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HEMIIRIASIŮ/Y
VO SVETLE EPIDEMIOLOGICKÝCH

UKAZOVATEĽOV

A. Šesták, G. Hudáková,
Ústav klinickej onkológie, Bratislava
Úvod
Zhubní ochoreniu miazjjovrthn я krvotovorndho tkanive predstavujú nice len 5,4 X vfintkých zhuhných ochorení, sú vfiak veľmi zrivažné z dvoch aspektov: postihujú v nemalej miere
deti u? v najútlejäom veku a mládež a vyznačovali sa a eáte stále vyznačujú vysokou lntalltou. Podiel zomretých z ochorení na .tieto choroby sa pohyboval do r.1975 mnrizl 05 - 09 X,
v roku 1985 to bolo 71,7 X u mužov a 71,5 X u žien.
Štúdium výskytu hemoblastóz v r.ažej populácii má význam aj z iných hTadínk. V llnfttm
sa zavádzajú nové cytostatikd, т я т е

sa liečebné schémy, zvySuje за prnžívanin chorých,

Osobitnú pozornosť HÍ vyžaduje včasná diagnostika a lieŕba hemoblastóz u flntí n mlrtiln.
že. Hodnotenie celéhci ranu epidemiologických aspektov hemnblestóz nám iimtiíftujn Hrtrtitlný unkologický

register SSR.

Metodika
V práci analyzujeme chorcbnosĽ a úmrtnosť na zhubné choroby miazgového a krvetvorného
tkaniva od r.1961 do r.1985. lidaje do r.1977 sme čerpali zo Statistiky oficiálnej, flJn od
r.1978 už z Národného onkologického registra SSR (NOR). V podkladoch NOR sú k tilapozíoii
leukémie členené na akútne, chronické a ostatné (podia 4. miesta štatistickej k 1 iifi í П kán 1 n).
Na porovnanie uvádzame prehľady

incidencle zhubných chorôb homopoetického nyntrtmu v

ČSR, v niektorých Štátoch Európy a v New Yorku.
štatistické údaje vykazujeme podľa pohlavia súhrnne za celú skupinu

i za jntluotllvrt

diagnózy. Vzhľadom na malé počty v jednotlivých kalendárnych rokoch zosumnva1 i я n o ildnjn
clu 5-ročných období.
Prehľadné tabuľky a grafy obsahujú popri absolútnych počtoch relatívna ttkarnvn (<!lf Irttenzltné, extenzitné a bázické indexy.
Vý3ledky
Úvodom vychádzame z vývoje incidoncic, mortality n 'Intel i ty nážho obyveteTnlva mi zhubné nádory mlazgového a krvotvornéhn

tkaniva.

V tabuľke č. 1 sú uvedené súhrnné ukazovatela (to znamená za celú skupinu /hulmých oňho
rení hemopoetického sy3tému) incidencle, mortality a X úmrtí z ochorení (letolI ty; v ntmnlút
nych a relatívnych hodnotách 'podľa pohlavia od r.J96J do r.1985. Z prehľadu vitínn, že vftntky
ukazovatele sú u mužov o niečo vySSie ako u žien, pričom g obidvoch pohlaví zflznamnniWíimo
stúpajúcu tendenciu. Incidencia na 100 000 mužov sa zvýšila o 71. X z 11,4 na 19,5. IJ >1яп so
zvýSili hodnoty incidencle zo 7,4 na 14,1, čo predstavuje vzostup až o 90,5 X. Mortelits яа
zvyšovala menej a na nižšej úrovni, a to u mužov z 9,7 na 13,0, t.j. o 34,0 *,a u í t on zo
6,5 na 9,0, t.j. o 38,5 X. Priaznivá vývojová tendencia bola v letaJite a podľ* pnhlavln nevykazovala nápadnejšie rozdiely. U mužov pokleslo X zomretých z ochorení z B5,l пя ЛА,7 a u
žien z 88,8 na 64,в. V indexných číslach ide o 21,6 X-ný pokles u mužov a 27,5 X-ntf ч Л я п .
Uvedená skutočnosti názorne ilustrujú nesledujúce dve grefy.
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inb.fi.l: lne itienr.i a , r.iortalit С» 3 Istfjíits při 2h»ií>nych chorntiňr.h hpnu.iprifít Icktfho nyľil.Hmu
v SSR v t. Í9SÍ-19U5

P-očet

Pohla-

Roky

vie
muíi

ženy

spolu

Počet zomrelých

hlásených

abso-

ochorení

lútny

%
z ochorení

Prinmerný

na Н 1 П . Ш Ш mini)

ročný poŕ.st

pr t nmnrrtn ľllíllll

ochorení

iímrt í

nehorí! 1 (!

/MIIU'I! 1 II

1961-1965

1 .207

1.027

85,1

241 ,4

205,4

11,4

1966-1970

1.336

1 195

89,4

267,2

239,0

12,1

10, f)

.

y,

1

1971-1975

1.576

1.335

84,7

315,2

267,0

17, П

11,7

1976-19B0

2.013

1 .486

73,8

402,6

297,2

16,7

12,1

19B1-1985

2.435

1.623

ó 6,7

487,П

324,6

19,5

11,0

1961-1965

796

707

88,8

159,2

141,4

7,4

1966-1970

901

788

87,5

180,2

i 57, ň

7,9

7,1)

1971-1975

1.094

942

86,1

218,8

18(1,4

II. n

1976-1980

1.487

1.051

70,7

297,4

210,2

9,3
12,0

1981-1985-

1 .821

1.172

64,4

364,2

234 , 4

1«.!

9.(1

9.4
10, n

II, 1
П ,11

11,5

4,11
JП,Ä

1961-1965

2.003

1. 734

86,6

400,6

346,8

1966-1970

2.237

1.983

38,6

447,4

3 9Й, 6

1971-1975

2.67C

2.277

85,3

534 ,0

1976-1980

3.500

2.537

72, 5

700,0

455 , 4
507,4

1981-1985

4.256

2.795

65,7

851 ,2

559, 0

/1,

14, J
Srt, 7

1 1 , íl

шипите:» t ыокгилтд ••uiai k lim s s я n luacuusTto
/ DO !D0 - ÍOO /

V í.

1961 -

19ГВ

Na čiarkovom diagrame fni plnými
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Na stĺpcovom diagrame С.2 sú zobrazené absolútne hodnoty ochorení a úmrtí aprílu 7ti
obidve pohlavia. AJ tento graf potvrdzuje prudäie narastanie ochorení ako úmrtí. Pnftnt ochorení sa zvýšil z 2.003 v r.1961 - 1965 na 4.256 v rokoch 1981 - 1985, t.J. n 11í,5 *.
Naproti tomu počet zomretých stúpol z 1.734 prípadov na 2.795, čiže len o 61,2-Х.
Vývoj Ilustrovaný na obidvoch grafoch poukazuje na väčšie úspechy v terapii

zhubných

chorôb lymfatického a hemopoetického systému.
Z hľadiska komplexnej llečebno-preventívnej onkologickú;) starostlivosti JM vi:ľmi «1Л -

,

ležité urobiť si obraz o ukazovateľoch podľa vekových skupín.
Z tabuľky C. 2 možno vyčítať, že sa Špecifická incidencia podľa päťročných vilkových
skupín v porovnaní rokov 1961 - 1965 a 1981 - 1985 prakticky progresívne zvyftov.nln vn vSntkých päťročných vekových Intervaloch. Táto skutočnosť poukazuje na to, že aj v tnjtn skupine zhubných chorôb je starnutie populácie Jcd"ý m z rizikovýc h
ká incidencia začína prudko stúpať od 65

faktorov, naUrjfUn Äpnnl fle-

roku veku s maximálnou hodnotou vo vnku 75-7ч ro-

kov. K tomu treba poznarienaf, 2e Špecifická incidencia u najstarších mužov (U0 rnkov в viac)
sa zvýSlla päťnásobne z hodnoty 17,8 na 84,9 a u najstarších »ien až 8-násabnn zn 6,2 na
50,5
Maximálne hodnoty Špecifickej lncldencie sa posunuli do starSích vekových Mkupín

V

rokoch 1961 - 1*965 bola najvyššia incidencia vo vekovej skupine 65-69-ročnýrh mužov, zitleľ
čo v r 1981 - 1985 sa vrchol presunul do veku 75-79 rokov

V ženskej populácii hni ne za-

čiatku sledovaného obdobia vrchol lncldencie u 70-74 ročných žien, do roku 1905 я» presunul
do vekovej skupiny

75-79-ročných

K tomu treba dodať, že v poproduktívnom veku, t j

od 60 rokov vySSlp, pripadá г triko-

vého počtu zhubných ochorení hemopoetického systému 49,7 X na mužov & 52,7 X na žony

- б -

Tab.Г;. 2:

Specifická incidencia pri zhubných chorobách hemopoetického systému
u mužov a žien SSR v rokoch '1561-65 s 1981-85

Počet ochorení na 100 000 osôb príslušnej vek. skupiny

Veková

muži

skupina
1961-1965
0- 4

ženy
1981-1985

1961-1965

1981-1985

3,6
4,2

"46,8

4,0

5,2-

5- 9

3,0

3,7

10-14

3,6

5,9

1.9

4,4

15-19

3,8

6,2

20-24

7,6

5,8

4,1
3,8

4,3

25-29

5,2

6,0

5,6

5,7

9,6
8,0

3,8

6,6

8,6

6-1

5,3

9,3

10,7

45-49

19,0

19,5

50-54

19,2

30,7

9,6 .
10,0

55-59

29,8

42,0

16,6

25,5

33,4

53,4

19,7

26,1

30-34

•

35-39 •
40-44

60-64

"'

.

a,5

•

•

4,1

9,4

7,9

14,0
16,6

65-69

41,1

86,8

20,2

45,3

70-74

40,5

96,6

22,4

58,0

. 105,8

75-79

35,0

18,6

64,9

80 +

17,B

84,9

6,2

50,5

celkove

11,4

19,5

7,-4

14,0

X ochorení
0- 9

7,4

6,8

9,4

5,6

6,2 .

5,0

6,9

4,6

20-29

7,7

5,3

8,6

5,7

30-3 9

10,9

6,5

6,1

40-49

11.9

7,9

9,4
12,3

50-59

22,9

18,8

19,6

16,4

60-69

22,6

70-79

9,2

804

1,2
100,0

10-19

spolu

8,8

21,8

21,9

18,7

22,8

10,9

26,3

5,1

1,0

7,8

100,0

100,0

100,0

Čiarkový diagram 6.3 znázorňuje krivky Špecifickej íncidencie na začiatku'a konci sledovaného obdobia u mužov a žien. Z grafu evidentne vyniká veTký odklon Špecifickej incidencle v porovnaných päťročniciach, najma počnúc 50-tym rokom veku,odkedy oveľa prudáie stúpajú n vpkom krivky v r.1981 - 1985

Krivky za r 1961 - 1965 sú podstatne plochejšio

Túto

skutoŕnosť názorne dokumentuje to, že vrcholná hodnota v r 1981 - 19B5 je u mužov 2,6-násoonc vyňňia a u žien tenu-r trojnásobne vyáSia ako v r 1961 - 1965
Tab.č

3 nás informuje o ochoreniach s úmrtiach sledovanej skupiny podľa

jednotlivých

diagnóz, čn poskytuje okrpm iného aj medicínsky pohľad do vývojového trendu zhubných ocnorení miazqovĎho э krvotvornŕho systému

Pokiaľ ide o ochorenia

na lymfosarkóm я retlkulosar-

kom a Hodrjkinovu chorobu, v posledných 25 rokoch ss situácia v podstate nezhoršila, alp pri
ostalnych diagnózach zisťujeme viacnásobné zhoráenie epidemiologickej situácie. Tak napr
pri dg č

202 - iné zhubné nádory miazgového a histlocytárnehc tkaniva sa chorobnosť zvýái-

-

7

-

Tab.е. 3: Incidencia, mortalita a letalita na jednotlivé dg hemopoetického systému
v SSR v r. 1961-1985

Číslo
dg
200

201

202

203

204-

PoCet
Diagnóza

205

ochorení

Počet zomretých
abs.

Lymfosarkóm a reti-

1961-1965

479

174

36,3

1966-1970

671

292

43,5

1971-1975

723

367

1976-1980

5B9

1981-1985

574

Hodgkinova choroba

Priem.ročný počet

X z ochor.

kulosarkóm

ochorení

limrt i

95,B

34,8

134,2

58,4

50,8

' la4,6

73,4

344

58,4

117,8

68,8

241

42,0

114,B

48,2

•

1961-1965

499

544

109,0

99,8

108,8

1966-1970

508

475

93,5

101,6

95,0

1971-1975

516

398

77,1

103,2

79,6

1976-1980

557

382

57,8

111,4

64,4

1981-1985

531

271

51,0

106,2

54,2

Iný zhubný nádor

1961-1965

65

44

67,7

13,0

8,8

mlazgového a hlstin-

1966-1570

49

56

114,3

9,8

П,2

cytárneho

1971-1975

50

64

128,0

10,0

12,8

1976-1980

317

202

63,7

63,4

40,4

1981-1985

585

387

66,2

117,0

77,4

tkaniva

Mnohopočetný myelóm

'

1961-1965

149

76

51,0

29,8

15,2

1966-1970

203

140

69,0

40,6

28,0

1971-1975

254

183

72,0

50,8

36,6

1976-1980

415

278

67,0

83,0

55,6

1981-1985

556

372

66,9

111,2

7Л, 4

1961-1965

811

896

110,5

162,2

179,2

1966-1970

806

1.020

126,6

161,2

204,0

1971-1975

1.127

1.2Й!»

Щ . 7

m , л

1976-1980

1.622

1.391

85,8

324 ,4

2711,?

1981-1905

2.010

1.524

75,8 '

402,0

304,8

1961-1965

259

1966-1970

324

1971-1975

533

Iťi

149,2

106,6

159,0

1976-1980

830

665

80,1

166,0

133,0

1981-1985

1.012

660

65,2

202,4

132,0

?

LeuKámle spolu

208

204

Roky

z toho
Lymfetická

Myeloldná

leukémia

leukémia

1961-1965

•

51,8
64,8

41,0

205

1966-1970

235 •

1971-1975

340

382

112,4

47,0

1976-1980

599

505

84,3

119,8

101,0

19B1-1985

800

649

81,1

160,0

129,8

.

68,0

76,4

- a -
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In 9-násnhne, pri mnohopočetnom myelóme a pri lymfatickej s mynloldnnj lniiMml) liil<m»iiä t vor Oil n ubnO .
Rozvoj cyto3ta t ickej liečby mal pri niektorých diagnózach za nňnlnrtok /rot n ľne! .'ii(~
ženia letality, ktorej krivka má klesajúci priebeh, najmä pri Hodnkinovnj chorobu n lymfatickí* j leukémii,
Pomerná mierny vzostup úmrtnosti sa ukazuje pri lymfosarkóme a rnt Iku 1 tinnľkr'unn, l.n-.
talita pri mnahopoCetnom myelóme zotrváva na hodnote okolo ňfl X. Pri dg t, Ч Ю ,
iných zhubných nádoroch mlazgového
zhoršení ukazovateľ

A

histiocytárneho tkaniva,

SB

letality stabilizoval a má mierne klesajúcu

po prnchrnlnnm

t.j. pri
/NNŇIMW

tendenciu.

Údaje n ochoreniach, úmrtiach a letaJite za r. 19Я1 - 1905 nízorne lluntľiijn nnnlrtdujúci stĺpcový diagram (graf č. 4).
V prafe č. 4 sú stĺpce usporiadané podľa poradia počtov ochorení n vy/niiŕiiof m počtov
úmrtí nko aj letality

Najvyššie lntallts OOl8 pri myelpid"ei Jniikrtmll - nl,l X. /ntinľ

čo pri lymfatickej leukémii 65,2 X

ľlbdobriá ietsllta bola pri mnohopočotmim mytiltimrr

66,9 X, pri iných zhubných nádoroch miazquvého a histiocytárneho tkaniva
Na Hodgkinovu chorobu zomrPla polovica ocnoronych - 51,0 X

to líniu (,(,," «

Najnlžíin lntnlltn

4 -

bola pri lymfo- a retikulosarkóme
Cusový vývoj z hľadiska percentuálne) Struktury jednotlivých diagnóz v nilliii! oi h nehorení a úmrtí prezentuje tabuľke č
Tabuľka č

4

4 "vjadruje v časovom rarie zmeny percentuálneho zastúpenia

diagnóz v ochoreniach a

ímrtiach

Vulnu 11 l vyrli

Leukémie t v o n a skoro polovicu ochorpní о n h poiMol

sa od rokov 1966 - 1970 /vyšil z 36,U X na 4,2

X v r

1981 - 190";, priŕrim

lymMllrM

Ipykŕroie zvýšila svoj pudiel за cele sledované obdoblp 25 rokov skoro dvo }nrinoliori
г 12,9 X na 23,3 X

Oboobne, ale na trnr.ha nižšej hladine, stúpla myclolrlnrt

InuMinln

-

9

-

Tab.С. 4: Štruktúra ochorení a úmrtí v X na Jednotlivé diagnózy hemopoetickáho ayBtrtmu
v SSR v r. 1961-1985

Roky

Lymfa- а

Hodgki-

Iný z.n.

Mnoho-

retikulo-

nova

miazg. á

početný

sarkóm

chorobe

hist.tkaniva

myelóui

č.dg 200

č.dg 201

č.dg 202

č.dg 203

Leukémie

lymfa-

mynln-

nntnt-

spolu

tické

1 dná

nrt

č.dg 204-208

č.dg 204

Č.dg 205

206ft.tlg 200

Ochorenia
1961-1965

23,9

24,9

3,3

7,4

40,5

12,9

10,2

17,3

1966-1970

30,0

22,7

2,2

36,0

10,5

11,0

1971-1975

27,1

19,3

1,9

9,1
9,5

42,2

14,5
20,0

12,7

9,5

1976-1980

16,8

15,9

9,1

11.9

46,3 .

23,7

17,1

5,5

1981-1985

13,5

12,5

13,7

13,1

47,2

23,8

18,8

1961-1965

10,0

31,4

2,5

4,4

51,7

1966-1970

1*.7

24,0

2,8

7,1

51,4

1971-1975

16,1

17,5

2,8

B,0

55,6

34,9

16,(1

3,9

1976-.19B0

13,6

12,7

8,0

10,9

54,a

26,2

19 , V

0.7

19B1-1985

8,6

9,7

13,9

13,3

54,5

23,6

23,2

7,7

4,6

Úmrtia

z 10,2 X na 18,8 X. Ostatné leukémie asi v dôsledku zlepšenej diagnostiky poklonil

v Štruk-

turálnom podiele skoro Štyrikrát - zo 17,3 X na 4,6 X. Lymfosarkóm a rntikulnnarktím nko aj
Hodgkinova choroba majú podobné zastúpenie aj podobný priebeh. Od r. 1961 do r. 19(15 obidve diagnózy totiž znížili svoj

podiel skoro ne polovicu, a to prvá z 23,9 X nn 13,5 * n

druhá г 24,9 X na 12,5 X. Zastúpenie mnohopočetného myelómu sa zvýfillo nknrn rlvojnáiiohne
- zp 7,4 X na 13,1 X - a iné zhubné nádory miazgového a tiistiocytárneho tknnlvn n> fttvnrnásobne - z 3,3 X na 13,7 X. ľekže kým v r. 1961 - 1965 boli na prvom mlnritfi lntikémln podiel 40,5 X, na druhom Hodgkinova choroba - 24,9 X - a na tretom lymío- n rn 11 kul iinnrkóm
- 23,9 X, v r. 1981 - 1985 за prvenstvo leukémii eäte viac zvýraznilo, a to pndinlnm 47,2
X. Ostatné 4 diagnózy boli zastúpené približne rovnako - okolo 13 X.
Aj v súbore zomretých prirodzene najvySší podiel

predstavujú leukémln - od 70. ro-

kov bol ustálený tesne okold 55 X. V súbore lymfatickej leukémie dofllu k poklonu v rentúpení zomretých - z 34,9 X na 23,6 S medzi rokmi 1971 - 1985. Naproti tomu podlnl mynloldnej leukémie sa zvýäll zo 16,8 X na 23,2 X. Výrazný, vyše trojnásobný príklon v podlnln zomretých bol pri Hodgkinovej chorobe - z 31,4 X na 9,7 X. Zastúpenie mnohopoňntnrttui mynlnmu
je približne rovnaké v ochoreniach i úmrtiach a obdobná situácie je ej v dg ft. 2(12 - Iná
zhubné nádory miazgového a histiocytárneho tkaniva. Úmrtia na lýmf o- a ret Ikulnnnrkiím vykazuje od 70-tych rokov pokles o polovicu - zo 16,1 X na 8,1 X.
Na stĺpcovom diagrsme č. 5 je znázornené percentuálne zastúpenie Jndnotllvých diagnóz v súboroch ochorení Clavá polovica grafu) a úmrtí (pravá polovica) za okrajovo nlndované pafročnioe, t J
ce)

za roky 1961 - 1965 (prázdne stĺpce) a 1981 - 19П5 (ňrnfnvnrirt ntfp-

(

Na tabuTke č

5 uvádzame analýzu najpočetnejšej skupiny súboru (C

204-20(1), n to

leukémií. Prognoza leukemickej choroby je v značnej miero závislá od tohn, PI Idn o akútnu alebo chronickú formu. Z tohto dOvodu sme rozdelili

ipukémie na záklnrít

Štatistickej klasifikácie na akútne, chronické a ostetné formy

t t v r M h n f íз1 n

Очешгойпй riliiiohln, /n kto-

ré máme k dispozícii Štvormiestne diagnózy z výsledkov NOR, sme rozrtpllll и» <lvii tlvni u m né etapy, aby sme mali možnosť porovnávania dvoch období a teda aj vývojovo) tnnilnnclo

-
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-

Graf-e. 5
M,;

Tab.ft. 5: Akútne a chronické ochorenia na Iniikŕ.mto u mužov a M n n SiiR
v rokoch 1978-1985

Po-

Nnvohlásersé' ochorenie
absolútne poCty

hla-

Leuké-

vie

mie

muži

lymfa-

1976-1981

466

119

303

44

25,5

(, '> , íl

tické

5982-1985

475

103

361

11

21,7

7 ŕ>, t)

' ' ,

myelo-

1978-1981

332

145

157

30

43,7

47,3

V , íl

idné

1982-1985

353

167

166

20

47,3

•Л7 .0

i né s

1978-1981

91

53

9

29

50,2

9,9

NS

1982-19B5

77

48

4

25

62,'3

5,Z

vSetky

ženy

Roky
spolu

akútne

chron.

ostatné

akútne

%
r.hron ,

1978-1981

889

317

469

103

35,7

52,7

1982-1985

905

318

531

56

35,1

58,7

íl!> lllll

>

7
4,9

1 1 ,r.

lynfa-

1978-1981

296

98

174

24

33,1

58,(1

tické

1982-1985

357

101

241

15

28,3

67,5

myelo-

1978-1981

272

137

109

26

50,4

40,1

'1» 'i

idné

1982-1985

290

149

118

23

51 ,4

40,7

7,4

iné a

1978-1901

82

48

4

30

59,5

4,7

J ň, Л

NS

1982-1985

65

40

5

20

61,5

7,7

30,11

1978-1901

650

283

287

BO

43,5

44 ,2

i ? .j

1982-1985

712

290

364

58

40,7

5 M

väetky

П.1

П, 2

-
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Predovšetkým konstatujeme, že akútne formy leukémie sú u žien zastúpené významne vyšším percentom (43,5 a 40,7) ako u mužov (35,7 a 35,1). Ďnlej zisťujeme, že chronické formy leukémie sú u mužov v znaCnej prevahe (52,7 X a 58,7 X) oproti akútnym formám (35,7 X
e 35,1 X), kým u žien sa v prvom období obidve formy vyskytovali takmer rovnakým podielom
(43,5 % a 44,2 X ) a v druhom období
foriem (59,1 %) oproti akútnym

(1981 - 1985) začínajú prevažovať leukémie chronických

(40,7 X),

Pokiaľ ide o druh leukémie, sii vysoko signifikantní rozdiely medzi výskytom akútnych
'oriem. Pri myeloidnej leukémii sa vyskytujú v rozsahu 43,7 - 51,4 X, kým pri lymfatickej
leukémii podstatne menej - v rozpätí 21,7 % - 33,1 X. Rozdielnosť pohlavia sa prejavila najmě pri myeloidnej leukémii; u mužov akútne 1 chronické formy boli zastúpené skoro rovnako od 43,7 ílo 47,3 X, zatiaľ čo u žien bolo zhruba o 10 X viac akútnych foriem v porovnaní s
chronickými

formami. IV
štruktúru akútnych, chronických
s ostatných foriem leukémií za obidve
pohlavia spolu ilustruje stĺpcový diagram č. 6. Výška stĺpcov vyjadruje absolútny počet ochorení podľa troch druhov leukémie. Vo vnútri každého stĺpca
je rozloženie na akútne, chronické a
ostatné formy

znázornené rozličným

šrafovaním a uvedené v percentách. Zastúpenia akútnych, chronických a ostatných foriem porovnávané vo dvoch
štvorročných obdobiach sú vo dvoch
stĺpcoch

za sebou. Vidno, že sa zvy-

šuje podiel chronických

lymfatických

leukémii celkove, ale i 'na úkor akútnych. U myeloidných leukémií sú v popredí akútne formy, ich podiel sa zvyšuje, kým podiel chronických

foriem

má stebilný charakter. Lymfatické leukémie v súhrne všetkých leukémií stále zreteľne prevažujú.
Situáciu relatívnej incidencie
zhubných ochorení hemopoetického systému podľa krajoi" a okresov súhrnne
za roky 1981 - 1985 ukazuje tabuľka
C. 6. Všetky kraje majú prakticky
rovnakú incidenciu (16,6 - 16,8).
Najvyššie

incidencie v SSR boli zis-

tené v okresoch Humenné - 21,8, Topoľčany - 20,8 a Liptovský Mikuláš 19,6 a najnižšie v okresoch Stará
íjBfitick*

Bj.ioiän»

iné k »s

Ľubovňa - 11,5, Vranov nad Topľou 12,0 a Prievidza - 13,3
Najvačší rozdiel medzi okrajo-

vými okresmi - 10,3 - vykszuje Východoslovenský kraj, v ktorom Humenné, ako sme ui spomenuli, má aj v rámci SSR najvyššid incidenciu - 21,8, a najnižšiu, takisto aj v celoslovenskej relácii, okres Stará Ľubovňa - 11,5

Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou

incldenciou

je vo zvyšných dvoch krajoch oveľa nižší - 6,3. V Západoslovenskom kraji to boli Topoľčany
(20,8) a Nitra (14,5) a v Stredoslovenskom kraji Liptovský MikuláS (19,6) a Prievidza
(13,3)

-
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Tab.ň. 6; Priemerná relatívna incidencia pri zhubných chorobách hnmopoetickáho

nyntdmu

v okresoch SSR za r. 1981-1985
(na 100 000 obyvateľov)

Hl.mesto Bratislavo э ZsK

relatívna
incidencia

okresy

VnK

SsK

relatívna
incidencia

okresy

nkrnny

rnlatlvna
incidnncla

SSR

16,7

SSK

16,7

VsK

U,6

Hl.mesto Bratislava

16,7

1 .Liptoveký Mikuláš

19,6

1 .Humenné

21 , П

ZsK
1. Topoľčany

16,8

2 .Žiar n/Hronom

19,0

2 .Svidník

18,1

20,8

3 2i lina

18,9

. 3 Trebišov

17,9
37,7

2.Galanta

19,5

4 .Veľký KrtíS

18,3

4 Bardejov

3 .Trenčín

19,0

5 .Martin

17,8

5 Prešov

16,9

4.Senica

17,9

6 Rimavská Sobota

17,6

6 Rožňava

5.Levice

17,0

7 Banská Bystrica

17,1

7 SpiSská Nová Ven

16,5
16,4

6. Bratislava -vidiek.

16,7

B Lučenec

17,0

8 Poprad

U,1

7.Nové Zámky

15,6

9 Zvolen

16,5

9 Košlce-vJ dlak

8.Komárno

15,4

9.Trnava

•

10 Oo'ný Kubín

15,0

10 KoáJce-mesto

15,4
15,2
14,6

14,6

11 Čadca

15,0

U

10.Dunajská Streda

14,6

12. /ovažská Bystrica

14,9

12. Vranov n/Topľou

12,0

U.Nitra

14,5

13. Prievidza

13,3

13. Stará Ĺubavľia

11,5

Tab.6. 7: Incidencia pri zhubných chorobách,
hemopoetlekého systému

Michalovce

Лк porovnáme naše celkové údajfl o inclcinncii zhubných nádorov mlazrjovéhn n krvntvororthn •

u mužov a žien SSR a CSR

tkaniva s Údajmi v ČSR (pozri

v r. 1981-198í

Statujeme, že v 5SR za uplynulých |illř rnknv

tnh.ft. 7), koh-

1981 - 1985 máme Jednozneftnn olžftlu I nn 1 ilutu; l u
Rok
1981

Územie
SSR

ako v ČSR, pritom vHčSie rnzdínly - .4,1 nf 4,7

Incidencia' na 100 000
mužov
žien
20,2

- sii v ženskej populácii. U mužov nn pohybovala
incidencia v SSR medzí hodnotami

13,2
I

)'J,V

• '/n,?,

v ČSR 21,7 - 72, 6. U žien bolo rozpiltin v G.'iR

ČSR

21,7

17,9

SSR

19,5

13,2

Priebeh incidencle v SSR a ČSR pnriľn po-

ČSR

22,6

17,2

hlavia za celú skupinu dg hemopon11 ckrtfio sys-

SSR

19,3

14,7

tému v rokoch 1981 - 1985 znázorňuji! čiarkový

ČSR

22,1

17,9

diagram (graf č

13,2 - 14,9, v'ČSR 17,2 - 17,9.
1982

1983

19B4

7)

ľ tohto diagramu názorne

vidno, že v mužskej populácii sú mnnftln roz-

SSR

19,2

13,8

ČSR

21,7

17,6

SSR

19,2

14,9

obidvoch republikách celkom plIlilfHlti (VI ,1

CSR

21,7

17,5

v

14,8

veľký'rozdiel

diely medzi SSR a ČSR ako v ženoknj pnplilrtcil
V roku 1985 sa dokonca incidenci n u mužov v

1985

1986

SSR
ČSR

21,1
21,4

17,9

SSR

в

21,4

v

Č S R )

t

/ я 11 * ľ

Го

o

> Iи п

ЦНШКШК

zotrváva

Na medzinárodná porovn»"in nmn vyhrali 5
okolitých Štátov z Európy a údaje г Now >orl<u
(l§tl ň, Я5, 1 llilUii prehľírtu vyplýva, že niOI

ч

-
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lab.е. 8: incidencie pri zhubných chorobách hcmnpoet i ckiihn systému vo vybraných 1tiH;ich
za obdobie rokov

1978-1962 (na 100 000 Stand, světověno

obyvataľvtvn)

Relatívni incidencie na ú/nml
Pohla-

Číslo

N5R
Diagnóza

SSR

NtJR

dg

vie
muži

r

V.Hr!t.

IKift

Varšava

Szabnlci

Лп(|1 In

Hr'W Ynrk

mnuto

szatmár

я Wnlf"! mit n

200

lymfo- a retlkulosarkóm

3,3

1 ,4

2,4

0,1

0,4

1,7

'i, 7

201

Hodyninova choroba

2,5

2,0

2,7

iný z.n.miazg.a histiocyt.tk.

3,6

4,0

1,6
3,3

1,0

202

2,6
2,2

2.0

4,1

J, 5
4,4

203

Mnohopočetný myelóm

2,0

1,7

1,1

1,0

2,5

3,7

204

lymfatická leukémia

4,4

3,0

1,2
>,4

1,9

3,1

'',1

205

myeliijdná leukémia

3,1

2,5

2,2

l.fi
1,3

2,"

4,1

206

monocytárna leukémia

0,1

0,1

1,7
0,4

0,0

0,0

207

iná urf-ená leukémia

0,2

0,1

0,5

0,2

0,0

0,2
0,1

0,2

208

leukémia NS bunkového typu

П,é

0,9

1,0

1,1

0,1

0,6

0,ň

18,5

15,6

17,4

11,5

7,4

17,11

26,6

200' 208
ženy

Saskn

PÍR

spolu

11,3

200

lymfo- a retlkulosarkóm

1,5

0,9

1,2

0,1

0,2

1,1

3,9

201

IHodgkinova choroba

1.7

1,8

1,6

0,fl

1,8

0,9
0,2

1,7
2,11

* 2,3
3,2

1,0

A
2. S

202

iný z.n.miazg.a histiocyt.tk.

1,3

2,2

1,2
2,9

203

mnohopočetný myelórr.

1,5

1,2

1,0

204

lymfatická leukémia

2,5

1,8

1,5

1,2
0,9
1,8

1,3

1.9

2,11

0,1

0,0

11,1
0,1

1,3

'

205

myeloidná leukémia

2,4

20ň

monocytárna leukémia

0,1

1,5
0,1

1,6
0,1

207

iná určená leukémia

o,;

0,3

0,2

0,0

208

leukémia NS bunkového tyDU

0,1
0,4

i1,!
0,1

0,7

1,1

0,8

0,1

0,4

0,5

200208

spolu

11.3

10,7

10,9

B,5

4,8

11,11

111,0

i

vyššia incidencia zhubných ochorení hemopoetického systému v-<New Yorku - n mn?i)v УřV, f>, u
žien l8,0 - vysnkn prevažuje hodnoty
zemiach. .Ju pozoruhodné.

incidencie v äalších porovnaných 6 Štátoch, rnnp. ú-

na druhom mieste u mužov je práve SSR s hodnotou l II,'/ ;( nn tro-

fom mieste ÄngjickO/-a Wales s incidenciou 17,В. V ženskej populácii Je prehodená pnruillu na druhom mieste je Anglicko a Walea s incidenciou 11,R a na tretom SSR - 11,3. Nápednn
nízke hodnoty vykazuje Szabolcs-Szatmárska

župa v MÍR - u mužov 7,4, n žien 4,fl,

Ak vezmeme do slvahy jednotlivé diagnózy, zisťujeme, že v lymfatickej leukémii miimn dokonca najvyššiu incioenciu spomedzi sedem porovnávaných Štátov, a tn u mužov 4,4, v Nnw
-Yoiku 4,1,a u íien máme zhodnú incidenciu 2,5
Záver
Zhubné ochorenia hemopoetického systému nepredstavil ju síce vysoké perrcnta г celkového počtu každoročne novozistených ochorení, avšak ide o skupinu chorých vyžadujúcu oeubitný nemocničný režim

V rámci hospitalizácie je tu nebezpečie nozokoin) álne j lnfekrio n vy-

žaduje sa celková starostlivosť o chorého aj v rámci dispenzarizácie
Ako ukazuju vysledky epidemiologickej analýzy, počet chorých na tomto ияяки я« každoročne zvySuje, ocho'renia sa vyskytujú už v útlom detskom veku a

s vekom pribúdujľi

fiiulnj-

Sie sa vyskytujú v mužskej ako v ženskej populácii, v ktorpj dominantné postnvnnl/t inn)il
zhubné ochorenia vychádzajúce najma z lymfatického systému

-
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ИКЛМЯСП

19A

NEŽIADÚCE

KBOBUSTÚZ

/со soo - гоо / и
r n. ísni - кеб

.198?

l'JBJ

MUŽOV

Í

19H4

ŽIEH

19Я5

ían * ssii

1986

ÚČINKY

Ľlí KOMHTNOVftNE.I RÁDIODItMOTERAPr f
V I lEČHt 1 NOPtRAlUt-HÝCH RrKrOSIKHOIOEAl.NYľH

KARClNňHOV

Ĺ. Ševčíková, M. Krajci,
Katedra rádioterapie

il.E, Bratislave

Výskyt rakoviny hrubého čroya a konečníka mé v posledných rokoch stúpajúci
Postihnutí zvilčŕia prlchridzajil neskoro, čím ne zvyÄuje pnrcflrito tnnhnlcky

trend.

onoperoveteľných

karu 1 nómov.
Inoperabllný rektosigmoideálny karcinom predstavuje vážny terapeutický problém, pretože poomienky pre rádioterapiu i chemoterapiu nie sú priaznivé (1). Málo uspokojivé výbladky samotnp) ládiotprapie ako aj chemoterapie boli podnetom na skilšanie komtí I noverip ^
rádiochemoterapie

(2)

Prvi-j skupir.e (36
terapiu

pacientov^ sme aplikovali

rádiochemoterapiu a následní) chomn I itiuoo

Kpďže naSe pracovisko pre maiy rozsah nemá možnosti rozaiahlejfl 1 alio nňhnru

pnoloii

tnv s vysokým ročným prírastkom, ktorý by umožňoval randomlzovanú štúdiu, ako kontrolná
skupina

(20 pacientov) holi sledovaní pacienti s rovnakými diagnózami, ktorí boli

и to

v tom istom časovom období - 1РП ožarovaní na podobných rádiologických odrin 1 rn I nr.li нкп
skupine liečená u nás

-
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V kombinovane liečenej skupine po primárnej rádiochemoterapii, ktorá sa skladal* г
rádioterapie a simultánneho podávania 5-Fluorouracilu i.v. á 250 mg/obdeft, оя po jej ukončení podávala pacientom mladSím ako 65 rokov гэг za 4 týždne nasledovná kombinácii*
- CCNU á 80 m g / m 2 p.o. (max. 160 mg) v deň 1.
- VCR á 1,4 mg/m 2 i.v. (max. 2 m g ) v deň 1.
- 5-Fluorouracil á 400 mg/m

(max. 500 mg) v deň 1. až 5.

- Levamizol 250 mg p.o. v deň В., 9., 15., 16.
Pacientom starSlm ako 65 rokov sa podával samotný 5-Fluorouraci1 lx týždenne v dávke
750 mg i.v.
Výsledky liečby sa v oboch skupinách hodnotili podia lokálnej odpovede nádoru • prežívania

so súčasným hodnotením tolerancie liečby a hodnotením komplikácií

liečby.

Novou liečebnou metódou sa dosiahlo zvýSenie percenta pacientov з primárnou lokálnou
odpoveďou nádoru z 25 X na 66 X, г toho percentuálny pomer kompletných remisií bol 11 Xi
5 X e

parciálnych remisií 55 54: 20 X.
Pri porovnaní kriviek aktuálneho prežívania sa zistilo, že zásluhou,chemoterapie sa

dosiahol priaznivejší liečebný výsledok po dobu 34 mesiacov. Po tejto dobe sa krivky přežíváni
a stretajú. Medián prežívania je takmer zhodný — 8,5 mesiac?: 9 hi&bíbcov,
NáS nový liečebný postup okrem -zlepSenia primárnych liečebných výsledkov mal ze následok aj zvýäenie frekvencie výskytu akútnych vedTajSích účinkov liečby, ako to vidíme
na tabuTke č. 1. Diarrhea, nausea, vomitus boli častejSie v skupina kombinovane
pacientov

lleConých

než v skupine iba ožarovanej, pričom sa pozorovala priame závieloeť
Tab.č. 1: VediajSie účinky primárnej liečby u pacientov s neoperoveným RS '
karcinómom

RT

RT + CHT / Simultánna

aba.

abs.
Diarrhea

22

8/36

15

3/20

Nausea, vomitus

42

15/36

25

5/ZO

Stomatitis

3

1/36

Leukopénia

27

25

5/20

•10/36 •

frekvencie ich výskytu od výSky aplikovanej nádorovej dávky a celkovej dávky 5-Fluorouracilu. Leukopénia a trombocytopénia v kombinovane liečenej skupine boli miernejšie ako Sme
očekávali (percentuálny pomer bol 27:25 X).

Tab.č. 2: VedlajSie účinky sukcesívnej chemoterapie
CCNU + VCR + 5-FU
+ Levamizol

5-Flubrouracil

n •« 16

n • 20

•

ebs.

X

abs.

X

Leukopénia

8/16

50

10/20

50

Trombocytopénia

8/16

50

5/20

25

Nausea, vomitus

2/16

12,5

Diarrhea

2/16

12,5

Stomatitis
Neurotoxic
aymtoms

2/16

12,5

Pyretic
reaction

4/16

25

3/20

15

5/20

25

5/20

25

-
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Ako je vidieť na tabuľke č. 2, pn aplikácii sukcesívnej chemnimunoterepI л ni» frnkvnncia výskytu vedľajších príznakov zvýšila. Leukopénia v skupine liečených po) yoliomo tnrnp I tni,
ako aj v skupine liečených len samotným 5-Fluorouracilom vznikla v 50 X. Po mnnnčrmm prerušení liečby sa upravila vo väčšine prípadov.
Trombocytopénia bola častejšia u pacientov liečených kombinovanou chomotoroploo {')П %
: 25 X).
Nausea a vomitus boli tiež v tejto prvej skupine častejšie (12,5 Л ) , zfltlnľ čo itlnrhnn
sa vo vyššom percente (15 X ) vyskytla u pacientov liečených len 5-Fluorourao11om. fitomn11 í/du sme zaznamenali len u týchto starších pacientov (25 X).
Neurotoxické príznaky, ktoré sme pozorovali u dvoch pacientov po dodaní víokľlnlíno, пя
upravili po vynechaní tohto preparátu z liečebného propramu.
Pyretlcké reakcie, ktoré sa vyekytli v oboch skupinách v 25 X, boli vynvtitlnnrt nnvhoiinou šaržou

5-Fluorouracilu.

U dvoch pacientov liečených kombinovanou rádioterapiou a chemoterapiou nn vyvinul n poiitradiačná

enterokolltída.

