť
na jedno oko, čo by vždy malo byť dôvodom starostlivého očného vyšetrenia. Rodičia si
zvyčajne všimnú až príznaky spôsobené väčším nádorom, keď sa svetlo dopadajúce do oka
odráža od povrchu nádoru za zrenicou. Prejaví sa to ako belavý odlesk svetla v postihnutom
oku, neskôr je zrenica šedobelavá. Pri ďalšom raste sa oko zväčšuje, vzniká v ňom bolesť, je
začervenané, v okolí oka je opuch.
Diagnóza
Prítomnosť retinoblastómu sa zistí pri očnom vyšetrení v celkovej anestézii. Podrobnejšie sa
rozsah nádoru určí CT a NMR vyšetrením oka a očnice. Na zistenie metastáz sa robí CT
mozgu a miechy a vyšetrenie likvoru, niekedy aj vyšetrenie kostnej drene a gamagrafické
vyšetrenie kostí.
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Liečba
Liečba retinoblastómov sa uskutočňuje v spolupráci onkológov a oftalmológov. Závisí od
rozsahu nádoru. Malé nádory je možné liečiť miestne (laserová terapia, kryoterapia), pri
rozsiahlejších sa používa kombinácia miestnej liečby a systémovej chemoterapie. Pri veľkých
nádoroch alebo nádoroch neodpovedajúcich na liečbu je niekedy potrebné odstrániť
postihnuté oko (enukleácia) a nahradiť ho protézou. Občas sa používa aj vonkajšia
rádioterapia. Novšie sa podáva chemoterapia vo vhodných prípadoch aj priamo do
postihnutého oka katetrizáciou cez cievu, ktorá zásobuje oko.

Retinoblastóm v pravom oku: Porovnanie odrazu svetla s ľavým zdravým okom.

Retinoblastóm

Retinoblastóm v pravom oku – porovnanie odrazu svetla
s ľavým zdravým okom

Nádory v očnici

Výsledky
Pri nádoroch, ktoré sú len vo vnútri oka, je prežívanie v 86 – 100 %, pri väčších nádoroch
v 75 %, pri prerastaní do očnice v 30 % a pri vzdialených metastázach 10 %. Zachovanie
zraku závisí od lokalizácie a veľkosti nádoru a od spôsobu liečby.
U dlhodobo prežívajúcich pacientov je vysoké riziko vzniku sekundárnych zhubných
nádorov, najmä osteosarkómov. Podieľa sa na tom mutovaný Rb1 gén. Vyššie riziko majú
pacienti, ktorí dostali rádioterapiu. Pacienti sa preto majú po liečbe sledovať celý život.
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13.2.6. Sarkómy mäkkých tkanív
Výskyt
Sarkómy sú zhubné nádory, ktoré vznikajú zo spojivových tkanív, napríklad svalov, tukového
tkaniva, ciev, povrchového tkaniva kĺbov. Tvoria približne 6 % nádorov u detí. Až dve tretiny
z nich tvorí rabdomyosarkóm (RMS). Pochádza z nezrelej mezenchýmovej bunky
(rabdomyoblast), z ktorej sa vyvíjajú kostrové – priečne pruhované svaly. Tieto bunky sa
začínajú tvoriť v 7. týždni embryonálneho vývoja, preto sa nádory z nich najčastejšie
vyskytujú vo včasnom detskom veku, hoci niekedy sa môžu vyskytnúť aj u dospelých.
Nádory môžu vzniknúť všade tam, kde sa nachádzajú priečne pruhované svaly, ale aj na iných
miestach. Bežné miesta výskytu sú hlava a krk, v oblasti močovo-pohlavného systému
(močový mechúr, prostata, ženské pohlavné orgány), na horných a dolných končatinách a na
trupe (hrudník, brucho).
Spomedzi niekoľkých typov RMS je u detí najčastejší embryonálny RMS (80 %), zvyčajne do
piateho roka života a alveolárny RMS (do 20 %), najmä u starších detí a adolescentov.
Embryonálne RMS sa vyskytujú najmä v oblasti hlavy, krku a močovo-pohlavného systému,
alveolárne sú častejšie na končatinách a trupe.
Rizikové faktory
Príčina vzniku RMS vo väčšine prípadov nie je známa. Občas vznikajú ako sekundárne
nádory po chemoterapii iných malignít. Vyššie riziko vzniku je vo veľmi malej časti
pacientov pri niektorých familiárnych chorobách, napríklad Li-Fraumeniho syndróme, pri
Beckwithovom-Wiedemannovom syndróme, pri neurofibromatóze, Noonanovej syndróme.
V súčasnosti sú známe viaceré zmeny v génoch nádorových buniek, ktoré zrejme vedú
k premene normálnej bunky na nádorovú, ale nie je úplne jasné, čo túto zmenu v génoch
spôsobuje.
Príznaky
Hlavné príznaky sú nádorová masa a porucha funkcie postihnutého orgánu. Určuje ich najmä
umiestnenie a veľkosť nádoru. V dostupných miestach je nádor hmatateľný ako tuhé
nebolestivé, rýchlo rastúce zdurenie. Neskôr sa pridáva bolesť, začervenanie, prípadne
zväčšenie spádových lymfatických uzlín. Nádory v očnici spôsobia opuch viečka a vytlačenie
oka, niekedy s bolesťou, začervenaním a inými problémami. Nádory v uchu a prínosových
dutinách sa prejavia bolesťou ucha, hlavy, tlakom v dutinách, niekedy je hnisavý výtok
z nosa. RMS v močovom mechúre zapríčinia nutkanie alebo bolesti pri močení, prítomnosť
krvi v moči. Pri väčších nádoroch sú problémy s vyprázdňovaním moču a stolice. Nádory
v pošve u dievčatiek sa prejavia výtokom, aj s prímesou krvi, neskôr vyrastá z pošvy
polypoidná masa. V čase diagnózy sú prítomné metastázy u menej ako 25 % pacientov,
najčastejšie v pľúcach, zriedkavejšie v kostnej dreni a kostiach. Pri zhoršovaní ochorenia
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môžu byť aj v pečeni a mozgu. Často sa zistia len pri vyšetreniach, ktoré sa robia na určenie
štádia. Podľa veľkosti a operovateľnosti nádoru a prítomnosti metastáz sa ochorenie zaraďuje
do niektorého zo štyroch štádií.
Diagnóza
Prítomnosť nádoru sa zistí pri fyzikálnom vyšetrení pacienta a pomocou zobrazovacích
vyšetrení – sonografia, počítačová tomografia, magnetická rezonancia. Pri pátraní po
metastázach a na určenie štádia ochorenia sa využíva aj PET, scintigrafia kostí, vyšetrenie
kostnej drene a podľa potreby ďalšie vyšetrenia. Definitívnu diagnózu určí histologické,
imunohistochemické a cytogenetické vyšetrenie vzorky nádoru. Zobrazovacie vyšetrenia sa
robia aj v určených intervaloch počas liečby a po nej, aby sa zistila odpoveď, prípadne
recidíva nádoru.