Pri rektoskopil sa nádor nezistil, prítomná

bola len hyperémia 3 l i z n í c

až krvácnnlii n

edém sliznice rekta. Pri histologickom vyšetrení boli dokázané sublntimálnn pnnovrt bunky,
čo je najšpeciílekejší histologický nález redlačnej enterokoli tídy.
Neskoré komplikácie po rádiachemoterapi i sa nepozorovali an i u jedného / rmftloh pur.inntov. Je však pravda, že črevné nekrózy, stenózy, flstuly a subkuténne fibrózy
za neskoré komplikácie
tov je u niektorých

s mediánom vzniku 12 mesiacov, zatiaľ Co obdobia

nn považujú

fitlovnn t u priolim-

kratšie.

Vzhľadom na to, že sme najčastejšie používali techniku 4 polí s prlmntarinu voľkonťou,
predpokladáme, Íb sa vyhneme neskorým komplikáciám, pretože ej v litnratiirn «я яки Jnitim
z príčin vzniku uvedooých komplikácií uvádza použitie 2 protiľahlých polí fvnol)rtlnohn n
dorzálneho) so vzdialenosťou väčšou ako 20 cm, pričom samotné polia boli v И Л Л i и ик« III x
22 cm (4).
Avšak vzhľadот na to, že nie je možné predpokladať bezpečnosť kombinovaného

linRnbná-

ho postupu podľa toho, ako bol a liečba tolerovaná, vyžaduje sa aj nadalej prítinn providol- •
né sledovanie liečených , BCientov.
Predbežné výsledky nepredstavujú definitívne platné závery, ele umožňuji! odpovndnť ne
obe zásadné otázky:
1. Kombinovaná rádioterapia a chemoterapia v liečbe inoperabilného rek ton Iomoidorilnoho karcinomu zvyšuje percento ústupu subjektívnych odpovedí pacienta, akо яj pnrcftnlo objektívnych lokálnych odpovedí, a pravdepodobne predĺži prežívanie

pacientov.

2. Zvýšená biologická účinnosť kombinovanej liečby sa prejavila aj vo zvýňnnnj frokvencii vedľajších príznakov, pričom výskyt vážnejších komplikácií sa

nepozoroval.

Zlepšenie výsledkov sa očakáva od používania konvenčnej rádioterapie a nových chnmoterapeutík

(napr. kombinácia Leucovorinu a 5-Fluorouracilu),
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"SECOND LOOK" OPERACE
PSí GrNEKOLOGICKÝCH ZHOUBNÝCH NÁDORECH
А. ОВгг, J. Jelínek, J. Cabálek,
II. gynekologicko-porodnická klinika, LF UJEP. Brno
Zavedení účinnějších chemoterapeutických schémat, moderních rádioterapeutických plánů přispělo .к výraznému zlepšení výsledků protinádorové léčby v gynekologické onknlogli,
zejména při léčbě zhoubných nádorů ovarle. Zvýšilo se procento přežívajících nemocných,
dosáhlo se prodloužení období remise a adjuvantní léčba cytostatiky, aktinotorapli, či Jejich kombinací umožnil*

v mnoha případech•přistoupit k nánlednému radikálnímu operačnímu

výkonu <1).
Na druhé straně je zejména cytostatická léčba spojena s výraznými vedlejšími účinky,
'které někdy omezují podání dostatečně vysoké dávky nebo je podání cytostatik nutno předčasné ukončit.
Samotné ukončení protinádorové chemoterapie Je problematická a diskutabilní. Názory
na její přerušení se různí (2, 3, 4).
Rozhodnuti o pokračování či přerušení léčby pomáhají objektivizovat moderní vyšetřovací metody Jako CT a UZ, monitorování tumor-markerú nebo diagnostické laparoskoplo Cl laparotomie.
V naší práci hodnotíme rozbor skupiny žen se zhoubným nádorem ovaria, u kterých byla
provedena "second look" operace.
Zajímala nás indikační Síře "second look" operace; její terapeutický a diagnostický
přínos, zatížení operačními komplikacemi

a vzhledem ke krátkému časovému odstupu Jan okra-

jové taká hodnocení délky přežívání takto léčených nemocných.
Materiál o metodika
V letech 19B3 - 1987 bylo na II. gynekologicko-porodnické klinice v Brne léčeno pro
zhoubný novotvar vaječníků celkem 54 žen. Z těchto žen dosud, v rozmezí 1 - 4

Int, p ř n M v á

celkem 24 žen, t.j. 44 X, a zemřelo 30 žen, tj. 56 X (tab.ť*. 1). Diagnosa byla pjtvrzene
převážně laperotumií, při které byla provedena bu3 primárně radikální operace s ndtttraněním celého dobře ohraničeného tumoru a revisí regionálních uzlin a dutiny brlAní, nebo maximální cytoredukce tumoru a jeho
metastáz (Л pouzn dl«gnnntleká exTab.č. I:-

cise .
К následující adjuvantní cheCelkem

TU OVARII
(19B3 - 1987)

54

Přežívá

24

,8 toho "second look" operace
. zemřelo
z toho "second look" operace

X

moterapii bylo použito kombinace
cy'tostatik P A C

nebo P П v dávce

100 mg 'Platidlemu a 50 mg Adrlamy-

44

13

54

cir.u den 1 a Čyclophoaphamidu 400

30

56

' mg den 2 - 5'podln hňžnó pmiííve-

5
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ného protokolu s hydratačním reži1

mem. Chemoterapie byla opakována
obvykle v Šestitýdenních

lech celkem 4 - 6

Interva-

krát. U 2 nemocných byl aplikován kromě toho Platidlem peropnraftné in-

traperitoneálně. U 3 pacientiek byla indikována cytostatická léčba v kombinaci

n talegama-

teraplí Mevatronem s ložiskovou dávkou na malou pánev 40 - 50 Gy, a to buá po nknnftnnt chemoterapie nebo po Jednorázové cytostatická indukci výSe uvedenými léky.
2eny, u kterých byla pak provedena následná operace druhého pohledu, Jame rozdílí li
na skupinu žen, u kterých bylo možné provést radikální výkon nebo odstranění zřrjmrtho nebo okultního residua či recidívy onemocnění a dále skupinu žen, u kterých byl výkon omezen pouze na diagnostickou laparotomii z důvodů inoperability nebo pro negativní makronkopický nález, který Jsme ověřovali eytologickým vyšetřením laváže peritoneální dutiny,

-

IB

-

Výsledky
Z 5A žen léčených pro zhoubný novotvar vaječníku byla provedena "second look" operace (SLO) u IB žen, tj, 33 X, U zbývajících Žen nebyla r e l a p a r o t o m y

Indikována z důvodů

pokročilosti nebo zjevné progrese onemocnění nebo pro Jiné závažné kontraindikece (tab.č. '2).
U 4 žen bylo možné po
předchozí adjuvantní
terapii operovat radikálně s odstraněním
Přežívá
Druh operace

N

Následná radikální operace
Odstraněni

recidivy

+

18

4

4

1

-

•

zbytku tumoru vnitřZemřelo

9
2
г
1

_
_

a dutiny břišní. Z

nádorového onemocně-

5
1

3

1

1

-

"Second look" laparotbmia při
neoperebilním Tu
j

7

2

1

4

"Second look" laparotomia při
negativním nálezu

2

-

2

-

"Second look" operace pro
double karcinom

1

-

1

-

Výkon pro nemaligní

onemocnění

ních rodidel a s revizí regionálních uzlin
těchto žen dosud přežívají 2 bez známek
ní, u 1 ženy pro přítomnost palpačního
nálezu zesílení oblasti postranního vazu
bylo pokračováno v dal-

ší chemoterapii a 1 žena zemřela pro progresi onemocnění.
U dalších 3 žen se podařilo odstranit residuální tumor nebo okultní recidívu, u 2 z
nich přetrvává negativní palpační nález přes 20 měsíců a 1 byla pro další recidívu zařazena do delšího chemoterapeutického programu "selvage therapy".
О 1 ženy byla provedena relaparotomie pro nález cystické resistence v adnexální krajino, jednalo se však o nemaligní komplikaci - sakkovaný exudát - histologický

negativní.

U dalších 7 žen byla provedena pouze "second look" laparotomíe, residuální tumor se
nepodařilo odstranit, i když palpační nález jevil výraznou regresi nebo byla tato laparotomie provedena se záměrem paliativního odlehčujícího výkonu - kolestomle. 4 ženy z této
skupiny zemřely, 1 žena po další sérii chemoterapie přežívá bez známek progrese onemocnění ověřené "third look" operaci a další 2 ženy pokračují v chemoterapii při přetrvání positivního nálezu palpačního.
"Second look" laparotomie byla provedena ještě.и dalších 2 žen, kde nebyly makroskopicky. přítomny známky residuélního tumoru a rovněž cytologické vyšetření laváže peritoneální dutiny bylo negativní. Obě dosud přežívají 26 a 17 měsíců bez známek recidívy onemocnění. U další 1 ženy byla provedena relaparotomie z důvodů systémového metachronního
"double" karcinomu (dělení dle Clearyho). jednalo se o 50-ti letou ženu, u které byla
provedena v 47.letech oboustranná ednexektoroie pro cystoadenoCa ovarii T lb, histologický G 2. Výkon byl omezen pro trombosu v. femoralis a četné srůsty v oblasti malé pánve.
Ze další 2 roky abrasí zjištěn málo diferencovaný- adenokarcinom endometria ze světlých
buněk. Provedena byla hysterektomie s histologický již negativním nálezem. V této souvislosti musíme konstatovat, že v posledních 5 letech se "double" Ca gynekologické oblasti
vyskytl již u dalších čtyřech nemocných, které ale nepatří do sledovaného souboru.
Celkem byla tedy provedena úspěšná SLO u В nemocných (44 X), z nichž dosud přežívá
7 žen, tj. 40 X, z toho u 2 Jsou přítomny známky onemocnění a pokračují v chemoterapii.
U dalších 2 žen byla relaparotomie indikována к rozhodnuti u Oalším způsobu terapie
při negativním palpačním nálezu.
Pro diagnostické rozpaky byla provedena SLO u 4 žen, z nichž u jedné se jednalo o
nemaligní onemocnění, u 1 o "double" kercinom a u 2 o progresi základního onemocnění
Ve zbylych 5-ti případech bylo přistoupeno k relaparotomii při zjevné progresi к
paliativnímu výkonu.
Pooperační komplikace se vyskytly celkem 11-krát. U 5-ti žen došlo k pooperační em-

-
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bolizaci, která byla u všech zvládnuta konzervativní terapií, 11 4 žen se vyskytl přechodně paralytický ileus a 2 krát došlo к infekci laparotomické rány. Nezaznamenali jsmn žádné úmrtí v souvisinsti s S1.0 a ani u jedné nemocné nedošlo к poranění střeva nebo ureterů
či mečového roěchýře.
ibpěšoost SLO podle histologického gradingu, TNM klasifikace a jejich vzájemného vztahu nolZf; ke krátkému Časovému odstupu a nevelkému souboru nemocných objektivně hodnotit.
Prognosticky validnčjšf se joví histologický grading, kdy lepší výsledky jsou dosahovány
u dobře diferencovaných

tumorů. Naproti tomu hoonocení podle TNM klasifikace ukazuje na

velký rozptyl nemocných v jednotlivých skupinách a je zrajme ovlivněn také nepřesností stanovení rozéahu mezi II. з III. stupněm a široké variabilitě rozsahu onemocnění ve ITT. stupni pokročilosti onemocnění (tab.č. 3, 4).
Diskuse a závěr

•ab.č. 3:

Moderní terapeutické schéPřežívání
Hj stulncjický grading

N
18

Лоеоо Сп

I.

3

II.

B

III.

5

Ärhenoblastoma
Graou1oso-cel1

Tu

.

-

-

mata léčby zhoubných nádorfi,

-

Zemřelo

4

9

5

-

?

1

lupráce vytvářejí

pra pokroky v léčbě gynekologic-

2

5

1

2

3

1

-

1

-

1

-

1

-

zlepšení

anostesiologlcké péčo

s muitídisciplinární týmová spo-

-

předpoklady

kých tumorů, zejména i pokročilých nádorů ovaria.
Možoost následné

"second"

nebo "third" operace soi/ojí
riziko vznikající při přílišné
radikalitě primárních výkonů.

Tab.č. 4:

Jejich využití zamezuje předPřežívá
Stupeň pokročilostí

N

-

časnému ukončení adjuvaritní teZemřelo
5

rapie a ns druhé strane indiku-

18

4

9

3

7

1

1

ním nálezu, co? zabraňuje vzni-

1
i

ku vedlejších nežádoucích účin-

je jejich ukončení při negativI.
II. •
m .

7

2

4

R

1

4

ků c y t o s t a t i c

léčby (talj.f:. 5).

Nejednotnost názorů na délku užíváni cytostatik a vhodnost
kombinací je způsobena omezenou možnosti monitorování proběhu onemocnění a chyběnljjfspeci f ických detekčních tumor-markerů

(7). Léčebná strategie může být zatíženayvypl ývajícími

z ne-

znalosti citlivosti nádoru vůči podávaným cytostatikům a jeho biologické povahy, jakož i regulačních a obranných schopností postiženého organismu, i nepřesnostmi v hodnocení stupně
pokroč i 1ost i.

Tali. ft. 5:
- radikální ooerační řečení
- rozhodnutí o přerušpní nebo pokračování

léčby

- inzhoonutí o změně léčebné strategie - salvage therapy
- revise dutiny břašrí při diferenciálně diagnostických

rozpacích

- objokt'vízace nálezu ů vyloučení okultního residua
- podíl na zvýšení procenta
Literární prameny

přežívání

(6, 7) hodnotící velké soubory žen po SLO poukazují na vysoky, až 60 X

výskyt persistujícího

tumoru

Souhlasně s těmito pozorováními potvrzujemp v na-lom inuboro

rovně? vysoky výskyt zb^vajírího tumoru téměř v ВО X případu

Díky učlnnost'

adjuvaotní

-hpinotui apíP se podarilo z těchto žen i 40 X zbývající část tumoru odstranit, čímž 4ť pro
J1 nu?11 a doba prpživání

1 - 3 roky u 74 X žpn

ílpvir.nou otázkou zůstává správné rozhodnutí o další adjuvdotní nebo "salvage" teiapii ú dal li kontrola odpo\ědi na zvolenou léčbu jako? i výoět vnnil"ych cvtostatik

-
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HVPERFRAKCIONACIA V LIEČBE KARCINňMI.V
ПИТ IHY Ú S T N U A 0R0FARYNGti

E. Boljoflíkovft. M. nysrťáftová,
Rádioterapeutická oddelenie ÚK0, BratiHlava
Doposiaľ neuspokoj tvé výsledky v rádioterapii íhubných nádorov upriamili
utov na hľadanie nových spôsobov

liečby, ktoré by viedli I- zlnpšeniu

1Л1М о I CI'/IIH,-

terapeutického pomiini

s tým k zlepšeniu výuledkov v liečbe zhubných nádorov. Po predchádzajúc i ch pektínoch ч lis perbaricl.ým kyslíkom, rádiosenzib i 1 i zá tormi , rádioprotektorrai, so Jjarcníir. я vyiukym ll'I,
hypertermiou sa pozornosť rádioterapeutov upriamila na rádioterapiu 5 iirikfirivcnrtnýml
načnými

schémami, ktoré v posledných rokoch priniesli

zlepšenie výsledkov

frakciu-

v licť.lm nlnklii-

rých zhubných nádorov (1, 2, 4, 6, B).
Rádioterapia s použitím niekoľkých menších dávok žiarenia denne na uskii toftn i 1 n nn n Tibore 71 pacientov s dobre diferencovaným epidermnídným karcinómom 1 oka 1 izovaným v r6znyi:li
úsekoch orof erynpu a dutiny ústnej (tatí.č. 1). Najčastejšou lokalizáciou línia f ни / i In
prípadov
Tab.č. I;

Medzi pacJentnmi prevládali pokrm".I 1

Rozdelenie pacientov s pokročilým karcinómom

Štádiá, v ill. it. 3Л pac i »п tnv, vn

orofaryngu a dutiny

ústnej
60

Ca dutiny ústnej
Štádium

Tumor

25

(35 X)

III

36

(51 X )

IV

9

(13 X)

Tj

2

terapiou C(/'fl, technikou dvot !i pi n I 1 l'ali 1 \ 1 h
polí

Ožarovalo 'in 3* denne 1 o > I 4kovou ilriv-

kou 1 Gy v 4-luid i nových I n tervn I or li

r

.un1i

na dávkn ЛП 0y bola .ipl I kovaná v pili liehu

2

33

(46 X)

3

35

(49 X )

\
flpgitmálni»

VSrtci pacienti tinli 1 i r ŕ-- < • 11 f I с I ci| iní

II

T

metastázy

čených pacientov bol 51,5 гики.

1

T

31 pacln.nl.ov (44 ť.) nm-

In г «-•;; i oná I ne metastázy, f ľ i emcrný vek lie-

11

I

1e
IV.rtl.

9, v II. št. 25. Prvé Stádium bulu /iľiliipené len 1 pacientom.

Ca orofaryngu

75

- a mäkké podnebie - 14 prípadov.

1

4 t (171Л reu), v puiovr.fmí ч kiiiiv< nfnon
f 1 икс I norte I 011 1ádioteiaplr ЛП Пу (Л1/17?П
I

N(,

40

(56 X)

mi)

Mi

(II

inn I nn dritia

<I I

(Klovan I

A 11.11 I M I I M V

bold 2 roky

Nj

23

(32 X)

N2

3

( í X)

In tftzna, niekedy

N

5

( 7 X)

pli TD 70 Uy Ihi I a rri.iie-ila nkole /0 X, pil

3

Rnfjre'Mii rirtrlorii [ioi*rt4 rád I otci ,ip 11> tin
velmi dohrá

V pilpmeip

-

21

-

100
80
e
6o
•a
i»

40

1
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Týrej radiafinaj * l l n l ( n * J
г » | » « 1 « nádoru роваа rádioterapie

raakola

робка rádioterapia

Graf в. 1
Graf С. 2

TD 40 Gy 50 X (graf е. 1). Na základe liečebných výsledkov bolo možné konštatovať vyfifilu
efektivitu liečby pri primárnom nádore než pri regionálnych metastázach. Komplotmi roinl-ilii
primárneho nádoru bola dosiahnutá v 87 X (62/71), regirnálnych metastáz v .64 X (20/31).
Akútne radiačné slizničné reakcie boli veTmi intenzívne, sprevádzané nulijok•ívnymi
ťažkosťami pacienta

a do značnej miery li.mitovali bezprostrednú toleranciu

Unfitly (unit

č. 2). Reakcie typu Ml sa objavila pri TD 15 Gy, MEI pri TD 30 Gy, ME2 pr) JII 4(1 (iy, Ml J
pri TD 48 Gy. Hojenie týchto reakcií trvalo zvyčajne 4-6 týždňov, u niektorých pncloolov
až 2-3 mesiace. Kožné reakcie boli relatívne mierne, manifestované slabým nrytémnin n |>l|lmentáciou. Neskoré kožné zmeny - pigmentácia, fibróza a submentálny edém - holi
Tab.č. 2: Liečebné výsledky v závislosti

Tab.č. 3: Liečebné výsledky v /rivlnlontl

od kategórie T
Tumor
T

1

T

2

T

3

T

Pac.Pac.

od kategórie N
žijú s NED

2 (1)

1

33 (7)

16

35 (4)
1

4

Spolu

njmllnolé.

71 (12)

Pac.

Reg.metastázy
Nr

21

40 (ň)
23 (Г,)4

9

3

-

5 (2)

26

?IJú n N1

71 (2)

Spolu

zátvorky-paclontl, ktorí zomreli na nonádo-

zátvorky-paclentl, ktorí zomroll он nmirtilo-

rové ochorenie alebo z nezistenej príčiny

rové ochorenie alebo z nozlntnooj príčiny

Tab.č. 4

Tab č

Liečebné výsledky v závislosti
od Stádia

ochorenia

5

Výsledky liečby - nkuplnn 71 piicientov s pokročilým

knrrloomom

orofaryngu a dutiny únlno1)
Stádium

Рас

I

1

2ljú s NED
1

II.

25 (3)

16

III

36 (7)

9
j

IV.
Spolu

9 (2)
71 (12)

26

zátvorky-paclentl, ktorí zomreli na nenádorové ochorenie alebo z nezistenej príčiny

2i je

NED

2ije so známkami ochorení a
Zomrelo

26 pni
7 pni
311 |Ulľ

-

22

-

Liečebné výsledky v závislosti od Stádia choroby, T, N kategorií sú uvedená v tab.č.
2, 3, 4. Zo skupiny 71 pacientov žije 33, z toho 2í bez známok choroby. Zo súboru exitovalo 58 pacientov

(tab.č. S). Pri analýze príčin úmrtí sa priama súvislosť so základnou cho-

robou zistil a v 26 prípadoch, 6 pacieotov zomrelo na nezvládnutý nádor, 6 na nezvládnuté
meter,tázy, 3 pacienti na nezvládnutý nádor aj metastázy, 2 pacienti na vzdialené metastázy, 9 pacienti na lokálnu recidívu. 12 pacientov zomrelo na nenádorové ochorenie а г nezistenej príčiny (tab.č. 6). Všetci pacienti pri poslednom kontrolnom vyäetrení, ktoré sa
uskutočnilo maximálne niekoľko mesiacov pred smrťou, mali kompletnú remisiu.
V porovnaní so skupinou pacientov
Tab.č. 6: Analýza príčin úmrtí (38 pac.)

lieče-

nou konvenčnou frakcionáciou rádioterapie hyperírgkcionácia poskytovala lepšie lokálne e-

nezvládnutý

tumor

6

fekty bezprostredne po rádioterapii

nezvládnuté metastázy

6

87 : 66 S), v druhom roku bol tento pomor men-

nezvládnutý tumor

met.

(pomer

3

ší 65 : 52 Ä. Efekt na regionálne metastázy pri

vzdialené metastázy

2

oboch spôsoboch frakcionácie boj tnkmrr

príčina smrti npzriáme

9

ký (64 : 63 X), rozdiely v prežívaní pacientov

nenádorové

ochorenie

recidíve

identic-

3

neboli signifikantní. Medián prežitia v nkupi-

9

no imcientov liečených hyperfrakcionáciou bol
26 mesiacov, v skupine pacientov liečených kon--

venčnou frakcionáciou 1Й mesiacov. Zodpovedajúce

2-ročné prežitie v skupine pacientov я hy-

perf rakcionáciou bolo 54 X, v skupine s konvenčnou frakcionácioy 50 X (tab.č. 7).
"Life-tables" počítané pre

Tab.č. 7: Hyperfrakcionacia versus konvenčná

bezrelapsové a čolkové preíitie

frakclonácia (charakteristika a

pri oboch spOsoboch

klinické výsledky)

frakcionácie

sú uvedené na grafe č. 3 (3. 5,
Stand, frakc.
(N - 72) X

Hyperfrakcionácia
(N = 71) X

I.OKALIZACIA

7). Horné krivky znázorňujú

bez-

relapsové prežitie, dolné celkové prežitie. Rozdiely nebobi. šta-

dutina ústna

22

15

orofarynx

70

85

T 1

1

3

T 2

51

A7

3 f denne po I Gy s intervalom

T 3

46

49

4 hodiny pri celkovej TO 60 Gy

T 4

2

1

N 0

49

56

N 1

35

33

N г

5

4

N 3

U

7

Záverom možno konštatovať,
že hyporfrakcionácia v senéme

pre svoj krátky celkový čas iisčby môžn byť vhodnou

KR - po liečbo
- po 2 r.

66

97

52

65

tiny ústnej a orofaryngu,

KKR - po lfafbr

rapii, Identické efekty oa regionálne metastázy a ekvivalent-

- po 2 r

63

64

55

57

13

26

50

54
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celkové prežitie HF
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VÝZNAM SCINTIGRAFIE KOSTNEJ ORENč
Z HÍADISKA JEJ NEOPLASTICKEHO POSTIHNUTIA
PRI KARCINĎME PRSNtKA
J. Takács, J. Zimáček, M.

+

Wágnerová, J. Szabová, I.

+

Siráková, D.

+

frolo,

Oddelenie nukleárnej medicíny FNsP, KoSice,
Klinca

rádioterapie a o"kológie P"SP, Koäice

Existencia morfologicky aj funkčne odlišných komponentov kostnej drene, ktoré - aj
keä nie celkum správne - se bežne oznečujú ako retikuloendoteliálna a hematopoetická zložka, viedla k postuonému vyprarovaniu nietod scintigrafického zobrazenia na základe dvoch
odlišných biokinetlckých princípov

Jeden z nich využíva inkorporáciu rádionuklidov žele-

za alebo india do erytropoezy a vizualizáciu hematopoetickej zložky kostnej drene

Druhý

princíp je založený na vychytávaní rôznymi rádionuklidmi značených koloidov (resp. i*ilimikrosfér alebo zlúčenín, ktoré sa po vnútrožilnom podaní správajú ako kololdy) fagocytujúcimi bunkami, príp

ich väzbou na bunečné povrchy, čím sa dosahuje vizualizácla retikulo-

endotaliálnoj zložky kostnej drene

—

Od roku 1985 používame nerádioaktívny lyofilizovany reagent Nanocoll firmy Solco Nuclear pre okamžitá značenie sterilným eluátom

99m

Tc-oenerátora • aktivitou 370 - *B1 MBq

-. 2 4

na jedno vyšetrenie.
užívanými

-

Významnou prednosťou značeného nanokolidu

rádiofarmakami

v porovnaní s predtým po-

je až 20 X-mé v.ychy távanie v retikuloendoteliálnom

n e j drene, ako a j uniformná velkost jeho častíc (viac ako 95 S jo menších
sah fľaštičky s 0,5 mg nanokolidu

humánneho sérum-slbumínu o 0,2 mg dihydrétu

cínatého používame k vyšetreniu 1 - 4
Postup vyšetrenia gamekamerou

systéme kost-

ako 80 nm). Obchloridu

pacientov.

(Picker Oynacamera 2 ) je po prísne intravenóznom

daní rrtiJi n f armnkn u vSntkých pacientov rovnaký, t-änimáine 30 min. po aplikácii

po-

sa v zado-

priidrmj polohe nastaví do zorného poľa kamery ako referenčná oblasť kostnej drene panva
tek, aby podľp možnosti bola pečeň a slezina zachytená
prvého scintirjramu akumulujeme

400 - 500 tis.

čo najmenej. Na zhotovenie

voľba na zhotovenie ostatných regionálnych scintigramov, a
ramenných kostí a ramenných zhybov

tohto

Impulzov a čas expozície slúži ako prerito v zadoprednej polQhe z oboch

s priľahlou časťou hrudníka, vrátane chrbtice, lebky a

stehenných kostí, resp. v predozadnej polohe scintigramov
ných kostí 8 predkolení. Vysoká intenzite rozptylového

lebky, hrudníka, paiwy,

stehen-

žiarenia z pečene a slc.ziny zne-

možňuje hodnotenie stavu kostnej drene prakticky v rozsahu celého hrudníka, prute ju nevyhnutné zvaliť asymterlckíl šírku pracovného kanála amplitúdového analyzátore 140 - 185 keV,
t.j. 3Í) %. Scintigramy kostnej drene sme hodnotili kolektívne a porovnávali sme ich s nálezriii zo scintigrafického vyšetrenia skeletu. Odstup realizácie oboch vyšetrení sa pohyboval od 3 - 4 dní do 2 mesiacov, bez dodržiavania

ich poradia.

Pri výbere pacientov sme se spočiatku sústredili
ké malíone choroby. DopnsiaT sme uskutočnili
ne, z toho 124 u žien s rakovinou prsníka

prevažne na primárne

nehematologic-

259 scintigrafických vyšetrení kostníj dre-

(v tomto pečte je zahrhutých aj 16 kontrolných

vyšetrení). Vek vyšetrených bol ť rozmedzí

27 - 77 rokov, priemerný vek bol 53 rokov.

Rakovina prsníka je jedným z najčastejäích malígnych chorôb u žien. Dlhodobé

štúdie

ukázali, že v čase prvých, zdanlivo len lokálnych prízrmkov, má často už charakter

celko-

vého ochorenia. V poslednom desaťročí sa síce dosiahli určité pokroky aj v.liečbe pokročilej choroby, ale mortalita je ešte stále vysoké. Vyhliadky na dlhodobé prežitie sú tým
lepšie, čím skôr sa stanovi diagnóza. Hlavné miesta metastáz sú: 1. miestne, 2. lymfatické uzliny, 3,

hematogénne.

Hnraatogénny
diseminovanou

rozsev je bežný a metastázy do kosti sa vyskytujú

asi u 50 X chorých s

chorobou. Vychádzajúc zo skutočnosti, že celý rad chorôb postihujúcich

ske-

let, vrátane hematogénnych metastáz, sa lokalizuje primárne v dreňovom priestore, možno
predpokladať,

že zobrazovacie vyšetrenia kostnej drene (ku ktorým patrí a j scintigrafla)

môžu prispieť vn včasnej komplexnej diagnostike
Získané výsLedky možno zhrnúť do niekoľkých

tejto meiígnej

choroby.

skupin:

L. skupine: normálne nálezy pri oboch vyšetreniBcn - 43 chorých;
II.skupina: patologické nálezy pri oboch vyšetreniach
ložiskových

(zhode v lokalizácii, a rozsahu

zmien) -.46 chorých;

III.skupina: normálne nálezy pri vyšetrení kostnej drene в patologické nálezy pri vyšetrení skeletu

- 20 chorých;

IV.skupina: patologické nálezy pri. vyfietrení koetnnj drene a normálne nálezy pri
šetrení skeletu
V.skupina-

vy-

• 5 chorých;
patologické nálezy pri oboch vyšetreniach, nezhodujúce sa

resp. rozsahom a poetom

lokalizáciou,

ložiskových zmien - 5 chorých.

U 5 chorých ч rakovinou prsníka vyšetrenie drene nebolo doplnené vySetreníir skeletu,
z toho u 3 -me néier hodnotili

ako normálny э u 2 ako

patologicky.

V rozbore výsledkov si bližSiu pozornosť vyžadujú najma skupiny III. а IV
V 111
lasti

skupine u jednej pacientky bol pozitívny nález na skelete

dolnej hrudnej chrbtire s Ľ jednej v dolných

dôkazu pri vyšetrení drene

U dvoch pacientok kontrolné vyšetrenia

predchádzajúci pozitívny nález (solitárne ložisko)

lokalizovaný v ob-

rebrách ventrálne, čo uniká možnosti

U 4 paclentnk

skeletu
kontrolné

nepotvrdili
vySetrpnip

kostnej drene poskytlo patologické "ôlezy (solitárne alebo viacpočatné ložiskové
zhodujúce sa s nálezmi scintigrafie skeletu

Napriek týmto okolnostiam považujeme

лпкпу)
počet

chorých v tojto skupino za

vysoký.

V IV. skupino u jednej pacientky kontrolné vyšetrenie drene potvrdilo nrtlttz priuIclul
dzajiiceho vyšetreoia a u jodncj paciootky kontrnlné vySotrenie skelntu pcikytlo piitoliiplľký nález v zhode s vyšetřením

kostnej drene. V tejto skupine, pri hl i ada Júc on vynfilri uvo-

denii zmienku o primárnej lokalizácii
opak

očakávali

väčší počet

Scintigrafia

hematopéroiych metastáz v drei'iovom prlootorn, umu on-

chorých.

kostnej drene má popri

svojich výhodách aj nevýhody. ZB nnJ/RTvnžnn JFTi o

treba považovať inteozívne hromadenie rádiofarmaka

(značený k o l o i d ) v ret I км 1onoilot n I i Л I -

nom systéme pečene a sleziny, čo prakticky úplne znemožňuje hodnotenie kontnnj drooii v
prekrytej a bezprostredne priliehajúcej oblasti.

Interpretácia

jednoduchá,

ložiskové zmeny.v kostnej dřeni

manifestujú

ako zníženie intenzity alebo absencia hromadenia

náluznv spinvldln olo Ju

(solitárne alebo viacpočotoé) nn пя /rt/nnmooh
sa rádiofarmaka. Mnpokon nlo

ani okolnosť, že ide o. relatívna nákladné a časovo náročné vyňntгмпI n, a

je zanedbateľná

preto ho nemožno uskutočniť u všetkých chorých, u ktorých sa robí vyšetrenír

nkoluto

Na základe našich skúseností usudzujeme, žo sc int i rjraf i oké' vyiíi; t roo 1 o koolnoj ilľnno
jednoznačne stráca svoj zmysel
metastázami

dokázanými

pri diseminovanej forme choroby

zachytenia kostných metastáz než pri vyšetrení
com nádore
vyklých

(flogoidný

lokelizáciách

в mnohopočetnýmI

sc int igraf iou skeletu. Jeho výhodu vidíme v možoosti

karcioóm).

konlnýml

včfinriojfí 1 ntio

skeletu pri rýchlo rastúcom я mntnntn/iijú-

Výzoam má aj v diagnostike kostných afekelí v mnortj ob-

(napr. v mieste úponu rebra na stavec), resp. pri

nnJndfio/ončnýoh,

najmä solitárnych nálezoch vyšetrenia skeletu, keá vyšetrenie skeletumftžo я vnľkuu pravrinpodobnosťou

vylúčiť alebo potvrdiť podozrenie na kostnú metastázu. Zvláštna pnntnvnriln má

v d i f e r e n c i á l n e j diagnóze pridružených nemalígnych chorôb kostí (napr. artróze я t.),
Možno konštatovať, že samostatné vyšetrenie, t.j. bez scintigrafle skolntu, Jti pri
karcinome prsníka

(a podia výsledkov dalších 55 vyšetrení aj pri Iných solídnych nrnlÍQ-

nycli tumoroch) nevhodné, lebo - ako vyplýva z rozboru našich výsledkov

- takéto vyflttlrnnln

väčšinou nie je spoľahlivou metódou ns včasné zachytenie kostných metantáz, V kombinácii so scintigrafiou skeletu je však cenným prínosom v komplexnej
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V
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?

I. Vořechovský,
Institut

medicínského^výzkumu,

Výzkumný

ústav pediatrický,

Brno
щ

Terapeutické postupy, které se v posledních dvaceti letech podílely na podatelnám
zvýšení počtu dětí dlouhodobě přežívájícíc h

m

a l i q " í onemocnělí, vedou vel"1! f a ° l "

k

<»t«-

rakci s kyselinou deoxyribonukleovou

(DNA) а к postižení Její struktury a funkf.n, я to

jak v nádorových, tak v nenádorových

buňkách

čitých léčebných procedurách

Vyšší

incidence sekundárních nádorů po ur-

(12) a cytogenetické studie prokazující vyšíí hladinu

thromn-

somálních aberací a výměn sesterských chromatid v lymřocytech léčených osob (11) nnznačují, že radlo- a chemoterapie nádorů způsobuje in vivo vznik
teriálu

(mutací)

trvalých změn genntlckáho ma-

Mutace se mohou přenášet do nově vzniklých molpkul ONA somatických

něk; pokud se vyskytnou v gametách, je možný jejich přenos na novou generaci
sledky pro lidský organismus shrnuje obr č

1

Se vzrůstajícím

bu-

InJIrh dil-

počtom oaDb, ktnré My i у

-
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v dětukém věku léčnny prn /liuuliný nádor (podle odhadů mn ) í Ivnřit v roce 1990
Obr.č, 1: Možné důsledky mutací pro organismus

0,1 \ dn-ifiř 1И

populace)a které st prn}( m(l děti, roste důJe?lto:it f>|iri1vité porozumět účinkům

t e m p l e пи цмпи-

tickou výbavu rostoucího orpiui I >> •
mu , zejména jeho zár rnlii Г. f i ýi:h lni

mutagen

•nék. Zároveň se tnké /vyňuje od(кзпсегодел)
povědnost pediatrii л tlel okých onkologů za moiné pozdní nánludky
léčby, včetně vlivu on ruprotlukc 1
somatické

buňky

I

gametické

I

dispozice к nádorům

- infertlli ta

urychlení

- spontánní potraty

stárnutí

a zdravotní 3tav nových цепиrncf.
Důvodů pro důležitosti situdio
zdravotního stavu pnlnmntva pncinntů léčených chnmo- a rndI otornp1í
je více. V prvé řadě jo Žádoucí

- předčasné porody
shromáždit poznatky

týkající »n

- vrozené vady
možného genetického rizlkn léčily
- genetická
onemocnění

pro samotné nemocné 1 jnjich dn-

- nádory

tl k poskytni'tí správné н tunilnvoné informace nemocným fi jejich part
nerům s ohledem nn reprodukci. Odhad tohoto rizika prn pntnmntvn jn
však ještě obtíínčjííí ne/ pro

чн-

motné pacienty. Druhým iirivniiem Je
možnost získat přesnější obraz с působení mutagenních a teratogenních vlivů prn 1.1 nádorové
léčby, cnž by bylo přínosem pro jejich účinnější prevenci. V neposlední řadn jn vrták /onlost zdravotního stavu dětí narozených těmto pacientům velmi zajímavá z hlnillnkti ntieeoó
etiologie naligních nádorů. Familiární výskyt nádorů je patrně nejčastějftf na základě цсnetické dispozice sdílené rodinnými přísluňníky. Nakupení nádorů v rodinách vflnk nmrninf
nutně znamenat účast genetické komponenty v onkogenezi, může jít také o spoločnou expozici
kancerogenu, napr. potravou nebo také prostřednictvím osob exponovaných profno i oná Inn, klnré po ukončení práce přinášejí kancerogenní substance do domácího prostředí. Pcipnririo hylo
také metastázování melanomu a neuroblastomu placentou na plod

(13).

Přes teoretický i praktický význam studil analyzujících zdravotní stav zmíněné dětské populace bylo dosud uveřejněno jen málo systematických prací zaměřených nn výokyt nádorů a vrozených vad. V 60. letech Fraumenl a spol. (3) studovali zastoupení chlapců e dívek narozených matkám s leukémií. 5nížení poměru mužského a ženského pohlaví, ktnrri by
mohlo znamenat vyšší počet letálních genových mutací vázaných na chromosom X, vflnk riupotvrdili. Další studie nezjistila ani Jeden nádor mezi 90 potomky 46 nemocných

léčonýnh

v dětském věku pro různé zhoubné nádory (6), nedávno uveřejněná práce neodhalilo nnt jeden ořÍDad nádorového onemocnění и 155 dětí narozených 99 osobám, která byly láčnnv nro
Wilmsův nádor (8)

Čtyřicet sedm paciEntu léčených pro neuroblastom a dalSÍ nádory, znj-

ména embryonální, neselo ani jednoho ze 45 potomku s novotvarem

(1)

Shrnemn-ll

vňtftí nrt-r

rie, pak u celkem 1194 dětí více než 700 rodičů, u nichž byl v dětském věku dimj/iot U k o ván maligní nádor, velmi často Hodgkinuv lymfom, nebylo zjište. •< náddrové onnmoinnnf
9)

(viz

Dosud největší retrospektivní studie (10), zahrnující 2308 potomku 2203 paclnntu lé-

čených pro nádor v dětství či v adolescenci a 4719 dětí 3604 kontrolních zdravých nnnli
z příbuzenstva, prokázala u dětí pacientu 7 případu zhoubných novotvaru, z toho 5 typu
společně sdílených rodiči i dětmi (2x retinoblastom, lx leukémie, medulární kurolntim fltítné žlázy, Wilmsuv tumor), u kontrol bylo zachyceno 11 dětí s nádory

Studif mni n 79 *

pravděpodobnost detegovat trojnásobné zvýšení výskytu nádoru mezi potomky pat lnutu, Mtn-

-

lištičky významný
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rozdíl pres, zvýšení u dětí onkologických pacientů vSak nobyl

zjlňttni

(0,30 vs. 0,23 X). U 5 ze sedmi dětí s nádorem byla stanovena diagnóza do pěti lol jejich
věku - odhadnuté relativní riziko v této věkové skupině bylo vyšší u mužského [lohlnvf
(2,9). Změna poměru pohlaví so však vzhledem к nízkým počtům zachycených oriomnnnitnf mt/iU
být biologicky

významná.

Incidence malignit u dospělých potomků rodičů léčených v dětství radlo- rittho ohnniolorapií je ještě závažnější, i když dnes zcela nezodpovězenou otázkou. Ha Jojí kono.'.nrt řoftnní v podobě výsledků rozsáhlých genetlcko-epidemiologických prací jo nutno f.oknt,, dokud
potomstvo v dětství léčených-rodičů nedosáhne věku, v němž se zhouboé nádory vynkytují nejčastěji .
Pres deset studií (viz 9 a 7) zahroujících více ne? 720 nemocných léčených pro nádor
v dětském věku, u kterých bylo zaznamenáno celkem 1515 dokončených gravidit,

I don t)f1kovn-

lo necelá 4 X dětí s vrozenými vadami z celkového počtu 1186 živě narozených, Tuto frnkvnnce je srovnatelná s celkovou populací

(5), navíc je nutno uvést,že některé děti tiyly oxpono-

vány vlivům chemo- a radioterapie in utero. Zjištěnou frekvenci spontánních potratů

(13 X)

lze jen těžko srovnávat s publikovanými četnostmi pro neúplnost záchytu, avftek rovněž táto
proporce se nezdá být odlišná od celkové populace. Podle nejnovějších odhadů tlitlí doanhujo
zastoupení časných těhotenských ztrát u zdravých matek, které sípřejí

mít děti я mnjí nor-

mální plodnost, až 30-50 X, přičemž většina z nich proběhne bez ženina povšimnutí (11, 15).
Zajímavé výsledky publikoval Green a spol. (4), Z 33 dětí narozených matkám, která byly ozařovány pro Wilmsův nádor v dětství, jich 10 mělo porodní hmotnost nižší floí 2500 ()
a 3 děti zemřely v perinatálním období. Napvoti tomu z 26 dětí narozených matkám n Wllmnor
vým tumorem, které nebyly ozařovány, měl pouze jeden novorozenec porodní hmotnoflt nlžSÍ než
2500 g, přičemž nezemřelo žádné dítě. Pokud se tyto výsledky potvrdí, bylo by pmvttópodotinrt,
že snížená porodní hmotnost se nevztahuje ke genotypu disponovanému k tomuto nádoru, ale
je spíše výrazem lokál-ního efektu abdominálního ozáření, která způsobuje fibrózo rtňložního svalstva, redukci krevního zásobení plodu oj. (4, 9).
Ve Spojených státech a Velké Británii probíhají v současné době rozsáhlá oplrltiml nlogické st die schopné zachytit dvojnásoboó zvýšení frekvence vrozených vad; Jejich pŕodhôžné výsledky naznačují, že výskyt chromosomálních a monogenních dědičných chorob ffri u (loti
narozených těmto osobám pohybuje okolo 3,4 X.
Zatímco běžně se vyskytující vrozené

vady poskytují relativně málo inTormecí n pro-

běhlých genových mutacích, přínosnější se z tohoto hlediska zdá být sledování nóklttrýoh
znakú'či chorob ze skupiny asi 20 vybraných autosomálně dominantně přenášených onemocnění
s vysokou penetrancí a expresivitou (např. achondroplasia, aniridia, ostetifjnrionl n Imperfecta, Apertův syndrom aj.). Přltomnsot

této nemoci č-i znaku u dítěte ("sentinel

phniKily-

рв") a její absence u oboo rodičů, z nichž jeden byl léčen pro zhoubný nádor, luk prndnlnvuje zřejmě případ germinální mutace vzniklé do novo (9, '11). Použití těchto rmmoof Jukli
indikátoru mutagenního poškozeoí brání jejich genetická heterogenita, fnnokople n nízká
populační frekvence. U jiných geneticky podmíněných chorob nalezených и poinmkú

nelzn roz-

hodnout, zdali reprezentují nově vzniklou mutaci, kterou by bylo možno přiřknout vlivu
léčby. V tomto případě se musíme přesvědčit, že oběma rodičům chybí geny, ktorá kn vzniku
nemoci přispívají. Tento přístup

je však pro sledování mutací v zárodečných Imrikrtoh me-

todicky obtížný, i když velmi perspektivní
zahrnují např

Moderní možnosti detekce gametických muteoí

identifikaci řídce se vyskytujících variant bílkovin pomocí elektroforázy

nebo měřením enzymových aktivit či termostability

(11), jiné postupy mohou využít metodik

rekombinentní ONA včetně délkového polymorfismu restrikčních fragmentu ONA, dvourozměrní!
elektroforézy bílkovin, hybridoirové technologie aj

Nelze se tu nezmínit o velmi přínos-

ném cytogenetickém vyšetřování potracených plodu (11).
Co však dnes nemocným, kteří byli léčeny pro zhoubný nádor v dětetví в dospívání, odpovědět na otázku,
nichž Je v závislotl

aká Je pravděpodobnost, že budou mít zdravé děti ' Tito nemocní, U
ne pohlaví, typu nádoru a způsobu léčby vyšäí pravděpodobnoet

infer-

tility (2) a vzniku sekundárních nádoru (12), by měli byt vedeni к aktivní spoluprrtal в

-
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genetickým pracovištěm ještě před otěhotněném s cílem získat s jejich pomocí vflnnhiiy ilnstupnň informace n pokrevním příbuzenstvu, příbuzných partnera (-ky), o její'-'1' /tlriivnUilm
stavu, expozici

faktorům zevního prostředí a všechny další údaje potřebné k tomu, ntiy tiy-

lo možno co nejsprávněji

stnnovit genetické riziko a genetickou prognózu, přndovftím n ohlo-

dem na hereditární typy nádorů, jako je rntinoblastom či Wilmsňv tumor (viz napr. |Л). Ни
základě dosud publikovaných prací nelze dosud určit přesně přídavné riziko naroztmf ill trite s hrubší vrazenou

vadou, lze se však v současné době domnívat, že je velmi ní/krt n. t n

spolu s empirickým rizikem narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou v celková pupuliicl
nedosahuje hranice nepříznivé genetické prognózy. Totéž zřejmě platí pro riziko vzniku nrtdorťl u těchto dětí*

pokud se ovšem vyloučí hereditární

malignity.

Má být и těchto nemocných v souvislosti s běžným genetickým poradenstvím prováděno cytogenetické vyšetření lymfocytci periferní krve ? Chromosomální analýza ukáže při riontntnftném počtu vyšetřených dělících se huněk pravděpodobně vyšší počet btiněk s abnormal i tuml,
zejména u nemocného po prodělaná radloterapii

(9). Nepříznivé důsledky

tohoto niiln/u Jíru

zdravotní stav jedince Jsou však.velmi nejisté. Vzhledem к poměrně vysokd ceně so tritii vyšetření nezdá být indikováno pro rutinní praxi (9), pokud ovšem není podezření na apncif Írkou cytogenetickou abnormltu, jaká je někdy nalézána v lymfocytecrf pacientů s rnt innlt Iпяtorném nebo Wilmsovým nádorem,

ftdobně

ja tomu s Indikací amniocentózy: protože rl/lkn výnky-

tu vrozených vad и živě narozených dětí těchto nemocných na základě soui":a3ných pnrnnlkťi ni<přesahuje zřejmě riziko v celkové populaci, amniocentéza, umožňující zachytit součnnnrt !i|niktrum patologických stavů, není indikována u těhotenství, u nichž protinádorová
nebo matky skončila určitou

lrtčlin otco

(?) dobu před početím (9). Jinak je nutno přistupovat к těhot-

né ženě, která byla léčena během gravidity, zejména v prvním trimestru. J když byln publikována řada kasuistik úspěšně ukončených těhotenství bez výskytu vrozených vnd u dětí (prohled podává Haerr a Pratt v 9), současná zkušenost založená na ojedinělých pozorováních riotiovoluje učinit Jednoznačné závěry. Teto těhotenství by měla být přísně sledována я individuální indikací všech vhodných a dostupných metod prenatální diagnostiky.
Souhrn
Protinádorová léčba, která vede'často к poškození genetického materiálu, vyvolává
obavy z pozdních následků nejen u onkologicky nemocných, ale také u jejich potomků. 0Лsledky možných mutací v zárodečných buňkách opravňuji ke sledování zdravotního stavu dětí narozených rodičům léčeným v dětství a dospívání pro zhoubný nádor. Přes prokázaný
zvýšený

výskyt sekundárních nádorů a poněkud vyääí pravděpodobnost

infertility и léče-

ných nemocných nejsou dosud dostatečné Informace o nepříznivém vlivu proti nádorové terapie na genetický materiál jejich potomků. Soubor dosud provedených

epidemiologických

studií zatím neukazuje na vyáfií Výskyt nádorů а hrubých vrozených vad и dětské populace
narozená těmto nemocným. Práce stručně uvádí problematiku genetického poradenství osob
dlouhodobě přežívajících maligní onemocněni v dětství a ohledem na jejich

reprodukci.
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ZHUBNÝ NÁPOR CHRÓMAF1KNĚH0 TKANIVA
V ZRIEDKAVE3 LOKALIZÁCII NA KRKU
t
V.Mikulášová, R.Neuschl, I.Chromej, E.Masárová,
A.Hajtman, A.Beseda,
0RL klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Martin
Úntev patologickej anatomie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
Úvod
Pred osemdesiatimi rokmi odlíšil W r i g h t

(2) ako prvý nádory z gangllovej liAly od

iných nádorov z neuroektodermu. Do tejto skupiny zaradujeme aj chrómafinómy.
Chrómaflnné bunky sú deriváty neurálnej lišty pluripotentnôho blestlckého

Ikmilve,

ktoré se zakladá v térmi nálnej fáze notogenézy z proliferoveného neuroektodermu. 1киnivo lišty prechádza štádiami segmentácie, disperzie a selektívnej eliminácie, prlftnm
len malé množstvo buniek perzistuje po zapojení do funkčných osí. Určitá česf burilnk na
naďalej diferencuje

na sympatogónie a sympatoblosty. Iná časť buniek gangliovnj 1 IЯ t y

sa diferencuje na Schwannove bunky, pigmentové melanocyty a bunky meningov. Minimálne
časf dozrieva cestou chrómafinoblast - feochrómoblast
je do disperzného endokrinného systému APUQ

Tieto chrómafinné bunky ял nepo-

Nádorovým zvratom v tejto riifnrennli»fti»«J

línii vznikajú nádory nervového tkaniva, ktoré sa stelo neuroendokrinným tkanivom (7),
Dreň nadobličky je najvbčším konglomerátom chrómafinného tkaniva, preto 90 % nlirómafinómov má lokalizáciu práve v nej. Zvyšnych 10 * má extraadrenálnu lokalizáciu - paraaortálne gangliá, hrudník, retroperitoneum, skrótum, močový mechúr, krk.
V roku 1952 formuloval O r t e g a

(8) princíp multifokálnosti - simultánne e eeyn-

chrónne chrómafinómy sú CeetejSie ako perentálne zhubné nádory s metastázami. Nádorovému zvratu podliehajú

najmä mnoholožiskovo rozložené rezíduá nezapojeného a l e b o z l e di-

ferencovaného ancestrálneho blaetického materiálu

Pluripotentný zíkled nádorov je zod-

povedný za časté kombinácie feochrómocytómu s medulárnym kerclnómom štítnej žfezy,
Slpplov syndróm. Častá je Jeho kombinácia s Reckllnghausenovou neurofibrometózou,

tzv.
Dnur-

-

nevllle-Prlnglovou

-

tuberóznou sklerózou, von Hlppel-LJndauovou

metozou, Sturgeweberovou
nouromom
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retinucerebelrtrnou anglo- •

anglogénnou dysplAziou. Kombiouje sa s gl loaerkómom,

a inými neuroektodermovýml

nádormi

цжщПо-

(8).

Kazuistlka
V literatúre ojedinelo opísaný multlfokálny
diagnostikoval

m

asynchrónny maligny chrómafintim ne

ORL klinike FNsP v Martine u pacienta B.J., nar. v roku 1952. ľilo o

chorobu, ktorá spAsobovale určité diagnostické
V roku 1980 exstlrpovali
oblasti uhla mandibuly

ťažkosti.

chorému na Oddelení plastickej chirurgie FNsP v Martino z

vlavo ohraničený nebolestivý podkožný ploSný nádor voľkontl

x 3 cm. Biopsiou sa stanovila diagnóza spinocelulárny

3,5

karcinom. Pacient яв poopernčne

liečil externou radiáciou Co-60 v dávke 30 Gy.
0 rok neskorSie sa vytvoril v operovanej oblasti
ktorý sa chirurgicky odstránil. Histopatologlckým

aolitárny nefixovaný

nezistili maligna bunky. ESte v tom istom roku sa vytvoril

tuhý plošný

uhlom sánky vTavo. Bioptickým vyäetrením aa zistil nnrohovatejúci
nom. Vykonala sa radikálna

infiltrát pod

spinocelulárny

karci-

resekcle krčného lymfatického eyBtámu podle Crilo ne tej latnj

strane. Násleone sa krk ožiaril

Co-60 v dávke 40 Gy.

V roku 1983 sa pre infiltrát v hornej ftanti krku vpravo vykonala

funkčná

lymfatického systému podlá Suareza. Histopatológ určil diagnózu malígneho
ho sarkomu a takto preklasifikoval
sa mu aplik Pacient sa opakovane
kovali

ioflltrál,

vyšetrením ea v operačnom mater Id H

roaokcla

hlntiocytárne-

aj všetky predchádzajúce histologická preparáty.

Pu-

liečil žiarením Co-60 v dwvke 60 Gy a po rádlotnrnpli

4 cykly chemoterapie v kombinácii bleomycin, aktinomycin 0, cyklofosfamid.

.0 dva roky neskdr, v roku 1985, vznikol za uhlom sánky vpravo nový tumorový

Infil-

trát, ktorý prerastal na spodinu lebky, infiltroval krčnú svalovinu a parafarynflioký
priestor, preto sa nedal kompletne resekovať. Chorého v dBlšom období liečili

v Úntevn

k l i n i c k e j onkológie v Bratislave žiarením betatrónom v dávke 60 Gy. Po ukončení

žlern-

nia .bol pacient bez hmatnej perzi stuJúcej nodozity. Na ORL klinike v Martine эя aplikovala ďaiSia chemoterapia, 4 cykly podľa schémy. CYVADIC a udržiavacie dav»., syklofoMfomidu.
V roku 1987 pacienta kompletoe vyšetrili pre Bolesti

v epigastriu s iradiiciou do

chrbtice. CT vyšetrenie potvrdilo expanzívny proces v Ťavej nadobličke. '••'•e Chirurgickej
klinike FNsP v Martine vykonali

ľavostrannú adrsnalektómiu. Nádor sa dal ctíctráoiť kom-

pletne. Jeho histologická skladba zodpovedala malígnemu feochromocytómu. V iiiiynin tejto
diagnózy, po opakovanom prezretí preparátov
fikovali všetky predchádzajúce
V súčasnosti

z krčných

tkanív, histopatológovle

prnklnnl-

nálezy.

je pacient bez subjektívnych

ťažkostí, klinický

nález svedčí, o parciál-

n e j remisii nádorového postihnutia na krku, čo sa verifikovalo kontrolným CT vyAetrnn(m.
Po celý čas trvania choroby nemal pacient nikdy zvýšený krvný

tlak.

Diskusia
Feochrómocytóm patrí medzi vzácnejšie nádory. Jeho incioencia u dospelých nn udávit
medzi 0,5 - 1 promile. Histologická Štruktúra pripomína dreň nadobličky. Tvoria ho chrnmafinné bunky, ktort produkujú nadmerné množstvá katecholamfnov
v dreni nadobličky, zvyšných

Asi 90 X nádorov

10 X v priebehu sympatlkového povrazca

Лч1 v ? *

ln>l
nádor

multifokálny
Väčšinou sú feochrómocytómy beiígne, malígne

formy tvoria

iba 5 - 7 X. Vzhľadom oa

histologickú skladbu (polynukleárne chrómafinné bunky so zotretymi hranicami a početnými roitózami) kritériom malignity Je invazívne prerastanie do okolia alPbo meteritázn
Klinické prejavy su dôsledkom vystupňovaných účinkov noradrenalínu a adrenalínu
Presorické aminv sú zodpovedné za typické hypertenzívne krízy
neprejaví, je endokrinne

Často sa oádor

inertný a odhalí sa pri náhodných tomograflácn

klinicky

retroporltonna

Hormonálne odblokovanie a katerholamínové kríza sa prejaví, až po podrážděni - pri
rácii

ope-

Opísané sú reritné feochromocytómy močovéno mechúre pr/'jdvojúce sa hypertmi/ívnou

krízou pri mikcli (1, 3, 4, 6 )

-
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V súlade s akceptovanou neuroendokrinnou koncepciou môžeme predložený

kllnlokn-pn-

tologický obraz považovať za zriedkavo sa vyskytujúci multiplexný asyncľ-ónny

malinuy

I fihrómařinóm. Malígnu dignitu nádoru, ktorý sa diagnostikoval u náSho pacienta^ pptlpimijn
aj sekreCná nevyzretost tumoru', hoci afunkčné varianty môžu byť i benígna.
V dostupnej literatúre referujú o multiplexnom asynchrónnom malígnom chriimnf 1 niimii
len traja autori (3,5,7). Do budúcnosti sa dá predpokladať vzostup záujmu o výnkum nmirnelektrodermového tkaniva nielen zo strany klinikov, ale aj všeobecnej biológl*, prnto že funkčné súvislosti a zapojenie tkaniva do jednotného neuroendokrinného syntrimif mi
•doteraz nejasné a výskum skrýva sľubné perspektívy.
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PREDNÁŠKY
REFERÁTY
DISKUSIA

Z XXV. JUBILEJNÍCH ONKOLOGICKÝCH DNI V BRATISLAVE
(2.-4. novembra

19ПЯ) +

VŠEOBECNÉ PRORLÉMY SPOLUPRÁCE
PATOLOGA A KLINICKÉHO ONKOLÓGA

SPOLUPRÁCA r Л T111. tj G A A KLINICKĚHO ONKOLflGA
V BIOPTICKEJ 01AGNOSTIKE NÁPOROV
J. Plsnk,
Ústav patologickej anatómie LF UK a FNgP,

Martin

Vzťah patológa voči klinikovi я naopak sa vyvinul veľmi zvláštnym spfisnhnm. Pntnlógom sa vyčítalo, že sú schovaní za mikroskopom a nevidia reálny život. Ookonca aa /nínlii
diskutovať o oprávněnosti patológie v dnešnej modernej medicíne. Objavili sa

dokrmen nj

názory, že patológ je reliktom dávnych dôb, ktorý v mikroskope vidí už len Štruktúru mŕtveho organizmu. Patológom sa zas zdalo, ?e ich klinickí partneri vedia rozmýšľať Ion v
štrukturálnych vzorcoch molekulárnej biochémie. Ako vždy sa však dajú tieto zdanlivo nn
rozchádzajúce stenoviská spojiť do jetfnotnéhc náhľadu na prospech pacienta.
Vývoj zdravotníctva za približne 15 rokov ukazuje niektoré priaznivé vývojové trendy klinických disciplín. Pokles lôžok na jedného lekára na 70 X,pokles přijetých pticimitov na 78 X, pokles prijatých pacientov na operačných oddeleniach ne jedného Inkňrn пи
60 X oproti roku 1970 umožňuje zvýSenú starostlivosť o chorého. Za toto isté obdobiu vňnk
stúpol počet blopslí v prepočte na 10.000 obyvateľov na dvojnásobok a tým aj pri /výfmnf
počtu, patológnv ostaJ objem práce patológa ten Istý, aký bol objem v r. 1970. Okrom tnho
nie je zanedbateľný fakt, že mimo kvantity vzrástla aj kvalita práce patológov, tnk nko
v každom odbore zdravotníctva, čo vôak kladie mimoriadne nároky na prácu v lnbnrntnrlu
a pri mikroskope. Na území SSR malo byť už v roku 1986 206 patológov, v skutočnosti

Ich

bolo 126.
Nepriaznivé vývojové trendy patológie sa prejavujú nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Každodenný život dokazuje patológovi, že prebojovať sa k uznaniu si vyžndnjn mimoriadne úsilie. Pacienti nevedia, kto vlastne stanovuje najzávažnejšiu diagnózu, diagnózu malígneho nádoru. V najlepSom prípade sa dozvedia, že vyrezaná česť ich tela idn nn
nejaký "výskum" a že kým nepríde z tohto bližšie neurčeného miesta výsledok, tok пл пптйŽe pokračovať

v liečbe (3). Správnou informáciou o dôležitosti bioptického vyfintrnnin,

ako aj najmä o tom, kto vlastne stanovuje diagnózu nádoru, jeho dignitu, Jeho zrolnnť я
tým aj prognózu, by klinickí kolegovia mohli podstatne prispieť k odstráneniu pnjorntívnych prívlastkov obrazu patológa v povedomí laickej verejnosti
Spolupráca klinika a patologa sa odohráva v podstate v troch rovinách

V oblň'itl

prehiopsie prevláda cytológia - ako skríningová, ale aj nko diagnostická metóda
opcraínej b i o p s u
ný pobtup

Pri pnr-

stanovi patolog diagnózu, ktorá ča^to závažne ovplyvňuje dalSÍ operač-

Napokon Je to vlnstná biopTÍa, ktíe pomocou makroskopických s mlkroskopl(,kych,

histologickyth, histochemických, imunohistologických alebo aj elektrónovomikroskopIckych
postupov sa stanovuje diagnóza ч následkami pre terapiu a prognozu

""Správu о XXV. Jubilejných onkologických dAoch publikujeme v tomto Ciele Aktualít i klin i c k e j onkológie v rubrike Správy: str

Referáty sú v takom poradí, v «кои boll

raduná do programu XXV. jubilejných onkologických dní

-
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Treba sl uvedomiť, že bioptické vyšetrenie nie je laboratórne vyäetrenie, pri kto- .
rom kvantitatívne hodnotenie je obyčajne dostačujúce. Bioptické vyäetrenie patológom
komplexný medicínsky pochod, a to

d i f e r e n c i á m

o—d i a g n o s t i c k ý ,

je

ktorý sa

so svojím subjektívnym hodnotením, myšlienkovým pochodom a empirizmom ..nelíši, od žiadneho iného medicínskeho diagnostického

postupu.

Aby mohol byt patológ úspešným diagnostikom, potrebuje tak ako každý iný lekár množstvo

informácií,

ný, ak nie

bez ktorých je každý-analytický

postup vyžadujúci syntézu

sťaže-

znemožnený.

Skutočnosť je však taká, že bioptické vyšetrenie sa často chápe len ako
ne vyšetrenie", čo vedie k tomu, že patológ sústavne dostáva
cientovi. Preto smeYna našom pracovisku
bioptické

semináre.

"laboratór-

len minimum informácií o pa-

pokúsili • zavi esť spätnú väzbu -

klinicko-

Na tých sa preberajú a analyzujú prípady diagnosticky

ké, rozporné alebo výsledky klinika neuspokujúce. ŽiaT, potrebu takých seminárov
temer výlučne len patológovia, ktorí vidia v týchto seminároch krok k zlepšeniu
ce a ku skvalitneniu

ťaž-

cítia
spoluprá-

diagnostiky.

Je zbytočné vypočítavať, čo všetko by mal informáciami klinik patológovi

poskytnúť.

Skúsený klinik to vie, len sa nesmie spoľahnúť na to, že to vie a j mladý pridelený
ktorý obyčajne lístok
Najdokonalejšiu
konzultačných

lekár,

vyplňuje.
informáciu

získa patológ účasťou na

komisiách,

m u l t i d l s c i p l i n á r n y c h

akou je napr. mamologická komisia, v ktorej sa už

roky aktívne zúčastňujeme ako bioptici a cytológovia. Ale až tam sme sa dozvedeli., že v
mnohých prípadoch sa používa aj natívna mamografia, sonografia, duktografia,
prípadne scintigrafia skeletu. 0 výsledkoch

termografia,

týchto vyšetrení sme-pred vznikom tejto komi-

sie nevedeli, lebo ani raz nebol udaný výsledok takého vyšetrenia na sprievodnom
k histologickému

lístku

vyšetreniu.

Ak by mal byť patológ k o n z u l t a n t o m ,
pravných fázach velkých operačných výkonov.
vanosť nepodarilo dosiahnuť

mal by byť dokonale informovaný

aj v prí-

Napriek našej aktivite sa nám takúto

Pritom ideálne by bolo, keby sa na predoperačnej

informo-

konzultácii

klinici a patológovia dohodli, ako technicky pokračovať na prospech pacienta. Pri

dnešnej

diagnostickoj činnosti

čím ďa-

používajú patológovia na podopretie morfologickej diagnózy

lej tým viac imunohistnlogické metódy. Odber materiálu na

takéto vyšetrenia je viazaný

na niektoré predpoklady, ako je napr. okamžité zmrazenie materiálu alebo špeciálne

fi-

xačné postupy. Pri niektorých nádoroch ženského genitálu je pre voľbu ďalšej terapie
né napr. určenie ostrogénových alebo progesterónových

receptorov. Už na stanovenie

imunoassayuz cytozolu je nutné okamžité zmrazenie bločku

tkaniva. Na stanovenie týchto

ceptorov v histologickom preparáte (je presnejšie, lebo dovoľuje určenie recuptorov
ne v tkanive postihnutom

tumorom a pozitivitu v netumoróznom okolitom

novať) je podia druhu vyšetrovacieho

vhod-

hodnôt
re-

výluč-

tkanive možno elimi-

činidla potrebné buď zmrazovanie, buď špeciálny

fi-

xačný postup. Podobné problémy sa vynárajú aj pri potrebe elektrnnovo-niikroskopického

vy-

šetrenia .
Len krátky výpočet problémov ukazuje, že dobrý výsledok vyšutrenia záviní v n e m a l e j
miere od toho, ako vážne berie klinik svoj podiel spoluzodpovednosti
na histologické
Čo

m

usí

h

pri príprave

excízie

vyšetrenú;.

y ť bezpodmienečne na sprievodnom lístku k histi]ogickému vyšetreniu

K bazálnej informácií patri mimo
a rozsah excízie

m

e n a d dát pacienta

(malu hy -sa udat

7

rodné Císln) miesto

ľNM klasifikácia (lymfatické u^Jiny a pripadne metastázy),

nál ez, výsledok predošlého cytologického alebo h is to Iijq i r.kť^ho w & e t r e m a ,
a laboralorne výsledky, vyšetrenia, ktoré ovplyvnili

uvedené

predoperačný

Klinicky

rozhodnutiu uperačnehu

piielH'h

nišrnid

tormácid má uyf ukunŕená klinickou diagnozou, ŕdbcm odbeiu з tixácje, spO°ohnm

In-

fix.icie

•itále ьа traduje zlozvyk, že. opeiačny preparát ostane do tjkor.čunia upei rtci" n.i operačnej sále, kde následkom

tepelných vplyvov v z n m a

ňuje subtílnp lustuchcnucká
Sich koiugov
(3

4)

v m

k to i .i ŕit,to /-numož-

Pieto ыге presvei'č 111 na-

t kliník, že operačný preparát sa tuší orJDnrno <,p i acova ť ihneď po

Pat olorj je vyškolený na odborné dlsekcie piurjarätov, ovláda (.udiobny

prcpnátu
prípadu

v prepaiáti» -utoly^.i

alebo iniunnhistulogické v\Setrpnia

а ratf /vyŕdTiie l< dispozícii

г n S1 r; kliník u' a n í i t ľ

n/10/пмпп

'.t,Iv

aj možnosť f o t

po vvluat]

1 lxo ] dukumer tác 1 e

c t J J

t,jk ako bol odobratý matiiii,'1

ndobidtí

makiopnpis
V optimálnom

CPbekuvd-ui ŕa,t riů nplnluqui,

(H^

Misu

v I-tni ej iJupiav

I U

)f>mt. ndte-

-

rlill "и (inId 1 ťi|]IU
logickým roztnkom
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(pukleľ jn v nrnrtll nnmocnlco), stačí prikryť rúftktim nnpuntnným

fyzio-

(3).

Terez nastane druhá fáza spracovania materiálu. Patolog Je povinný o k a m ž i t e

sa

sústrediť na makropopis preparátu (a jeho fotodokumentáciu), musí urobiť disekciu a zaistiť odborný odber materiálu na histologické, imunohistologické,

elektrónovomikroskopic-

kó, ako aj prípadné biochemické, mikrobiologické a iné pomocné nutné laboratórne vySctrenie. Samozrejmé pri niektorých popisoch Je stanovenie velkosti zmeny v cm, prípadne aj
hmotnost nádoru. Závažný je odber na histologické vyšetrenie. Okrem vlastného ložiska nádoru je nutné odobrať aj prechody do zdravého tkaniva, ako aj odber

hraničných

plech.

Tzv.'bezpečnostná zóna je v rozličných lokalizáciách rozlične veľká, ale napr. pri nádoroch
čriev sa odporúča v nefixovanom stave zóna v dĺžke asi 5 cm (1). V prípade preparátov, napr.
z maternice, sa musí vyšetriť aj manžeta, parametria, ostatný genitál, pri karcinómoch
corpus uteri je nutné odobrať na vyšetrenie aj istmus uteri. Treba len ľutovať, že kým v
niektorých krajinách sú na základe spolupráce klinlkov a patológov vypracované presné kritériá nn odhnr materiálu podľa lokalizácie (2, 5), tak u nás sa na túto prácu nepodujal
ŕ
dotnrnz žtndny ku 1 aktív .
Mnkronáloz patológa

tvorí začiatok Jeho nálezu, po spracovaní histológie vyšetruje

patológ preparáty a napíše mlkronález. Ten musí vychádzať z dostatočného počtu odobratých
excízií. Musia tam byť excízie zaručujúce mikroskopické vyšetrenie vlastného nádoru, okolitého tknniva, prechodných a hraničných rriri, Лк holi íjrtolírn tri lymfatické u/liny, tuk by
nml nnnludnvaf popis uzlín podľa ItiKel 1'/йн1п M Intnrnl i/riulo. Výpočot vyfl(ttr«iiý':h libičkov
je súčasťou nálezu.
Po mikropopise nasleduje záver. Na prvom mieste ide o
logický

typizáciu

nádnru.

Histo-

typizujeme podľa klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie, pričom diagnó-

zu slovného vyjadrenia aj kódujeme podľa IHD-D (MKCH-0), a to v M-kóde, ktorý vyjadruje
diagnózu, a v T-kódo, ktorý vyjadruje lokalizáciu. Ďalej určujeme stupeň malignity podľa
zYiakov " ij r a d 1 n n u " (tu by sme chceli poukázať na fakt, že práve tento znak sa zdá byť
najsubjektfvnejáie interpetovatelným
čeniu

ro 7s nh u

nádoru

znakom diagnózy). Veľká důlužitosf sa pripisuje ur-

podľa TNM-klas i f ikáci e . Je samozrejmé, že histopatologickú

pTNM klasifikáciu můžeme stanoviť len v tých prípadoch, kefl dostaneme celý operačný preparát

(Л).
Na našnm pracovisku sme začali používať americkú klasifikáciu zistenfn

neho

reziduál-

n á ti o r u . Tá vychádza ne jednej strane zo zistenia klinika, ktorý na základe

makroskopického nálezu udá: nádorové tkanivo ostalo v tele - áno (R2) - nie. Patológ na
základe histologického vyšetrenia udáva v prípade negatívneho nálezu klinika: resekčné
plochy sú postihnuté nádorom - áno (Rl) - nie (R0). Podobná klasifikácie majú vypracované aj v iných krajinách (5). Táto klasifikácia (1) je podľa nášho názoru mimoriadne důležitá na zistenie prognózy a kurability nádoru (4).
Myslíme si, že je na škodu veci, že nie sú vypracované nové jednotné tlačivá pre odber materiálu a oznámenie nálezu. Terajšie boli vypracované temer pred pol storočím. Pre
modernú dokumentácii, by mali byť vypracované vzory, ktoré prinášajú optimum pre stanovený cieľ. Mali by byť ľahko vyplniteľné aj pre klinika (s upozornením ria hlavné body informácie, s usporiadaním možného spracovania na počítači), a j pre patológa (s makro- aj
mikronálezom э uvedením všetkých ostatných laboratórnych výsledkov ako aj s kódovaním)
(4)

Pri jednej kopli pre onkologicky register by to podstatne prispelo na presnejšie

podchytenie nádoru

(Podľa poslednej inštrukcie o povinnom hlásení zhubných nádorov na

území SSR posielame odpisy nálezu nádoru do tohto registra)
Čo všetko 7 uvedeného vyplýva ?
Oe nutné zvýrazniť ulohu patologa v onkologickom progrnme

Klinici by mali vidieť

v patologovi partnera na novej úrovni, klinického konzultanta во vfietkymi právami a povinnosťami

voči pacientovi

3e to zásadný predpoklad nkvnlitnnnie onkobiopsie

Navrhnuté postupy prinášajú pre patologa ďalšiu záťaž
keä sa kvalita vyšetrenie odrazí v liečebnej starostlivosti

Tí má vôak zmysel len vtedy,
Spätná vázba je možná na

-
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úrovni klinicko-bioptických seminárov s na základe analýzy neskoro rozpoznaných nádorov.
Navrhujeme vytvoriť zmiešané pracovné skupiny pre vypracovanie odporúčaní

npnločného

optimálneho postupu pri odbere a spracovaní materiálu. V odporúčaniach by mail byť prn
klinika indikácie a spôsob odberu, pre patológa spôsoby spracovania a formúl iivnitl n nrtliizu. Nakolko poCet a lokalizácia metastázami postihnutých uzlín ovplyvftujo prnu"ú/u, mull
by sa lymfatické uzliny zbierať podlá urCitých schém.
Bolo by účelné zjednotiť a optimalizovat bioptickú onkologickú dokumnntrtfslu
telnú pre klinika, patológa ako aj pre onkologický

prljii-

register.

PovaZovali by sme za účelné na základe špecializovaných .štúdií vypracovať rtchiliiiv ding
nostlbky, prognosticky, prípadne terapeuticky nutných relevantných markorov, n /nliii/pučlť
ich Štandardné vyšetrenie a s p o ň n a úrovni oddelení patológie NsP III. typu.
Pre skvalltnénie bioptickej služby sa v zahraničí osvedčili reřerenfiné kon/ul tiiftnrt
centrá. Je preto nutné zriadiť takéto

centrá podia pracovného záujmu a zamnrnnln ftpuuln-

lizácie Jednotlivých pracovísk patológie.
Vidíme, že je možné ovplyvniť teraJSiu tvorbu diagnóz. Niet pochybnonti , ž «t dI«Hiniiti.tický omyl pri zaradení nádoru je zlá diagnóza. Diagnóza ader ^karcinomu žalúdku mOžii liyť
správna, ale dnes Ju musíme považovať, za

nekompletnú. Diagnóza adenokarclriómii žni.. -?<n я

.presnou typizáciou, "gradingom", "stagi'ngom" a určením reziduallty je kvn 1 1 tn t f vritt komplot
nejSia a lepšie. Záleží teda na nás všetkých, na klinikoch'i patológoch, CL liiidnmri unit
kompletné a optimálne diagnózy.

*
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Požiadavka rýchlosti-js nesporne najviac proklamovanou»zásadou a iiniinlrtbi /tlOľnŕňn-

vanou podmienkou úspechu" pri liečbe nádorových ochorení
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K tomu, Со sme па adresu klinických pracovníkov uviedli, musíme poznnmoiui ť, ?и n á••
prava chýb je veľmi ľahko možná, pretože technické požiadavky sií jednoduché, Г1 пппЛпЛ náklady minimálne a organizačné zabezpečenie nenáročné. Лк teda chce. kliník ľnhko vyrieši
všetky problémy sám.
Obráťme teraz svoju pozornosť na bioptické pracoviská. Dovoľujeme ni tvrdiť, >o rýchlej a plynulej prevádzke v bioptickom laboratóriu bráni predovšetkým tradičným npOnoliom i.irganizovaoá prevádzka. Popredné listavy vo svete dnes organizujú prevádzku tin trait I ŕtnn, to
znamená, že sa usilujú z laboratórnej prévádzky vylúčiť všetky pracovné návyky и щ-цппI/očné prvky, ktoré sú príčinou časových strát a prekážajú pri aplikácii komplexnej hlntolo|]li:kej metodiky. V pra*i sa to realizuje tak, že veľkú časť bioptického materiálu dontávnjú
v čerstvom nefixovanom stave a práca s tkanivami sa začína ihneď po doručení. V potím!trnkách našich ústavov národoého zdravia samozrejme nemožno automaticky prnhrrttť pr.m;tivi<v :Mvl
týchto laboratórií, pretože zavadzaniu nových prvkov nnraz Lírríoi notion tn ttn'.Y.;

IUIIHH

I I

N

ml

delení. 3e to teda predovšetkým záležitosť finančná, až potom prichádza no r ml o-itihný prínos patológa, jeho vzťah k práci v 1 aboratóriu, -.organizačné schopnost. 1 n nkllvlin pil udržiavaní intenzívnych klinicko-patologických

kontaktov.

Ďalšou prekážkou ori uplatňovaní moderných prevádzkových prvkov Jo nevhodní; n m l I n r né bioptické laboratórium v zoačnej vzdialenosti od klinických pracovísk. !> Ideálnym riiíšuním, t. j. s bioptickým laboratóriám v oporačnotn trakte sn v našom o r O a n ' znfinom пул téme iti!mocníc s poliklinikou nepočíta.
Nemožno zabúdať ani na problémy ošetrujúceho lekára s interpretáciou vý;i I uilkuv III optických vyšetrení. Príčinou sú bioptické nálezy deskriptívneho charakteru ho/ Jmwie formulovaného záveru, používcnie archaickej alebo naopak príliš novej histologickej

terminoló-

gie i zbytočne podrobných morfologických klasifikácií, ktoré ešte neboli korelované n liečbou a nič nehovoria o prognóze. Časové straty spojené s klinickou interpretáciou prlplnujume hlavne nedostatočným osoboým kontaktom venovaným zladeniu odborných cieľov n reálnymi
možnosťami a hľadaniu spoločoého jazyka.
Záverom dovoľte, aby sme poukázali na skutočnosť, že s výnimkou niekoľkých ntručných
konštatovaní sa platné zdravotnícke predpisy biopslou oezaoberajú, Biopnln Jo pn n t ránko
právnej, organizačnej i technickej ponechaná na lubovOľu aktérov napriek

tomu, >n !tl už

dávno vydobyla pozíciu diagnostického faktora masového výzoamu. Podľa nášho názoru Ji:
potrebné ujasniť a v predpisoch

zakotviť:

a ) základné povinnosti klinických pracovníkov pri práci s bioptickým materiálom,
b ) kompetencie klinike e kompetencie patológa vo vzťBhu k c-xstlrpoveným tknnlváin,
,c) postavenie bioptickej sprievodky ako závažného zdravotníckeho dokumentu komunikatívneho typu,

,

• d ) zodpovednosť patológa za metodické riadenie práce s bioptickým materiálom n /áväzoosť metodických pokynov .ním vydávaných pre všetkých pracovníkov príBltiflnňhn zdravotníckeho zariadenia.

SPOLUPRArE PATOLOGA
A 0ETSKĚH0 ONKOLOGA

Jozef Stejakal, Jonef Koutecký,
OBÍOV

potoloQlcke anatomie Fakulty dětnkáho lékařství UK, Praha,

Klinike dňtakrt onkoloQle Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Spolupráce patologa a dětského onkologa míiže probíhat v různém měřítku, huti }tln о
prímou spolupráci dvou specializovaných pracovišť, v našem případě kliojky dulnké onkolo-

-
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gie (KDO) FN Motol в Ústavu patologické anatomie FDL UK, nebo o spolupráci nepřímou, zprostředkovanou mezi KDO a líatologem v terénu spádové oblasti.
Při dodržování zásad koncepce oboru klinické onkologle MZSV CSR se může vfttiobecný patolog v terénu setkat s povinností vyšetřit bioptický materiál z dětského nádoru Jen ze
dvou okolností: předně tenkrát, kdy nádor, do té doby němý, vyvolá příznoky náhlé příhody,
nejčastěji břišní, které indikuji naléhavé chirurgické řešeni. Ve druhém případě nn příznaky nádoru považují v klinické rozveze především za projevy nenádorovéhn oitfimncnoni n
Jako takové jsou léčeny. To je nejčastěji případ uzlinových syndromů, ktnrri nn v/tnhujf
к lokálnímu zánětllvému ložisku, např. tonsilám, zubům a pod. a dlouho en'nutníru v tlvnhu
možnost nádorového onenjocnění (např. maligního lymfomu), které Je pak prnkvfiprmim v liloptlckém výsledku.
V obou případech Je dítě překládáno, jakmile to stav dovolí, ne КОП, я vňnnbncný patolog v terénu, jakkoliv vzdálený, se stává spolupracovníkem.
Podobná situace pochopitelně přichází i při diagnostice a léčbo nádorů u rinapňlých
pacientů, ale některé rozdíly jsou podstatné:
1. Nádory charakteristické pro dětský věk Jsou značně vzácné, tekže nnnpoc.lal l zovený
pracovník má možnost se s riml setkat zpravidla jednou za mnoho let. Postrádá proto diagnostickou zkušenost s variační šíři obrazu těchto nádorů.
2. Spektrum nádorů dětského věku je odlišné a značnou část tvoří nádory nndlfnrbncované, kde je histogenetické zařazení důležité pro určení optimálni terapie zhunta volmi
obtížné. Často se nevystačí s klasickou histologickou metodikou a je .nutno použit další
metodykteré

jsou obvykle, nedostupné pro rutinní pracoviště.

Hlavně tyto důvody vedou к požadavku, aby současně s překládaným dítótom byl zdpůj- ~
čen к posouzení dioptický materiál. Tato praxe se setkává s pochopením naprontá vňťftlny
patologů, kteří chápou, že nejde o nedůvěru к jejich diagnostickému umónf, *ln n npolupráci, která má zlepšit smutný osud malého nemocného.
Další vývoj má tři eventuali ty.1. původní diagnosu potvrdíme,
2. původní diagnosu opravíme nebo upřesníme,
3. dospějeme jen к neurčitému závěru, např. konstatování,- že jde o nádor.
U přímé spolupráce mezi KDO a Ústavem patologie FDL je situace obdobná: nnl v У(1 X
případů je histologická diagnosa jednoznačná a konečná, takže spolupráca (intoltijin n dětského onkologa.by mohla končit předáním výsledku bioptickéhc vyšetření.
Musíme -však uvažovat nad těmi případy, kteří nedovedeme klasifikovat / riitlnnd.ui
histologického nálezu, ať už jde o spolupráci přjmou nebo nepřímou. '
. Dostaneme-li od patologa z terénu jen histologické preparáty, munfmn opnlrthnt pouze",
na svoji větší zkušenost. Oosti často se však stává, že zaslané preparáty niijnou tiicluiicky dokonalé, žádáme proto od kolegů г terénu parafinový bloček, který "ám iiino>Лл,1 n 'noJnu
zhotovit nová, lepší řezy', použít další histologická barvení, ale také nňkLnrň

ImuuohiR-

tologické roetoc/y, které umožni, i kdyi ne vždy, např. rozlišit skupiny mnnnnr.liymnvýiHt,
epitelových, "résp. neuroektodermových nádorů. Spektrum možností je Jnfltn fllr^í, milmi!-)!
к dispozici i fixovaný ("mokrý") materiál. I když formal in není ideální
nou "pro eliktronovoii

flxnčiil tuku li-

mikroskopii, základní diagnostické znaky, např .. nmirnf И nmiinln ,n' ' \

n e u r o e n d o k n n n í granula u neuroblastamu, jsou zachována dobře
Metodické možnosti se dále rozšiřují, je-li к dispozici zmrazený nnflxovnný inntnriál, ale ten už od kolegů-z terénu sotva kdy dostaneme, není tojíehké

пп 1 pro nrtn vzhln-

dem k tomu, že naše pracoviště jsou od sebe vzdálená několik kilometrů ,
Bezprostředně

zmrazený materiál umožfu-je další, v naších pomeroch

né lmunohlstolonlcké metody, které
aplikaci

Irtpn ilnnn,'I tul-

)sou významné přpdevším u maligních lymfumfi, n Itikrt

hlstochemle

Snáze lze zajistit cytologické nátěry z řezné plochy nádoru, zejmdnn / I ymľntli-M
uzliny, ktíe nejednou cytologické detaily potvrdí klasifikaci, která byln / li)nlii,)i>ulrMho obraszu nejistá

V dalších metodikách jsme u nás odkázáni na spoluprrtnl

}lnýi'h ilHtiivň,

-
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respl oborů, takže můžeme vyšetřit jen ojedinělé případy. Je to zejména znlnžmií

další aplikaci

imunohistologie

tháftové

rll fnriinr: I iicct rúiilu n к

kultury. a to nejen к účelům cytogenetiky, nýbrž i pro sledování
a EM.