Rabdomyosarkóm: Vývoj nádoru nad pravou lopatkou u 12-ročnej pacientky.

Rabdomyosarkóm

Liečba

Vývoj nádoru nad pravou lopatkou u 12-ročnej pacientky

Po určení histologického typu a štádia nádoru sa niekedy pacienti ešte zadelia do rizikových
skupín: nízke, stredné alebo vysoké riziko podľa predpokladanej odpovede na liečbu. V liečbe
sa používajú všetky základné modality (spôsoby): operácia, chemoterapia, rádioterapia, pri
vysokom riziku niekedy aj vysoko dávkovaná liečba a transplantácia krvotvorných buniek
(autológna, prípadne alogénna). Pri malom rozsahu a dobrej dostupnosti nádoru je možné ho
už na začiatku kompletne odstrániť, prípadne odstrániť aspoň časť, aby sa vytvorili
priaznivejšie podmienky pre ďalšie spôsoby liečby. Ak to nie je možné, po určení
histologického typu a štádia sa úvodne podá niekoľko cyklov chemoterapie, prípadne aj
rádioterapia. Bez ohľadu na to, či bol nádor kompletne odstránený alebo nie, sa však vždy
podáva chemoterapia. V nepriaznivých miestach, ak sa nepodarí odstrániť celý nádor, alebo
okraje v mieste odstránenia nie sú čisté (obsahujú nádorové bunky), alebo ak má nádor určité
nepriaznivé charakteristiky, sa pridáva k chemoterapii aj rádioterapia. Bez takéhoto postupu
by bolo vysoké riziko návratu tumoru v jeho pôvodnom mieste alebo aj vznik vzdialených
metastáz. O pláne liečby vás bude informovať ošetrujúci lekár pred jej začatím.
Pri recidíve nádoru alebo vzniku metastáz je znovu potrebné histologické vyšetrenie a určenie
štádia. Okrem chirurgického odstránenia nádoru – ak je to možné – sa znovu podáva
chemoterapia v inom zložení, prípadne aj rádioterapia, transplantácia kmeňových buniek
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alebo niektoré lieky na ovplyvnenie novotvorby ciev v nádore. Klinické štúdie sa zameriavajú
aj na účinok niektorých cielených liekov na špecifické zložky nádorových buniek.
Výsledky
Prognóza závisí od mnohých faktorov: histologického typu, miesta, veľkosti a prítomnosti
metastáz, aj od veku (najlepšie výsledky sú u detí 1 – 9-ročných). Päťročné prežívanie detí
v skupine s nízkym rizikom je nad 90 %, v strednom riziku 60 – 80 % a vo vysokom riziku,
s rozsiahlou chorobu a metastázami je 20 – 40 %. Po liečbe musia byť pacienti dlhodobo
sledovaní, a to nielen preto, lebo je tu možnosť vzniku recidívy, ale aj na zistenie (a podľa
potreby liečbu) neskorých následkov liečby.
13.2.7. Nádory kostí
Kosti sú súčasťou pohybového aparátu tela (najmä dlhé kosti v spolupráci so svalmi), chránia
dôležité orgány (lebka – mozog, hrudný kôš – orgány v hrudníku), zúčastňujú sa na látkovej
výmene minerálov, najmä vápnika, kostná dreň je miestom krvotvorby. Aj keď v dospelosti
už nerastú, ostávajú aktívnym živým orgánom. Tvar a silu kostí udržiavajú dva hlavné typy
buniek: osteoblasty (podieľajú sa na tvorbe kostného tkaniva) a osteoklasty (odstraňujú
nadbytočne vytvorené tkanivo a pomáhajú udržať tvar kostí), ktoré sa podieľajú aj na látkovej
výmene minerálov v kostiach a na udržaní ich hladiny v krvi.
Kosti môžu byť počas života postihnuté viacerými patologickými procesmi – vrodenými
alebo získanými. Patria k nim aj nádory – benígne (napríklad osteómy, chondrómy,
osteochondrómy) alebo malígne.
Najčastejšie malígne nádory sú osteosarkóm a Ewingov sarkóm. Iné malígne nádory sú
chondrosarkómy, malígne fibrózne histiocytómy, fibrosarkómy, chordómy a veľkobunkové
malígne nádory kostí.
13.2.7.1. Osteosarkóm
Výskyt
Osteosarkóm (OS) je zriedkavý, vysoko malígny nádor kostí. Tvorí 60 % zo zhubných
nádorov kostí u detí a mladistvých, s vrcholom výskytu v období najväčšieho rastu kostí
u dievčat v 16. a u chlapcov v 18. roku života. V tomto veku je najčastejšou malignitou po
leukémiách a lymfómoch. Vzniká v miestach rýchleho rastu kostí, najčastejšie v kostiach
okolo kolena, ale môže vzniknúť v ktorejkoľvek kosti a môže prerastať do mäkkých tkanív
a vytvárať metastázy.
Podľa histologického zloženia sú typy s vysokým, stredným alebo nízkym stupňom malignity.
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Rizikové faktory pre vznik
OS môže mať vzťah k rýchlemu rastu kostí. Svedčí o tom najčastejší výskyt vo veku rýchleho
rastu kostí a častejší výskyt u detí vysokých na svoj vek. OS sa častejšie vyskytuje v oblasti
tela, ktorá bola ožiarená.
Zvýšené riziko vzniku je pri niektorých chorobách kostí (Pagetova choroba, mnohopočetné
hereditárne osteochondrómy) alebo pri niektorých nádorových syndrómoch:
-retinoblastóm – nádor očí u detí môže byť spôsobený vrodenou zmenou génu RB1, ktorý má
úlohu aj pri vzniku OS. Po rádioterapii sa toto riziko ešte zvyšuje;
-Li-Fraumeniho syndróm mnohopočetných nádorov s vrodenou mutáciou nádorového
supresorového génu TP53;
-zriedkavejšie Bloomov alebo Wernerov syndróm.
Vznik osteosarkómu je teda spojený so zmenami (mutáciami) deoxynukleovej kyseliny
v bunkách, ktoré sú vrodené alebo získané (po ožarovaní).
Príznaky
Nie sú známe žiadne skríningové testy, ktoré by OS odhalili včas. Deti s vyššie uvedenými
rizikovými chorobami je potrebné prísnejšie kontrolovať. Napriek tomu je možné nádor zistiť
zavčasu, ak sa venuje dostatočná pozornosť príznakom a ich vyhodnoteniu.
Bolesť je najčastejší prvý príznak. Spočiatku nie je trvalá, zhoršuje sa v noci alebo pri aktivite
a môže zapríčiniť krívanie, ak je nádor na dolnej končatine.
Opuch v mieste nádoru môže vzniknúť až neskôr po príznakoch bolesti.
Tieto príznaky sa však často pripisujú iným príčinám a športovej aktivite dieťaťa, čo môže
oneskoriť diagnózu. Pri niektorých nádoroch môže oslabením kosti vzniknúť tzv. patologická
zlomenina (nie je príčinou, ale následkom nádoru!).
V pokročilejšom štádiu môžu byť celkové príznaky: nočné potenie, teplota, pokles hmotnosti,
pri pľúcnych metastázach kašeľ a sťažené dýchanie.
Diagnóza
U pacienta s podozrením na nádor kosti je potrebné uviesť lekárovi podrobné anamnestické
údaje. Lekár dieťa starostlivo vyšetrí a určí ďalší diagnostický postup. Dôležité sú
zobrazovacie vyšetrenia miesta nádoru a miest možných metastáz. Ak natívna rtg. snímka
postihnutého miesta ukáže patologické zmeny, nález sa spresní počítačovou tomografiou
alebo magnetickou rezonanciou. Metastázy najčastejšie vznikajú v pľúcach a v iných
kostiach. Súčasťou vyšetrenia rozsahu choroby je preto aj rtg. a CT vyšetrenie pľúc,
vyšetrenie kostí scintigrafiou. O rozšírení nádoru v tele informuje aj PET.
Pre definitívne určenie diagnózy, typu nádoru a stupňa jeho malignity je potrebné histologické
vyšetrenie tkaniva, ktoré sa odoberá zvyčajne otvorenou chirurgickou biopsiou.
O pokročilosti OS môže informovať vysoká hladina alkalickej fosfatázy (AF) a laktát
dehydrogenázy (LDH) v krvi.
Po skompletizovaní vyšetrení sa určí štádium ochorenia podľa rozsahu primárneho nádoru
a prítomnosti metastáz.
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Liečba
Pacient s nádorom kosti zvyčajne prichádza na ortopédiu, kde sa urobí otvorená chirurgická
biopsia. Po zistení histologickej diagnózy a určení štádia choroby sa na onkologickom
oddelení začne cytostatická liečba (chemoterapia), ktorou sa pri dobrej odpovedi zmenší
nádor aj prípadné metastázy. Po niekoľkých cykloch chemoterapie (približne po desiatich
týždňoch) sa zobrazovacími vyšetreniami zistí rozsah nádoru a určí sa možnosť kompletného
chirurgického odstránenia. U väčšiny pacientov s nádormi na končatinách je možné urobiť
tzv. končatiny šetriacu operáciu. Pri nej sa odstráni postihnutá časť kosti až do zdravého
tkaniva a nahradí sa protézou. Komplikácie po tejto operácii predstavujú najmä infekcie
a poškodenie protézy. U pacientov s veľkým alebo nepriaznivo rastúcim nádorom, ktorý sa
nedá bezpečne chirurgicky odstrániť, sa robí amputácia končatiny. Odstránený nádor sa vždy
znovu histologicky vyšetrí a určí sa podiel nekróz (odumretá časť tkaniva) v tkanive, ktorý
ukazuje na dobrú alebo nedostatočnú odpoveď na chemoterapiu.