Průtoková cytometrle je zatím pro nás prakticky nedosažitelná , nln m11<i;nГ1 u n n i m i i t rIn
histologického preparátu, kterou'provádí
lehlivost prognostické
Onkolog, který

Or. JuliSová u mozkových náilnrň, i n/fUni,In sipn-

předpovědi.

indikuje diagnostickou biopsii, a chirurg, který JI provádí, / rutin-

ního histologického vyšetření sotva kdy ví, zda bude výsledek jednn/rinfiný iwlm /iln litidn
třeba ježtě dalších složitějších metod.

Je proto žádoucí, aby se ke k o M é m u

prípnilu při-

stupovalo již od samého začátku, jako by šlo o diagnostickou hádanku, я /iijlttllln an vftnchno, c o je v takovém případě potřebné. Zajištění materiálu ovšem Je nloMtrt n chnulontivá
procedura, kterou je sotva 3chopen zodpovědně provádět personál chirurgického

nddělnnf.

Úspěch správného odběru proto záleží na dobré organizaci spolupráce ttin/l mikolugmn,

chi-

rurgem a patolopem.
Zajištění a technicky
žitá stránka

dokonalé zpracování materiálu je ovšem jon Jednu,

Stejně důležitá je vzájemná

důle-

informovanost. Dětský onkolog musí vědět, nn miížn ml pntu lo-

ga v daném případě vyžadovat, a patolog má práva vědět, proč se
duje. Posouzení bioptického preparátu
provést

I kdyí

vzájemných vztahů, která ještě sama o sobě nemusí vést kn nprrtvnrt rllngnnnn.
r

"' nnlin tuto (irdcu vybo-

i ostatných metod sice je čnntn možná tilijnk 11 vnn

i s minimální znalosti klinické situace, a takto utvořená dlgnnnii mň žn hýl

ná; ale ve značné části případů se tímto, postupem diagnostické možnootl
vají v plném rozsahu a dokonce může vzniknout nesprávný
náme jen problémy diagnosy
klinického a rentgenového

závěr. zjrnnohn

kostních nádorů, které mnohdy eni nelze

správ-

iilnpttln imvyuííprfkliuli'i připomí-

ro/piiznnt IIH/ /nnlnstl

obrazu.

Dobrou informovanost obou stran lze zajistit na různé úrovni, pravdň|t<ul<ilmú nojlépe
• ístem klinického patologa na onkologické klinice. Známou slabinou

tnhritn printnvnni

však

bývá odtržení patologa od spolehlivého metodického zajištění velkého úntnvu я /Irrttn joho kontaktu s dalším širokým rozvojem oboru. V současnosti dáváme prmlruinl noiiii l.nvné účasti patologa na pravidelných multidlsciplinárních

seminářích KDO, kde n« eiirilnftnú řnftí vftnch

ny s p o r n é a diagnosticky neurčité 1 případy. Podobný postup je běžný i v tínliřn vuilnných zahra
ničních ústavech,,kde ovšem někde mají dalSÍ možnosti technického pokroku. Vnilln mikroskopu
přednosty patologie je obrazovka komputeru, na které lze získat okamžitě vAncliny iltlnjn o
bioptízovaném pacientovi, počínaje enamnesou a konče histochemickýml

nAIrt/y / drinrtrifhn rá-

na.

VÝZNAM AKTÍVNEJ SPOLUPRÁCE

. '

PATOLÓGA S ONKOCHIRURGOM

Anton Pelikán,
KÚNZ, Banská Bystrica

Na láskavé pozvanie American

.

Cancer Society som začiatkom tohto roku pracovni

oddelení kolorektálnej chirurgie v Roswell Park Memorial
New York

Roswell Park Memorial Institute založil pred 90 rokmi, v roku

WPII Park, univerzitný profesor chirurgiu tamojšej

na

Institute v Ru f f n 1 n v rttrttu
111911,' tlr

Hin-

lekárnkpj fakulty

V ч úi": n ti port 11 má ilntflv У40 lflžtik n /nhľíiu)n rulý котр1пч lniilnv jin/oq Irtwii)no I oli
16 vedeckých contiur я 75 kllriicku-výakiimnýnh
\

Rozeohom q vynokou úrovňou výekumu, illngnnitlckýml

linfibo rakoviny

-o

pincovíflk
n liečebnými

vyo I (trikami-'in v-

radí na jntlno z prVých mlent vo nvuto "llnložltý jrj nj hlntnrli.ký vý/tinm

/

-
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ústavu, pretože bol prvým výskumným onkologickým cent run, na svete.
Na oddelení chirurgickej onkológie ma mimo iného zaujala aj techniko vyrte Irovrin I n
lymfatických uzlín pri kolorcktálnóm karcinome. Všeobucne sa uznáva, žo mntiMilrt/y v lymfatických uzlinách představuji) důležitý prognostický faktor u pacientov si ко I iirek Irt'luym
»
karciriomom. Napriek'požiadavke, že sa lymfatické uzliny v chirurgickom ru.'inkrtlo inojú precízne a aktívne vyhľadať, onkochirurgovia e patológovia sa zhodujú v ná/ori!,.?o lymfatické uzliny menšie ako 5'mm sa rutinne palpečne nedajú nájsť vSetky,'Pro to zvyňrijnmi metódou
Identifikácie lymfatických uzlín je 3éria rezov extrakolického tuku a dlnokr.ln všetkého,
čo sa podobá na lymfatickú uzlinu: Aj tak však zostáva riziko, žc lymfatickú uzliny on nenájdu alebo že v dOsledku bisekclo uzliny sa niektoré budú počítať viackrát.
Súčasne treba zdôrazniť, ŽB pri kolorektálnom karcinome lonjveľmi

zrlodkn

vznikajú

solitárne tzv. "skip" - metastázy, t.j. že sa preskočí jedna oblasť lymfatickej tlrunážb.
Adekvátnu pooperačnú adjuvaptnú liečbu možno exaktne odporučiť len pri správnom "stagingu" nádorovej choroby, inak SB često stane, že dalšia lieCba за indikuje zbytočnú, alebo naopak, poddávkuje sa. Pokiaľ ide o "staging", stále je akceptovaná nukrmovn, TurnhuVom
doplnená klasifikácia kolorektálneho karcinomu. TNM klasifikácia zatiaľ nenoňln všeobecné
uplatnenie. Tabuľka č. 1 prezentuje schému modifikovanej Oukesovej klasiflkáclo používanej
v USA. Postihnutie celej črevnej steny je rozdelené podľa penetrácie seró/ou n П kntopórla
podľa počtu postihnuti?) lymfatických uzlín, pretože viac ako 4 metastatické uzliny výrazne
ovplyvňujú 5-ročné prežitie pacienta. Metódu vyšetrovania lymfatických uzl Íri, tzv. "lymph
node clearing technique", zaviedol v Roswell Park Memorial Institute, žiaľ, už nebohý profesor, patológie dr. Pickren. Jej technikou", ktorou sa priemerne vyšetrí až 52 lymfatických
uzlín na 1 chirurgický preparát, zobrazuje tabuľka č. 2,
Podstata popisovanej
Tab.č. 1: Modifikácia Dukesovej klasifikácie
A

nádor ohraničený na črevnú sliznicu

Bj!

'-'-invázia nádoru cez muscularls mucosae

Bj

- penetrácia nádoru cez serózu

Cj .

V štyri alebo menej pozitívnych lymfatických, uzlín .

Cj

- viac ako štyri pozitívne lymfatické uzliny

0

:

vzdialené metastázy

techniky vyšetrovania

lym-

fatických uzlín npnfiívn v
tom, že na chirurgický pre
parát zbaví vody n tuku n'
tak sa ozrejmili nj'mnlrt,
nie vise nko'l min ( voľké •
uzliny.
Chirurgický preparát
sa z operaŕ nej ' eál y hneťl

Tab.č. 2: ^Technika vyšetrovanie lymfatických uzdín pri kolorektálnom karcinome
1. Operačný preparát otvoriť a opláchnuť vodou.
2. Zaznamenať presne do protokolu rozmery, lokalizáciu oádoru a všetky,pritomort '
; makroskpické zmeny.

-•'•->

- ,3. Preparát vložiť na 24 hodín do fixačného, roztoku.
4. Urobiť niekoľko rezov z nádoru a z resekčných okrajov.
5 Celý preparát po"oriť 2x do 95* alkohoi'j a 3x do absolútneho alkoholu (vfiy nn 2^
hodín), aby sa odvodnil a odstráoil z neho tuk
6

Vzorku ponorenú do cédrového oleja umiestniť cez noc do termostatu pri Л0 п П

7

Po odstránení všetkého tuku lymfatické uzliny ostanú zachované a zrotí»ľ/io viditeľné

8

Preparát sa rozloží ne vyšetrovací papier, kde vyniknú okraje a umieslnonlil nddor u

9

Lymfatické u M i n y sa jednotlivo odstreňujú, lokalizácia з ф г е з п е
ziiznninnná nn
diagram, ktorý vyjadruje numerický počet a pozíciu lymfatických uzlín (oplkolioké, parakolické, Intermediárne a principiálne)

,

10. Po fixácii v parafínových bloC<och sa z každej lymfatickej uzliny urobia v rftznej úrovni tri .rezy, ktoré sa následne histologický vyšetria
л
^

Al

-

-
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pa гезекс11 transportuje na patologické oddelenie, kde sa premyje vodou a celý disciduje
tak, aby sa mohli Со najpresnejšie a do podrobností popísať makroskopické zmeny,
popis robí patológ a máva

rozsah až do polovice hárka A 4. Nasleduje fixácia

tento

preparátu

za 24 hodín, po ktorej sa odoberajú vzorky na histologické vyšetrenie z tumoru, jeho resekčných hraníc, jeho okrajov, penetrácie serózy atä. V našich podmienkech

histologický

záver často končí na tejto úrovni.1
V dalších fázach výmena preparátu v 95 X a absolútnom alkohole vždy na 24 hodín
púšťa tuk, ktorý sa odstraňuje miernym stlačením preparátu medzí

jednotlivými

Nasleduje uloženie preparátu do termostatu ne noc pri 60°C \> cédrovom

roz-

ponormi.

oleji.

Po vyňatí sú lymfatické uzliny zrejmé a zostávajúci preparát sa>znovu- popíše. Uzliny
sa zaznamenajú na diagram podia lokalizácie, velkosti a počtu.
Konečne sa fixujú v parafíne a urobia sa 3 rezy z každej uzliny v rOznych úrovniach.
Táto posledná fáza trvá 1 - 2

hodiny. Avšak drahocenný

čas patológa strávený pri vy-

šetrovaní lymfatických uzlín pri kolorektálnom karcinome výrazne pomáha zlepšiť

výsledky,

komplexnej liečby.

ODBĚR A ZPRACOVANÍ LYMFATICKÝCH UZLIN
PRO ONKOLOGICKOU

DIAGNOSU

Z. Pačovský, A. Rejthar,
IMV - Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie, Brno

Odber lymfatických uzlin v onkologické diagnostice provádíme v zásadě ze dvou důvodů.
Jednak к vlastní histologické diagnose dosud neznámého nádoru, manifestovaného

zvětšením

uzliny, a jednak pro zjištění rozsahu choroby v rámci TNM klasifikáce. Nabízí se další
možnost zjišťování recidiv, eventuelně

restagingu.

Pož sdavky. diagnostikujícího patologa jsou často velmi vysoké a přístup
ho chirurga к zákroku malého rozsahu bývá naopak někdy poněkud

exstirpující-

laxní. Obecně patolog po-

žaduje uzlinu nezhmožděnou, bez arteflciálního edemu a bez překrv.ení nebo.prokrváceni

vznik

lého při"odběru i Předávaný materiál by měl být orientačně popsán, topograficky správně zařazen a měl by být fixován odpovídájící -fixací.
Způsob fixace se vzhledem к použití moderních histopatologických metod liší podle očekávání diagnosy, event, cíle histologického průkazu. V běžné diagnostické praxi můžeme materiál podle způsobu fixace rozdělit do 3 skupin.
Způsob fixace .
•

.

- '

.
1

a), lymfom bez fixace, fixován okyseleným formolem
b ) okultní metastásy

karcinomu - metacarn

•

'

-

' - • c ) neznámý Tu !- bez fixace; metacarn*

(

.'

..•'•'.

První skupinu tvoří uzliny infiltrované lymfomem

V tomto případě by u ž l i n V m ě l a

patologem členěna a polovina zachována ve zmrazeném stavu pro pozdější

být

lmunohistologické

a histochemické vyšetření. Z druhé poloviny by měly být zhotoveoy otiskové preparáty

pro

možnoet homatologicko-cytologického barvení a poté provedena fixace nejlépe v okyseleném
formolu pro zpracování v parafinových blocích

V případě nemožnosti přímého předání

riálu patologovi je nutné po vynětí uzliny provést okamžitou fixaci i okyseleným
Pouzdro velkých uzíin by mělo být před vložením do fixace naříznuto

^

Druhou skupinu tvoří uzliny odebírané při stanoveni uzlinové generalizace
Zde musíme vyhovět fixací možnosti průkazu mikrometastás pomocí cytokeratinů

mate-

formolem.

karcinomů.
V optimálním

schématu,by mele polovina uzliny být opět uchována bez fixace vo zmrazeném stavu в druhá
polovina

fixována bezvodou lixací v Carnoyově tekutině, respoktlvo v tak zvaném

mntacarnu

Ve většině těchto případů musíme vystačit so zasíláním tkáně v celku flxovnurt iiiu1.nnnrnnm.
Třetí skupinu uzlin z hlediska fixace representují uzliny odebíraná pro rin/riiiiný tumor. V tomto případě je vhodné postupovat obdobným způsobem jako u lymfomu, «In mfnto for
molové nebo jiné aldehydické fixace je pro polovinu ^materiálu vhodnéjfií p n u M t lin/vtidnii
' fixaci'.
Zváštní kapitolu pak tvoří odběry pro diagnostiku v elektronové mikrnfiknpll noho v
tkáčových kulturách, kde musí být materiál bezpodmínečně předán zcela čerstvý pfitnlnpovl
nebo erudované morfologické

laborantce.

Pro' splnění výSe nastíněných požadavků musíme si uvědomit různou náročnont odběru
uzlinového m a t e r i n u z různých lokalit.
Odběr z periferních uzlin:
krk, nadklíček, axila, inguina, vzácně poplitea a kubita
Odběr při endoskoplckých

vyžetřeních:

mediastinoskopie, torakoskople, laparoskopie
Peroperační odběr při:
torakotomii,

laparotomli

• Odběr lymfatické uzliny by.měl provádět vidy zkušený chirurg, pokud možno вв zaměřením na klinickou onkologii. Často je tomu však naopak. Uzlinu mnohdy

nxntirpujo nnj-

mladší člen chirurgického týmu na ambulanci, bez dostatečného osvětlení operačního pole,
bez asistence. Není divu, že se v těchto případech výkon musí opakovat, ohy ňn rtnkel.
representativní vzorek.
Pokud to připustí celkový stav nemocného, pak dáváme přednost odběru uzliny v čolkové anestesii, což má celou řadu výhod, jako je lepší orientace a hlavně pak liplnrt litirbolestnost výkonu. Pokud však je celková anestesle kontraindikována
provádíme odběr v lokálním

z různých příčin, pnk

znecitlivění.

Zásady a principy techniky odběru uzliny ,
>1. Oholení príelušné krajiny (exile, inguina)

.

•

2. Správná poloha nemocného na operačním stole
3. Kožní řez vést dle zásad.plastické chirurgie'- předejít tak vzniku kontrnktur,
keloidů

.; .

4

,

f

í. Operovat fyziologicky, šetrně
, . ' 5. Pečlivá heiitostáza a lymfnstáze - redukce seromů, hematomů, absensů
. 6. Orenování

,,

/.-Uzlinu během exstlrpacé nehmoždit, držet za pouzdro

' • • . . .

8. Pokud j e v í c e uzlin v příslušné oblasti, odebrat representativní

<

' 9. Pokud jde o paket, pak oddělit jednu anebo, provést klínovitou exc1al.n vždy mís- >
to odběru přešít
Závěr
Závěrem lze shrnout, že zdánlivě nenáročný diagnostický odběr je ve skuUičiHmtl

zá-

važným medicínským zákrokem a na. žádoucí, úroveň jo j může'kromě uvedených minimrtIníoh
sad dovést pouze nejožší,spolupráce chirurga s patologem. V rámci této spoluprácu, oii. v
současné době ukazuje ja^o "ejvýhodnější přístup "<"der"í chirurgické petoi ofj i n « prnuidělnou konfrontací chirurga s výsledky diagnostických odběrů

j

-
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V DIAGNOSTIA'E NÁDOROVÝCH LÉZIÍ
PRSNEJ 2CAZY
F. Ondrjaš, I.Slugoň, H. Pauer, P. Bazovský,
Oddelenie patológie NsP, Smidkeho 6, Bratislava,
Oddelenie patológie - výukoví báza IlF NsP aksd. t. Důrora, ÚNZ, Вгэt i n 1 ovя,
Gynekologicko-půrodnícka klinika ILF, Bratislava
j
Tumoroformná lézia v prsnej žľaze je vždy znepokojivým nálezom, ktorý ni vy/mlii^n
maximálnu pozornosť. Výskyt malígnych lézií v tejto lokalite neustále ntúpa. V niifmj populácii je riziko ochorenia okolo 8 X. Pritom je to nádor, pri ktorom dnchárl/ii k niijviif.
äím stratám v produktívnom veku pacientok. Liečebné postupy pri kareinómncíi prí.iifkii -ui
stále živo diskutovanou témou. Z hľadiska snáh o účinné zníženie mortality vládni; vfiiilna celom svete jednotný názor; zásadný obrat je možný len výrazným skval t ti»'n(»• ..yjl».'l!i'IJ
diagnostiky.
Z pohľadu histopatológa to znamená najmä výrazné zlepšenie

predbl op 11 ckýi'.h " vyňľ I rn •

vacích metód. V tejto oblasti má morfológ k dispozícii štyri základné mhtmllky:
1. Exfoliatívna (sekrečná) cytológla:
Metodika spočíva v mikroskopickom vyšetrení spontánne desquamovRných hiinlnk пнсИЛ
dzajiicich sa v žľazovom sekréte. Pri sanguinolentných sekrétoch sa záchytnonľ nm I <i|iiyi;li
elementov udáva hodnotou J5 *.
2. Asplračná punkčná cytolónia:
Diagnostická úspešnosť cytologického vyšetrenia palpovateľných lézií чп pohybuJu
od 70 do 90 X pri cca 15 X negatívne falošných nálezoch.
3. Punkčná

ihla:

Je to už vlastne bloptický odber (ihla s ciriemercm 2 mm). 7ískaný vnlrtok lliiinlvn
sa spracúva klasickými histologickými metódami. Metodika nie je vhodná prn "tikrIоIii||ovr!"
postupy.
4. Odtlsčková cytolónia;
Odtlačok sa zhotovuje z čerstvej .reznej plochy lézie, pnčas operácie.

Шлцооп!loM

istota (udávaná 95 X) je ekvivalentná k zmrazeným rezom.
Koreláciou palpačného, mamograf ického a cytologického vyšetrenia nn dá-lion I iihnu ť
temer 93 X diagnostická istota. Samozrejme, rozhodujúcim faktorom je odborná ľunvitfi n
rutlnovanosť diagnostikujúcich

lekárov.

Druhý okruh problémov týkajúci за práce morfológa je oblasť vlastnej, t/v, "tlnl In!tívnej" diagnózy. Táto oblasť sa síce týka len patológov, ale s nepochybnn vnľmt /áviijným späti.ým odrazom na úroveň terapie i prognózy pacienta.
Kritériá diagnostických princípov pri hodnotení lézií prsnej žľazy mi tnkrt Inlé nkn
pri lokalitách:
a ) precízne posúdenie všetkých morfologických charakteristík
b ) dokonalá znalosť teoretických a klasifikačných

léz.ln,

kritérií,

c ) jniiný dlBQriuatlcký ziivar'n prognontlekým posúdením Irizlu.
Tumorurormnó lézie prsnej žľazy mfižem'e schématicky

rozdeliť do troch viíľkvuh nkiipln,

z ktorých každá predstavuje približne 1/3 u nás hodnotených palpovatoľnych

lé/ll

pimuO

žľazy•
I, Fibro-epitslové nádory
Sú to nádory mladých žien я častosťou výskytu 27-35 X, t j tembr knžrlá Л
postihnutá týnitn benígnym nádoroiii

?fпи

Aj knil tumor VO X iýchto fiáiloiov oopi ml'i t nvuji

pre pn-

llItMltnv >ltíiln,t llzll'o, tilIpfinlfiH nn ulil ( ui glrké otlntránmiln n dňkladnŕ h i ч f n I оц 11 k> vy.'intronlo
Pod klinickým nálezom fibroadenomu se mčže skrývat nádor zo skupiny phylludna tumorov, ktorých proliferačná aktivita, tendencia k recidívam i hrozba malígnnho /vrhnutie
sú všeobecne známe

-

«4

-

'

•ч'
П.

Oygplastlcké lézle pranej žľazy:

'

Do tejto skupiny за zaraSujú tumoroformné palpovateľné lézle g veľmi pestrým hlntolo
gickým obrazom. Závažnosť týchto lézlf spočíva najmä v hodnotení rflznych etupňov n typov
epitelovej proliferácie. škála postupných prechodov od benígnych foriem apltnlovoj prollferácie cez atypické epiteliózy až po nepochybné maligně Štruktúry sú keždrtmu pntoltigDVi,
zaoberájúcemu sa diagoo3tikou lézií prsnej žľazy, veľmi dobre známe.
III. Halígne nátery prsnej žľazy:
Dominujú epitelové nádory tvoriace temer 95 X vyšetrovaných prípedtiv. 7. t>Tndlnkn hietogenézy, morfologických kritérií a prognózy ich mňžomrj rozdeliť do 4 skupín (pn/rl

tn-

buTku č. 1).

Tab.č. 1: Maligně nádory pranej žľazy

[.

Infiltrujúci duktálny karcinom:
cca. 60 X lézií, treba určiť prognosticky

II.

"grading"

Intraduktálny karcinom:
tzv. karcinom dlhej osi, jeho variant in situ je priaznivý (6 X)

III. Lobulárny

karcinom:

in situ cca (4 X), t.j, spolu 10 X. Infiltrujúce varianty II, III ilpulu
tvoria
IV.

cca. 15 X, spolu s í - 75 X

Špeciálne diferencovaná karcinomy:
u nás cca 15 X, spolu s ca in situ variantami

II a III tvoria 25 X

prog-

nosticky priaznivejších nádorov

Pri komplexnom hodnotení nádoru prsnej žľazy nemožno spoľahlivo určiť prognostické
kritériá bez dokonalej morfologickej klasifikácie a bez vySetrenia stavu axilárnych lymfatických uzlín. Popri histologickom

type tumoru- Je to nepochybná najzévsžnojň)n prog-

nostické kritérium, (pozri -ŕ.abuľku č. 2).
Tab.č. ?; Progoostický význam axilárnych uzlinových metastáz
Berg, a spol.:
Prežívanie pacientok do 20 r. bez axilárnych metastáz - 65 X
Pri postihnutí:
I.

zóny - proximálne od т.ресг.minor.- klesá na 36 S

II.

zóny - uzliny pod m.pect.minor - klesá na 30 X

III. zóny - uzlinyidistálnej axily - klesá na 12 X
Z-uvedeného vyplýva, že precízne spracovanie bioptických vzoriek a dňklíidn'ri mikroskopické-vyšetrenie má zásadný význam pri stanovení diagnózy i zhodnotení. projj/tn/y. Zároveň je to jeden/z rozhodujúcich faktorov pre posúdenie áalšej terapie i pro(|nú/y. -Ílu- to funkcie, histopatológa: chápeme ako "klasický" význam'morfologickej dinrinont. Iký.-Z hľn-.diska snahy o zlepSenie neutešenej situácie v mortalite pacientok na tento typ -uVioruje nevyhnutné, aby se aj morfológovia čo najúčinnejšie zapojili do rlflnfil/i in nhl ibmiv
včasnej diagnostiky

Vidíme v tom veľmi dňležitú úlohu pre buducnosť.

-
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VZTAH KLINIKA A PATOLOGA
KE STANOVENI' RESEKCNlCH ZÚN

•

u NAOORĎ REKTA

B.' Kašťák, A. Rajihar, F. Tecl, 3. 3ártkovii4
Institut meoíčínského

výzkumu,

Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie,

Brno

Mnoho z navríených principů onkochirurgie nylo Ji?, akceptováno к prnvmiiil

lnlímu-

gionálních recidiv u nemocných operovaných pro zhoubný nádor terminálního útinkii tluiilrtho střeva.
Mezi ně lze zařadit:
- snahu o preferování atraumatického operačního

postupu

- zavedení nových přístupových cest zlepfiujících přehlednost oporačriflin pnln n ltm
i snižujících počet pozdních

i časných rizik v kolorektální

chirurgii

- primární přerušení kmenových cév zásobujících zhoubný
- uzávěr střevního průsvitu před zahájením resekčního
- odstranění satelitních ložisek

nádor

výkonu

( i potenciálně maligních) v jetlririrrt/iivrtm pnu lupu

- redukci viabilních nádorových buněk laváží cytostatickýml

roztoky

- upřednostňování jodizovaných sutur a polyamidových vláken ve ntnlmvá
vlastních anastomóz

tuchuI1:11

"

Přesto incidence místních recidiv
pozdních komplikací v kolorektální

rek.ta trvale tvoří jednu z nejpnčn tmi jn ícli nkuiiln

chirurgii.

Je to dáno ředou variabilních vztahů zaujímajících nejen rozsah a rfidlkn11 111 chirurgické, léčby, ale i požedavek dodržení restfcčnl linie od hranice nádoru /njmrtim v jnlin
distálním úseku, rozsah a utváření .nádoru, stejně jako podíl histolnginkéhn
. gingu", vaskulární

lypu, "nlii-

invaze, metastáz do lymfatických' uzlin, reakce strome tu'n ilulííl lilitlu-

gické a morfologické parametry.

...

Jejich zhodnocení je stále předmětem diskuse, jak vyplývá z kontrnvnrnn f cli hcilnnci!ní patologů a kliniků v literatuře. Potvrzení morfologických

změn v resnkčrií /мни, niihn

jejich chybění, je jedním ze základních kritérií, které nelze v současné' dotiň iiMiikcoptiivat. Tuto situaci demonstrujeme' ria 7 případech operovaných v posledních
kumném ústavu klinické a experimentální

'? listoch уп Výz-

or:-ologie v Brně pro zhoubný nátltir rek In, kilu

bylo nutno změnit'plánovaný postup operací

(tab.č. 1), a to ne z důvodu tnchnlcká nnpni-

veditelnosti , ale ze závěrů,, které vyplynuly z objektivizovánt radikality r.h t in i-ц I cU r^lm
postupu peroperační biopsií. Rozšíření operací do úrovně výkonů již ne/nchnvávii j f c f cli
anální svěrač bylo podmíněno, primární polohou nádoru, kde většině z nich

hylti

um 11,1

IMIII

v úrovni.'střední třetiny-rekta a jen malý počet v jeho orálním úseku.
I když v předoperačním bioptickém
tvrzen

vyšetření byl histologický u všech iimnocnýnh po-

udanokereinom-současně se stanovením stupně dt foronciaca , kdn purl I и /ávMľ.i" Инг-

manka a Galia, Domese ľ dalších byla dodržena resekční zóna přesahující

'i cm пи iinlisnvu-

: ném preparátu již-v primárním postupu, ani dodatečná ге'аексв' vycházející

zu závěrů риги-

perační biopsie nám neumožnila odstranit celou tranzitorní zónu bez rozSfřnnf
operačního postupu na úroveň análního

rniMkiillty

evěračc

be zájmem doplnit naše znalosti a zobecnit

zkušenosti

ostatních clil n u i|l< kyr li щ n

covišf v Jihomoravském kraji obrátili'jsme se nr Jednotlivá chirurgická prnr.nv i Л t u v
kraji. Z 21 chirurgického pracoviště pouze dvě využívají pravidelne možno-, 11 pni npi-i nčn f
spolupráce

s patologem, další dve oddelení jen sporadicky

Ostatní prar.nv I •"1 tn nrpiuvt

dějí peroperační vyšetření, řada z nich nemá tato možnosti pro nedor.tatprnnu vyh ivn рн
toioglckých

oddelení

Jo nutno podotknout, že i u analyzovaných případů, které byly prováděny m innv1 Mel ně na jednotlivých pracovištích, nebyl naplněn požadavek vyplývající
systému rozpracovaného příkladné společností kolorektální chirurgiu

z n "it(ii|fiii|i>\ i'lm"
vyi.há/n 1 h i ' HIM .

Тзо.S, l: Vz-csn perospi'ečn/ c-'opsit;

Nemocný
1.

5. j.

2.

v . e .

Pohlaví

.

Skutečný postup

anipu í пап г r-11 r.

nízká př.

amputace rek za

1

У.

fiŕudní

abrJon; i not ran;:vag.
rer.ekco
.'impu L:ii:n rok is

m

ó7

p:il 1 - tlirough

•

£. A

Slinovaný výišon

in

г>

).
4 .

věk

Sb.flice plánovaného operačního výkrmu

гипнксп

ГО.ЧЗЙСЙ

přodíif ггнокса

ojiprncf!
5.

P.,1.

m

i.'nl 1 - ihroiiflf.

ГА

prune í rer.nkce

operace
6.

S.M.

ž

52

atnlnmiiiotrnnovan.

amputace rekta.

ГЛЯЧкцС

7.

6. J.

ž

?ů

ebdnmlriritransv.

amputace

rekta

гяяексе

klasifikačního

systému.

Z tohoto pohledu proto ani noinúJeme nodnotit
ga a chirurga na stanovení

zisk, který přináší spolupráce piitrilii

rozsahu rosekční zóny, na ktorv hy byle

sáhu histopa tolopickýoh ukazatelů

mí.žnr

iisiiznvnl

(tati.č. ?), n I n opíšu by bylo vhoiiru'. /amynlnl

prneptľk t i vními ntuoiomľ, ktoré' by i-ióly směřoval, к
tolů kalkulovaných na ilrovni mikropočítačového

z í s k á n í

t

ni/
шщ

podstatně kva 1 i (.něj'"1 ír.ti iikn.-n

zpracování s podstatně ř;!r:'ií iln t iitiii/ŕ , u

možfiující individualizovat profjnó/u nemocných z klinických я patologickí) nrm t nm I okých
faktorů, jako i jejich

lečím.

Tab.č. 2: Patol nijťcko-cht rurgické faktory limitující
v
——- rozsah a morfologicbý

léčbu
—"

*

typ nádoru

- biologická charaktor ist ika C r. t lipefi diferenciace tkáně, histologický
vaskulárnf

typ,

invazi;, postižení lymfatických uzlin, reakce stromntu я d(iľiŕ)

- rozsah a radikalita ohirurgické léčby
•• zachování onkochirurgických zásad v průběhu výkonu
Ляои

to centy mul t i variantních analýz zaujímající histochemické

změny v trnn/lliimí

zóně na úrovni s i al rimucinň, дая trinových polypeptide, změny funkční akt i v 1 ty nnhárkoy yeti
buněk, nebo určujících líistribuci značených buněk v kryptách tluetáho, ntřnvn; ,lojích nim
časná vyhodnocení by mělo přinést

10 - 20 X zlepíení na úrovni "disease fron" 'Intervalu.

Přeřítím, než se připraví cesta к budoucnosti, je vSak nutno vycházet z patřičných itiiučiin
ných základů a tyto správněĚnalyzovat. -

PROGNOSTICKÉ

FAKTORE

U KOLOREKTÁLNÍHO
0

Andrysek, A

KARCINOMU
Jirásek, 1

Čermák, R

Gdrlich,

Oddělení klinické onkologie FN 2, Praha,
1
II

Ustav patol

anatomie, Praha,

chirurgická klinika FVi_ UK, Praha

,

Závažnost onemocnění Ř-olorektálnjm karcinomem je v našicn zemích dán»' itrtlii WH
stoupným trenden jaho in'-idbr.ee,

JP.IC

::*ĽKEI

f vy,- 'i/stem -nozi /Sami ^nsl i(|oi tnul

I vrte

-

ml známými problémy John časné diagnostiky

«7

-

i efektivní

terapie.

Otázka multimodálníhn přístupu к léčení kolorektáIního karcinomu je stále otevřená
n kronn ch i гигц i cké léčby ,ao ostatní modality Jednoznačně neuplatňují nojen u nán, aln
ani v ostatních zemích, a indikace daläích léčebných postupů musí být velmi peřlivě zvažovánn. Předpokladem uměřeného užití terapeutických modalit v jednotlivých případech jp
znalost a schopnost zhodnocení prognostických faktorů. Pokud vSak jsmn dosud schopni пвjun kritiky, ale 1 sebekritiky, musíme ei přiznat, že noznámfi všechny závažné prognostické
faktory, nezvažujeme Jo o pŕr.'dovflím jo nozaznamenávámo, annho Jn imjtimn vňlmc nchopnl

zin-

kat. Přitom bez jejich znalostí a zvážení nemůžeme, posky tnva.t léčebnou péčí na odpovftiající úrovni.
Nechtěli bychom tímto kritickým příspěvkem vyvolávat mezioborové spory, ale spíše
spustit mechanismy к nápravě současné situace.
Nejprve pro lepší představu uvedeme studii významu ncjzákladnějších

prognostických

faktorů, provedenou u B2 nemocných s kolorektálním karcinomem, kteří byli v pětiletém období

1979-1983 operováni

Пй

jediném pracovišti

II. chirurgické kliniky FVL UK v Praze a

převzetí do pooperační péňo Oddělením klinické onknlorjie téže immucnice. Takto

limitovaný

soolinr liyl vybrán jednak pro dostatočný odstup od zařazení posledního pacienta do doby
hodnocení, jednak pro standardně poskytnutou chirurgickou i pooperační léčbu

jedním tý-

mem .
*

Hodnotili jsme tyto prognostické faktory: pohlaví, věk, anatomická lokalizace nádoru, výskyt prekancerozy, nádorová mul tiplicita, typ operačního výkonu, výskyt celkových
pooperačních komplikací» nutnost akutní chirurgické intervence (např. ileus), interval od
operace к zahájení případné pooperační léčby (většinou chemoterapie), klinické a patolo- ,
gické stadium nádoru a jeho "grading", Kriteriem, podle něhož hyly faktory hodnoceny, byl
jednak

inturval od diagnózy к prvým příznakům relapou, jednak celkové přežití. Váhu jed-

notlivých prognostických faktorii jsme hodnotili mul 11 f aktori áln í analýzou metodou regresní Coxovy analýzy programem RMOP, který dovoluje statisticky hodnotit a významově seřadit
faktory, které se podílejí na době trvání remise nebo na celkovém přežití.
Výsledky:
1 . Složení hodnoceného

Tab.č. I: Charakteristika souboru
n

5 let přežívá

Muži

18

Zeny

38

13

X
40,9

•

32,4

souboru Je uvedeno v tab.č. 1.;
2. Tab.č. 2 ukazuje pořadí
významnosti jednotlivých

fakto-

rů hodnocené dle celkového pře.Nádor tlustého st.řeva

39

Nádor konečníku

«3

Celknm

82

Medián věku

68 let

1

17

43,6

žití. Na prvém místě bylo hod-

14

32,5

noceno stadium onemocnění, na

37,8

druhém anatomická

lokalizace

nádoru, pak rozsah operace, vý-

.. • !

skyt celkových komplikací a
"grading".

Tab.č. 2: Váha faktoru

ovlivňujících

Tab.č. 3: Váha_faktorů ovlivňujících významně
• bezpříznakové období

Faktor

Р

Faktor

Staging

0,000

Staging

P
П,000
0,001

Anat

lokalizace

tumoru

Typ operace
Výskyt celk
Grading

komplikaci

0,000

Anat

0,012

Typ operace

0,012

Vyskyt c,elk

lokalizace tumoru

0,01 6
komplikací

0,039

0,090

,Hodnot imp-11 váhu jednotlivých

faktorů dle hp^p' í znniaivtího období, ukazuje tabč

v mul ti faktoi lální analýze poradí podobné jako při hoonnrpi-í celkového přežití

3

V rámci

této studie jsme se také pokusili zhodnotit samlkvantltdtivně dostupnost jednotlivých faki
torů v klinické dokumentaci (tab i O , etupeft obtíži při
zjiífování udajů je zdr v> )ádrcn

-

48

-

numericky čísly 1 BŽ З.Stadium onemocnění lze uvádět jedTab.č. 4: Dostupnost prognostických faktorů

nak stupnicí dle Dukese, případně flstler

v klinické dokumentaci

Collerovou modifikací této stupnice, nebo dle WHO v systému TNM (viz tab.č. 5).

Faktor •

Dostupnost

Stepi rig

V pracovní skupině pro pastrointestinál-

1 - 2

Anat.lokalizace tumoru
Typ opornce

ní malignity na naší fakultě jsme dopo-

1

ručili jednotné uvádění stadia dle TNM

1 - 2

systému, jehož výhodou Je snadný překlad
do Skály Astlera a Collera pro případnou

Celkové komplikace

1

Orndinrj

3

zahraniční publikaci, což nelze tak snad-

Bezpříznakovrt nbdobí

1

no převésti naopak.
NajproblematičtějSÍ kategorií pro

adekvátní stanovení TNM stadia je kategorie pN, kde jsou chyby na straně chirurgů i patologů. M

na zcela výjimečné případy hodnotí bioptik u nás resekované líseky tlustého stře-

va i rekta fixované. Tento postup představuje limitaci, protože fixovaný materiál neumožňuje hmatem odhalit vSechny regionální uzliny a jejich nalezení je omezeno na prokrájení
Tab.č. 5: Stadia kolorektálního kerclnoinu
Aster Collorova modifikace
Oukesovy klasifikace
A

TNM systém WHO

(31)

Nádor infiltruje střevní
mukOBu

5tadium Г a
T 1 - tumor

Infiltruje

mukosu nebo i subinukosu
N 0, M 0
В 1.

Nádor infiltruje muscularis
ale ne serosu

Stadium I b
T 2 - tumor infiltruje
muscularjs nebo až serosu
N 0, M 0

В 2

Nádor proniká na serosu

Stadium 11
T 3 - tumor prorůstá bezprostředně do přilehlých
struktur
a ) bez tvorby píStěle
b ) s tvořícími se pfStěly
neho
T 4 - prorůstá do přilehlých .
nrrjánů nebo struktur
N li, К 11

('. 1

Stadium B i a

postižení

• uzl in

Stadium III
T 1-4 , N 1 - posti žení
regionálních uzlin,
МО

С 2

Stadium В 2 a postiženi
uzlin

Stpdiuir IV
T 1-4, N 4, postižPní
juxtaregionálních uzlin, M П

D

Vzdálené metastázy

nebo T 1-4, N 0-4,

fixovaného mezokolickťho nebo pararektálnlho tuku

Ml

Tímto způsobem lze zachytit pouze

uzliny vétäl, musíme tedv rezignovat na požedavek, atiy bylo množství uzlin Iflltrnvanýrh nádorom vztaženo к pučtu uzlin nelni iltrovaných, так 4,e to prováděno v remfch, kde
pnlnloji zpracovává materiály neflxované přímo v operačním IIIOKU, npbn dokonce materiál
mnkrnqkupicky barveny nntio projasňovaný

Minimálním požadavkem jo nlespofi jodnoznnpno

-
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I

iivéHl, 7ila uzliny byly vůtím; (>а1«7нпу, vyftutřuiiy , kulík n n .jitWýtn výhbtilkmn.
Piu iloln 11 ný mnkrnrikoplcký ptipln, ktniý jn snuCrtnťf lj|fipt|i:kéliii vyňnlrnní, nnnmt ilrj
budoucna chybět údaj, zda je nádor polypózní nebe plochý,'zda jtj clrkulární nebo segmentárně postihuje stěnu

střeva, zda je ulčerován či neulcerován, zda stenosuje nebo

a jak je veliký. Mikroskopické vyšetření

v makroskopicky

nestenosuje

vhodně zvolené oblasti

umožňuje

přesné určení progrese nádoru. Jde, především u nádorů tlustého střeva, o konstatování,
zda jde o nádor

Г 1 omezený na sliznici a submukózu, který by však pravděpodobné v převáŽT

ném počtu případů nezavdal

podnět ke kolektomii.

U nádorů T 2 musí být stanoveno, zda roste na volnou plochu serózy nebo do mezokola.
U nádorů T J a) i b ) potíže obvykle nevznikajú, stejně jako'u kategorie T 4.
U nádorů rektálních, dělených na řitný kanál a ánus, vznikají obyčejně potíže ve skupině T I

a T 2, protože zevní ohraničení nádoru je většinbou, zejména ve fixovaném

riálu, určitelné jen histologický a ne makrosKopickým

Anatomická poloha nádoru

Tab.č. 6: Celkové přežití v závislosti ne, anatomická
lokalizaci nádoru
1

Lokalizace

5 let přežívá

Coecum až descendens

29

Sigmoldeum

10

Rectum

43

mate-

odhadem.

oe zdá být nejjaunějůí a bezproblémovou kategorií. V nn-

X
4* 3

Sem souboru jsmo jak

«

40 0

prožití, tak trvání

14"

32 5

knvtíhn období naložil u karci-

12

čolkové
bezpřízna-

nomu rekta signifikantně
ší než .ve vyšších úsecích tlustého střeva

krat-

(tab.č. 6). Malý počet pacientů nodovolil

řit prognostický význam detailní lokalizece nádoru v Jednotlivých úsecích

ově-

tlustého stro-

ma.
Co je ale rektosigma ? Všichni užíváme bez uzardění

tento termín a nujome schopni

respektovat anatomickou hranici mezi tlustým střevem a konečníkem. Význam tohoto

rozli-

šení není jen akademický, ale především praktický. U nádorů lokalizovaných v ruktu
daleko závažnější stanovení hranice mikroskopické infiltracR v nkul í nádoru

piVtlnvMm

aborálně při nízkých resekcícn, a přitom kolikrát jsme se setkali ri popisom

tohoto úda-

je v definitivní histologii
rační rádioterapii

tak, abychom mohli zodpovědně

Indikovat nebo vypuslit

poope-

?

Typ operace s kuratlvním záměrem, paliativní resekce, ponHciiánl nádoru
snad docela srozumitelné rozlišíte] né (tab. č. 7). Kuratlvní nelit: paliativní
však by měl být obligatorně vyjádřen v opereftním protokole. Rovněž čolkové

in sítu jsou
záměr by
komplikace,

přikuti jsou v chorobtipinu
Tab.č. 7: Celkové přežití v závislosti
na typu o p e r a c e '

• noconí. Naproti

tomu

"grading"

je uváděn jen vyjímnčně.
5 let přežívá

Typ operace
Kurativní

resekce

Paliativní
Prim. nádor

resekce
neodstraněn

X

o kategorii

ne zcela

40

18 ,

45,0

nou a také ne důsledně

1С

41.6

dovanou

0

0

ka klinické

jde o.

onkoloQie

prolifěračnl

' aktivity nádorových buněk, tak

na gradingu

vyzrálosti

struktur, heteroge-

nity nádoru či jeho
Grading

vyža-

(tab.č. 8).. Z hledis-

zhodnocení jak
, .Teb.č. 0: Celkové přežití v závislosti

Jde

vyjasně-

24
10 ;

uve-

deny, nepůsobí potíže při hod-

64

5 let přežívá

I

64

II

8

32
2

III

10

1

X
50
25
10

invazivl-

ty a šíření perlneurální, perilymfatické či cévní

přes

membráno>é bariéry, a to vše
shrnuto do 3 - 4 definovaných
kategoŕi i

Závěrem považujeme zlepšení komunijpce mezi chirurgem, patologem, příp

gastropnte-

rologem a klinickým,onkologem především při určení zápisu a hodnocení prognostických

ъ

faktorů kolorektálního karcinomu za zásadní. Teprve na tomto základě lze vůbec přistou-

-
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retrospektivnímu hodnocení klinického materiálu, jehož přínos je Ьег

uvedení těchto faktorů problematický; přitom v našich zemích tvoří takováto hodnocení
značnou část náplně tzv. klinické vědecké práce. 2e bez důsledného uvádění a hodnocení
těchto faktorů nelze pomyslet na zapojeni do národních, natož mezinárodních

prospektiv-

nich studií, je JeStě zřejmější; ale predeväím - bez znalosti těchto faktorů nemůžeme
zodpovědně optimalizovat individuálrí multimodólní režim, Jehož realizace může být rozhodující pro osud našich

nemocných.

I N T E S T I M L H A НЕТ API Л7ГД. Q V S P L A / M
A KARCINOM ŽALOOKA
P.Mlkvý, J.Judin, A.Cociál, P.Kossey, P.Hlavčák, J.KaiiSitz, A.Kutarňa,
Ostav klinickej onkologie, Bratislave
. . Ú v o d
Studium lézií žalúdka, ktoré by mohli viesť-к vzniku karciŕiómu, sa začalo už pred
vyše 100 rokmi, кей Kupfer v r. 18B3 popísal ostrovčeky črevných žllazok

("heterotopia")

v žalúdočnej sliznici. Schmidt 'ako prvý predpokladal, že lntestinélne žliazky predstavujú metaplastlckú regeneráciu, ktorá vznikla ne pôdB chronickej strofickej gastritídy.
Teória vzniku intestinálnej metaplázie predpokladá prítomnosť kmeňovej.bunky, ktorá sa mOže vyvinúť bu3 v žalúdočnú, alebo v črevnú sliznicu. Najdflležitejšim

elementom'

intestinálnej metaplázie sú pot\árikovité bunky produkujúce hlien, ktorý je histochemicky odlišný od žalúdočného hlienu. Intestinálna metaplázia môže byť mierna, za prítomnosti len

niekoľkých črevných ^elementov, no může byť aj rozsiahla, nadobudnúť formu ma-

lých ostrovčekov, ktoré mOžu splývať.

.•'.••

Na základe autoptických Štúdií sa zistilo, ža intestinálna metaplázia je lokalizovaná hlavná v antre žalúdka a tiež na malom zakrivení tela žalúdka. Pri výraznejšom
postihnutí antra má multifokálny až .splývavý charakter. Má tendenciu šíriť sa najprv
z pylorick'ej oblasti do antra, ďalej na malé zakrivenie žalúdka á.odtiaľ do ostatných
oblastí žalúdka., Hovor í sa o tzv. pylorokardiálnej. expanzii.
Bonne а зро1. v r .

1938 prvý raz popísali vysokú tendenciu

sprevádzajúcou'strofickou

karcinomu žalúdka so

gastritídou a "goblet cell metaplázlou". Lauren a JHrvi.v

r. 1951 zistili, že karcinomy žalúdka majú-podobnú histologickú charakteristiku

„

ako'

lntestinálne tumory. Rozdelili karcinomy žalúdka na intestinálny a difúzny typ a toto
rozdelenie je dodnes•platné. Chronická atrofická gastritída má vzťah k intestlnálnemu
typu karcinomu.žalúdka. Pri sledovaní difúzneho typu karcinomu žalúdka sa zistilo, že
je takmer pravidlom, nález normálnej sliznice alebo len supreficiálnej gastritídy v akolí karcinomu. Intestinálny

typ, naopak, má až v 70 t nález sprievodnej chronickej

atrofickej gastritídy. Correa poukázal, že v krajinách s vysokou incidenciou' karcinó-.
mu žalúdka" (Japonsko, Južrá Amerike, stredná e východná Európa

.) prevažuje chronic-

ká atrofická gastritída a inteBtlnálny typ karcinomu, zstiaľ čo difúzny typ kaicinomu
žalúdka sa vyskytuje vo všetkých krajinách približne rovnako
KTúčové postavenie intestinálnej metaplázie v histopatologickej následnosti

kar-

cinogenézy žalúdka popísal Correa v r. 1975 v teraz už všeobecne uznávanej teorii
Princípom je vysvetlenie prechodu z normálnej žalúdočnej sliznice do žalúdočného karcinomu, pričom medzi9tupne predstavujú

atrolia žalúdočnej sliznice, chronická atro-

.

-
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fleká gastritída, intestinálna metaplázia a dysplázla. Rôzne noxy (hlavne NaCl) vedú к
atrofii žalúdočnej sliznice a na lntestinalizáciu, ako aj vznik dysplastických zmien a
karcinomu majú potencujúci účinok hlavne N-nitrózo-zlúčeniny

(nitráty z potravy sú re-

dukované osídlenými baktériami - Campylobacter + iné ? - na nitrity a tie na N-nitrózozlúčen.iny).
Prospektívnym sledovaním pacientov s chronickou atrofickou gastritídou a intestinálnou metapláziou v čase sledovania od 9 do 21 rokov s pravidelnými endobioptickými odbermi různi autoři žistili vznik karcinómov v 3 - 13 X. Siurala počas 15 rokov sledovania zistil 9 karcinómov žalúdka v skupine 115 pacientov, Walker a spol. počas 9-21 rokov
zistili 4 karcinomy v skupine 40 pacientov, Chell a Giecoaa v čase 11-16 rokov zistili
9 karcinómov-zo 69 pacientov... Obdobné výsledky sa zistili aj retrospektívnou

analýzou.

ĎalSím pokrokom pri objasnení úlohy intastlnálnej metaplázie v karcinugnnéze rakoviny žalúdka boli histologické, histochemické a imunohiatochomické metódy, ktoré pomohli
rozlíšiť 2 typy intestinálnej metaplázie, čo sa ukazuje ako dôležitý prognostický faktor.
Kompletný typ intestinálnej

metaplázie charakterizuje prítomnosť pohárikov!tých buniek

s obsahom sialomucínov, absorbtívne cylindrické bunky s dobre vyvinutým kefkovitým mlkrovilóznym lemom a s prítomnými enzýmami kefkovitého lemu, ako aj s prítomnými Panethovými bunkami. Pri tomto kompletnom type sa nepredpokladá úzky vzťah k vzniku karcinomu
žalúdk a. Naproti tomu v inkompletnom type intestinálnej metaplázie, ktorý takisto obsahuje pohárikovité bunky so slalomucínmi, avSak cylindrické bunky sú mukózne s neutrálnymi,
no hlavne sulfomucínmi, chýbajú'Panethove bunky a pravé klky. Tento typ sa považuje za
potenciálneho prekurzora vzniku dysplázií žalúdočnej sliznice a karcinomu.
V histologickej diagnostike sú pre rozlíšenie obach typov rozhodujúce morfologické kritériá, často zisťované aj s použitím Špeciálneho ГвгЬеп1а (napr. alclánová modrá),
zatiaľ čo pri hlstochemickej diagnostike je dôležitý hlavne dôkaz sulfomucínov, charakteristických pre inkompletnú intestinálnu metapláziu. V endoskopickej diagnostike sa
opierame o makroskopický vzhľad žltavých, niekedy v teréne chronickej atroíickej gastri.títiy ľahko prominujúcich ložísk, lokalizovaných hlavne v antre a niekedy na malom zakrivení tela žalúdka, pričom prítomnosť suponovanej intestinálnej metaplázie overuje histopatológ. Vhodná je aj chromoskopická metodika з použitím 0,7 X metylénovej modrej.
Nakoľko chronická atrofická gastritída tvorí .približne 30-50 X celého súboru prekanceróz žalúdka (kam ešte patria perniciózna,anémia, stavy po resekcii

žalúdka trvajú-

ce viac ako 15 rokov, adenomatózne polypy s priemerom nad 1,5 cm, M.Ménetriér a chronický kalózny ulkus) a intestlnálna metaplázia sa vyskytuje približne u polovice pacientov
s chronickou atrofickou gastritídou, je velni dôležité zistiť vzťah intestinálnej metaplázie a jej podtypov k žalúdočným dyspláziám a ku karcindmu .žalúdka a tým stanoviť stupeň prísnosti dispenzarizácie tejto širokej skupiny pacientov.
I. V retrospektívnej analýze pacientov s karcinómom žalúdka hnil rioňené 3 úlohy:
1. zistenie priemerného veku pacientov v čase diagnózy intestinálnej metaplázin a
v čase diagnózy karcinomu

žalúdka;

2. určenie frekvencie výskytu
dysplázie u pacientov

s karcinómom

intestinálnej

metaplázie a jej podtypov s tiež aj

žalúdka;

3. topografické určenie frekvencie výekytu chronickej atrofickej gastritídy a in- testinálnej metaplázie vzhľadom na orálnu a aborálnu hranicu od karcinomu
II

Pri prospektívnom sledovaní pacientov s chronickou atrofickou gastritídou sme

opakovanými endobioptickými kontrolami u pacientov so zistenou intestinálnou metapláziou sledovali
1

vznik dysplastických zmien;

t

'

2. vznik karcinomu žalúdka,
3. vzťah podtypov intestinálnej metaplázie k dyspláziám a ku karcinomu

žalúdka,

4. určenie skutočne rizikovej skupiny z deného súboru, ktorá musí byt konzekventne sledovaná,
5 rozdelenie širokého súboru pacientov s chronickou atrofickou gastritídou a in-

-
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testinálnou metapláziou na skupinu .s vyšším rizikom a skupinu bez značného rizika vzniku
karcinomu.
M e t o d y
.1• Retrospektívna analýza pacientov s karclnómom

žalúdka

V našej skupine pacientov vyšetrených na endoskopickej ambulancii v r. 1976-1907
v Ústave klinickej onkológie v Bratislave sme zisťovali priemerný vek pacientov v Сазе
diagnózy chronickej atrofickej gastritídy a intestinálnej metaplázie a porovnávali smo
ho s vekom pri zistení diagnózy karcinomu žalúdka. Priemerný vek za sledované obdobie 12
rokov je pri diagnostike intestinálnej metaplázie 55,6 r. u mužov a 60,4,r. u žien. Pri
diagnóze karcinomu žalúdka je priemerný vek 62,6 r. u mužov e 63,9 r. u žien. Vekový rozdiel v čase stanovenia uvedených diagnóz predstavuje 7,0 roka u mužov e 3,5 roka u žieo.
Oalej sme rozdelili vekovú -..«iadbu pacientov podľa dekád a u mužov sme zistili pozoruhodný "nástup" chronickej atrofickej gastritídy s lntestinálnou metapláziou v 4. dekáde s
maximom v 5. dekáde života. Karcinom žalúdka-skoro pravidelne "zaostáva" o 1 dekádu. U
žien nie je antecedencia chronickej atrofickej gastritídy s intestinálnou metapláziou
taká výrazná, nakoľko v tejto skupine je značný počet anaplastického karcioómu vyskytujúceho sa v mladších vekových skupinách.
V 113-člennom súbore pacientov kompletne (diagnosticky i terapeuticky) rieäoných
v uvedenom časovom období v Ústave klinickej onkológie sme sledovali súčasnú prítomnosť,
resp. neprítomnosť intestlnálnej metaplázie (či už blopticky alebo z resckátov
pri zistenom karcinome žalúdke. Takisto šme sledovali podtypy

žalúdka)

intestinálnej metaplázie

a ev. prítomnosť dysplastických zmien. Intestinálne metaplázia sprevádzala karcinom žalúdka u 45 mužov a 11

žien. U mužov v 50 * bola prítomná intestinálna metaplázia

inkompletného typu a v 33 X súčasná dysplázia. Histologický šlo (až rta 2 pacientov s
lym'fomom) vždy o dobre diferencovaný adenokarcinóm, pričom 5 pacientov malo karcinom žalúdka včasného typu, 7. 11 žien bola inkompletná intestinálna metaplázia prítomná v 57 X.
Sprevádzala dobre diferencovený adenokarcinóm, pričom až v 1/3 šlo o podtyp- tzv. signet
ring cell.
Pri analýze karcinomu žalúdka bez intestinálnej metaplázie sme sledovali histologický typ karcinomu žalúdka v skupine 2B mužov a 29 (!) žien v období 1976-1987. U mužov predstavoval podiel nodiferencovaných

(anaplastických) karcinómov 60,7 X, zvyšok

ich mal dohře diferencovaný karcinom a z toho 1/3 podtyp signet ring cell. U žien .uplo
17 pacientok aneplastický typ karcinomu (čo však vzhľadom na nižšiu incidenclu karcinomu žalúdka u žien 'treba považovať za signifikantně vysoký podiel tohto typu na colkovom
počte karcinómov žalúdka). 2vyšoých 12 karcinómov bolo dobre diferencovaných a je zaujímavé, že všetky boli podtypu signet ring cell.
V súvislosti so skúmaním sprievodnej intesáinálnej metaplázie pri karcinome žalúdka
sme Vyšetrili aj topografickú prítomnosť intestinálnej metaplázie a chronickej atrofickej gastritídy, a to vzhľadom na orálnu a aborálnu oblasť vo vzťahu k lokalite karcinomu. Vychádzali sme prevažne z histologického vyšetrenia resekátov žalúdka a v niektorých
prípadoch z endobioptických výsledkov. Histologické hodnotenie sa určovalo štandardne v
1,3 a 5 cm vzdialenosti od karcinomu. V aborálnej oblasti sme chronickú atrofickú•gastri- tídu našil v 100 X 'a intestinálnu netapláziu v 85 X, bez ohľadu na to, či išló o včasný, .
resp

pokročilý karcinom

Orálně sme pozorovali signifikantně nižší výskyt chronickej

atrofickej gastritídy

(71-82 X - v závislosti od včasného, resp. pokročilého typu) a

najmH

metaplázie (43, resp

intestinálnej

58 X)

Aj tieto nálezy môžu slúžiť ako po-

tvrdenia teórie tzv. pylorokardiálnej expanzie ohronlckej atrofickej gastritídy
B a AB) a Intoatinilnaj metaplázie
<2

(typu

,

Prospektívne sledovanie pacientov s chronickou strofickou nastrltídou a sprle- ^

vodnou lntestinálnou metapláziou
Vyfketroveli nffln skupinu psriisntnv н ni přednímu»*,Vínnu (tiletnlnalckoii) dlflunú/nu
'ehronUsktO atrofiokňj jjaetřitídy a áúflaenej 1 иtWHi 1 мй 1 мнJ malení 4/1 ч, klniM Im I и м Ш н •
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riá v г. 1976-1987. Zvolili gme skupinu 124 pacientov
vllo, z nich u 12 9me dostali

(2? за vôsk na vyšetrenie nodiisto-

informácie o exltoch - 3 pacienti

údajne nn

"or:h(íronle"ža-

lúdka). Nekroptické výoledky sme však k dispozícii nemali. Zostávajiícich ПЗ pacientov
sme gastrofibroskopicky

vyšetrovali v intervale 0,5 až 10 rokov

nia, pričom počet gestrofibroskoplckých
vzorky

vyšetrení sa pohyboval

- od posledného vyšetreod 2 do 5. Endobloptlcké

(6-B vzoriek) sme štandardne odoberali z antra žalúdka a 2-3 vzorky z tela

žalúd-

ka - predovšetkým z oblasti malého zakrivenia. Pri makroskopickej diagnostike sme sa' opierali o už vyššie popisovaný vzhľad

Intestinálnej metaplázie v teréne

kej gastritídy, v niektorých prípadoch sme použili chromoskopickú
metylénovou modrou, avšak rozhodujúcim diagoostickým kritériom
hy) bolo samozrejme histologické

chroniŕ.koj atrofic-

farbiacu metodu 0,7 %

(в jediným braným do úva-

vyšetrenie.

Karcinom v sledovanom súbore sa vyskytol u 3 pacientov, a to v Intervale od 0,5 do
5 rokov od poslednej endoskopickej kontroly, pričom u jedného
nom vCasného typu.

v predchádzajúcom vyšetrení bola u 7. pacientov
bližšie klasifikovaná.
akékoľvek

pacienta

r?a zintll

Idu o 4,(1 % výskyt karcinomu z dnného súboru . In tet i riill na

Informácie

inkompletného typu a u ľ pacienta riuboln

Лк vezmeme do úvahy reálny súbor pacientov, o ktorých amu mali

(s pripočítaním aj 3 pacientov

2 mali pri poslednom hodnotení nález

zomrelých

na "žalúdok", z ktorých

inkompletnej intestinálnej metaplázie з dysplastlc-

kými zmenami) stúpne počet karcinómov
Vznik d y s p l á z l í v

žalúdka (aj s 3-mj suspektnými) na 6,1 X.

teréne chronickej atrofickej gastritídy

ziou sme pozorovali u 14 z B3 pacientov

(16,9 S). Kompletná

s intestinálnou

šie. U 3 pacientov a týmto typom metaplázie

sme pozorovali

ťBžkej formy dyspl .izi e Z á r o v e ň

In-

podstatne častej-

vývin ľahkej formy, u 2 stredsme tie': pozorovali

reverz i-

bilný proces prechodu dysplázie do intestinálnej metaplázie, o to u 9 pacientov
"Pohyblivejšla" bola opäť jnknmpletná

pre-

ťažkej dysplázie.

kompletná intestinálna metaplázia prechádzala do dysplastlckých m i e n

ne ťažkej a u 4 pacientov

metaplá-

intnstinálna metaplázia

šla postupne u 3 pacientov v ľahkú, u 1 do stredne ťažkej a u 1 do

menali

karcimetaplázia

intestinálna metaplázia.

(10,8.%).

U 6 pacientov sme zazna-

"ústup" z dysplázie do inkompletnej intestinálnej metaplázie (3 ľahké formy, 2

stredné a 1 dokonca ťažká forma dysplázie). U 3 pacientov dyspláziu vystriedala
ná forma

intestinálnej metaplázie

(2 ľahké a 1 stredná

V rámci uvedeného súboru sme'sledovali
(7 mužov a 3 ženy): u '4 histopatológ
inkompletná a kompletná

komplet-

forma dysplázie).

aj skupinu pacientov vo veku do 40 rokov

intestinálnu metapláziu bližšie

nešpecifikoval,

intestinálna metaplázia sa vyskytli po 3 razy. U 2 mužov sme

zaregistrovali vznik dysplastických zmien (1 ľahkého a 1 stredne ťažkého stupňa), no
vznik karcinomu sme v tejto skupine nepozorovali .
U 47 pacientov z daného súboru sme opakovane odoberali krv a určenie

hladín

e frakcie CA 19-9 v sére. Napriek tomu, že v tejto skupine sa u \ pacientov

СЕЛ

vyvinul

karcinom žalúdka a u 4 dysplastické zmeny stredne ťažkého a ťažkého stupňa, hladiny
uvedených markerov boli v rámci посту

(t.j. do 10 ng/1 ml sére).Potvrri11 sa teda pred-

poklad, že stanovenie hladín CčA а СЛ 19-9 má výťažnosť skôr ne odhalenie
cidív karcinomu žalúdka ako n a o d h a l e n i e

jeho včasných

V ý s l e d k y
I. Retrospektívna analýza pacientov

s karcinomom

Na záklede uvedených výsledkov možno konštatovať,

včasných re-

foriem. žalúdka
že intestinálna metapláľia

ча

takmer pravidelne vyskytuje v bezprostrednej blízkosti karcinomu žalúdka, a to pri dobre diferencovanom

type aoenokarcinomu

45-60 X orálně od karcinomu
gastritídu

Vyše 85 X sa vyskytuje

Tieto výsledky su analogické

aliorálne a približne

i pre chronickú

(približne o 10-15 X častejší výskyt) a potvrdzujú

tzv

atroficku

nyiorokardiálne

ší-

renie ako intestinálnej metaplázie, tak aj chronickej atroftekrj gastritídy (typu B a
AB), čo podporuje

ich vzájomne úzky vzťah

Pri rozdelení intestinálnej metaplázie na

kompletnú a inkompletnú formu sme zistili častejší výskyt inkompletnej formy v blízkosti dobre diferencovaného

adenokarcinómu

žalúdka

^50 X u mužov

a 57 X u žien) a takisto

- 54 jej pomerne významný sľivia so súčasnými dysplastickými zmenami (33 S).
Pri karcinomech bez súčasného výskytu Intestinálnej metaplázie -ide približne v 6(1 X
•o anaplastický typ, čo potvrdzuje aj všeobecný názor, že pri tomto histologickom type sa
intestlnálna metaplázia vyskytuje výnimočne. Zaujímavý je aj celkovo vysoký podtyp diferencovaného adenokarcinómu žalúdka u žien - tzv. "signet ring cell" karcinomu.
11. Prospektivne sledovanie pacientov Ľ chronickou atrofickou gar, tri t íilou a sprievodnou intestinálnou metapláziou
Prospektívnym sleocvanim intr;st iná i ПЕ j metaplázie v teréne chronickej atrofickoj gastritídy srna zistili v skupine 83 opakovane endobiopticky vyšetrovaných pacientov vznik 3
dobre diferencovaných adenokareinómov
cientov

(4,8 S), pričom v reálne evidovanej skupine 95 pa-

(aj s údajmi o 12 exitovaných / o karcinómov

žalúdka/) 3rinkázané a 3 veľmi soipekt-

né (fi,3 X).
Intervaly vyšetrení, resp. odstup oo poslednej endobioptickej kontroly predstavovali
0,5-líl rokov a počet kontrol bol 2-5. Nsže v/sladký moí.tw do určitej miery porovnať s údajmi v prácach Siuralu, ktorý zistil 9 prísartciv karcinomu žalúdka zo skupiny pacicnlnv
116 (7,7 S) v sledovanom čase 15 rokov, Walkera - 4 karcinomy zo 40 pacientov (10 Ж) v
čase 9-21 rokov, Cheliho ъ Giacasu, ktorí zistili
69 pacientov

(13 %) v čase slndnvenla

pnsl (idných pred diagnózou

9 prípadov vzniku karcinomu v skupinu

11-16 rokov. Pri pĽtidciiňaza júciclt ifvCistrnni och (t.j.

knrcinómu) sme zistili vyšSí výskyt i okompl e tnu j lota» t i núl no j \

metaplázie u 4 pacientov z uveoených 6 a 2 pacienti mali súčasne aj dysplastické zmeny.
Та?кй dyuplózia, predstavujúcn vysoko riz-ikový faktor, vznikla v sledovanom sútinre 133 pacientov

u 5 (6,1 X), streuof: ťažká o i pacientov

(3,6 Už). 6 dyspláziám (z celkového počtu

B) predchádzal nález inkompletnej intestinálnej metaplázie. Zaznamenali sme aj ústup dysplastických

zmien (u 1 pacientky dOKonca z iažkej dysplázie). Usudzujeme na možný pozitív-

ny účinok zmeny životosprávy, ale táto proolematika sa zdá byť ešte dlhší čas otvorenou.
Dôležitou je tiež'skupina pacientov s intestinálnou metapláziou vo veku do 40 rokov, pri ktorej sme zaznameneli

v 2 prípadoch vznik dyspl33tických zmien. Je odôvodnené

intenzívne

enríobioptické sledovanie týchto pacientov v 1-ročných intervaloch, nakoľko táto skupina
môže byt potenciálne riziková pre vznik karcinomu žalúdks.

Z á v e r
Intestlnálna metaplázia v teréne chronickej strofickej gastritídy je pomerne častým
nálezom. V našom súbore prekanceróznych stavov žalúdka (ostatné prekancerózy sú spomenuté
vySSie) sa diagnóze chronickej atrofickej gastritídy zistila u 390 pacientov, pričom v jej
teréne sa intestinálna metaplázie vyskytla u 109 pacientov, čo predstavuje 22,2 X všetkých
prekanceróznych

stavov.

Na základe našej retrospektívnej analýzy pacientov s karcinómom žalúdka, ako i prospektívneho sledovania pacientov s diagnózou chronickej atrofickej gastritídy s intestinálnou metapláziou je potrebné konzekvetne sledovať predovšetkým inkompletnú intestinálnu metapláziu a-každú metapláziu so sprievodnými dysplastickými
ňa.

zmenami stredného a ťažkého stup.

Berúc do úvahy vysledky, ku Ktorým sme dospeli, Je potrebné konzekventne sledovať pacientov
1

s inkompletnou intestinálnou metapláziou,

2

so stredne ťažkou a ťažkou dyspláziou (bez ohľadu na typ metaplázie),

3

s intestinálnou metapláziou vo veKU de 40 rokov (bez ohľadu na typ mptaplázie)

Interval endabioptických kontrol (s početnými 6-8 bioptickymi vzorkami z antra a
2-3 z oblasti malého zakrivenia tela žalúdka) navrhujeme 1 x ročne, pričom pri ťažkých
dyspláziách

1 x za pol roka

Naopek, kompletná intestinálna metaplázia (na základe neSich výsledkov) nemá výrazný
vztan ku vzniku dysplastických zmien a ku karcinomu žaludkd a enoobiopt leká kontrola by ,t

-
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bola potrebná 1 x za 2-3 roky (prípadne by bolo vhodná zvážiť len rtg sledovanie - metódou dvojitého kontrastu s občasnými endobloptlckými kontrolami na základe rtg odporučenia).
Veľmi dôležitá úloha tu pripadá histopatológovl, ktorý by sa rozhodne mal vyjadriť
k typu intestinálnej metaplázie, a to čl už na základe morfologických kritérií, Spociálnym farbením alebo histochemicky - podTa daných možnosti.
Naše výsledky nám umožňujú zredukovať túto najväčšiu skupinu prekanceróznych stavov
žalúdka (22,2 X vSetkých preksnceróz) na skupinu skutočne značne rizikových pacientov,
t.j. s inkompletnou intestlnálnou metapláziou a s dysplastlckýml zmenami stredného a -ťažkého stupňa, ako aj mladäiu vekovú skupinu). Táto redukcia (v nafiom súbore Ide približne
o polovicu) vedie nielen k úspore finančných prostriedkov vynaložených na opakovaná diagnostické vyôetrenia, ale vykazuje okrem ekonomického aj značný časový prínos.
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SPOLUPRÁCE KRAJSKÝCH OROINAftli
PRO T liClFOBLAST ICKOU NEMOC
V RÁMCI'CELOSTÁTNÍHO
CENTRA PRO TRtlFOBLASTICKOU NEMOC С С Г N)

M. Zavadil. L. Rob, 3. Vlachová, 3. 3akoubková,

0. Sezáčová, 3. šulc,

Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN),
I. gyiiekolugicko-porodnická klinika FVl. UK, Praha
D i agnost i ka , léčba a dispenzarjzacs gestační trofoblastická nonioci vyžaduje vzhledem ке svému charakteru soustředí t' nemocné do specializovaných pracovišť. Centrum pro
trofoblastickou nnnrtis má od roku 1987 rozhodnutím MZ Česká a Slovennkú fioci я li s t icko republiky statut ceJostdtního referenčního pracoviště. V tomto sdělení bycnom chtěli ukázat, jakým způsobam je zajištěna spolupráce patologa a onkologa u trofobiaatickŕ nemoci
(TN) v .rámci TIN a dokumentovat jojí nezbytnost na několika

případech.

Mezi hlavní úkoly CTN patří monitorování vSech případů trofoblastická nomnci
v ČSSR я léčba všech maligních a některých potenciálně maligních forem TM. Pro
ci připomínáme naši morfologickou klasifikaci
Zahrnuje následující jodnotky (viô

(TN)

informa-

TN, ktorou užíváme v CTN.

tabuľku): persistující

trofoblastičkou

invazi

•(PT1), molu hydatidosu (MH), и které musíme rozlišovat molu hydatidosu parciální
a molu hydatidosu kompletní (MHK) vzhledom k jejich odlišným biologickým

(МИР)

vlastnostem.

Mola proli ferující (MP) je
hraniční potenciálně maligní .formou
PTI •• Persistující trofoblastická

Invaze

МНР

Mola hydatitíosa parejalis

MHK

Mola hydatidosa

MP

Mola proliferaos

CH

Choriokarcinom

a ) nediferencovaný

П н л iokarejnom

b ) dl ferpneoveny

Choriokarcinom

c ) dissociovany

!

kompluta

TN.
Choriokarcinom
histologických
formy jsou

Trofoblastická

invaze

Htl

Hydropirká oegeneracn klků

(CH) má několik
Tři

základní

CH nedifelsnrovany, CH

diferencovaný, CH disoriovany
Z důvodů diferenciálně diaqnostickych jcStě uvádíme
gieknu

TI

typů

trofoblastickou

fy,iolo-

ínvn/i

UI)

vzhledem k jejímu vztahu k ľN o tiydropickciu deperipraca klků (HO)
Organizaci

léčPbuf; preventivní

péče u -|f»dnotlivýt.h forem TN v n<išem státe znázorňuje přiložené schéma
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Kopie hlBtologioW průvodky plua
preparáty вasiat do СIN
Pouze kopli hlatologlolcá průvodky
zaslat do CXN
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CTN zajiSťuje superkonsiliární komplexní diagnostiku, léčbu a dalSI úkoly, vyplývající ze statutu celostátního referenčního pracoviště. Na této práci se společně podílejí
pracovníci I. gynekologické kliniky, I. patologie a Onkologické kliniky FVL UK v Praze.
5 CTN spolupracují dalSÍ kliniky a ústavy fakulty a ČSAV, neboť diagnostika a léčba
komplikovaných forem TN bez speciálních vyšetřovacích a léčebných postupu by často nebyla možná.
Integrální součástí CTN jsou krajití ordináři pro TN (KoTN), patologové a gynekologové, jmenování příslušnými krajskými odborníky ve všech krajích. KoTN jsou konsultanty v
jednotlivých krajích a zajišťuji diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci' nejasných, ev. komplikovaných případů TN, které se vymykají diagnostickým a léčebným možnostem okrasních
zařízení. KoTN aktivně spolupracují s CTN.
KoTN, jak patologové tak gynekologové, jsou podrobně obeznámeni s problámtikou TN,
vzájemně se dobře znají, neboť se zúčastnili celostátní konference o TN v květnu 19BR,
na níž pracovníci CTN podrobně referovali o TN ze všech důležitých hledisek

(epidemiolo-

gie, klasifikace, diagnostika, morfologie, biochemie, genetika, terapie, dispenzarizace).
Všechny patologické pracoviště v našem státě, které diagnostikuji PTI nebo MH, odesílají do CTN kopie histologické průvodky. Při diagnose MP a Cil posílají do centra současně histologické preparáty. Gynekologická oddělení zasílají u PTI a MH kopii

propouště-

cí zprávy. Nemocné s CH a MP předávají po telefonické domluvě do CTN, kde jsou bezodkladně přijaty.
Tento systém petrifikovaný oběma MZ zajišťuje včasnou hospitalizaci nemocných v CTN,
zabezpečuje evidenci všech forem TN a tím i podklady pro epidemiologii

TN v CSSR, která

je doposud neznámá. Dále umožňuje operativní konsultace a je základem pro systematický
výzkum

TN.

Nezbytnost klinicko patologické spolupráce pro diagnostiku a léčbu jednotlivých forem TN ukážeme na několika případech.
Trofohlastická

invaze, je-li masivní, ev. epitel-iáin-ě uspořádaná, je i pro zkušené-

ho patologa diagnosticky obtížná, má-li vyloučit možnost maligního procesu. Pouze spolupráce, s kl inikem a sledování HCG může bezpečně potvrdit správnost bioptické diagnosy.
Persistující trofoblastickou invazi, jejíž histologický obraz se nikterak neliší
od fysinlogické TI, může patolog diagnostikovat pouze na základě údajů klinika o délce
trvání procesu.
Vzhledem к výrazné variabilitě přetrvávání HCG, zjištěné v roce 19B7 Fingerovou,
diagnostikujeme HTI až po 3 týdnech po ukončeném

těhotenství.

Nové diagnosticko-prognostické možnosti otvírá spolupráce patologa s klinikem u
moly hydatidosy. Histologická diagnosa и parciální moly z bioptického materiálu nemusí
být' vždy zcela bezpečná. Klinický průkaz existence embryo, ev. triploidie, činí však
diagnosu МНР jistou. To snižuje možnost maligního zvratu na minimum.
.; Naopak, zjistíme-li u moly hydatidosy komplety diploidní, čistě androgenní genom
s chromosomy xy, je pravděpodobnost vzniku choriokarcinomu až'10 X.
Mnla proliferans představuje morfologicky 1 biologicky hraniční formu TN. Někdy se.
.setkáváme s tím; že Jako proliferující moly jsou diagnostikovány moly pouze na základě
přítomnosti výrazněji hypérplastického trofoblastu. Pro diagnosu MP je však nutný nález
polyploidních elementů s růstovou deslntegrací cyto a syncytiotrofoblastu

Zjistili jsme

vSak, že i MP, které splňují tato histologická kriteria, nemusí být vždy léčeny, jak je
doporučováno v jiných centrech

Rozhodnout, zda zahájit příslušnou léčbu či volit expek-

tativní postup, nutně vyžaduje klinicko patologické a laboratorní konsilium.
U choriokarcinomu je dnes volba optimální

chemoterapie již zcela nemyslitelná bez

úzké spolupráce patologa s onkologem vzdělaným v obecné chemoterapii

Prokázali jsme to-

tiž, že biologické vlastnosti CH závisí na jeho hlstologlckém typu a řadě dalSích rizikových faktorů

,

Nediferencované a zvláště disociované choriokurcinomý, které produkují /jen nízké
hodnoty HCG, vyžadují mnohem intensivnější prolongovanou chemoterapii ve srovnání s cho-

-

riokarcincimy
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diferencovanými.

V posledních

lBtech se nám podařilo většinu nemocných nejen vyléčit, ale zachránit

těmto ženám i reprodukční schopnost. Fatálně skončily pouze ty případy, které byly
ně diagnostikovány

nespráv-

a léčeny jako primární plicní, mozkové, chirurgické či jiné onemocně-

ní a byly předány do CTN

opožděně.

Opakovaně Jsme upozorňovaly a opakujeme to i nyní, že je nezbytné, aby nejen gynekologové, ale i ostatní

lékaři diferenciálně diagnosticky

alespoň pomysleli na TN, zvláš-

tě и žen v generačním období. Využitím diagnostických mocností V rámci CTN je dnes mož- ,
né rozpoznat

TN včas a se 100 % jistotou o tím i vyléčit neprostou většinu naSich nemoc-

ných, přovážně mladých žen,

DÔLEŽITOSŤ

SPÍILUPRACE

KLINICKÉHO

ONKOLÓGA

PRI

METASTÄZACH

Z

S PATOLÓGOM

NEZNÁMEHO

PRIMÁRNEHO

LOŽISKA

M. K r a j č 1, L. Ševčíková, E. Bolješíková, A, Stnnfknvá, M.
Ústav klinickej onkológie,
Katedra

rádioterapia

Gyárfáňovrt,

Bratislava,

ILF, LFUK,

Bratislava

V hľadaní primárneho nádorového

ložiskH pri zistenej metastáze z neznámeho nrlga

vystupujú na scénu dvaja dôležití činitelia, jedným je klinický onkológ a druhým patológ. Obidvaja musia navzájom iízko spolupracovať, keä sa chcú aspoň sčasti
jej práce - totiž zistiť prvotné nádorové ložisko. Práca oboch je

zhostiť svo-

tŕnistá a plná pre-

kážok. Kliník musí seriózne analyzovanou anamnézou, objektívnym celkovým vyšetrením s
využitím

všetkých prístupných moderných

zu, o čom má

vyšetrovacích metód prispieť^ku klinickému

spresniť ccsty v hľadaní nádorového

ložiska, ôez vzájomného

ne zmenšuje' efekt, ba často sa nedosiahne cieľ. Z i s t e n i e
kardinálnou

obra-

informovať písomne alebo osobne patológa. Ten potom môže",urči C smer alebo •
informovania sa sa podstatnádorového

úlohou, u $ k sa jej nezhostíme, liečba sekundárneho nádoru

n o t o ) sa musí považovať za paliatívny
A práve naše práce-v minulosti

luiiska

je

(mts o loco ifi-

výkon.

(1) a aj t.^nto príspevok má povžbudiť lekársku

rejnosť k činorodej práci, zaktivizovať vyhľadávací proces prvotného nádorového
ka nielen počas liečby metastáz, ale i neskôr, v prísnej disponzar1zácii

ve-

ložis-

pacienta, a

pri úmrtí trvať na sekčnom vyšetrení, ktoré pri detailnom cieľavedomorn vykonaní mňže
odkryť u r č i t é percento doteraz nezisteného prvotného nádorového
Podľa štatistiky v SSR sa hlás.i priemerne

ročne

ložiska.

15 П00 novozl3tcných prípadov

dorovej choroby. Z tohto počtu je skoro 400 hlásení na sekundárne zhubné nádory (rtfj
196-199) - (tab.č.. 1).
Tab č

1

Rok

Počet hlásení

Sek.zhubné nádory

na zhubné novotvary

bez prím

Počet hlásení podľa MžK

ložiska
196

v (SSR)

19/

198+199

15 141

343 (?,27 X)

64

1 П5

94

19B2

15 511

396 (2,55 %)

74

102

140

1981

'

1903

15 993

395 (2,47 X )

58

197

140

J 984

16 411

354 (2,15 X)

64

158

132

1905

16.5B9

382 (2,30 X)

56

178

148

ná-

60
V Ústave klinickej onkológie v Bratislave sme mali v rokoch 1983-1987 spolu 74 pacientov s neznámym prvotným zhubným ložiskom (tab.C. 2). Z tohto počtu bola 1/3 žien a .
,2/3 mužov (tab.C. 3). Priemerný vek bol 54,2 roka. Najmladší bol 21-roCný, najstaráí

Tab.e. 2: Počet pacientov s MTS
e loco ignoto

*

ď

Rok
1903

7

1984

14

• 1985

6

1986

9

19B7

10

Spolu

Spolu

5

o

v

15

10

16

8
4

46

21-04 r.

12

1;

^ek:

3

•

54,5 r.
21-B4 r.
35-74 r.

?
T

17
14

28 _

62,2 X

84-ročný

Tab.č. 3: Vek pacientov

' 74

37,8 X

100 X

(tab.č. 4). Priemerná dĺžka anamnézy bola 6,2 mesiaca. Lokalizáciu

sekundárnych

nádorov ukazuje tab.č. 5. Maximum metastáz bolo v oblasti krku s prevahou vpravo (33,3 X),
(tab.C. 6). Histo-patologické vyäetrenie sä nevykonalo
Tab.č. 4:
Dĺžka

u 3 pacientov vzhľadom na lokalizáciu metastázy

(CNS,

kosf).

anamnézy

Liečba

1-36 mesiacov

sekundárneho zhubného nádoru (mts) sa

pri hematogénne sa Šíriacich povežuje za čisto palia-

dĺžka anamnézy: 6,2 mes.

tívriu, kým sa nezistí primárne nádorové ložisko. Každý
druh terapie z á v i s í

od:

1. lokalizácie a množstva metastáz (y),
2. histologickej Štruktúry alebo aj bez nej, ak exstlrpácia.nie je možná

(životne

dflložité centrá v CNS a pod.),
3. celkového stavu pacienta.
Tab."C. 5: .Lokelizácia

Tab.č. 6: Histológia MTS é loco ignoto

MTS é loco ignoto
Cóllum (Ox

s in.)

Supraclavicula
&xi la

Ca planocel.

1

CNS

2

Tractus respir.

4

Tractus digestoř

7.

Tractus uro-gen.