Osteosarkóm: Nádor v pravej stehnovej kosti (po biopsii).

Osteosarkóm

Po operácii sa pokračuje v cytostatickej liečbe. Nedostatočná odpoveď na predoperačnú
Nádor v pravej stehnovej kosti (po biopsii)
liečbu vyžaduje intenzívnejšiu cytostatickú liečbu. Metastázy v pľúcach alebo iných
orgánoch, ktoré ostávajú po chemoterapii, sa tiež môžu chirurgicky odstrániť po prehodnotení
celkového stavu pacienta, jeho odpovede na liečbu a podľa zhodnotenia ich resekability
(možnosti chirurgického odstránenia).
Chemoterapia pozostáva z niekoľkých cyklov, v ktorých sa podávajú jednotlivo alebo
v kombinácii účinné cytostatiká, najčastejšie metotrexát, doxorubicín, cisplatina alebo
karboplatina, etopozid, ifosfamid.
Osteosarkóm je málo citlivý na ožiarenie. Rádioterapia sa používa zriedkavo, pri niektorých
nádoroch alebo metastázach, ktoré nie je možné kompletne chirurgicky odstrániť.
Po operácii je veľmi dôležitá rehabilitácia, ktorá je zameraná na to, aby sa pacient naučil
znovu normálne chodiť alebo používať končatinu. Veľmi dôležitá je psychologická podpora
pacienta pred operáciou aj po nej, najmä ak sa musela vykonať amputácia končatiny.
Pri recidíve je tiež snaha odstrániť nádor operáciou a podať cytostatiká, ktoré sa nepodávali
v prvej línii liečby.
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Výsledky
Päťročné prežívanie pacientov s lokalizovaným nádorom je 60 – 80 %. Pravdepodobnosť
vyliečenia je vyššia, ak sa nádor dá kompletne chirurgicky odstrániť. Ak sú v čase diagnózy
prítomné metastázy, pravdepodobnosť je 15 – 30 % (ak sú len pľúcne metastázy,
pravdepodobnosť je okolo 40 %). Lepšie výsledky sú u mladších detí, u dievčat a tiež vtedy,
ak bol nádor kompletne odstránený, ak dobre odpovedal na chemoterapiu, ak bol umiestnený
na končatinách a ak boli normálne hladiny AF a LDH.
Pacienti majú byť po liečbe dlhodobo sledovaní. Najčastejšie následky, ktoré je potrebné
sledovať, sú kardiologické a pľúcne problémy, strata sluchu, spomalený rast, zmeny
v sexuálnom vývoji a možnosť mať deti, problémy s učením (u mladších detí), vznik
sekundárnej malignity.
13.2.7.2. Ewingov sarkóm
Výskyt
Ewingov sarkóm (ES) patrí k nádorom skupiny (rodiny) Ewingovho sarkómu. Je to najčastejší
nádor tejto skupiny. Patrí sem aj extraoseálny Ewingov nádor (vzniká v mäkkých tkanivách
v blízkosti kostí), periférny primitívny neuroektodermový nádor (PPNET), ktorý sa pri vzniku
v hrudnej stene nazýva Askinov tumor. Nádory vychádzajú z primitívnych buniek
parasympatického nervového systému.
Ewingov sarkóm je druhý najčastejší nádor kostí u detí a adolescentov. Viac ako polovica ES
vzniká medzi 10. – 20. rokom života a ¼ do 10. roka. Najčastejšie sú postihnuté dlhé kosti,
najmä ich stred, panvové kosti a kosti hrudníka. Extraoseálne nádory sa vyskytujú kdekoľvek
v tele. ES zavčasu metastázuje do pľúc, kostnej drene a lymfatických uzlín.
Rizikové faktory
V štúdiách detí s ES sa nenašlo spojenie s radiáciou, chemikáliami alebo inými faktormi
vonkajšieho prostredia, ani genetické zmeny v niektorých rodinách nie sú rizikový faktor pre
ES. Nádory sa častejšie vyskytujú v bielej rase ako v iných, o niečo častejšie sú u chlapcov.
Ewingove nádory pochádzajú z buniek, v ktorých z neznámeho dôvodu vznikli zmeny
chromozómov. Najčastejšie postihujú gén EWS na chromozóme 22 pri translokácii t(11;22),
zriedkavejšie t(21;22).
Príznaky
Najčastejšie príznaky sú bolesť a opuch v mieste nádoru. Bolesti má až 96 % pacientov,
spočiatku striedavé, neskôr trvalé, môžu chorého budiť zo spánku. Pacient môže krívať, mať
bolesti pri dýchaní alebo z tlaku na nervové korene, môže pociťovať slabosť končatín alebo
mať poruchy citlivosti. Asi u 15 % pacientov vzniká patologická zlomenina kosti. Keď nádor
prerastá do miechového kanála, vznikne paraplégia (obrna dolných končatín). Nádor často
tvorí metastázy v pľúcach, tvorí sa výpotok v pohrudnicovej dutine, čo zapríčiňuje kašeľ
a dýchavicu. Celkové príznaky sú pokles hmotnosti a horúčka.
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Diagnóza
Pri fyzikálnom vyšetrení sa lekár zameria na miesto primárneho nádoru a možné miesta
metastáz. Všíma si opuch mäkkých tkanív, jeho rozsah, tuhosť, teplotu, začervenanie. Nádory
kostí sa zobrazia na natívnej rtg. snímke, postihnutie mäkkých tkanív ukáže sonografia.
Presnejšie zobrazenie primárneho nádoru a metastáz sa dosiahne pri vyšetrení CT a NMR,
robí sa scintigrafia kostí, niekedy PET. Malé, tzv. mikrometastázy sa týmito vyšetreniami
nemusia zistiť. Preto má významnú úlohu včasná chemoterapia. Na zistenie postihnutia
kostnej drene sa robí punkcia. Definitívnu diagnózu určí histologické vyšetrenie vzorky
nádoru, odobratej chirurgickou cestou. Cytogenetické vyšetrenie sa robí z tkaniva nádoru, aj
z kostnej drene. Pri laboratórnom vyšetrení možno zistiť zvýšenú sedimentáciu, LDH
a niekedy aj NSE. Po skompletizovaní vyšetrení sa určí štádium ochorenia a liečba.