1

Ossa

16
74

12

medullare

3.

gelatinos

1

cýystaden

1

clarocellul.

1

parvocellulare

Q

Spolu

6

adenomatos

5
S"'

Hupt»r, . rem.

solidům

6

Inguina

11

24

14

hopntocnllul,

1

anaplast

9

processus malignus
non histologisat
Spo] u

12
3
74

Pli liečbe metastáz v mlazgových (lymfatických) uzlinách, sa aplikuje i nmlalrj In
teiizivria kombinovaná chirurgicko-rádloterapeutická

liečha (2,3)

Л ak nie je možná, pu-

tom rádioterapia, event, v kombinácii s chemoterapiou, čo sa ukazuje vnodnč aj v naSom
súbore pacientov
Tab.č

Fixované miazgové uzliny sú kontraindikáciou na opeiafny zákrok

7 ukazuje liečbu a prežitie naäich pacientov

priek liečbe 48 zo 74 pacientov

(64,8 S )

5 rokov

4 pacienti

4 roky

3 pacienti

Do jedného i oka zonunlo i m -

26 žijúcich pacientov (35,2 %) prežíva taktn
'

-

3 roky

5 pacienti

2 roky

4

1 rok

61

-

10 pacientov

Tah.č. 7: Liečba a prežitie M T S é ločo ignoto

Počet
Chirurg.4aktinoter.

(Co60,é)

Chi rurg. -fchemoter.
(Co60,

Aktinoterapia

DO 1 . r o k a
25 (33,7 X)

41
4

RTg)

1

24

Symptom.1iačba

3

17 (22,9 X)

5

Spolu

žijú
• 16(21,6 X)

7(9,5 X)

5

74 (100 S!

-

48 (64,8 X)

26 (35,2 X)

Liečebné výsledky závisia v značnej miere od toho, či за podaří zistiť prvotné nádorové

ložisko alebo nie. Čiže v č a s n é

i histologický

zistenie prvotného ložiska, stav metastázy

typ sú rozhodujúce faktory, ktoré môžu ovplyvniť prežitie

Hlavnou našou úlohou bolo v priebehu liečby metastáz
nou ciespenzarizáciou

(tab.č. 8), ale i neskôr

(1 x m e s a č n e ) pátrať po primárnoir nádorovom ložisku. Intra

sa nám podarilo zistiť origo 16

s.-.'.í-- T

ako

pacienta.
prís-

vitam

\ - ŕc ápuiu činí 26 zo 74 pacientov

(35,1 X).

U ostatných sme nezistili prvotný nádor. Pripomíname, že 10 pacientov zomrelo extra
a neboli pitvaní. Pacienti s dg 196-199 by mali byt vždy sekčne

Tab.č. 8: Zistenie
zistené
Origo
nezistené

muros

vyšetrení.

orlga
Intra vitam

Sekčne

16 (21,6 X)

10 (13,5 X)

17

(22,9 X)

Nepitvaní .

21 (28,3 X)

Spolu
26(74/35,1 X)

10 (13,7 X)

48 ( 74/64,9 X)

Ma záver sa nám natískajú tieto teoretické otázky:
1. Prečo nemožno vždy zistiť prvotný nádor ?
2. Prečo je mnohfcrát

nezistiteľný, ale jeho virulencia, prejavujúca sa metastazo,-

vaním, je velká 7
3. Čo sa vlastne drje v organizme hostiteľa v tomto prípade ?
4. Sú to vplyvy hormonálne, immuno-hormonálne alebo niečo iné ?
Na tieto otázky čakáme.odpoveď

od experimentálnych

Ako vidieť, čaká e&te mnoho problémov

pracovníkov.

na vyriešenie, A náš príspevok má vyburcovať

pracovníkov klinickej a experimentálnej onkológie k intenzívnej, cieľavedomej práci na
tomto ešte nie dostatočne prebádanom

poli.
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"GRADINGU"

ENDQHETRIAUNEHO

KARCINOMU

R.Nenutil, M.Anton, A.Fintajsi, F.Lehanka, P.Šafář,
Výzkumný ústav klinické e experimentální onkologle, Brno,
Vysoká Škola veterinární, Brno,
OÚNZ, Havlíčkův Orod '
Úvod
Stupeň diferenciace nádoru kvantifikovaný

"gradingem" je obecni uznávaným

prognos-

tickým kritériem u endometriálního karcinomu ve stadiu I (1-5). Na rozdíl od "stagingu",
kde lze důslednou aplikací metod chirurgické patologie dosáhnout vysoké přesnosti a reprodukovatelnosti, zejména ve velmi důležitém kritériu hloubky Invaze do rnyometria (6),
zůstává "grading" ,z velké Části subjektivní záležitostí patologa. V důsledku toho trpí,
zejména v rutinním provozu, Spatnou intrapersonální a ještě horší interpersonální reprodľkovatelností, což jeho prognostickou hodnotu snižuje. Proto jsme se pokusili vytvořit
"gradingový" systém vycházející z objektivně měřitelných parametrů, od kterého si slibujeme vyšší reprodukovatelnost a prognostický význam.
Materiál a metody
Výchozím materiálem byly bioptické vzorky'endometriálních karcinomů. Do studie byly
vybrány pacientky ve stadiu I

dle FIGO, tj. s nádorem omezeným pouze na dělohu. Zahrnuty

byly pouze a d e n o k a r c i n o m y p ř í p a d n ě - s dlaždicovou metaplazií 0?). Terapií byla ve vSech
případech hystarektomie s oboustrannou cdnexektomií, u Části pacientek doplněná

extrakor-

porálním pooperačním ozářením. TBkto vybraných případů bylo celkem 41, z toho 28 mělo
bezpříznakové pětileté přežití a 13 zemřelo do pěti let po operaci s prokázanou

progresí

nádorové choroby ve smyslu lokální recidívy nebo generalizace. Kontrolní, obdobně vybraný soubor z Jiného pracoviště se skládal z 25 pacientek, z toho mělo bezpříznakové pětileté přežití 22.
"Grading" by měl být založen na současném hodnocení jaderných parametrů, jako je velikost, tvar-a polymorfie, a tkáňových parametrů, jako je plocha jednotlivých složek nádoru v řezu a délka Jejich rozhraní. Přitom by měl

ýt prognostický význam (7,8). Jaderné

parametry jsme měřili pomocí projekčního mikroskopu a elektronického píanimetru Leitz ASM
ve dvou náhodně vybraných zorných polích objektivu 1Ů0, a to minimálně 50 jader z nádoru.
Tkáňové parametry jsme měřili v 10 zorných polích objektivu 16 pomocí 42 bodového Weibelova stereologického rastru (10), vše na 5 u silných parafinových řezech, barvených НЕ.
Matematické zpracování Jsme prováděli na počítači TNS/SC pomocí statistického programu
ABSTAT a vícenásobné lineární diskriminace z knihovny

SCIENTFC.

Výsledky
Rozdíl mezi přežívajícími a nepřežívajícími pacientkami v jaderných parametrech byl
n e v ýznamnější u-střední plochy, jádra (36,5 proti 42,5 u 2 ) a její štandartní odchylky
(1P,1 proti 13,8). Štandartní odchylka je zároveň mírou plochy a její variability. Rozdíly v obou parametrech jsou významné na 14. hladině význemnoati (HV). V základních tkáňových parametrech nebyly rozdíly statisticky významné. Proto Jsme empiricky odvodili složený parametr, tvořený podílem plochy nádorového epitelu, včetně lumen к součtu délek
rozhraní epitel-stroma e epitel-lumen. U dobře diferencovaných tubopapilárních

nádorů

nabývá hodnoty okolo 1,3. Nádory solidní s minimální luminizací ho mají výrazně vyšší,
zatímco cystopapllárně uspořádané nádory s vyšším podílem stromatu nižší

Absolutní hod-

nota odchylky od střední hodnoty je zde tedy mírou tkáňové diferenciace (0,5 proti 0,8 a
rozdíl je významný na 1 X HV). Parametry s najvýznamnejšími
vícenásobné lineární diskriminační analýza (11)

rozdíly jsme dále použili ve

Tato matematická procedura

jednotlivé případy do podsouborů в dobrou a Spatnou prognózou podle polohy

rozdělila
odpovídající-

ho bodu ve vícerozměrném prostoru měřených parametrů a zároveň udala pravděpodobnost Je-

-

Í3

-

jich prirazení к souboru se Spatnou prognózou. Postupnou redukci počtu parametrů .potřebných к optimálnímu rozdělení jsme doSli ke dvourozměrné lineární diskriminaci

prováděné

ze štandartní odchyiký plochy jádra a výSe popsaného složeného tkáňového parametru. Výsledný i"grading"

byl.stanoven ptcile pravděpodobnosti přiřazení к souboru se špatnou

prognózou (tab.fi. 1)...Rozdíly v mortalitě mezi vfiemi."gradlngovýml" stupni navzájem jsou
statisticky .-významné na minimálně 5 X HV (tab.č. 2). Pro kontrolu

do získaných rov-

j3me

nic lineární diskriminaci dosadili hodnoty naměřené u testovacího souboru z Jiného preTab.6. 1: Přirazení "gradiňgováho" stupně

Tab.č. 2: Distribuce objektivizovaného

podle pravděpodobnosti zařazení do

"gradingu" v závislosti na

prognosticky Spatná skupiny

přežití v učební skupině

0,0-0,25-0,75-1,0
1

po 5 1.

G1

G2

G3

žijící

13

14

1

0

7

6

zemř.
p - pravděpodobnost
G - grading

coviStě. Oistribuce tímto způsobem získaného "gradingu" je následující (tab.č. 3). Statisticky význathný rozdíl na 5 X HV Je mezi G1 a G3 a mezi G2 a G3. Po sloučení souborů
obdržíme celkovou distribuci "gredingu" (tab.č. 4).-Pro srovnání jsme soubor nechali revidovat erudovaným, onkologicky zaměřeným, na studii nezainteresovaným patologem. Jeho'
Tab.č. 3: Oistribuce

objektivizovaného

Tab.č. 4: Dietribuce objektivizovaného

"gradingu" v závislosti na pře-

"gradingu" v závislosti na

žiti v kontrolní skupině

přežití ve sloučeném souboru

po 5 1.
žijící
zemř,

G1

G2

G3

po 5 1.

G1

G2

8

13

1

žijící

21

27

2

1

2

zemř.

0

8

8

— к... . 0 --

G3

distribuce gradingu Je obdobná, ale s většími překryvy (tab.č. 5). Statisticky

významný

je zde pouze rozdíl mezi G1 a G3. Uvádíme JeStě křivky přežití pro subjektivní

"grading"

(obr.č. 1) a objektivizovaný "grading" (obr.
л 2).

Tab.č. 5:

Diskuse a závěr
Výsledky práce dokumentují známý fakt,
po 5 1.

G1

G2

G3

žijící

14

20

16

2

4

10

zemř.

že prognóza pacientek s endometriálním karcinomem v I. stadiu je vysoce závislá na stupni diferenciace nádoru. Dále z nich vyplývá,
2e "grading" Je hiožno stanovi.t matematickým,
postupem z objektivně měřitelných Jaderných

a tkáňových parametrů. Metodiku bychom po dokonalejším ověření její reprodukovatelnos- '
ti a korelací s hormonálními receptory a metastazováním chtěli použít к

individualiza-

ci terapie. Vzhledem k tomu, že dobře diferencované karcinomy endomatria později metaatazují (1) a mají více hormonálních receptorů (12,13), mohlo by být terapeutickou implikací např

vyrechání pooperačního ozářeni U pacientek s dobře diferencovanými nádo-

ry a malou invazí do myometrla (nepřekračující 1/3 stěny, což je důležitý prognostický faktor popisující rozsah nádoru)

U těchto pacientek je pravděpodobně vhodná i an-

tiestrogenní terapie. U pacientek se středně a Spatně, diferencovanými nátíory by naopak
bylo ozářeni vhodné bez zřetele na invazi do myometrla, з eventuelním zajištěním chemoterapií
Podle našeho názoru by se objektivizované "gradlngové" systémy mohly/stdt, po zavedení počítačových obrazových analýz na odděleni patologie, součásti rutinní práce,
alespoň u vybraných diagnóz a na špecializovaných

pracovištích.

I

-,6i

-

Obr.ft. 1: Závislost přežití na subjektivním "gradlngu"
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ÚČAST PATOLOGA
РЙ1 STANOVENÍ OIAGNŮZY
POKROČILÝCH MALIGNÍCH NÁPORU RODIOEL
J.Novotná, O.Kobilková, K.Motlik, L.Laurová,
II. gynokologicko-porodnická klinika FVL UK, Praha
Z pohledu klinika je spoluúčast patologa při určování morfologické skladby

zhoubných

nádorů a jejich diferenciace z operačního materiálu nezastupitelná (1, 4). Při pokročilých
maligních tumorech není klinik často schopen jednoznačné určit primární ložisko ani při
Použití

všech moderních vyšetřovacích metod a mnohdy ani z operačního nálezu.-

Soubor .
Toto jsme si znovu uvědomili při analýze výsledků diagnostiky zhoubných nádorů ředidel II. a IV. stupně u souboru 354 žen ošetřených na II. gynekologicko-porodnické klinice v Praze v letech 1976 až září 198B.
Výsledky
Diskrepance mezi diagnózou stanovenou, klinikem a patologem nebyly časté, a pokud
se vyskytly, byly důsledkem nepřehledných nálezů při pokročilém nádorovém onemocnění.
Tabulka č.l informuje o přípaTab.č. 1: Klinicky a operačně dg. gynekolog. Tu,
moťfologicky Tu metastatický

dech, kdy byl nádor považován klinicky i při operaci za gynekologický zatímco morfolog jej hodnotil jako

Klinicky a oper.
Ca colli uteri

,. .

'

. . .'

Ca vulvae
Ca .vaginae

n

Blopsie
. .málo difer.adeno Ca

1

tumor metastatický extregenitální.
U dvou nemocných s málo diferencovaným
adenokarcinomem, pocházejícím pravdě-,

(GIT ?)
1

podobně z GIT, byl při pitvě diagnos-

•Tu Grawitzi

ľ

dor lokalizovaný v pochvě byl ověřen

.spinocel. Ca

1

i při následné urologické operaci.

1

Někdy však ani pitvou nelze.rozhod-

.cystopapll.Ca z jas-

tikován karcinom rekta. Grawitzův ná-

ných buněk

.málo

difer.adeno Ca

nout, zda se jedná o nádorovou dupli-

(GIT) ?)
anaplastický Ca

2

citu či o infiltraci tumoru do sousedních orgánů, jak se to projevilo při

spinocelulárním a anaplastickám

karcinomu vulvy a vaginy.

Tabulka č. 2 představuje klinicky a operačně diagnostikovaný karcinom ovaria, který ,
byl pak morfologem označen jako metastatický extragenitální tumor, jednou pravděpodobné
2 татту

в dvakrát z GJ7

Ty byl> při pitvě shledány jeko Cs coeci a Ca sigmoidei

Bliž-

Sí určení primárního zdroje málo diferencovaného adenokarcinomu bylo i pro morfologa
obtížné

Uvedl buč) vied lokalizací - nebo lokalizaci nejistou, která pak po konsultaci

a klinikem a doplnení prodchozIch nedoststeCných údajú byla upresnene j в ко metBstatický
tumor z msmmy.

-
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Tab.í. 2; KJinlcky operačně dg. Tu ovaria,

Tab.č. 3: Klinicky dg. Tu ovaria, operačně
prim.Tu nejistý, morfologicky

morfoloyicky Tu metastatický

Tu metastatický
Primář, lokalizace
I. Pravděpodobná

8iopsie
.meta tubul.adeno Ca

Primární lokalizace

1

I. Pravděpodobná

(mamma ? )
.meta adeno ľa (GIT?)
II

II. Více možností

2

n

.meta -tnaplast..

1

medul.Ca (mamma ?)

.meta málo díferenc.

.tubul.adeno Ca
s projasněním

adeno Ca (CIT ?,
ovarium ?)
III. Nejistá

Biopsie

1

buněk (GIT ?)
II. Více možností

.málo dlfer.adeno Ca

.málo dlfer.adeno

1

Ca (ovarium ?,
pancreas ? )

Tabulka č. 3 předvádí případy, kdy kli-

III. Nejistá

nicky diagnostikovaný karcinom ovaria byl
při operaci hodnocen jak nádor ne jistého' pů-.

1

.dobrc difer. '

1

rudim.adeno Ca

vodu a morfologem pak označen, jako metastatický, Metastatický anaplastický

.difusní mesothol.

modulární

karcinom pokládal za nádor vycházející pravděpodobně z mammy. Nádor biopticky považovaný
za metastatický, pocházejí'.! pravděpodobně z GIT, byl při pitvě diagnostikován jako generalizovaný karcinom ovaria, podobni jako málo diferencovaný adenokarcinom s více uvedenými možnostmi původu. U ostatných byl primární zdroj nejistý.
Tab.č. Да
Tab.č. 4a: Rozdíly mezi klinickou dg.
a pitevnými nálezy
Klinická

n

Velmi obtížné je stano-

vit správnou diagnózu u pokročilých nádorů v malé pánvi и neoperovaných.pacientek, и nichž je tumor označen kli-

Pitva

n

.Ca intestini crassi

.1

nicky jsk'o Ca ovariorum, Jak ukazuje

diagnóza

tabulka č. 4a, nebo jako tumor pelvis
Ca ovariorum

2

minoris originis

(meta do ovarií)

ignctae - jak uvádí

tabulka č. 4b.0 původu těchto nádorů

.Ca sigmoidei

1

jsme se mohli přesvědčit až podle pitevního nálezu.

Tab.č. 4b: Rozdíly mezi klinickou dg.
'

Tab.č. 5 Analyzovali jsme též

a pitevnými nálezy

skupinu 39 zemřelých, kdy klinikem
. Klinická

n

Pitva

n

příčin zjištěných pitevnými nálezy.

diagnóza
Tu pelvis minoris
originis ignotae

•

.

uvedené příčiny smrti se liSily od

- .

11

.Ca ovariorum

-

Jsme si védami toho, že u některých
2

.Ca endometrii

1

.Ca ventricull

2

.Ca pancreatls

1

.Ca sigmoidei

1

z nich se může jednat i o terminálni
změny - presto však Je zřejmé, že kli-',
nická symptomy jsou mnohdy, zejména
při embólia arteriae pulmonalia, zastíraný a měněny pokročilým genera-

Ca jecti

1

Ca bronchi

1

dy naopak klinik pokládá za příčinu

(dermoid ovar )

1

smrti srdeční selhání či embólii a

1

pulmonalia, ačkoliv causa mortis -

1

jak uvedl patolog - Je generalizace

.Ca vesicae
fslleae
.Tu Griwltzi

1

lizovaným maligním onemocněním

Nik-

tumoru. Pokročilým maligním onemocněním mohou být zastřeny i příznaky r
obetrukčního llěu

Jisté Je, že sr-

deční selhání uvedené klinikem jako

- 67 Tab.č. 5: Příčiny

smrti

Klinicky

Pitva

.generalizace Tu

Embólia

.selhání srdeční

art.

.ictus

príčiny smrti může provázet Jak embólii,
a. pulmonalis, cévního či nádorového původu, tak i broncbópneumonii , označené, ""
při pitvě za causu mortis. Naproti tomu

pulmon.

- .. ..ileiis obstr.

vSak může být srdeční selhání i zastíra-

C25x)-

cí diagnózou stanovenou klinikem z rozpa.selhání srdeční

generalizace

."embDlia art.pulm.

Tu ,(5x)

ků, nezná-li přesně příčinu smrti.
Závěr

generalizace Tu

- ileus obstr.

• selhání srdeční' '

Možnosti klinika i patologa při úr-

(4x) .

čování primárního zdroje pokročilýclr ma- -

.selhání ledvin

ligních nádorů rodidel Jsou mnohdy limi.selhání' srdeční

bronchopneum.'
(5x)

tované a často jen podrobná vzájemná

in^,

formovanost s úzká spolupráce, vyústí ve
stanovení aprávné diagnózy 1 и složitých:,
případů (2,7,5). Správná diagnóza je nez-

bytnou podmínkou pro určení léfiebndhó postupu. U skupiny zemřelých Je týmová spolupráce
ne J en velmi užitečná, ale i podnetná. Znamená rozšiřování nBäich odborných znalostí 4 a určuje optimální postupy v podobných případech do budoucna.
Děkujeme tímto pracovníkům II. patologlcků-ariatomického ústavu v Praze za "dlouholetou dobrou spolupráci.

'
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TÍMOVÉ RIEŠENIE TUMORDV

. . I L.

.

V OBLASTI HLAVY A KRKU.
V»PODMIENKACH NsP II
š.Loäonský, M.Istenesová, Z.SalmáS, j.Strelka,
OÚNZ, Nová Zámky

Maligna nádory v oblasti hlavy a krku predstavujú závažný problém, pretože úmrtnost
podia svetovej Statistiky je približne 30-percentná. 7 celkovej incidencie

malígnych^tu-

morov, predstavujú 6 až 10 %, čo v Štatistike ČSSR znamená ročne 700 novozistaných

prípa-

dov. NajvačSím nedostatkom^je, že napriek prístupnosti zhubných nádorov v oblasti hlavy
a krku až 50 % prípadov sa diagnostikuje v III. ä IV. Stádiu, a to pri celkovo
tých pacientoch, čo značne znižuje liečebný siekt. Pacienti prevažne

zoslabnu-

odmietajú"operáciu,

pretože majú strach 2 bolesti zo samotnej operácie a po nej г komplikácií a'z hrozby?'. -

-
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smrti, Majú obavy 20 straty zamestnania pre invalidizáciu, odmietajú tracheálnu kanylu a
vyživovaciu cievku, majú obavy zo staženého spoločenského uplatnenia pre stratu reči a
pre dlhodobú chorobnos'ť. K etiológii sa presnejšie vyjadriť nevieme, ale podmieňujúce
faktory rozhodne sú: fajčenia, alkoholizmus, pohlavné choroby, defektný, kariézny chrup.
Preto sa v prevencii odporúča vysoký hygienický Standard ústnej dutiny.
Súčasný trend v terapii je v operačnej liečbe kombinovanej s chemoterapiou a aktinoterapiou.
Z jednotlivých'histologických typov tvoria značnú česť epitelové nádory. V dutine
ústnej

a v laryngu najčastejšie se vyskytujúce novotvary sú karcinomy, ktoré bez liečby,

za kratSí alebo dlhSÍ čas vedú po diskonforte a značných útrapách k smrti pacienta.
Základom úspechu liečby Je presná diagnóza z bioptického vyšetrenia.
So stúpajúcimi vedomosťami o samotných nádoroch a s novými' liečivami dosahujeme v
súčasnosti pozoruhodné úspechy v liečbe. Spomeňme

niektoré najnovšie navrhovaná liečeb-

né režimy.
V našom súbore se aplikoval režim 5-FU + C-DDP u 33 pacientov, u ktorých v 9 prípadoch- išlo o carcinoma linguae,-v 9 o carcinoma laryngis a v dvoch o carcinoma

baseos

oris s metastázami do lymfatických uzlín. Z tohto relatívne malého súboru si dovoľujeme
demonštrovať morfologické zmeny.
Celosvetový trend poklesu pitvanosti vyjadruje nechuť robiť pitvy u gerontov a najmä u tých pacientov, u ktorých bola za živa urobená histologická diagnóza malignómu. Pro
ti tomuto názoru o Zbytočnosti pitvy" svedčia tieto dva prípady.
U 53-ročného pacienta sme z excízlí zo spodiny ústnej diagnostikovali

plochobunko-

vý karcinom. Pacientovi sa nasadil režim chemoterapie j ktorý mal za následok regresiu
lokálnehc nálezu. Pacient po druhom cykle chemoterapie mohol byť prepustený do domáceho
ošetrovania, subjektívne bez ťažkostí s tým, že o mesiac podstúpi tretí cyklus chemotera
pie. Po troch týždňoch po prepustení z nemocničného ošetrenia bol prijatý na' interné oddelenie pre závažné ťažkosti s dýchaním, ktoré boli klinicky posúdené cko bronchopneumonia a metastázy do oboch pľúcnych krídiel zo základného ochorenia carcinoma baseos oris.
Pacient v krátkom čase

exitovaí.

k pitve bol zaslaný s hore uvedenými diagnózami. Pit-

va sa vykonala 31 hodín po smrti. Diapozitívy z pitevného nálezu makroskopicky .denjonštru
jú regresiu origa procesu ä histologický nález z tohto miesta

potvrdil mikroskopické

rezíduá . Klinicky podozrivé ložiská metastáz v pľúcach boli roztrúsené j opakované embolizácie do vetiev pľúcnice s obrazom infarktov v rôznom-štádiu, ktoré boli bezprostred- .
nou príčinou smrti na základe trombózy žíl dolných končatín, boli potvrdené histologický. Z iných závažných ochorení sme zistili chronickú obojstrannú pyelonefritídu, ktorá •
sa však priamo na príčine smrti nepodieľala.
U ďalšieho pacienta, 51-ročného, hospitalizovaného pOvodne na kožnom oddelení pre
mikrobiálny ekzém, po preložení na ORL oddelenie pre chripot a ťažkosti pri degliitinácil sme v opakovaných excíziách tumoru hrtana diagnostikovali plochobunkový karcinom
pričom pacient úž mal klinicky zjavné metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách.

'

Pacientovi bol aplikovaný jeden cyklus chemoterapie, po ktorom došlo k zjavnej-regreáii;
jednak orige^ako i metastáz,a mohol byť.na vlastnú.žiadosť prepustený domov na priepustku. Do nemocnice sa vracia po dvoch dňoch-s bolestivosťou na hrudníku'a ťažkosťami pri
dýchaní, kde za 24 hodín, za príznakov' febrility, sťaženého dýchania, bolestivosti na '
hrudníku sa mu aplikuje antibiotická liečba pre,suspektnú bronchopneumonia

Pacient za

äalSích 24 hodín náhle zomiera. K pitve je zaslaný s diagnózou: bronchopneumonia в plochobunkový karcinom laryngu s metastázami. Pitvu sme i/robili 30 hodín po smrti. Z pitevL
ných nálezov vyberáme: tesne pod epiglotie zisťujeme vředovité ložisko s histologickým
nálezom iba oetrovčekovitých iožísk plochobunkovôho karcinomu. V priľahlých

lymfatických

uzlinách sme už pôvodné metoetázy, nezistili. Iba v ojedinelej lymfatickej uzline zachytené hniezdo nádorových buniek s okolitou reaktívnou reakciou. Bronchopneumóniu
zistili ani makroskopicky, ani histologický

sme'ne-

Zistili sme rozsiahle ateromatózne zmeny

-
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na aorte a veľkých cievach, výrazne sklerotické zmeny na koronárnom riečištl. Na myokarde je makroskopický nález negatívny. Ťažký edém pľúc a mozgu poukazuje na akútne zlyhanie ľavej komory. Makroenzymatická

reakcia odhaľuje rozsiahle ložisko výpadu v prednej

a zadnej stene ľavej komory. Histologické nálezy v týchto miestach ešte nevykazujú obraz
infarktu myokardu, ale makroenzymatická reekcia svedfií jednoznačne o ischémii, ktorá vysvetľuje náhlu smrt.
Naším príspevkom sme si dovolili dokum

tovať liečebný efekt chemoterapie zo súbo-

ru 33 pacientov, ktorý sa dostavil pri aplikácii prvého a druhého cyklu chemoterapie.

Ten-

to liečebný efekt sme mohli demonštrovať i morfologicky u dvoch pacientov, ktorý v priebehu liečby exitovali na trombembolickú chorobu a akútny infarkt myokardu, bez zrejmej
príčinnej súvislosti so základnou chorobou, a akútny infarkt myokardu, bez zrejmej príčinnej súvislosti so základnou chorobou a chemoterapiou.
Na základe uvedených dvoch prípadov exitov zároveň upozorňujeme, že je potrebné v
diferenciálnej diagnostike náhleho zhoršenia zdravotného stavu myslieť i na iné ako len
ne komplikácie základného ochorenia malígneho tumoru, najmä so zreteľom na to, že ide o
pacientov stredného a vyššieho veku.

,«

NOVŠIE METODIKY
UFUATROVANÉ V HISTOPATOLÚGII NÄDOROV
A ICH PRÍNOS PRE KLINICKÚ ONKOLÓGIU

NAŽE ZKU5ÉN0STI
S PRŮTOKOVOU FLUORESCENČNÍ CYTDMETRIÍ

(FACSCMO

PRO PRACÍ V HEMATOLOGII
S.Vaněk, E.Cmunt, O.Kvasnlčka,

R.Neuwiŕtovái

Oddělení klinické hematologie FN2sP, Preha,
Referenční laboratoř MZSV CSR pro automatizaci v hematologii. Praha
Přestože průtoková суtometrie,jako buněčně-analytická metodika je poměrně stará,
skýtají nejnovější komerční systémy značné množství variant analýzy a tým i mnohdy nových
pohledů ne problematiku. Průtokový fluorescenční cytometr FACScan firmy Becton/Dickinson
(jenž byl na našem pracovišti instalován v květnu 19B8) umožňuje pouze analýzu (tedy nikoliv sortrování) zkoumaných buněk a je vybaven 15 mW argonovým laserem o vlnové délce
excitačního světla 48B nm. Paprsek je optickou soustavou formován do eliptického tvaru
o průřezu 20 x 64 jj а к detekci dochází v křemíkové kyvetě (430 x 1B0

, jejíž povrch

js antireflexní upraven. VzorBk Je do místa měření dopravován fluidním systémem s průtokem 12 - 60 pl/min. a o rychlosti

6 á 3 t i c

v měřící kyvetě 6 m/s

Koncentrace buněk se mů-

že pohybovat od 100 0D0 do 20 000 000 /ml. Kvazielestický rozptyl světla Je detekován v
přímém směru (FSC, forward scatter, ukazatel relativní velikosti částice, rozsah 1 - 10°)
fotodiodou o spektrální citlivosti 300 - 1100 nm a v pravém dhlu (SSC, side scatter, úkaze
tel relativní strukturovanoeti nitra a povrchu částice) je snímán fotonásobičem

Fotoná-

eobiče slouží i к detekci emitovaného epektra, a to ve třech možnostech. FL1 v oblasti
530 nm (FITC), FL2 v obleati 585 nm (РЕ) в FL3 pro víca net 650 nm (0U0CHR0ME). Sběr dat

-

jo možno provádě t v rozsahu
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] П24 knnálů (FACSCAN RESEARCH SOFTWARE) nebo 256 kanálů

(CON-

SORT JO SOFTWARE, mód pro automatický podavač vzorků (AUTOMATE SOFTWARE), a to v lineární
1 logaritmické alternative v libovolné' kombinaci. Kompenzace měření
rovněž pro všechny kombinace

fluorescence je možno

fluorescencí. Přístroj je řízen výpočetní jednotkou

Packard MP 9П00 Series, mooei. 310 s 1 Mbyte RAM, a mikroprocesorem

Hewlett

16/32-bit Motorola. Pa-

měťovým médiem Je 20 Mbyte hard disc, HP model 9133H (zde je možnost značného

rozšíření

kapacity a Je třeba upozornit, Že kapacita 20 Mbyte je nepostačující) nebo 3,5 palcové diskety.

Tiskový výstup zprostředkovává

barevný Ink-Jet printer HPmodel

2225Л s frekvenci

150 znaků za vteřinu. Základním schematom práce je a ) sběr dat ajejich

pozdější

analýza

ad b). 5oftwarové vybavení umožňuje značnou pestrost práce a skýtá výhodu řady pohledů na
analyzovaný materiál, což může být někdy úskalím při volbě ideálního analyzačního

progra-

mu a Jeho variant. Automatický sběr dat zprostředkovává podavač vzorků z 96 komůrkových
destiček

(Falcon) AUTOMATE, řízený vlastním programem

(bf.z možnosti procesu getting),

Jenž

Je najnáročnejší na udržení v provozu.
Využití průtokové cytometric v hematolonické laboratoři lze zhruba rozdělit dle našich zkušuiKir.iH lí do dvou

oblastí:

a ) héžnň rutina (monitorování
vrchových

základních

imunologických parametrů pomocí detekce po-

znekň krevních buněk, stanovení retikulocytů

thiazolová

(speciální software a'reagencie -

oranž);

b ) speciální a složitější metodiky

(typování hemoblestóz, ONA analýza, sledování ak-

tivačních markerů, detekce minoritních erytrocytárních subpopulací, HLA typizace, analýzy destiček f další dle požadavků nejrůznějších výzkumných

programů).

Velmi dobré zkušenosti máme s prací se vzorky z plné krve, neboť zde postačuje к detekci Jednoho až dvou (tří) povrchových znaků leukocytů pouze 50-100

Jtl krve a odpadá

zdlouhavá зерагасе mononukleárů. Vzorky Je možno takto připravit v metodice přímé i nepřímé imunofluorescence

a Jenoriuché schema pro nepřímou

imunofluorescenci

Je následují-

cí: a ) inkubace s monoklonální protilátkou, b ) promytí roztokem PBS s BSA a azidem,
c ) inkubace s prasečí (či jinou - asi je,vhodnější kozí) protilátkou fluorescenčně

zna-

čenou, d ) lýza erytrocytů pufrovaným roztokem amoniaku (nebo Jinak),, e ) promytí a f) analýza vzorku. Vzorek takto připravený je třeba vzhledem к možnosti nespecifických

vazeb

(Fc Г6С6РLU ry) hodnotit opatrněji, ale tyto nespecifity je, možno dobře odlišit, či jim
i předejít

vysycováním.

V současná době je na povrchu lidských leukotíytů detekovatelná velká řada povrchových- znaků. Jejich přehled uvádí Hořejší a Bažil (19BB), Jejichž terminologie

používáme

k vyznačení významu v jednotlivých oborech či funkcích (A - aktiveční marker, H - hematologie,

I - imunologie, 0 - onkologie). Jedná se samozřejmě o pohled zjednodušený в vel-

mi diakutovatelný:

;

Antigény Y

buněk

CD1 (H,0) •

CD2 (H,l)

CD3 (H.I)

CD* (H,I)

C05 (I,H,0)

C06 (H)

CD7 (I)

CDB

CD27 (I)

C02B

Thy-1

Tal (A)

ТрЮЗ

(A)

TL1SA

НИ*

0PP1V

(H)

044 (0)

BP37 (0)

TAILA

ÍH,0)

L35 (A)

L36 (A)

Unnm.(I,A,H)

MLR3 ( A )

H2 (0)

HML-1

Tp45

TCB

VIPR

(I)
(H,I)

(0)

Tp90
IVF7

Ш

(I)
(A)

(0)

2H1 (I)

-
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Antigény B buněk
slgM (H,0)

slgO (H.,0)

LCkappa (H,0)

CD19 (H,I)

CD20 (H,0)

C021 (H,I)

C022 (H,I)

C023 (I,A)

CD24 (H,I)

CD37 (H)

C039

C0w40 (0)

Blast-l (A)

PC-1 (H)

PCA-1 (H)

AB-1 (A)

BBl (0)

BB2 (0)

B5 (A)

ĽCbmbda (H,

BL2

BL3

BLCA (0)

KBél

Bac-1(A)

B7.2 (A)

MN-1

gp 54

p 80 (0)

7F7

41.H16 (0)

gp 70 (0)
BCGFr

IgM-bp (0,A)

cCĽLA (H,0)

0KB7 (H)

alfaHcl

alfa HC2 (H)

^

HC2 (A)

Antigény asociované з NK buňkami
1 (Leu7)
NK-9

(H,I)

rJKH-1 (Leu 19) (H,I)

KC-1

NKH-2

Antigény myeloidních buněk •
CDU

(H,I)

CD16

CD13(0)

CD14 (H,I)

C015 (H,I)

CD31 (H)

CDw32 (H,0)

CD33 (0,H)

C034 (0,H)

CD36 (H)

0KM5

0KM6 (H)

IgEr (I,H)

MHAFcr (I .H)

GM-CSFr (0)

CSF-lr

Mo4e (A)

Mo4 (H)

Mo5 (0)

Mo6

MoU26 (H)

MY 2 6

MY 901 (H,0)

MY906 (H,0)

M206

Macl20 (I ,H)

MAC3B7

SG133 (0)

SG185

MAXI

MAX3

Al-3 (A)

LP3

LP5

LP7

UC45

YB5-.B8 (0)

GFA-2

Bsp-1 (H)

AML-NHL30.5

1-15

s proteinase

25F9
CEA x ag. — -

27E10

"24ag"

. 12B1
6103

LOLr

Molekuly se Širokou expresi
HLA-class I: ABC (H)
CD9

(H,0)

HLA-class II: DR.DP.DQ (H,I)
COlla/CDlB (I ,H)

ICAM-1

LFA.-J

CD25 (A)

p75 (A)

Ctlw29 (I)

СГ.50 (H,0)

CD35 (I)

СПЗП (II)

cno

T305 (A)

CDw4; (H)

CD45 (H,I)

Leu8

HuMRC OX-2

HuLym3

C045R

í

CD10 (0,H)

(I)

CIPanHU

Act-1

Ea2 (A)

ЕаЗ (A)

(A)

P-gp

EA-l(A)

Eal (A)

МО

SN6 (H)

A-3A4

L24

L25

B.3.C 5.

44E3

44HÉ (H)

44H7

44G4 (H)

44H9 (H)

53 6

BRIC110

LHr

IL-lr (A,I,H)

(H)

Tr r. (A,H,I , 0 )
VLA1 (A)
4F2 (A)
VLA4
Clq r

Cl)

Unnm./LAK/

IFN-gama.r .(A ,H,I)
GH.r

In.г.

VLA2 (А)

VLA5

gpllb

OAF (I)

HRF

Unnm (Uy)

UCHL-1

(н)

VLA3
gpllla (Hj
MCP
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Pestrost výsledků průtokové íluoreecenCní cytometric často boří zavedená schemata
pohledů na analyzovaný problém. PřináSí totiž mnohdy nový náhled, čl ozřejmění ze zcela
Jiného, nečekaného úhlu. Mnohdy zatím nelze činit diagnostické závery a výsledek Je "pou
ze" významným datem čekajícím na pozdější ozřejmění a vysvětlení. Vzhledem к přesnosti a
reprodukovatelnosti metodik průtokové cytometric vfiak není třeba se obávat překvapivých
a nečekaných výsledků, ale nutno ее pokouiet logicky Je vysvětlovat.
Vzhledem ke značná Slřl problematiky průtokové cytome.trie toý bylo třeba tento i- u
nás se rozšiřující obor vyčlenit pro vlastni jednáni. V souCaené době (březen 1989) Vzni
ká y rámci metodicko-etandardlzační komise Československé společnosti Imunologické při
ČSAV subkomise průtokové cytometric (MUDr. Petr Hauener, CSc., RNDR. Stanislav Vaněk),
která bude mít snahu především o neformální výměnu

zkušeností.

ь
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PROGNOSTICKÝ VÝZNAM
EXPRESIE IZOANTIGĚNQV KRVNÝCH SKUPÍN
V KARCINĎMOCH GASTROINTESTINALNEHO TRAKTU
A.Bayer, 3.Pacoláková,
Oddelenie patológie NsP, Prešov

Expresiu izoantigénov krvných skupín (IAGKS) sme zisťovali v nádoroch získaných re~sekciou alebo endoekopickou biopsiou, fixovaných vo formalíne a zaliatych do parafínu
štandardnou technikou. Parafínové rezy boli p o u ž i t á p r e histologické vyäetrenie e imunohistochemické reakcie. Pre stanovenie IAGKS A a B bola použitá nepriama

imunofluoresoenč-

ná reakcia š diagnostickým sérom pre krvnú skupinu A a B (SEVAC Prahe) a s antisérom proti ľudskému gamaglobulínu, značkovaným FITC (SwAHu/FITC, SEVAC-Praha); pre stanovenie H
izoantigénu priama reakcia s použitím lektínu Ulex europeus metodikou

avidín-biotin-pe-

roxidáza (včake láskavosti MUDr.M.Kolárovi z Katedry patológie UP, Olomouc)j pre stanovenie Le a Izoantigénu reakcia' g anti-Le 8 antisérom/Orthodiagnostic System Inc./ značkovaným koloidným zlatom.
V prvej fáze pozorovania sme vyšetrili 10 nádorov žalúdka a 27 nádorov hrubého čreva, z. toho 12 rekta. Pri porovnaní zistenej expresie IAGKS s klinickým priebehom v dobe1 roku po, odobratí vzorky .sa prejavil výrazný vzťah expresle k prežívaniu pacientov:
úmrtnosť pacientov s nádormi bez expresie. IAGKS bola 42-percentná, a s postupne vyššími
stupňami expresie (označenými 1 až 4) bola: 1 - 54 X, 2 - 33 X, 3 - 20 X, 4 - 1 4 X .

Prie-

mer expresie u prežívajúcich pacientov bol 1,86, u zomretých 1,0.
V druhej fáze práce sme skúmali vzťah expresie IAGKS k päťročnému prežívaniu. Bolo
vyšetrených 13 nádorov žalúdke a 34 nádorov hrubého čreva, z toho 25 nádorov rekta

Uká-

zalo sa, že tento vzťah sa v pomere k prvej skupine výrazne zmenil- úmrtnosť pacientov
s nádormi bez expresie IAGKS bola v priebehu 5 rokov po zákroku 41-percentná, so stupňom expresie 1 a 2 - 66 X e so stupňom 3 - 100 X

Priemer expresie IAGKS u pacientov s

5-ročným prežitím bol 0,44, u zomrelých v tomto období - 1,033.
Výsledky pozorovania ukazujú, že úroveň expresie IAGKS v karcinómoch žalúoke a
hrubého čreva stanovená nami použitou metodikou môže mať prognostický význam v rámci
krátkeho časového obdobia (do 1 roku), ale nie pre odhad päťročného prežívania.

-
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MOŽNOSTI VYUŽITIA PROTILÁTOK
PROTI AKTÍNU A MYOZÍNU
PRI DIAGNOSTIKE NIEKTORÝCH NÁDOROV
P.Babál, B.OndruS, M.Zavlačlč, E.Surmfková, M.Ružičková,
Ústav patológie .LFUK, Bratislava
Presná diagnostika niektorých nádorov mäkkých tkanív naráža často na ťažkosti, o čom
svedčia aj viaceré neurčito uzavreté prípady. Jednu takúto skupinu tvoria nádory zo svaloviny, pri ktorých, keď sa nepodarí dokázať priečne pruhovanie napr. Malloryho'fosfowolfrámovým hematoxylínom, diagnóza rabdomyosarkómu nie Je bezpečná a stanoví sa len na základe
tvaru nádorových buniek. V našej práci sme sa pokúsili zhodnotiť možnosti prínosu imunohis
tologického vyfietronla s protilátkami proti aktínu a myozínu k spresneniu diagnostiky svalových nádorov. Protilátky sme pripravili imunizáciou králikov aktínonv a myoz'ínom extrahovaným zo svaloviny ludského uteru. Získané sérum bolo testované precipitačnou

imunodifú-

ziou a vysýtené humánnym sérom a solubilhýml súčasťami ludskej chrupavky. V kontrolnom materiáli rôznych humánnych tkanív protilátky proti aktínu dávali pozitívnu reakciu s hladkou svalovinou, s

výnimkou svaloviny cievnych stien, iSlo teda o protilátky proti aktínu

svaloviny 1 viscérálnych orgénov. Protilátky proti myozínu dávali pozitivitu v hladkých aj
priečne pruhovaných svaloch Iudí*ako aj niektorých zvierat (myä, morča, potkan). Retrospek
tívne sme vyšetrili'12 bioptických prípadov, z -ktorých 6 demonštrujeme v predkladanej práci. Parafínové rezy sme pred lmunohistochemickým spracovaním natravovali

trypsínom.

1. prípad bol nádor hrudníkovej steny, 5 rokov po traume. Bioptická diagnóza bola
leiomyosarkóm; nekroptlcká rabdomyosarkóm. Imunohlstologicky bol pozitívny aktín aj myozín
a prípad bol uzavretý ako leiomyosarkóm. 2. Biopticky diagnostikovaný rabd.omyosarkóm chrbtového svalstva. Imunohistologické negativita aktínu a pozitivita myozínu vo velkých bunkách potvrdila c^iagnózu. 5. Klinicky s.uponovený neurořibróm. Pozitivita aktínu aj myozínu
vledla-k diagnóze lelomyosarkómu. 4.. Nádor epifaryngu diagnostikovaný .na inom pracovisku
•ко chordám. U náo bola stanovená diagnóza rybdomynsarkómu, ktorú potvrdil aj imunohistologický nález pozitivity myozínu a negativity hladkosvalového aktínu. 5. .Problematický
prípad bol tumor predkolenia, v-ktorom na základe histomorfológ&e bol stanovený

alveolár-

ny .rabdomyosarkóm. Imunohistológla ukázala pozitivitu ako aktínu,' tak aj myozínu. 6. Nádor brušnej steny pri klinicky diagnostlkovanom sarkome uteru. Biopticky bol na základe
morfológie stanovený randomyosarkóm. Imunohistochemicky bol v nádorových bunkách dokázaný
a j aktín,. aj myozín.

-

.

Vo väčšine prípadov imunohistologické nálezy zodpovedali histologickým

diagnózam.

Co sa týka 6'..'demonštrovaného prípadu, ktorý bol na západoslovenskom krajskom seminári
uzavretý.ako rabdomyosarkóm s ?,. nádor sa na základe pozitivity myozínu a hladkosvalového
aktínu.preklasifikoval na leiomyosarkóm, najpravdepodobnejšie vychádzejúci z uteru. 5. pri
pad - tumor predkolenia - b o ľ podia histologického obrazu dosť presvedčivo rabdomyosarkóm,
a to alyeolárny rebdómyosarkóm. Pozitívna reakcia buniek s protilátkami proti hladkosvalovému.aktínu v cytoplaznie by sa dala-snát! vysvetliť tým.'ža patologický, aktín produkovaný
nádorovými bunkami skrížená reagoval s našimi protilátkaTi alebo Slo o leiomyosarkóm so
zvláštnym netypickým histologickým obrazom.

)

Záverom treba konštatovať, že polyklonálne protilátky proti aktínu a myozínu môžu
byť užitočnú pri spresnení diagnostiky niektorých nádorov, osobitne v prípadoch, keä nie
aú k- dispozícii monoklonálne protlláťfcy proti lntermedlárnym

filamentám
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IMUNOHISTOCHEMICKA
NÁPOJOV

ANALÝZA

PEČENE

3.Porubský, M.ľeviečič, t.Oanihel,
Katedra petologickej anatómie LFUK, Bratislava
Presná diagnostike, resp. diferenciálna diagnostika primárnych a sekundárnych - metastatických

nádorov

petene Je niekedy velmi ťažká. Ide najrnH o dlferenciálnu

medzi hepetocelulárnym (pochádzajúcim z hepatocytov) a chalangiocelulárnym

diagnostiku

(pochádzajúcim

z opltolu žlčových ciest) karcinómom. V nasej práci sme sa pokúsili o spresnenie diferenclálnej diagnostiky imunohistologlckým vySetrením pomocou monoklonálnych protilátok proti niektorým cytoskeletálnym súčastiam. Ide o rozsiahlu skupinu intermediárnych

fllamen-

tov, ktoré sd v prevažnej miere tkanivovo-äpecifické. Rozdeľujú sa na päť základných typov. V predkladanej práci sme sa zaoberali identifikáciou 8 dOkazom prvých dvoch

typov.in-

termediárnych filamentov. - cytokeraíínov a vimentínu. K dispozícii sme mail monoklonálne
protilátky proti cytokeratlnom č. B, IB a 19 vyrobené vo VÚKEO Brno a proti vimentínu vyrobené v ÚMG Praha. Používali sme techniku nepriamej*imunofluoroscencie

na zmrazených re-

zoch.
Protilátky proti cytokeratínu č. 8 a 18 dávali pozitivitu v hepatocytoch a v epiteH

žlčových ciest, protilátka proti cytokerstínu č. 19 dáva.la pozitivitu iba v epiteli

žlčových ciest. Ostatná bunkové zložky pečene nedávali pozitivitu na pri'Jomnosť Cytokera.tfnov. Protilátka proti vimentínu dávala pozitivitu v endotelových a Kupfferových bunkách,
ostatné bunkové zložky boli negatívne.
Pri analýze prin.árnych nádorov pečene sme vychádzali z poznatkov získaných pri sledovaní jednotlivých typov intermediárnych vlákien v normálnej pečeni, resp. v sxtrahepatálnych žlčových cestách. Na základe-týchto poznatkov možno povedať, Že monoklonálne protilátky proti-jednotlivým cytokeratínom nám podobne.ako v normálnej.pečeni, tak aj u oboch
druhov primárnych nádorov pečene identifikujú nádorové bunky, ktoré sú hepatocelulárneho
pflvodu (cytokeratín 8 a 18) a nádorové bunky, ktoré sú z epitelu žlčových ciest (cytokeretín 8, 18 a 19). Pri sledovaní nádorových buniek rozličných ložísk, ale aj v rámci jedrídho ložiska, sme zistili výrazný rozdiel v expresi! a reaktivite intermediárnych

filamen-

tov. Ich rozmiestnenie bolo značne nepravidelné, niektoré skupiny nádorových buniek vykazovali značnú pozitivitu, na iných miestach boli väakjj,prítomné aj nádorové bunky bez
expresie cytokeratínov.

.'

.

. •

Záverom naSej práce možno konätatoval, že pri použití monoklonálnych protilátok proti cytokeratínom 8, 18 a 19 možno dlfarenciálne diagnosticky'odlíSif hepatocelulárny
cinom a karcinóm, ktorého pĎvod je z buniek žlčových kanálikov.

kar-
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' KONFRONTÁCIA CYTOLOGICKÝCH NÁLEZOV
ZO SPÚTA SEKCIOU
M. Istenesová, š.LoSonský, R.Zattovifi, t.Mészarošová, M.Kytková,
Oddelenie patologie NsP II. OÚNZ, Nové Zámky
Vývoj nádorovej choroby dých&cích ciest, najmä priedušnice, priedušiek a pTúc vykazuje prudko progresívny trend. Vo vzťahu k ostatným lokalizáciám zhubných nádorov sa nádorová ochorenie dýchacieho systámu u mužov dostalo na prvé miesto v ČSSR. Treba zdôrazniť,, že zhubné nádory pľúc u mužov ad od roku 1970 v ČSSR najfiastejäím .ochorením zo všetkých lokalizácií zhubných nádorov (na Slovensku to bolo 22,8 X).
Podľa epidemiologickej štúdie Hudákovej (Hudáková et al., 1986) bol okres Nové Zámky
v priemernej incidenci! zhubných nádorov dýchacích ciest u mužov za roky 1964-83 na 17.
mieste na Slovensku s hodnotou 60.0, avSak za obdobie 1979-1983 na 5. mieste s hodnotou
97-. 0.
Za obdobie 1978-86, resp. 1987-88 sme v naíom sekčnom materiáli registrovali
márnych nádWroAř dýchycleho ústrojenstve (tab.č. 1), z-toho 235

mužo

262,pri-

a 22 u žien. Po-

mer mužl-ženy približne zodpovedá celoslovenským hodnotám. Priemerný vek mužov bol.62,0,
žien 68,5 rokov.'

Tab.í. 1: Prehľad ochorení na zhubný nádor pľúc zachytených
v sekCnom a bioptickom materiáli odd. patológie
OÚNZ Nové Zámky za roky 1978-87-B8

Rok
1978
79
80

PoCet
tumorov
pľúc
6

Diagnostikovaná
klinicky

cyto

histo

Dg.over
sekciou

4

13 .

11

1
1

•

10

Nepitvané •
3

4

81

IB

IB

16

82

22

20

15

5

.83

23

18

84

46

85

27

86

30

za 9r.

J

2
.

2

11

7

39

3

1

23

16

7

21

1

2

12

9

6

22

3

5

16

6

8

' 11

' 107

49

33

23

18

4

15

4(3)

4

9

41

15

88(1 7 X )

23

6

257

1

2

157

Celkom

2

4

1

45

1987

2

1 •

5

1

prv.dg.
sekciou

221

30'

3(4)

15

145

71

5

41

Sledované obdobie sme rozdelili na roky 1978-86 a 1987-88. Odvtedy pracuje na na Som
oddelení cytodiagnostlcké laboratórium, ktorého ťažiskom práce sú materiály z oddelenia
TaRCH
/n uhdnlilo 19711-86 nn vyskytlo 190 primárnych zhubných nádniov pl*úu, Klinicky bolo
diagnostikovaných

157 (potvrdené v 10 prípadoch cytodiagnosticky, v 11 prípadoch

gický), 107 bolo overených sekciou, 50 nepitvaných

histolo-

V 33 prípadoch bola diagnóza primárne

-

76

-

určené sekciou.
V roku 19B7 го 41 klinicky su9pektných diagnóz bolo 15 potvrdených cytodiagnostlcky,
3 histologický, 23 overených sekciou. V 4 prípadoch bola diagnóze primárne stanovená pri
sekcii.
Za uplynulé obodoble v roku 198B z 23 klinicky suspektných diagnóz bolo 6 potvrdených
cytodiagnostlcky

(v 3 prípadoch histologický na inom pracovisku), 15 overených sekciou,

v 4 prípadoch bola diagnóza stanovená primárne pri sekcii.
Na dokreslenie treba uviesť počet cytodiagnostlckých vyšetrení spút, pleurálneho výpotku u klinických diagnóz neoplazma pulmonum a ich výťažnosť vzhľadom k počtu vykonaných !
Vyšetrení:
- v roku 19B7: 1161 (z toho 41 pozitívnych, 251 susoektných, v 301 prípadoch bol dodaný nereprezentatívny materiál), ako i vzhľadom k počtu 45 ochorení na ZNP, (klinicky
suspektných, resp. overených), z ktorých bolo 15 overených sekciou, čo Je 33 X z celého
počtu diagnostikovaných za života;
- v roku 1988: 972 vyôetrení (z toho 44 pozitívnych, 124 suspektných, v, 293 prípe-

I.

doch bol dodaný nereprezentatívny materiál), ako i vzhľadom k počtu 22 ochorení na ZNP,
z ktorých bolo 15 overených sekciou, Co je 68 X z celkového počtu diagnostikovaných za
života.
Histologická typizácia ZNP za celé sledované obdobie v abeplútnych Číslach a v percentách výskytu v porovnaní s bloptickým vyšetrením resekátov pľúc uvádzaných Tsubolm
(Tsubol 1970) je vyčíslená v tabuľke č. 2.

Tab.č. 2: Histologická typizácia ZNP za posledné obdobie (1978-87-08) v porovnaní s údajom'
Tsuboi (1970) zo súboru 100 resekovaných Ca pľúc

Spol.
Typ

Tsuboi (1970)

1988

X

X

X

Abs.hod. X

Plochobunkový Ca

70

36,b

54

36

16'

40

12.

37

37

Adenokarcinóm

45

23,7

33

22

12

30

7

31,8

39

39

Nediferencov. Ca

6в

35,8

60

38

11

27,5

3

13,6

12 .

12

7

3,7

6

4

1

2,5

12

12

Iné*

x

1987

1978 -86
X

P r e možnosť porovnania s citovanou prácou sme v skupine zhrnuli iné prípady u nás evidované ako ksrcir;aid в veíkobunkový Ca

V tabuľke č. 3 uvádzamŕ histologickú.typizáciu ZNP z nášho sekčného materiálu v porovnaní s predchádzajúcou cyto- гезр. histologickou diagnózou v roku 19B7 a uplynulé obdobie reku 1988.

Tab.č. 3: Histologická typizácia ZNP zo sekčného materiálu, v porovnaní s predchádzajúcou
cyto resp^histologickou diagnózou za raky 1987 a 1988 (do 17.X )

Diagnóza
Počet
dq ZNP
1987 - 1 9 8 8

cyto
1987

histo

1988

"Epidetmoldný Ca

16

12

4

5

Halobunkový Ca

11

3

3

1

Adenokarcinóm

12

7

5

Veľkobunkový Ca

1

19B7
2

1988

overená
sekciou
1987
8

1988
5

4
10
1

v - *»

primárne
sekciou

1

1987

19BB

2

7

1

2
6

r
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Záver
Hudáková et al. (1986) v u2 citovanej epidemiologickej Štúdii uvádza priemerný čas
stanovenia diagnózy 2,3 - 2,5 mesiaca, v III. a IV. klinickom Stádiu ochorenia 2,2 - 2,7
mesiaca,

v II. Stádiu 2,1 - 2,8 mesiace, pričom'46 X prípadov Je v III. klinickom štádiu,

23,2 X v II. štádiu. Podobné udáva i Strolka (1986) pri karcinómoch hrtana, pričom je 41
X diagnostikovaných v III.', 19 X v IV. Stádiu choroby.
V našom materiáli z roku 1987 uplynulo 2,5 mesiaca od cytologickej diagnózy po úmrtie,
z čoho je zrejmá,, že diagnóza bola stanovená v pokročilom štádiu ochorenia, v roku 1988 to
bolo 5,2 mesiaca.

'

Tento názor potvrdzujú i

výsledky Malíka (Malík et al.) 1986) v

Na základe výskumu rizikovej skupiny mu2ov -

Í B j č i a r o v

Dunajskej Strede.

dospeli k záveru, že cytodiagnosti-

ka nie je vhodná ako vyhladávacla metóda pre ZNP-, a to pre jej vysokú prácnosť a malú výťažnosť. Tsuboi (1970) uvádza 30-35 X výťažnosť pri prvom vyšetrení, 50-60 % po tretom,
resp. 85 4 X po piatich vyšetreniach. Táto hodnota u'rôznych autorov rôzne kolíše (tab.
č. 4).,
Z hľadiska stanovenie diagnózy zo spúta je podstatná

Tab.č. 4:

i lokalizácia

tumoru. Pri

lokalizácii tumoru v hile je to 75 X, na
Percentuálny výskyt pozitívnych výsledkov
z opakovaného spúta podľa autorov (Tsuboi 1970)

periférii 32,7 X. Možno teda povedať, ž e
včasná diagnóza karcinomu pľúc, keď sa opakujú vyšetrenia spút, je reálna pri lokali-

Farbsr

Yama-

Teka-

naka

hashi

1. krát

zácii tumoru v híle, avšak pri lokalizácii
periférnej nie je vyšetrenie spúta adekvát-

X

41 X

50 X

45

2. klát

63 X

60 X

66 X

.3. krát

92 X

76,5 X

83 X

nou metódou (Tsuboi 1970).
Na spresnenie je vhodné uviesť diagnostickú výťažnosť cielených vyšetrení uvádzaných Bllickým (Bilický et al. 1986):
67,4 X kefkovou endobrochiálnou biopsiou

a cielenou bronchoskoplou, BI,2 X bronchoskopiou riedenou skiaskopickou

kontrolou.

Vyšetrenie spúta možno teda považovať za "náhodné" s v našich podmienkach bez bronchoskopie má skôr význam v- diferenclálnej diagnostike pľúcnych ochorení.
Literatúra:
1. Bilický, J. et al.: Metódy včasnej diagnostiky pľúcnych útvarov so zreteľom na
pľúcnu rekovinu. Aktuality z klinickej onkológie 12. VÚKO - Blava 1986, 60-63.
2. Hudáková, G. et al.: Epidemiologický vývoj nádorovej choroby dýchacích ciest v rokoch 1955-19ПЗ. Aktuality z klinickej onkológie 11. VÚKO - Blava 19B6, 3-13.
3. Malík, V. et al.i Včasná dlaonoetlka bronchogénneho karcinomu , Aktuality z klinickej onkológie 12. VÚKO-Blava 1986, 63-66.
4. Tsuboi, E.: Atlas oí transbronchial biopsy. Igaku Shoin Ltd. Tokyo 1970, 16-20.

VÝZNAM CYTOLÚGIE
VO VNÚTORNOM

LEKÁRSTVE

I Lazúr,
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Koälce,
poliklinické vnútorné oddelenie
Cytologie má už prakticky storočnú históriu. Renesanciu začína však prežívať až v posledných dvoch desaťročiach. V r. 19B2 sa podarilo Ehrlichpvi fixovat a ofarbiť krvné ná-

- 78 téry. V r. 1900

a 1901 Videl a Ravaux prví použili túto metódu na fixovanie a ofarbenie

náterov z pohrudnlcových a brušných
Zlepšenie výsledkov

výpotkov.

liečby nádorových chorčb si nevyhnutne vyžaduje včasnú a vysoko-

efektívnu diagnostiku, dostupnú na čo najširäie využitie. Jednou rtakých Je cytológia, pomáhajúca nielen zistiť rakovinu a predrakovinová stavy, ale aj odlíšiť nezhubná nádory od
iných nenádorových procesov

(2).
C h o r í

m e t o d i k a

• Nehematologickú cytológlu robíme od r. 1967. Vtedy sme započali, s vyšetreniami

výpot-

kov seróznych dutín, spúta, žalúdkovej a dvanástnlkovej šťavy. Postupní.» ami.- rozširovali
paletu vyšetrovaných orgánov a v ostatnom čase vyšetrujeme celú tráviacu trubicu, pankreas
pečeň, štítnu žľazu, slinné žľazy, rôzne kostné afekcie, kožné a podkožné nádorové útvary
a leukocytový koncentrát.

*

-

Výpotky seróznych blán, žalúdkovú a dvanástnlkovú
o't/min počas 15 minút

Šťavu centrlfugujemc pri cca

(pri vyšších otáčkach sa veľké, hlavne malígne bunky

П00

rozbijú).

Orgány a útvary dostupné punkcii pungujeme ihlou č. 20 a 20 ml striekačkou na jedno
použitie. Pri endoskoplckých vyšetreniach tráviacej trubice pomocou kartáčlka,
cez endoskop, urobíme stery z podozrivých m i e s t a takto získaný materiál

zavedeného

rozotrieme na

podložné sklíčka. Spútum rozotierame priamo na podloin-ё sklíčka. Nátery fixujeme

éter-al-

koholom len v prípade, že ich nemôžeme ofarbiť v deň odberu.
Cytologické nátery

farbíme bežnou Pappenhe-imovou nietódou, len v zriedkavých

doch Papanicolauom, Wrightom, farbením na nukleoly
pre hodnotenie vo fluorescenčnom

podľa Undritza alebo

prípa-

acridín-oranžom

mikroskope.

Podľa potreby používame aj oatívne farbenie metylénovou modrou, pričom náter môžeme
vyhodnotiť už za 3 min po ofarbení.
V rokoch 1967-1988 sme vySetrili vyše 6.000 cytologických náterov-od 3.624 chorých.
Niektorí chorí boli vyšetrovaní opakovane v rôznych časových intervaloch

(najviac

B-krát).

Od každého chorého sme urobili aspoň tri nátery, ale zväčša päť "i viac, z ktorých sme dva
ofarbili a ostatné použili na prípadné ôalšie
Tab.č. 1: Počet chorých vyšetrených
Gastrointestinálny
Výpotky
Štítna

seróznych

trakt

.

dutín

žľaza

cytologicky

Tab.č. 2: Počet chorých cytologicky
vyšetrených pre choroby GIT

2.569
351
286

Spútum

88

Koža a podkožné útvary

64

žľazy

236

Žalúdok

1.950
28

Hrubé črevo

260

Rektum

- 7

Spolu

Pažerák
Ovanástnik

256

Kosti

.Slinné

pracovanie.

3.624

86

Pečeň

5

Pankreas

A

Ako vyplýva z tabuľky č. 1, najviac bolo vyšetrených pacientov s rôznymi
GIT.

Prehľad cytologických vyšetrení

chorobami

týchto orgánov znázorňujeme v tab.č. 2.

Časť chorých mala súčasne- urobená aj histologické vyšetrenie. Takých chorých bolo
celkom 1 636
Tab č

3

Citlivosť cytologických a histologických vySetrení vidno v tab.č

Citlivosť cytologických a histologických

3.

>,

Opakovanými cyto- aj histologickými vyšetreniami

sa citli-

A
cytologická

histologická

B9,24 X

81,66 X

falošne negat

1,04 X

4,76 X

falošne pozit

0,30 X .

pozitívny

nález

spolu

vosť zvýšila až na 95,22 % (pri

93,88 X

opakovaných odberoch

materiálu).

Výsledky cytologických
šetrení pri chorobách GIT
kladáme \ tab č

4

vypred-

- 79 • Tab.č. 4:

R o z p r a v a
j

Malígne nádory

852

choroba žal. a dvanástnika

Vredová
Polypy

(žalúdka

hrubého

Zápaly

(žalúdka

čriev)

Normálny

čreva)

diagnostike sú široké. Cytologicky

86

79

Nehodnotlteľnó

86

mož-

no vygetrovat sekréty dutinových orgé-

316

nález

Spolu

Možnosti využitia cytulogie v

1.150

nov, výpbtky seróznych dutín, kĺbov pomocou tenkoihljvej aspiračnej punkcie,
stery z kartáčika ensdoskopu, možno

'2.569

biť perkutánnu aspiračnú cytológiu
torných orgánov a solídnych

rovnú-

útvarov

(pľúc, pečene, pankreatu, nadobličiek, štítnej žľazy), a to buč) naslepo, buä za pomoci

CT

alebo IISG, nrípadne aj pomocou lymfografie. Cytologicky možno vyhodnocovať i otlačkové
preparáty pri biopsii rôznych orgánov a útvarov alebo peroperačne, čo urýchli a spresní
diagnózu a tým aj rozsah

operácie.

I keď možno povedať, že popredná mieste zaujíma cytológia v diagnostike

zhuhných ná-

dorov - a to hlavne vo včasných štádiách choroby, nemožno podceňovať ani jej význam pri
diagnostike zápalových či iných lokálnych reakcií, ako napr. v dif. diagnostike

bronchiál-

nej astmy, polinózy, zápalov žlčn-íka a žlčových ciest," zápalov slinných žliaz, pažeráka,
žalúdka, čriev, vredovej choroby, žalúdka a dvanástnika
polypov

(najmä pri nehojacich sa vredoch),

GIT, ochorení štítnej žľazy, nadobličiek, kostí a klbov.

Výpotky seróznych

dutín

Približne do začiatku šesťdesiatych

rokov prevláda/f' tuberkulózne výpotky (10, 11).

V našom materiál! koncom šesťdesiatich rokov už však pozorujeme prevahu výpotkov z prav o s t r a n n e j srdcovej slabosti či vaskulárnej dekompenzácie pečeňovej cirhózy a metastáz
z rôznych orgánových

malignit.

Z 212 pohrudnicových výpotkov sme len štyrikrát zistili Ich pôvod z tbc. V osemdesiat ch rokoch výrazne ubúda i výpotkov

zo srdcovej slabosti a narastá počet výpotkov ma-

lígneho pôvodu (raz sme zistili i malígny mezotelióm
Za 134 ascitov

v a s k u l á r n e j dekompenzácie pečeňovej cirhózy
karcinóze peritonea

pleury).

2x išlo o špecifickú peritonitídu, najčastejšie holi však výpotky z
(56x),

zo srdcovej slabosti

(34 x) a pri

(44 x, - Krukkenbergov nádor, nádory pankreasu, pečene;

maternicové-

ho hrdla, vaječníkov, žalúdka, hrubého čreva). Aj tu sa v posledných rokoch zvyšuje počet
t

nádorových i príčin výpotkov,
Z piatich perikardiálnych výpotkov
boli

sme raz zistili uremickú perlkarditídu,

ostatné

infekčného pôvodu.
Spútum
Vyšetrenia spúta sme robili len sporadicky, jednorázovo, takže senzitivita

hľadávaní nádorov pľúc a bronchov bola nízka

vo vy-

(len 31 X), aj napriek tomu, že iní autori

ju mali vysokú (od 27,8.do 74,8 Л ) (1, 2, 10),

Sartuchina

(10) dokonca a i 100 %-nii

(pri súčasnom vyšetrení aj lsukocytového koncentrátu na malígne bunky). Evans (3) hodnotí senzltivltu šiestich cytologických centier v USA a Veľkej Británii pri
spúta, v ktorých senzitivita bola 50-'* * podle
Gastrolntestlnálny

ypu

п

^

vyšetreniech

о г и

trakt

Najpočetnejšiu skupinu vySetrených
sme

t

tvorili chorí s rôznymi ochoreniami

GIT

doskopických metód sme robili'abrazívnu

cytológiu alebo otlačkové preparáty pri

materiálu na histologické vyšetrenie. Súhlasíme s Hausemannom

pomohla

odhaliť nádorovú transformáciu i vtedy, keô endoskoplsta nepredpokladal takýto
Cytologicky

en-

odbere

(6), že endoskopia в cy-

tológia sú nerozlučne späté v diagnostickej praxi. Veď často práve cytológia

nóm,

Začali

s vyšetrovaním žalúdkovej šťavy, dvanástnikovej šťavy, postupne s rozširovaním

sa nám podarilo u 13 chorých zistiť ca in situ a u 17 chorých

zvrat

ulkuskarci-

- 80 Ako vyplýva z tBb.č. 3, senzitlvta

cytologických vySetrsní bola vyáSia než histolo-

gických, Co si vysvetTujeme odberom materiálu prj. abrazívnej cytologii z väčSej plochy
než pri odbere materiálu na histológiu. Cytologická senzitivita bola vždy vyššia, ak sme
mali k dispozícii viac cytologických náterov (3-5 i viac), čo potvrrir.

a j iní autori.

Napr. Graham a spol. (A) zo siedmich bioptických vzoriek zistil senzitivitu až 96-percentnii, pri siedmich cyto- aj histologických vzorkách bola až 100-percentná. Poukazuje ďalej
na to, že pri 17 X všetkých lézií, ktoré boli endoskopicky považovaná za benígne, sa týmito vyšetreniami dokázalo, že' iSlo o malignómy.
Senzitivita vyšetrení je rôzna. Záleží na skúsenostiach vyšetrujúceho, na odbere materiálu endoskopistom,

ne počte náterov, počte vyšetrení at8. Tab.č. 5 ukazuje prehľad

senzitivity cytologických vyšetrení pri chorobách GIT, ako ju zistili niektorí cytolÓQCvla.
Tab.č. 5: Senzitivita cytologických v y g e t r e n í
2alúdok

Pažerák
Autori

C

Viraldnll, 196B

70
90
95

Schmid, 1901
tírahnm, 19112*

H

(podľa : 4 ,5,8,9 Д З ) .

C

S
90
90
93

H

Hrubé črevo

S

C

88
97

Ronský, 1983

68,5

83

92

Guanrjhi, 1932

76,8

74,2

87,7

B9

83

Lazúr, 19П0

80,5

82

. 89

92

H

S

87

60

95

87

79

93

Poznámka: C-cytologicky, H-histclogicky, S-spolu.
Senzitivita udávaná v %.
Ako vyplýva z tab.č. 5 1 zo skúsenosti iných autorov, senzitivita vyšetrení sa výrazne zvyšuje pri súčasnom cytologickom i histologickom vyšetrení, na čo by sa nemalo zabúdať najmä pri nejasných alebo podozrivých endoskopických
Cy-fcol oijické vyšetrenia pankreesu a

vyšetreniach.

pečene sme nerobili systematicky. Weber (14) tvr-

dí, že pri perkutánnej aspiračnej cytologii pankreasu za pomoci USG alebo CT cytologická
diagnóza je 87-100-percentná a nevykazuje žiadne komplikácie. Noguchi á spol. (7) rozlišoval -podľa cytologického obrazu pečeňové karcinomy podľa' ich typov.
Štítna žľaz.i
Podľa literárnych údajov najpoužívanejšia je cytologická metóda pri diferenciálněj
diagnostike

chorôb štítnej žľazy. Oe to možno aj tým, že je to orgán najdostupnejší aspe-

xii, palpíicii a teda aj

tenkolhlovej punkcii. U naSich chorých sme cytologicky najčastej-

šie diagnostikovali zápaly, cysty, menej často zhubné nádory. Z nádorových postihnutí to
boli najčastejšie folikulárne karcinomy. Pri dvoch diagnostikovaných folikulárnych karcinómoch bol histologický záver Hashimotova

tyreoiditída.

Kosti
,• Najčastejšie sme vyšetrovali odtlačkové preparáty získané peroperačne. Aspiračnou cytolóqiou sa nám podarilo diagnostikovať 3x Handovu-SchUllerovu-Chrisíianovu

chorobu, raz

Gaucherovu chorobu a 2x eozinofilný , kostný granulom. Raz sa nám podarilo pri punkcii stav
ca z iných dflvadov zistiť MTS karcinomu prostaty, čo sa potvrdilo aj operačne
s
Koža a podkožné tkanivá
Aspiračnú cytológiu sme robili hlavne pri podozrení na malígne ochorenia primárne ako
aj sekundérne

U dvoch chorých

sme zistili SMeetov sy (raz predchádzal malígnemu myelómu

a raz AML-M4) a raz MTS Grawitzovho tumoru obličky do podkožia brucha
<> PríuSnlce
Trikrát sme zistili Sjägrenov sy, u ostatných to boli iné zápalové ochorenia príušníc

Tieto vyšetrenia sme robili len náhodne, keä sa cnorý dostal k nám na vyšetrenia z

-

81

-

iných dôvodov.
.

H o d n o t a

c y t o l o g i e

1. Je to jednoduchá, chorého nezaťažujúca vyšetrovacia metóda.
'2. Možno ju robiť ambulantne.
3. Ekonomicky Je výhodná (nevyžaduje hospitalizáciu, operaCný zákrok často spojený
s celkovým

znecitlivením).

4. Senzltivita vyšetrenia je" vysoká,~zVyäuJe~3a~ s počtom preparátov vyšetrených od
Jedného chorého.
5. Možnosť stanovenia diagnózy Je pri minimálnom množstve bioptickáho materiálu.
6. Možno ňou skúmať i numerický stav buniek vo vyšetrovanom materiáll.
7. Výsledok vyšetrenia mflže mat klinll; už do 1 hodiny od vyäetrenie - pri na^tívnom
farbení už za 10 minút.
.8. Oe výhodná pri peroperčenom vyšetrení v'rozhodovaní o rozsahu operačného odstránenia nádorom postihnutého orgánu.
9. Senzltivita vyšetrení stúpa so súčasným histologickým
10. Vyžaduje si

plne hodnotnú hlinickú

vyšetrením.

informáciu.

Z á v e r
Význam cytologie spočíva:
1. v diagnostike primárnych i metastatických nádorov;
2. v dlferenciálnej diagnostike nádorov so stanovením ich histologickej formy a
stupňa anaplázle; ,.f,

'

.3. v stanovení charakterů nenádorových procesov;
4. v kontrole efektívnosti lietby a rozpracovania efektívneho liečebného postupu;
5. vo využití metódy v profylaxii a pri včasnom zisťovaní nádorových chorôb
. 6. vo využití cytologických príznakov pre prognózu ochorenia;
7. v kontrole chorých za účelom ev. relapsu nádorovej choroby;
8. prínos cytologie Je v každom príprade aspoň v predbežnej diagnostickej orientácii,, ktorú možno pouSif k čiel Sej stratégii s postupu vyšetrovania.
Nevýhodou cytologie je, že ekdma charakter izolovaných buniek bez mlvlelonti я
ostatným tkanivom, čo neumožňuje vždy stanoviť hietologický typ nádoru.
Poznámka: Histologické vySetrenia robili pracovníci Ústavu patológie IF UPJŠ, abrazívnu cytológiu GIT, doc.Dr.Hildebrand, CSc., Or.Remeňár a Dr.Gregorová, pracovníci I.
a IV, int. kliniky, ktorým za spoluprácu áakujem.
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KySELINA SIALOVÁ A TYROSINASA
U MALIGNÍHO MELANOMU
A.Buděšínská, B.Matouš, E.Bubbnová, M.Koštířová,
F.Vosmík, I.Krajsová,

Z.Schwippelová,

J.Bauer,

II. ústav lékařské chemie a biochemie, II. kožní klinika,
Onkologická klinika, Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy v Praze ,
*

Vzhledem k tomu, že tyrosinase (E.С.1.14.18.1) je klíčovým enzymem metabolického
směru melanngenese, je logické předpokládat, že její aktivite byjmohla

být и maligního

melanomu zvýšená. Tyrosinasa je glykoproteih obsahující měď a má dvě aktivity, resp.
funkce. Tyrosinasa je v pigmentových buňkách zut, ovědná za hydroxylaci L-tyrosinu (!.-phydroxyfenyl-alanin) na DOPA (L-3,' 4-dihydroxyfenylalanin), t.j. tyrosinasová

aktivita,

a za oxidaci DOPA na dopachinon, t.j. dopaoxldasová aktivita (2,3). P.růkaz tyrosinosy a
její zvýšené aktivity je specifický pro přítomnost pigmentových buněk a tedy tím i pro
maligní, melanom.

.

,

.

Zvýčená koncentrace kyseliny 3Íalové v séru, pocházející z glykoproteinů
membrán, je dlouho známým nespecifickým markereni množství nádorové hmoty

buněčných

(1,3,4):

V naší práci jsme se soustředili na sledování dopaoxidasové aktivity tyrosinasy a ...
koncentrace kyseliny cialové v seru и nemocných.maligním melanomém před chirurgickým odstraněním.primárního nádoru. Dále jsme sledovali .vztah uvedených maikerO ke klinickému,
typu maligního melánomu a jeho histologické klasifikaci "podle Breslowa o C l a r k a

Dopa- "

oxidasovou aktivitu tyrosinasy jsme stanovovali pomocí fotometrické assaye popsané Vachtenheimem a spol

(5)

metody podle Warzena

Kyselinu slalfivou v seru jsme stenovovali pomocí tiobarbiturové
(6).

Tab č

1- Průměrné hodnoty dopaoxidasové'aktivity

tyrosinasy

a kyseliny sialové v зеги zdravých Jedinců
—.....

S D.

X+2S.D

n

X'

aktivita dopaoxidasy
X aktivity

40

72,5

15,5

103,5

kyselina slalová
jimol/ml

40

1,3

0,4

2,1

- 83 Jak vyplývá z našich

Tab.С. 2: Frekvence průkazu zvýšené dopaoxidasové

výsledků, které Jsou sumari-

aktivity tyroslnasy v závislosti na
klasifikaci primárního nádoru podle Breslowa

zovány v tabulkách č. 1 - 8,
Jsme nalezli závislosti mezi dopaoxidasovou

Breslow

n

Dopaoxldasová aktivita
> 103,5 X

aktivitou

tyroslnasy & klinickými typy maligního melanomu a je-

<Í0,75
0,76 - 1,5
1,6

23

- 3,0

> 3,0
СО 1 kom

9 (39,1 X)

20

11 (55 X)

2D

7 (35 X)

11

5 (45,5 X)

74

ho histologickou

klasifika-

cí, stejně tak jako v případě průkazu zvýšené koncentra
ce kyseliny sialové v séru.

32 (43,V X)

Tyto nálezy potvrzují riaňo
dřívější přndntnvy o rů/nrt
metabolická aktivitu u Jed-

Tab.č. 3: Frekvence průkazu zvýšené dopaoxidasové

aktivity

tyroslnasy v závislosti na klasifikaci primárního nádoru

notlivých typů maligního melanomu, nebo přímo o .různých
. metaholických typoch malig-

podle Clarka

ního mnlmiomu. Při sledová-'
n

Clark

•opaoxidssová

aktivita

2

II.

33

16 (48,5 X)

31
ч

9 (29 X)

IV.
celkem

všech sledovaných

1 (50 X)

III.

aktivity

jsme nalezli při hodnocení

>103,5 X
. I.

ní dopaoxidasové

paramet-

rů přibližně stejné procento pozitivních výsledků. Positivita výsledků se zvyšo-

6 (66,6 X)

75

vala se zvyšujícím se rizi-

32 (42,й %)•

kem, to znamená se zvyšující se hloubkou invase tumoru (hodmoceno podlo Breslo-

lali.č. 4: Frekvence průkazu zvýšené dopaoxidnsové aktivity
tyroslnasy v závislosti na stupni plgmentace primárního nádoru

wa a Clarka). U kyseliny
sialové byla frekvence výskytu zvýšených koncentra-

Stupeň pigmentace

0

Dopaoxldasová aktivita
' >

103,5 X .

vysoký

25

10 (40 X)

střední

20

10 (50 X)

nízký

16

.. celkem

-•,61. -

7 (43,7 X)
27 (44,3 X)

cí v závislosti na hloubce
invase tumoru poněkud nižší. Tento náš nález podporuje naši domněnku o tom,
že, v případě maligního melanomu je sledování spéci- .
ílckých monitorů citlivějším ukazatelem. Při hodno
cení dopaoxidasové aktivity

Tab.č. 5: Frekvence průkazu- zvýšené dopaoxidasové aktivity
tyrosinasý u Jednotlivých klinických typů maligního melanomu

tyroslnasy. jsme vycházel i
z předpokladu, že sera zdravých Jedinců nevykazují žád-

Klinický typ

n

LMM

3

S5M

36

NM

13

SNLMM
SNSSM

Dopaoxldasová

aktivita.

nou dopaoxidasovou

aktivitu,

> 103,5 X

a tak horní hranice fyziolo-

1 (33 X)

gických hodnot odpovídá auto-

10 (27,8 X)

oxldncl 00РЛ - tah č

1

5 (38,5 X)

2

0 (0 X)

26

8 (30,8 X)

3

2 (66,6 X)

Sledování

dopaoxidasové

aktivity tyrosinasy a koncentrace kysoliny sialové v sé-

jiný
celkem

ез

-

26 (31,3 X)

ru v I

klinickém stadiu ma-

ligního melanomu může byt
vhodným doplňkem k histologické klasifikaci

primární-
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Tab.С. 6: Frekvence průkazu zvýšené koncentrace kyseliny
3Íalové v serú v závislosti na klasifikaci primárního nádoru podle Breslowa

ho nádoru. V této studii
bude jisti zajímavé, zdali prognosa nemocných se
zvýšenou dopaoxtriasovou

Breslow

n

Kyselina sialová
>2,1

umol/ml

aktivitou tyrosinasy a zvýšenou koncentrací

kyseliny

<0,75

23

4 (17,4 X)

sialové - obojí svědčící

0,76 - 1,5

20

7 (35 X)

pro zvýšenou metabolickou

1,6

22

8 (36,4 X)

aktivitu maligní pigmento-

11

4 (36,4 X)

vé buňky - bude jiná, než

76

23 (30,2 X)

u nemocných s Dbojimi pa-

- 3,0

> 3,0
celkem

'

rametry v normálních meTab.C. 7: Frekvence průkazu zvýšené koncentrace kyseliny
sialové v seru v závislosti na klasifikaci

zích.

Tato studie

si tak

vyžádá dalši ověření a
teprve potom bude možno

primárního nádoru podle Clarka

zodpovědět otázku, zda-li
Clark

n

kyselina sialová

je průkaz zvýšené dopaoxl-

> 2 , 1 umol/ml

dasové aktivity a koncentra

I.

2

.11.

33

6 (18,2 X)

III.

32

10 (31,3 X)

1°
77

3 (30 X)

IV.

Л

celkem

1 (50 X)

20

xe kyseliny sialové v seru
již

I. klinickém stadiu

maligního melanomu důležitým prognostickým

faktorem.