Ewingov sarkóm: Veľký nádor v pravej stehnovej kosti, spočiatku liečený ako zápal v kosti.

Ewingov sarkóm

Liečba

Veľký nádor v pravej stehnovej kosti, spočiatku liečený
ako zápal v kosti

Hlavné ciele liečby sú: vyliečiť pacienta, zachovať čo najlepšie funkciu postihnutých orgánov
a zanechať čo najmenej neskorých následkov. Väčšina pacientov sa lieči podľa smerníc,
uvedených v protokoloch, s použitím všetkých troch základných spôsobov. Po určení
diagnózy má prvé miesto chemoterapia.
Operácia má význam pri liečbe primárneho nádoru aj metastáz. Zvyčajne sa robí po
niekoľkých týždňoch predoperačnej chemoterapie, ktorá zmenší nádor aj metastázy. Umožní
tak kompletné odstránenie nádoru aj s bezpečným lemom zdravého tkaniva a zachová sa
funkcia postihnutého orgánu. Ak sa robí končatinu šetriaca operácia, postup je ako pri
osteosarkóme. Po operácii je dôležitá rehabilitácia pacienta.
Rádioterapia sa použije pred operáciou, ak sa nádor po chemoterapii nedostatočne zmenšil,
alebo sa podáva po operácii na oblasť zvyšku nádoru (rezídua) a na metastázy. Rádioterapia
sa použije namiesto operácie, ak nádor nie je možné odstrániť bez rizika poškodenia
dôležitých orgánov a štruktúr (nervy, cievy). Nádor je dobre citlivý na rádioterapiu, ale je to
len miestna liečba. Celkovou liečbou je chemoterapia. Podáva sa pred operáciou, aj po nej.
Účinné sú napríklad etopozid, doxorubicín, cyklofosfamid, ifosfamid, novšie topotekan.
U vysoko rizikových pacientov sa do liečby zaraďuje aj autológna transplantácia
krvotvorných buniek, pred ktorou sa podáva vysoko dávkovaná chemoterapia.
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Relapsy sú miestne alebo metastatické. Podľa ich miesta, rozsahu a času vzniku sa použije
chemoterapia v inom zložení, rádioterapia a ak je možné, aj operácia.
Výsledky
Kombinovanou liečbou sa dosiahne prežívanie u 70 – 80 % pacientov s lokalizovanou
chorobou, ale pri rozsiahlej a generalizovanej chorobe je len 30 %. Pri nedostatočnej
odpovedi na liečbu alebo pri recidíve je prognóza nepriaznivá.
U vyliečených pacientov sa udáva zvýšené riziko vzniku sekundárnych malignít (8 % za 20
rokov). Neskoré následky môžu vznikať aj po rádioterapii a chemoterapii, ako je uvedené
v kapitole o neskorých následkoch.
13.2.8. Nádory zo zárodkových buniek (germinatívne nádory – GN)
Výskyt
Je to histologicky rôznorodá skupina nádorov s rozličným stupňom malignity alebo aj
benígnych. Vznikajú z rôznych typov zárodkových buniek. Základná, tzv. primordiálna
zárodková bunka vzniká už vo štvrtom týždni embryonálneho vývoja v žĺtkovom vaku plodu
a neskôr postupne putuje z hlavy až do svojho definitívneho umiestnenia vo vaječníkoch
u dievčat a v semenníkoch u chlapcov. Toto putovanie a neskoršie dozrievanie zárodkových
buniek sa deje pod vplyvom genetických a hormonálnych faktorov. Nádory môžu vzniknúť
v pohlavných žľazách (vaječníkoch, semenníkoch), alebo aj kdekoľvek na ceste putovania
týchto buniek (v mozgu, v zadnej časti hrudníka – zadnom mediastíne, v bruchu
a u novorodencov typicky v oblasti kostrče).
Vyskytujú sa v každom veku, u detí tvoria malígne GN len 1 – 3 % všetkých malígnych
nádorov. Najčastejšie sú v oblasti kostrče, v semenníkoch alebo vo vaječníkoch. Do troch
rokov sú prevažne benígne alebo nízko malígne. Po treťom roku tvoria až 12 % malígne
nádory zo žĺtkového vaku, iné malígne nádory sú zložené z jedného (dysgerminóm, seminóm,
embryonálny karcinóm) alebo z viacerých typov malígnych buniek, niekedy obsahujú
benígnu aj malígnu zložku. Časté sú teratómy, najmä vo vaječníkoch alebo mimo pohlavných
žliaz, ktoré môžu byť zrelé alebo nezrelé, diferencované alebo s malígnou zložkou. Podľa
zloženia majú nádory rôzne biologické správanie, v zmiešaných nádoroch je najdôležitejšia
malígna zložka. Sakrokokcygeálny teratóm v oblasti kostrče u novorodencov, niekedy
značných rozmerov, má nepredvídateľné správanie: ak sa radikálne neodstráni, môže sa stať
zhubným. Zhubné GN vytvárajú metastázy najmä do pľúc, lymfatických uzlín a do mozgu.
Rizikové faktory
Jediný známy príčinný faktor je nezostúpený semenník u chlapcov, v ktorom vzniká malignita
až v 50 %. Zvýšený výskyt GN sa udáva aj u pacientov s niektorými chromozómovými
zmenami v bunkách, napríklad pri Klinefelterovom syndróme alebo gonadálnej dysgenéze.
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Príznaky
Príznaky závisia od umiestnenia nádoru, prípadne od tvorby hormónov v nádore. Nádory vo
vaječníkoch u dievčat sa často zistia v pokročilom štádiu, zvyčajne po 10. roku života.
Prejavia sa zväčšeným bruchom alebo akútnou či chronickou bolesťou brucha. Pri pretočení
(torzii) vaječníka alebo prasknutí nádoru vzniká obraz akútneho brucha. Môže byť zápcha,
pomočovanie, predčasná puberta, krvácanie z pošvy alebo neprítomnosť menštruácie, vzácne
sú príznaky virilizácie (zvýšené ochlpenie, zhrubnutie hlasu). Malígne nádory rastú rýchlo,
môžu sa rozšíriť do pobrušnice alebo vytvoriť metastázy. Nádor semenníkov sa zvyčajne
prejaví ako nepravidelná pružná až tuhá nebolestivá masa v miešku (skróte). Pri vyšetrení sa
môže zistiť nezostúpený semenník. Pri veľkom nádore sú bolesti brucha, tiež môže vzniknúť
torzia. Napriek dostupnosti a viditeľnosti zväčšeného semenníka sa nádor často zistí
v pokročilom štádiu, s metastázami, pretože chlapci sa hanbia naň upozorniť. Príznaky
nádorov v mozgu závisia od rastu a histologického zloženia nádoru: diabetes insipidus
(nadmerný príjem tekutín a močenie), znížená funkcia hypofýzy, nechutenstvo, predčasná
puberta, bolesti hlavy a iné neurologické príznaky. Nádory v mediastíne môžu rásť bez
príznakov do značnej veľkosti, kedy sa prejavia bolesťami v hrudníku a sťaženým dýchaním.
Sakrokokcygeálne nádory môžu vytláčať konečník, alebo rastú dovnútra a sú príčinou zápchy,
zadržiavania moču a bolesti.
Diagnóza
Na zistenie primárneho nádoru a metastáz sa používajú zobrazovacie vyšetrenia (rtg.,
sonografia, CT, NMR príslušnej oblasti, scintigrafia kostí. Vyšetrí sa hladina nádorových
markerov – AFP a betaHCG, pri endokrinologických zmenách aj hladina hormónov. Pri
malígnych nádoroch sa robí punkcia kostnej drene, pri nádoroch mozgu sa vyšetrí aj likvor.
Definitívnu diagnózu určí histologické vyšetrenie nádoru. Po vyšetreniach sa určí štádium
choroby. Sledovanie hladiny nádorových markerov ukazuje na odpoveď na liečbu a môže
zavčasu upozorniť na recidívu.
Liečba
Pri benígnych nádoroch je liečbou voľby operácia. Pri malígnych nádoroch, ak sa nedajú
radikálne odstrániť, sa robí biopsia a nádor sa odstráni až po jeho zmenšení po chemoterapii.
Ak je diagnóza nejasná, urobí sa počas operácie rýchle histologické vyšetrenie. Pri nádoroch
vaječníkov sa prezrie aj druhý vaječník a urobí sa výplach brušnej dutiny; vzorka tekutiny sa
následne vyšetrí na prítomnosť nádorových buniek. Chemoterapia je dobre účinná. Používa sa
bleomycín, cisplatina alebo karboplatina, etopozid, vinkristín alebo vinblastín, ifosfamid
a ďalšie. U pacientov s vysokým rizikom sa niekedy podá vysoko dávkovaná chemoterapia
a urobí sa autológna transplantácia krvotvorných buniek. Rádioterapia sa používa u pacientov
s ostatkom nádoru po operácii a chemoterapii, pri nádoroch v mozgu alebo pri recidívach.
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Neuroblastóm,
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(operácia
po
(operácia po zlepšení stavu) zistený teratóm.
zlepšení stavu) zistený teratóm.

Nádor
zo zárodkových
zárodkových buniek
buniek: Veľký
Nádor zo
nádor
v
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Veľký nádor v pravom semenníku

Výsledky
Benígne nádory majú po kompletnom odstránení dobrú prognózu. Pacienti s lokalizovaným
ochorením a radikálnym odstránením nádoru prežívajú až v 80 %. Rozsiahle alebo
metastatické ochorenie môže dobre zareagovať na chemoterapiu, ale ak nie je možné
radikálne odstránenie, prognóza je zlá (vyliečenie okolo 40 %).
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Informácie o onkologických ochoreniach
Informácie o onkologických ochoreniach možno získať z rozličných zdrojov – v slovenčine
napríklad v informačných publikáciách Ligy proti rakovine, podobné materiály vydávajú
české organizácie alebo mnohé zahraničné onkologické centrá. Okrem tlačených publikácií
zverejňujú zdravotnícke organizácie alebo podporné skupiny pacientov množstvo informácií
na internete. Niektoré zdroje informácií sú uvedené v literárnych odkazoch.
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Užitočné kontakty
LIGA PROTI RAKOVINE SR
je nezávislá, nezisková, nepolitická, mimovládna charitatívna organizácia, ktorá od r.1990 poskytuje
pomoc a podporu onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pre pacientov a ich
blízkych LPR otvorila a celoročne prevádzkuje tri Centrá pomoci, kde môžete prísť a nájsť podporu,
poradenstvo i praktickú pomoc.
Centrum pomoci LPR BRATISLAVA
Brestová 6, 821 02 Bratislava, 02/ 292 173
Centrum pomoci LPR KOŠICE
Paulínyho 63, 040 01 Košice, 0 /68 3 46
Centrum pomoci LPR MARTIN
Kukučínova 2, 036 01 Martin, 043/3240 487
V prípade záujmu o poradenstvo, odbornú radu, nasmerovanie či psychologickú podporu
môžete kontaktovať aj Linku pomoci Ligy proti rakovine na tel. č. 02/ 52 96 51 48 od pondelka
do piatku medzi 09:00-16:00.
K dispozícii je i internetová poradňa na www.lpr.sk
Viac info nájdete na www.lpr.sk Liga proti rakovine, Brestová 6, 821 02 Bratislava.

Kontakty na detské onkologické centrá v SR a iné dôležité kontakty:
Bratislava
Klinika detskej hematológie a onkológie LFUK a DFNsP
Limbová 1, 833 40 Bratislava, www.dfnsp.sk E-mail doo@dfnsp.sk
Ubytovacie zariadenie Ligy proti rakovine „Náhradný domov“ Bratislava
(poskytuje bezplatné ubytovanie rodičom detských onkologických pacientov v čase ich hospitalizácie
v plne a príjemne zariadených bytových jednotkách) Vlárska ulica /A, 831 01
Bratislava, 0914 296 922 (správkyňa – Viera Miškolciová)
Detský hospic Plamienok
(poskytuje domácu paliatívnu starostlivosť)
PLAMIENOK, n.o., Zadunajská 6A, 8 1 01 Bratislava, info@plamienok.sk, 0908 686 897,
02/20718169, www.plamienok.sk
Deťom s rakovinou, n.o.
Nezisková organizácia rodičov v spolupráci s odborným vedením Kliniky detskej hematológie
a onkológie (podporuje rodiny a deti s rakovinou, podporuje edukáciu personálu KDHaO)
www.detomsrakovinou.sk
Klub Detskej Nádeje
(organizuje tábory pre detských onkologických pacientov, navštevujú deti na oddelení)
Lekárska fakulta UK, Sasinkova 4, P. O. Box 284, 814 99 Bratislava
kdn@kdn.sk , klubdetskejnadeje@gmail.com
0910 90 09, 090 260 83
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Banská Bystrica
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica
www.dfnbb.sk
Svetielko nádeje, o.z.
(poskytuje domácu paliatívnu starostlivosť a všestrannú podporu a pomoc rodinám s onkologicky
chorým dieťaťom – prevozy, návštevy detí, poradenstvo a podpora)
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Tel.: 0908 073 073, 048/472 6 77, office@svetielkonadeje.sk , www.svetielkonadeje.sk

Košice
Oddelenie detskej onkológie a hematológie
Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 1, 04011 Košice
www.dfnkosice.sk
Ubytovacie zariadenie Ligy proti rakovine „Náhradný domov“ Košice
(poskytuje bezplatné ubytovanie rodičom detských onkologických pacientov v čase ich
hospitalizácie),
Trieda SNP 7, 040 11 Košice
0918 3 1 038 (správkyňa Miroslava Hunčíková)
Svetielko pomoci, n.o.
(poskytuje domácu paliatívnu liečbu a všestrannú podporu a pomoc rodinám s onkologicky chorým
dieťaťom – prevozy, poradenstvo, podporu, pobyty pre rodiny).
Pražská 8, 040 11 Košice;
svetielkopomoci@netkosice.sk , 09018 83 938, 0903 821 676, www.svetielkopomoci.sk

Ocitli ste sa v dôsledku ochorenia vášho dieťaťa vo finančnej
núdzi? O finančnú pomoc môžete požiadať:
Dobrý Anjel, n.o.
Karpatská 32 6/1
0 8 01 Poprad
dobryanjel@dobryanjel.sk , www.dobryanjel.sk
0907 1 2 4 9, 0 2/431 37 7
Liga proti rakovine
Brestová 6, 821 02 Bratislava
02/ 2 92 17 3
lpr@lpr.sk , www.lpr.sk
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Nebojte sa vyhľadať pomoc psychológa
Onkologické ochorenie je nesmierne náročná skúsenosť pre každého pacienta a jeho
bezprostredné okolie. Situácia je o to náročnejšia, ak ochorenie postihne v rodine ten
najkrehkejší článok – dieťa. Obdobie liečby i následnej rehabilitácie vyžaduje adaptáciu na
mnohé zmeny, detský pacient i jeho blízki musia čeliť fyzickej i psychickej záťaži. Jedným
z najdôležitejších zdrojov sily a energie detského pacienta sú jeho rodičia, súrodenci, starí
rodičia a i oni potrebujú pomoc a podporu pre lepšie zvládanie tohto náročného obdobia.
K dispozícii sú vám bezplatné SLUŽBY PSYCHOLÓGOV LIGY PROTI RAKOVINE
PRE PACIENTOV A RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV.
PhDr. Alexander Hariš
PhDr. Andrea Nagyová
Mgr. Katarína Lanščáková
PhDr. Katarína Lukáčová
Mgr. PhDr. Alena Heřmánková
PhDr. Valéria Hudáková
PhDr. Katarína Kropáčová, PhD.
Mgr. Tatiana Sabová
Mgr. Lenka Svetlíková
Mgr. Zuzana Tomášková
Mgr. Tereza Hrušovská
PhDr. Alexandra Živčic
PhDr. Zita Kochaníková
Mgr. Alena Madlena Rjabininová
MUDr. Igor Smelý, PhD.
PhDr. Mária Vopátová Žilina,
Ivica Uhríková, master
PhDr. Zuzana Martinková

Lučenec 0944 023 6 4 alexandervilke@post.sk
Nové Zámky 091 284 040 ada.nagyova@azet.sk
Michalovce 0944 213 14 k.lanscakova@post.sk
Nováky 0949 147 264 katy.lukacova@gmail.com
Piešťany 091 180 688
Trebišov 0907 913 194 valikah@stonline.sk
Lučenec 0908 378 637 katarina.santal@post.sk
Banská Bystrica 0908 322 177
tatianasabova@gmail.com
Trenčín 0904 9 8 992
svetlikova.lienka@gmail.com
Martin 0904 102 211 zuzanatoma@gmail.com
Trenčín 0949 331 197
Liptovský Mikuláš 0948 066 788
phdr.zivcic@gmail.com
Banská Bystrica 048 412 709
zitakoo@gmail.com
Nitra 090 383 203 madla.rjabininova@gmail.com
Prešov 0 1 772 2966
Trnava 0907 786 297
maria.vopatova@gmail.com
Bratislava 0903 644 919
Ivica.uhrikova@ousa.sk
Prešov 0908 18 708
z.martinkova@gmail.com
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