(26 X).
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- 85 EXKRECE FENOLOVÝCH KYSELIN
V PRABEHU PRVNÍHO KLINICKÉHO STADIA ,
MALIGNÍHO MELANOMU .
M.Koätíŕová, B.Matouš, A.BudiSíneká, E.Bubnová,
Z.Schwippelová, I.Krajzová, F.Vosmík, J.Bauer,
II'. ústav lékařské chemie a biochemie, II. kožní klinika,
Onkologická klinika, Fakulta všeobecného lékařství University
Karlovy v Praze

Kyselina homovanilové HVA (4-hydroxy-3-methoxyfenyloctová), metabolit DOPA
hydroxyfenylalaninu)a

dopaminu

(3,4-di-

může ve zvýšeném množství vznikat při nadprodukci OOPA

v organismu. Vzhledem ke skutečnosti, že OOPA je Jednou z klíčových látek pří tvorbě pigmentu eumelaninu a feomelaninu v pigmentových buňkách (3,6), kladli jsme si otázku, zdali sledování exkrec e kyseliny homovanilové může být užitečné pri biochemickém monitorování maligního melanomu. Kyselinu.homovanilovou u m a l i g n í h o melanomu popsal poprvé-Ouchoň
a spol. (2). Dd té doby se Objevila řada prací studujících exkreci kyseliny homovanilové
.

v průběhu maligního mela' nomu (2,4,5), ale dosud

Tab.C. 1:
Průměrná exkrece HVA (jjmol/mmol kreat.) u zdravých'jedinců

nikdo nesledoval

a nemocných maligním melanomem v I. klinickém stadiu

její exkrece na klinickém

závislost

typu maligního melanomu a
n

X

. s

rozpětí

zdraví

20

15,1

13,1

3,0 - 43,6

maligní
melanom

74

11,6

12,6

1,1 - 68,4

jeho histologické klasifikaci .
Kyselinu homovanilovou Jsme stanovovali v
etylacetátových exktraktech moče.(l) pomocí ply-

Tab.č. "2:

nové chromatografie.

Exkrece HVA ^pmol/mmol kreat.) ve vztahu ke klasifikaci
primárního nádoru dle Breslowa

ko derivatizační

Ja-

činidlo

jsme použili N,0-bls-(trimethylsllyD-trifluoroace- ,

Breslow ,

n

X

8

R

tamld (BSTFA). Pracovali

< 0 , 7 5 mm

20

7,6

4,4

0 ,76 - 1 , 5

19

12,9

10,7

1,1 - 20,8
2,1 - 5 6 , 4

1,6

19

14,1

12,3

4,8 - 55,9

Serva 0V-225, 3 X, plamen-

I?.?
13,1

2,5 - 68,4

ný ionizačný detektor 220° .

- 3,0

.

>3,0

9

16,6

'celkem

67

12,1

'

1,1 - 68,4

Jemn я 2 m skleněnou kolonou o průměru 2 mm, náplň

C, teplota kolony

190°C,

nosný plyn dusík a průtok
40 - 50 ml.min." 1 . Výpočet
Tab.č. 3s

koncentrace kyseliny homo-

Exkrece HVA (jjmol/mmol kreat.) ve vztahu ke klasifikaci

vanilové byl prováděn od-

primárního nádoru

počtem vzorků s vnitřním

dle,Clarka

standardem
'Clark

-

n

X

(propylgalát)

s

R

4,9

2,4

3,2 - 6,6

koncentraci HVA

U,1
12,8

11,1

jsou uváděny v jjmol HVA/

12,8

1,1 -56,4
2,1 -55,9

I.

2

II.

28

III.

29

IV.

8

15,*

22,1

i.

67

12,1

13,1

3,1 -68,*
1,1 -68,4

a přepočtem na látkovou

mmol kreatininu

Výsledky
Kteetl-

nln byl stanovován ř standardním postupem použitím
komerčních setů Lachemy
Moče od nemocných byly
odebírány před chirurgickým odstraněním primární-

- 86 ho nádoru.
Výsledky jsou aouborně uveTab.č. 4 :

deny пэ tabulkách č. 1 - 5. Oak

Exkrece HVA (^mol/mmol kreat.) ve vztahu ke stupni

vyplývá z našich nálezů, nezjis-

pigmentace primárního nádoru

tili jsme významný rozdíl mezi exkrecí homovanilové kyseliny и zdraStupeň
Л

pigmentace

X

s

vých jedinců a u nemocných malig-

R

ním melanomBm v prvním klinickém

vysoký

20

7,3

4,3

střední

21

11,8

12,6

2,1 -

56,4

nejsou významné ani rozdíly v ex-

nízký

15

17,3

19,6

2,1 - 68,4

kreci HVA ve vztahu k histologic-

amelanótický

0

*

-

56

11,7

1,1 - 19,0

stadiu onemocnění. Statisticky

_

-

13,3

kému obrazu nádoru

1,1 - 68,4

a jeho klasi-

fikaci podle Clsrka a Breslowa.
Stejně tak jsme nenalezli statisticky významné rozdíly v exkreci HVA u jednotlivých klinických
typů maligního melanomu.

Nicméně lze statisticky odlišit některé rozdíly. Tak mezi skupinou Clark I a Clark
IV, stejně tak jako mezi hodnocením podle Breslowa ve skupinách

0.75 mm a

3.0 mm.

Stejně zajímavý výsledek jsme zíakeli při hodnocení sxkrece HVA ve vztahu ke stupni pig^.
mentace primárního nádoru. Nalezli jsme, že čím je stupeň plgmentace primárního nádoru
vySší, tím je exkrece HVA nižší a rozdíl obou krajních 3kupin (vysoký stupeň pigmentace
a nízký stupeň pigmentace) je opětně významný. Toto zjiStění je ".plném souladu s našimi'
dřívějšími nálezy exkrece fenolových kyselin u různých typů maligního melanomu (4) ;a svědc i pro skuteCnost, že Cím více se vytváří pigment melanin, tím více DOPA Je zapotřebí pro
Jeho tvorbu a tím se vytváří méně přímých metabolitQ 00PA.
I když se nedomníváme, že by bylo možné využít těchto nálezů pro sledování maligního
melanomu v prvním klinickém stadiu onemocnění, Je zřejmé, Že svědčí o různém stupni metabolické aktivity nádorových buněk a že tato různá metabolická aktivita má i svůj odraz v
hlstologickém obraze nádoru.

-
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Tab.č. 5

i

Exkrece HVA (umol/mmol kreat ) ve vztahu ke
klinickému

typu maligního melanomu

Klinický typ

n

LMM

i

11,8

21

10,1 - 14,3

SSM

32

8,0

6,В

' 12

13,2

11,6

1,1 - 33,7
2,1 - 42,3
-

NM

X

s

SNLMM

1

22,6

SNSSM

23

15,3

1B,B

11,3

*,з

11,6

12,6

Jiná
celkem„

3
\ 74 ,

,

-

Biochemical recorders of malignant

-

R

1,5 - ЬВ,4
8,1 - 1й,2
1.1 - 6в,4 ,

-
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SYNTĚZA INDOLOVÝCH METABOLITE!
Mri.AMIIGENrze
Ľ,Dubnová, A.Hit:JÔňinnká, Z.5chwlppelovň, M.KoStfrová,
II. ústav

lékařské chemie n biochemie, Fakulta

lékařství

University Karlovy v Praze

П.MatouS,

všeobecného
j

Imloluvrt mntabnl lty pigmentu cunintanlnu a jojich II- methyluvnuč deriváty, t.J. 5-hy
droxy-6-methoxyindol-2-karboxylová
xylová kyselina

kyselina

(5H6MI2C),

(6H5MI2C), 5 - h y d r o > < y - 6 - m e t h o x y i n d o l

(6H5MI) (obr.l), jsou ve zvýšeném množství vylučované
nomem

6-hydroxy-5-methoxyindol-2-karbo-

(5H6MI) a 6-hydroxy-5-methoxyinrinl
močí pil onemocnění

maligním roola-

(5), (6). Výše jejich exkrece je závislá na progresu onemocnění, na stupni

tace nádoru, jeho hmotnosti a lokalizaci metastáz
Z

pigmen-

(7).

tohoto hlediske by kontinuální sledování jejich exkrece p r ů b ě h u

onemocnění

ma-

ligním melanomem mohlo být důležitým prognostickým znakem. K tomu, aby sledování bylo účinné, je nutné mít к dispozici

dostatečně citlivou a selektivní

analytickou metodu, kto

rá by poskytovala reprodukovatelné výsledky. K tomu jsou především nutné referenční
ky, v našem případě

izomerní kyseliny 5H6MI2C a 6H5MI2C

o dostatočné čistotě. Vzhledem k tomu, že tyto
o jejich

a izomerní

substance nejsou běžně komerčně

vyráběno

Jrolace z močí nemocných maligním melanomem je velmi obtížná, rozhodli

pro jejich

lát-

indoly 5H6MI а ЙН5М1
jsme su

syntézu.

Nejdříve jsme přistoupili k syntéze indolových kyselin, protože jejich

dekarboxyla-

cí se přod námi otvírala snadná cesta i к získání příslušných indolů. Při syntéze
nich indolových kyselin jsme vycházeli

izomer

z postupů popsaných Platní lim а зро1. (8) a Benig

nim a spal.-(2), kteří jako výchozích látek používali vanlllri (In) n iaovanllln

(Ib),

obr. 1. Naše situace byla zpočátku složitější, protože jamo nlié Izomorní kyseliny museli
připravit z vanilinu

(la) a syntéza 5H6MI2C (IIIb)b zahrnovala navíc mothyleci

a potom pnrclální demethylacl
měli к dispozici
stejně

lsovanilin

izomerní hydroxylově skupiny

stávající

(3). Teprve později, kdy jsme

(Ib), mohli jsme syntézu 5H6MI2C zjednodušit a postupovat

jako při syntéze 6H5MI2C (lila). Klíčovým meziproduktem

riváty kyseliny fenylpyrohroznové ^ H a ,
cí debenzylace poskytuje žádané produkty

syntézy jsou izomerní de

lib), jejichž reduktivní cyklizace a následují(lile, Illb). Uzávírání

indolpvého kruhu

tivní cyklizací derivátů kyseliny fenylpyrohroznové patří v celé vícestupňové
ke kroku s nejmenším výtěžkem. Vyzkoušeli

reduk-

syntéze

jeme postup popsaný Piatelllm a spol.

(8),

Allenem o spol. (1) a Benigním a spol. (2). Posledně jmenovaná metoda, spočíva j ící* v
cyklÍ7fici

Indolového kruhu

účinkom žoloza ve směsi kyseliny octové

zala být najvýhodnejší. Když jsme zjednodušili
směsi, stoupl výtěžek
• Oba

izomerní

izolaci

této reakce o 20 X.

indoly, tj. 6H5MI (Va) a 5HÄMI ÍVb)

kusili připravit dekarboxylací námi priprevených
že'žádná

a etanolu, ;n; uká-

indolových kynolin z reakční,

(obr.

1), jsme au nejdříve po-

Indolových kynul In. Vzhlorifiin k tomu,

/ vyzkoušených metod nedávala požadované výsledky

(Л), přistoupili

jamo к pří-

mé syntézo obou izomerů. Výchozí látkou této pětistupňové syntézy byl opět vani 1 in (la)
(pro 6H5MI) a lsovanilin

(Ib) (pro 5H6M1) (obr. 1). Stejně jako při 3yntézo

indqlkarbo-

xylových kvselin bylo 1 v tomto případě rozhodujícím krokem celé syntézy uzavírání
dolového kruhu reduktivní cyklizací příslušných
1)

2,

fi-dinitrostyrenů

I zde se nám nejlépe osvedčila metoda popsaná Benigním a spol

(2), ale podstatně

jsme zjednodušili izolaci produktů z reakční směsi chromatografíí na slopuci
lu

Tato metoda nám poskytla dobré výsledky stejně jako při

izolaci

in-

(IVa, IVb) (obr

silikage-

bc n zylovaných

In-

dolových kyselin (3), (4).
Závěrem lze konstatovat, že modoflkaci postupů podle (2) a (0) byla

vypracovánsa

časově m'éně náročná a ekonomicky dostupná syntéze izomerních indolů 8 indolových
lin

Čistota syntetizovaných látek byla ověřena elementární

analýzou, UV

HMR spektroskopií'a vysokoúčinnou kapalinovou cnromatografi í (HPLC)

kyse-

spektroskopií,

Při použití

těchto metod bylo zjištěno, že námi syntetizované aloučsniny odpovídající stupněm

všech
čis-

- 88 toty všem nárokům na referenňní látky 1 při použití velmi citlivých analytických metod.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ HPLC TECHNIKY
K MONITOROVANÍ
MALIGNÍHO MELANOMU

Z.Schwippelová, 8.Matouš, E.Bubnová,

A.Budéôín3ká,

M.Koštíŕová, F.Vosmík, J.Bauer, I.Krajzová,
II. ústav lékařské chemie a biochemie, II. kožní klinika,
Onkologická klinika, Fakulte všeobecného lékařství Univrrzi'.y
Karlovy v Praze

Při onemocnění malipním melanomem so ve zvýšeném množství vylučují močí

prokurzory,

nebo metabolity prekurzorů pigmBntu sumelaninu (3). Patří mezi ně iznmernl 5-hydroxy-6methoxy- a 6-hydroxy-5-methoxy-2-indolkarboxylové kyseliny (t. a II.), které byly v moči nemocných melanomeiii poprvé prokázaný Ouchoněm a spol. v rocu 1V67 (1) n i zámerní 5hydroxy-6-methoxy- a fi-hydroxy-5-mc.thnxy indol y (I.A a 11.A) (2,4). Vzhledem к Lomu, 7c
je užitečné sledovat v průběhu rinamncnéní maligním melanomem specifické metabolity

mcln-

nogenezy, pokusili jsme se vypracovat dostatečně,citlivou, selektivní я účinnou annlytickou metodu к sledování výše uvedených látek v moči nemocných.
Výše uvedené izomurní indolové sloučeni "iy jsme se pokusili

stanovit v moči nemocných

maligním melanomem pomocí vy sr.oceúčir.né kapalinové chroma tcigr af i e v reverzní fůzi. Pracovali jsme s přístrojem Pye Unicam 4001 s U1.' detektorem a integrátorom Snoctra Physics.
Kolona Sperisorb 5UDS (reverzní fáze CiQ, cictadecylsilan, velikost částic 5 jjm). Pracovali jsine při ambientní teplotě v izokratickém systému a UV detekci při 312 nm. Jnkn mobilní fáze se nám nejvíce osvědčil systém methanol - voda v poměru J : 7, puírovaný 0,05
moi/1 acetátovým pufrem o pH 4 a ousanujicín 0,01 mol/J kyseliny.askorbové'a 0,001 mol/1
N a j E 01Л. Pracovali jsme při tlaku 22 - 25 MPs s rychlosti průtoku int.bnní fáze i.5 ml/min.
Jako stendardní látky jsme použili námi synteticky připraveně i zornémí indolové kyseliny
a izomerní indcly. Vzhledem k vysokérau obsahu anorganických látek v noči bylo nutně nejdříve indolové látky částečně izolovat. Prováděli jsme to izolací ? okyselené a vysolené
'moče s následným dělením na předknloně Peasep (reverzní íáze C18) a e„'uci' metanol em. Vzhledem k tomu, že tento postup je vhodný pouze iiro izolaci volných, tzv. nekonjugovaných
merních

indolů a indolových kyselin, použili jsme metody standardního přidáni

izo-

syntetických

látek к nativní moči, pro lepší detekci sledovaných sloučenin. Tluát z předknlnny jsme pod
dusíkem odpařili к suchu, rozpustili v 0,5 ml metanolu a pomoci standardní 20 JJI smyčky nanášeli na kolonu.
Na obrázcích č. 1 - 5 jsou znázorněny výsledky dělení izomerních indolových látek.
Obrázek č. 1 znázorňuje dělení eluátu moče zdravého jedince a obrázky č. 2 - 5 znázorňují
dělení eluátu moče různých nemocných maligním melanomem. Ják vyplývá г obrázku, je námi vypracovaným postupem možné stanovit v moči nemocných malign fm melanomem metabolity nebo prekurzory pigmentu eumelaninu, izomerní indolové sloučeniny. Určitá nevýhoda je, že jsme uvedené lndolová látky nedetekovali také v moči zdravého jedince, i když jejich přítomnost v
moči zdravých byla opakovaně potvrzena (4). Domníváme se, že je to způsobeno nízkou citlivostí UV detekce

Vzhledem k tomu, že všechny uvedené indolové látky jsou fluornfory, nabí-

zí se možnoet použití selektivnější a citlivější detekce fluorimeťrické

Důležitým

zjiště-

ním této části práce byla skutečnost, že všechny čtyři sledované izomerní indolové látky
lze dostatečně ostře od sebe, za použití izokratického systému a pufrovaná mobilní

fáze s

přidáním antoixldační látky, oddělit.
Této skutečnosti bude možné využít i při rutinním sledování nemocných maligním melanomem, kdy průkaz a kvantifikace jednotlivých

izomerních indolových látek v moči poskytne čá3

podkladů pro hodnocení prognosy onemocnění

\

ve
0
1
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Obr.č. 5:
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HODNOTA LYMFOGRAFIE V DIAGNOSTIKE

METASTÁZ

MALlGNEHO MELANOMU KOZE
3 Glomba, O.Klačko, V.Merva, J.Javorková,
Rádiodiagnostické odd
Maligny melanóm

Ústavu klinickej onkológie, Bratislava
(3alej N M ) koí® patrí do skupiny rýchlo rastúcich nádorov

cia ochorenia je podPa WHO 1-2 prípady na 100 000 obyvateľov za
rí asi V»

všetkých^karcinómov

Inciden-

rok. Pravdepodobne

tvo-

(Hortov a Hill). Proces metastázovania sa uskutočňuje he-

matogénnym rozsevomj pri ktorom sú postihnuté prevažne pľúca, mozog, pečeň, skelot s aj
iné orgány, „ale predovšetkým lymfatickými cestami, dôkazom čoho je vznik lentikulárnych
metastáz v okolí primárneho ložiska nádoru a invázia do regionálnych |lymfatických uzlín

-

92

-

(.dalej l.u.).
Rozsev rakovinových buniek sa ^začína deštrukciou steny lymfatickej cievy.. Prúdom " ::
lymfy sa.aferentnou cievou zanášajú tieto.bunky do marginálnych sínusov regionálnych

lym-

fatických užlínl Postupným množením malígnych elemen.tov vzniká a 2 úplná infiltrácia -

'

spotrebovanie u z l i n y , s kompresiou s obliteráclou sínusov, až obštrukciou lymfatickej
cirkulácie. Málígne bunky sa uvoľňujú z primárneho ložiska'do ôalSích•regionálnych

>

uzlín

väčším počtom lymfatických ciev,'čím vznikájú viaceré simultánne,metastatické ložiská 1
Metastatický' proces však nemusí prebiehať len kontinuálne, ale'sekundárne tumory môžu
vzniknúť a j ňa vzdialenejších miestach od primárneho ložiska bez toho, aby boli
tický postihnuté regionálne

metasta-

lymfatické uzliny. .

"'Vzhľadom'na.Šírenie metastatických pochodov malígneho melanómu kože prevažne
génnym

lymfo-.

rozsevom'nadobúda v ich diagnostike dôležitosť metóda priamej lymfografie. Porno-'

cou kontrastnej látky ( ä a l e j k . l . ) sa naplnia a zobrazia lymfatické cievy - lymfangiográfle, a lymfatické uzliny - lýmfadenografia.
V predchádzajúcich

-

• '

20 rokoch sme v ÚKD vyšetrili touto metódou 2120

'*

.

pacientov.'1920

pacientom sme vykonali bipédálnu.lymfografiu,(90,6 X), u 200 pacientov (9,4 X ^ unipedálnu, takže sme vykonali

4040 lýmfografických vySetrení z dolných

končatín.

sa uskutočnila z horných končatín. \

20 vySetrBní ;

,

-

• • v '•.'.'

Celkový poCet iymfograflí"pri malígnom melanôme kože bol 90, z toho u mužov эа
konali.v 34 (38 X ) a u žien v 56 (62 X ) prípadoch; ž horných končatín bola
vykonaná 4-krát (4,5 X),. z dolných.končatín 86-krát (95,5 X).

^

Kritériami hodnotenia metastáz HM do l.u. sú priame a nepriame

'

1. sférická transformácie

3. defekty'v i:u.

..

Tab.č. 4:

Priamo známky:,

2. zväčšenie l.u.

'

räntgenologicko-morfo-

iogické známky, "uvedené v tabuľkách č. 3 a 4.
Tab.č. 3:

vy-V

lýmfografie;'

'

Nepriame známky:
l.u.
."

'

1. extrevazáty k.l.

.

,

>.-;

;

•'.

,'.•-"-'•

2.. blokáda lymfatickej cirkulácie
4. lymfovenózne anastomózy

1.u.

. :"

5. aferentné' cievy: numerická <hypoplázis ,4 •

6;' žhliiký kvapiek k.l. v l.u.

deficit prenodálnych
"--'-."-

Za najspoľahlivejšie

•

3. kolaterály

4. spotrebovanie v l.u.
5. narušenie Štruktúry

.

-. , -

dilatícií

' fiUformnosť .

•

;

známky metastázovania sa pokladajú:.zväčéenie, defekt, sférická

transformácia s spotrebovanie l.u,

''••-:

. •

•

Zvěčšenie l:'u.' se pokladá za najstabilnejšiu známku postihnutia.-Do úvahy treba .brať
rozmerovú variabilitu l.u.-a rovnako aj, pri hodnotení sférickej'transformácie,

Specific^

ký tvar uzlín niektorých lokalít - h o r n é ingvinálne l.u. majú >5 normálnych oŕolriostíi_kruhóvitý, tvar, dolné ingvinálne 1 .u. .sú naproti-tomu podlhovasté..

"

.

, .y. -

Defekty v'náplni k . 1'. sú lokalizované marginálne , . c e n t r á l n e m u l t i c e ň t r l ä k y ,'• v, podo- '
be. obruče, při ktorej je4 zreteľné, poškodenie mareiniiineho sínusu- l.u.', 'alebo',v. podobe .рек.'-. .
hára n? varené .vajíčko;- ktoré vznikťS.nietastatickým spotrebovaním, častilpartínchýmu'1 l.u..;pri\,
súčasnom v>tlačení ešte nezničeného' z v y ô k u , j , u , , Agl„v 2/3 sú defekty ostro ohraničené.
velkost bývá menšia ako 1/4 plochy l.u.. Pri hodnotení lokalizácie a ohraničenia
treba brať do úvahy„závislosť na projekčne podmienenom znázornení. >

Ich

defektov^

» -

Totálne,alebo subtotálne (oznafiované^aj ako kosákovitý zvySkoVý parenchým) spotrebovanie 1 u. platí ako„bezpeCná unámka metastézoyania.

,

« „5.

Substrátom
poruSenej Štruktúry l.u, je jej hrubSia
granulovanost, nepravidelnosti .
'
'
..
л
a asi pri 1/3 znížená kontrastnosť'.
,
, J
Zhluky, kvapiek k.l. vznikejú
vyplňovaním nekroticky podmienených priestorov k.l. *'
'
í
"
*
Diagnostická cennosť výskytu extravazáto\ŕ nie j e s v ý z n a m n á ; výskyt lymfovenoznych anastomóz je

zriedkavý

-
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S rozvojom medicínskej prístrojovej techniky a s možnosťami vybavenia jednotlivých
rádlodiagnostických pracovísk touto technikou dochádza k prehodnoteniu a zmene algoritmu vyäetrovacích metód používaných pri vySetrení lymfatického systému. Niektorí autori
-

uvádzajú, že diagnostická významnosť sa presúva z lymfografie na USG a CT - počet vySetrení CT pri vyhľadávaní maťígne postihnutých 1.u. »a blíži k 100

USG 50 X a použitie

lymfografie klesá až na 0. To platí pre pracoviská, kde CT a USG sú samozrejmosťou v rám
ci prístrojového vybavenia.
Literárne pramene týkajúce se porovnávacích Štúdií CT a lymfografie ukázali určité
. výhody aj- nevýhody oboch metód, ktoré sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov:
1.Koreláciou výsledkov USG, CT a lymfografie sa ukázalo, že všetky metódy sú pomerne rovnako citlivé v diagnostike uzlinových syndrómov, pričom CT spresňuje rozsah metastáz, ev..primírnych infiltrácií uzlín a j v oblastiach lýmfo'jraficky

nedosiahnuteľných,

ako aj stav okolitých orgánov.
21

Lymfografia j e invazírna, časovo náročná metóda, s kontraindikáciou pri alergic-

kej reakcii na jód.
CT je jednoduchá, neinvazívna metóda, bez kontraindikácií, Vzhľadom na tieto vlastnosti by rcala predchádzať

lymťografiu.

3. Doménou lymfografie oproti USG a CT je sledovanie nepriamych známok metastáz
(prietokových pomerov, ektázíí lymfatických kolektorov, extravazácií k.l., kožného spätného toku), teda zmien, ktoré na USG a CT nie sú zistiteľné.
4. Pri nejasnom USG a CT v'ySetrbíií alebo ich negatívnom výsledku, najmä u pacienta
s klinickým podozrením na zmeny l.u. treba využiť lymfografiu, pretbie doposiaľ ooa jediná mOže ukázať zmenenú Štruktúru nezväčšených alebo len'mierne zväčšených l.u., ktoré na
USG a CT nie sú detegovateľné (sú to dnes vo vSeobecnosti prijaté rozmery l.u. v priemere pod 15 mm).

-

>.

5. Ak je zväčšenie uzlín panvy a retropéritonea v CT obraze evidentné,'pre potreby
diagnostiky stačí takýto objektívny nález (v rámci už z inej lokalizácie histo/ogicky
overeného

procesu).

Na príklade rBntgenologicko-morfologických kritérií metaatazovanie malígneho melanó r
n u kože do lymfatického systému v súlade s diagnostickou významnosťou USG a CT, eko aj
s ich^dostupnosťou v naSich podmienkach, javí sa lymfsgrafia vhodnou metódou'v diagnostickom postupe,odhaľovania metastáz vObec.

• .

• ••
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VYSOKÉ OAVKY
CYTOSIN

ARABINOSIOU

PRI LIECflE AHL
i

M.Mistrík, S.Gážová, M.Hrubiško, M.Steruská, E.Oemečková, E . Bojtárová,
Klinika

hematológie a tranafuzlológle FN,

Bratislava

Cytosin arabinosid, analog nukleotidov cytitíínu a deoxicytidínu, sa vo veľkom rozsahu uplatnil pri liečbe akútnej leukémie. Hoci od objavenia jeho klinických účinkov v šesťdesiatych rokoch sa intenzívne skúma jeho dávkovanie a schéma podávania, mnohé problémy
ešte nte sú v tejto oblasti doriešené. Skúsenosti ukázali, že so zvyšovením dávky lieku
stúpa percento kompletných remisií, avšak od určitej hranice zase neúmerne stúpa závažnosť vedľajších účinkov lieku, resp. jeho orgánová toxicita. Všeobecne sa najlepšie osvedčili dávky 100 mg/m 2 Ara-C v 24-hodlnovej kontinuálnej infúzii, alebo každých 12 hodín i.v.
v priebehu 7 dní, označované ako

štandardné (konvenčné), v kombinácii s antracyklínmi pri

liečbe akútnej myeloblastovej a nediferencovanej leukémie.
V priebehu posledných desiatich,rokov sa objavilo množstvo publikácii

zaoberajúcich

sa použitím
vyšších dávok Ara-C pri liečbe hematologických malígnych chorôb. Dávka
n
2 0,5
g/m
(á 12 hod) sa označuje ako stredne, intermedlárne vysoká, a dávky 1 - 3 g/m ako vysoké dávky (HD-Ara-C). S vyššími dávkami Ara-C sa môže prekonať rezistencia akútnej leukémie a

.mallpneho lymfónj' na konvenčné dávky tohto lieku. Uvádzame výsledky dosiahnuté nekon-

venčnými dávkami Ara-C

na našom pracovisku.

Pacienti a metódy'
Qd r. 1984 do júna 19B8 sme podali 12 pecientom s diagnózou akútnej myeloblastovejleukémie v rflznej fáze choroby 0,7 - 1 g/m 2 Alcystenu, každých 12 hodín v 2-hod. i.v.
infúzii, celkove B - 12 dávok na jednu kúru. Traja pacienti dostali aj vsuvku antracyklínováho antibiotika 30 mg/m 2 /d v deň 5 - 7 .

Vzhľadom na častú a výraznú nauzeu, zvracanie

a celkový nepokoj museli sme liečbu cloniť intenzívnou sntiemetickou liečbou

(kombinácia

dexametazonu, diazapamu, metoclopremldu, thiethylperazinu, alebo plagomazín). Celkove
sme apúlikovali 19 kúr, 6-krát pre AMI refraktérnu 'na štandardnú Indukčnú liečbu, 13-krát
pre relaps zvyčajne refraktérny na konvenčnú reindikůnú liečbu. Kompletnú a parciálnu remisiu sme hodnotili podľa známych kritérií'. Do skupiny označenej ako primárna rezistencia
sú zaradení pacienti, ktorí prežili 14 dní od začiatku terapie, pričom blasty v kostenj
dreni neklesli pod 10 X,-v skupine so sekundárnou rezistenciou sú pacienti s prechodným
potflegom blastov v dreni pod 10 X.
Výsledky prezentuje nasledujúca

tabuľka:
Jeden pacient zomrel na krváca-

Primárna tefraktérna AMI
kompletná '
remisia
parciálna
remisia

2

Relaps AML

nie do CNS 10. deň po započatí kúry
pre refraktérny relaps AMU. Trvanie

1 "

,' navodenej .kompletnej a parciálnej re. 1

3

primárna
rezistencia

1

3

sekundárne
rezistencia

2

5

misie bolo krátkodobé, 2 - 5

mesia-

cov. Ani v jednom prípade sme nepozorovali dlhšie trvajúcu remisiu hemoblastózy. Závažnosť komplikácií stú'

pa a počtom podaných dávok, na kúru,
a tým ej nároky na suportívnu tera-

piu.
Oiskusla
Ara-C vstupuje do bunky jednoduchou difúziou, ako ej prostredníctvom

nukleotidového

transportného systému bunkovej membrány. Pri vysokých plazmatických hladinách preniká
Ara-C do bunky prevažne Jednoduchou difúziou, Čím sá prekonáva limitovaná kapacita trans-

-
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portného systému membrány. Intracelulárne se mení Ara-C enzymatickou fosfогу1áciou na
biologicky aktívny metabollt Ara-C trlfosfát. V S fáze bunkového cyklu sa niBkoľkonásobmjjÉvyäuJe

aktivita fosforylézy, fio Jo Jedna z příčin ftpriclflokoj účinnosti

.fáze. S HD-Ara-C sa môže prekonať rezlatencia na konvenCné

Arn-C v S

dávky, protože vyššie dávky

vedú k zvýšenému intrecelulárnemu poolu Ara-C, ako aj Jeho metabolitu Ara-C

trifosfátu,

ktorý Je silným inhlbítorom syntézy DNK. Vysoké systémové dávky lieku vedú k jeho prieniku cez bariéry, čo môže taktiež potencovať terepeutický

efekt.

Pri AML výsledky nepoukazujú na nevyhnutnosť zaradiť HD-Ara-C ako iniclálriu indukčnú terapiu. V prípade novodiagnoatikovanej AML, refraktérnej na konvenčnú indukčnú liečbu, vysoké dávky umožňujú dosiahnuť priemerne 30 X kompletných remisií, ktoré sú však
prevažne veľmi krátke. Preto si myslíme, že HD-Ara-C môže byť prínosom hlavne v prípade
dostupnosti následnej' kuratívnaj terapie vo forme alogénnej alebo autológnoj transplantácie kostnnj drene, Zaradenie HD-Ara-C do konsolidačnej liečby AML predlžuje medián trvania remisie, avSak definitívny prínos ešte nie je potvrdený, taktiež je nutné stanoviť
optimálnu dávku. Posledné práce poukazujú na spoľahlivú účinnosť stredných dávok 0,5 g/m
v 2-hod. i.y. infúzii, s výhodou menäej toxicity. Dávky nad 3 g/m 2 podstatne zvyšujú GIT
a CHS toxicitu. Dĺžka

infúzie by mala

byť v rozsahu 1 - 3 hodín a maximálne trvanie 1 ipč-

liy f, dni. Kratšie kúry majú menší antileukemický efekt, no percento kompletných remisií
jo rovnaké a mortalita menšia. Stredné dávky Ara-C sa zvyčajne kombinujú s ďalšími antileukemickými liekmi, takže porovnanie Ich účinnosti з účinnosťou monoterapie HD-Ara-C
nemožno urobiť.
Pri ALL sú skúsenosti s HD-Ara-C oveľa menšie, no v rámci Indukčnej terapie refraktérnych ALL, ako aj v konsolidačnej terapii sú účinné, podávajú sa však v kombin.ácii s
VP-16,

mAmsaa prednlsonom (VAAP). U pacientov s relapsom ALL nedosahuje liečba n H0-Ara-

C lep'šie výsledky ako štandardná

lieCba.

Záver
Liečba s HD-Ara-C nezlepšuje výsledky indukcie remisie pri neliečenej AML. V prípade
refrektérnej AML sú výsledky indukcie remisie lepšie ako so štandardnou liečbou, avšak
dosiahnuté remisie sú iba krátke. Dlhodobejší efekt by mohla zabezpečiť následná transplantácia kostnej drene. Konsolidačná (liečbe AML v 1. remisii, zahrňujúca aj HD-Ara-C, mflže
predĺžiť prežívanie pacientov. Pri ALL zaradenie HD-Ara-C mOže byť prínosom v indukčnej i
konsolidačnej terapii. Avšak výsledky pri relapse ALL nie sú lepšie v porovnaní so štandardnou

terapiou.

PRODUKCE

dĹ -FETOPROTEIN!! A BÍLKOVIN

INDUKOVANÝCH

ESTROGENEM

V LIDSKÝCH BUŇKÁCH
NÁDORU MLÉČNĚ ŽĽAZY
V.Doležalová, A.Detáry,
Výzkumný ústav klinické a experimentálni onkologie, Broo
Úvod
Buněčná linie lidského nádoru mléčné žlázy odpovídá specificky na estrogen stimulací syntézy specifických bílkovin a následným zvýšením buněčné prollferace (1,2,3). Již
dříve byl popsán glykoproteln uvolňovaný do media buňkami MCF ? , charakterizovaný Mr 52.000
(52 К protein) (4). Byly podány nepřímé důkszy korelace mezi produkcí této bílkoviny.a
buněčnou proliferací (5). V současné době bylo zjištěno, že 52 К glykoproteln je autokrin-

-
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ní mitogen pro buňku MCF 7 v kultuře.
Alfa fetoprotein (AFP) nebyl dlouho znám-v souvislosti s bílkovinami sdruženými s
nádory mléčné žlázy. Teprve v r. 1983 byla objevena de novo syntéza AFP v buňkách MCF 7
(6), což znamená, že je produkován různými nádorovými histotypy jako jsou

hepatom, nádo-

ry zárodečných bunik a mamární karcinom. Interakce AFP s estrogeny a jeho účast na regulaci proliferace a diferenciace byla popsána v systému ontogenese e hepatokarcinogenese
u hlodavců (7). Ojedinělé práce dávají do souvislosti vztah mezi hladinami AFP< v séru a
inhibicí růstu mamárního nádoru transplantovaného novorozeným krysánf (8). Regulační mechanismy však nejsou známy.
V této práci jsme potvrdili de novo syntézu 52 K glykoprotelnu a schopnost produkce
AFP buňkou lidského nádoru mléčné žlázy, linie MCFy. Z výsledků vyplývají rozdíly mezi
52 K glykoproteinem e AFP v odpovědi proteosyntézy'na regulační účinky estrogenů.
Materiál a metody
Proteosyntéze v buňkách linie MCF, nádoru mléčné žlázy lidského původu byla sledová"«t
na za pomoci metabolického radioaktivního značení bílkovin

}

S/methioninem (100 uCi/ml),

v průběhu kultivace v přítomnosti estrogenů nebo entiestrogenu a kontrolní průby bez hormonů. К analýze bílkovinného produktu bylo použito následujících metod: e?iektrofořezy v
10 X PAAG-SDS, fluorografie a autoradiografie, Paralelní gely byly analyzovány za pomoci
monospeciflckých protilátek anti-AFP a anti-52 К proteinu pomocí imunoelektroforezy

nebo

metodou ELISA po přenosu ne nitrocelulosovou membránu.
Výsledky
Regulace syntézy-52'K glykoprotelnu v buňkách. MCF^ v"tkáňové kultuře" byla testována v dvojstupňovém systému (4): 1. Výměnou media za medium bez estrogenů, které byly odňaty z fetálního s e r e s o r p c í na aktivní uhlí (dextran coated charcoal-FCS.OCC), nastává
•
—R
inhibice 52 K zony. 2. Stimulací buněk v mediu se známým obsahem estradioku (10
chází k indukci proteosyntézy a znovuobjevení zóny 52 K, provázené zvýšenou

M ) do-

proliferativ-

ní aktivitou buněk.
V dalším pokusu byla potvrzena inhibice 52 К glykoprotelnu tamoxifenem. Ve srovnání
s pokusem 1. byla indukce slabší za podmínek lOx nižší koncentrace estradiolu (10~^M) a
prodloužené

doby preinkubace buněk v estrogen-deficientním mediu. Snížená produkce 52

К proteinu by mohla souviset mimo jiné i se sekrecí autokrinního inhibitoru do media, jehož exitence v kondiciovaném mediu byla již dříve nepřímo prokázána.
V tomtéž pokusu byla potvrzena de novo syntéza AFP v MCF^ buňkách, který je přítomen
v buněčném lyzátu i v mediu ve fořme.imunochemicky nereaktivního komplexu. Reaktivní AFP
se uvolňuje působením 0,4 M KC1.
Za použití monoklonánní protilátky F 35 (Miláno) anti-HBC proteinu z buněk M C F ? byly získány ELISA-metodou shodné výsledky o regulaci 52 К komponenty s autoradiografií.
Iwunodetekce AFP S anti-AFP protilátkou (0AK0) však ukazuje na rozdílný regulační mechanismus AFP ve srovnání s 52 K. AFP se liší tím, že Je produkován a uvolňován buňkou MCP^
i bez hormonálního ovlivnění, nereaguje na odstranění estrogenů z media ani na přítomnost
tamoxifenu.
Závěr

.

Práce přispěla k charakterizaci bílkovinného produktu linie MCF 7 , buněk lidského nádoru mléčné žlázy tím, že poukázala na současnou schopnost produkce obou proteinů, 52 К
fjJykoproteinú

a AFP v této buňce. Po prvé bylo pozorováno,že AFP na rozdíl od 52 К neod-

povídá na rogulaci proteosyntézy estrogenem a antiestrogenem. Uvedený buněčný systém predstavuje vhodný model pro další studium růstově regulačních mechanismů v nádorové buňce.
V popředí zájmu Jsou mechanismy interakcí mezi 52 К proteinem, AFP a estrogenníml hormony a studium bílkovinných produktů, kter.é mohou mít role autokrinních, endokrinních a
onkogenních faktorů. Oba studované proteiny jsou látky sekrečního typu a proto je v noučBsňé době věnována pozornost Jejich významu pro klinickou praxi v oblastech diagnostiky
a terapie

nádorů mléčné žlázy.
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OIFERENCIALNA DIAGNOSTIKA .
V CYTOLOGICKOM

VYŠETRENÍ

NÁDOROV LYMFATICKÝCH UZLÍN
3.Slobode,

M.Drgonová,

Ústav klinickej onkológie, Bratislava
V roku 1982, keä sa konal v Prahe 11. Európsky Cytologický kongres, sme referovali
o sdbore 206 pacientov s výsledkami asplračnej cytologie lymfatických uzlín. V tom čase
sme nemali ani jednu falošne pozitívnu diagnózu. Dnes, po 6 rokoch, máme v našom súbore
858 pacientov a dve falošne pozitívne diagnózy.
V našom priapevkti by som chcel upriamiť pozornosť nie na lymfatická uzliny,

alena

benígne lézie, ktoré sme našli, keô sme pungoveli euppionované lymfatické uzliny.
Materiál
Fungovali sme zväčšené nádorové masy v oblasti krku, supraklavikuly, v axile a v ínguine. U 29 pacientov sme našli iné štruktúry ako lymfatické uzliriy.
U 27 pacitítitov sme stanovili benígne diagnózy, ale.u dvoch pacientov sme stsnovill

-

falošne
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pozitívnu diagnózu.-.

Ašpirácie sme robili násadcom značky Cameco, stery boli fixované v metylalkohole a
farbené metódou hematoxilín

eozin.

Výsledky
Tabulka č. 1 uvádza celkové

výsledky.

Tab.č. 1:

Tab.č. 2:

829 ašpirácií

lymfatických

uzlín

z toho A15 karcinomatóznych
3 metastázy

6 mamma aberrata

metastáz

9 branchiogénnych

sarkómov

10 slinných

70 primárnych nádorov lymfatických uzlín

axillaris
cýst

žliaz

1 neurinóm
1 epitelióma celcificans

Tabulka č. 2 uvádza výsledky ostatných
lezov mimo lýmfatickýchu

ná-

1 ekrinný

Malherbe

spiradenóm

1 cylindrom

uzlín.

Diskusia
Diagnostikoval i sme 6 prípadov mamma aberrata axillaris. Vek týchto pacientok
roval od 22 do.47 rokov. Priemer
najväčší

varí-

lézií na histologických sklíčkách bol menej ako 1 cm,

2,4 cm, Jedne z pacientok bola

ťarchavá. Vo všetkých prípadoch sme získali z axi-

lárnej oblasti benígne žlázové bunky. Je důležité odlíšiť ich od prípadnej metastázy
karcinomu mliečnej žľ.azyTi
S branchiogénnymi cystami sme mali 7 žien a 2 mužov, vek pacientov sa pohyboval od
17. do 44 rokov. Priemer lézlí na histologických sklíčkách bol od 1,3 do 4 cm. Trikrát
sme získali niekoľko mililitrov hnisu podobnej tekutiny. Cytologicky sme našli ploché bunky b e z atypií. Pri diagnostike takýchto zmien je potrebné mať na mysli prípadné metastázy
planocelulárneho karclnnómu. Vek pacientov s tumormi, ktoré boli diagnostikované ako tumory slinných žliaz, sa pohyboval od 25 do 72 rokov. U dvoch pacientov bol púrítomný obojstranný opuch v submandibulárnej oblasti.

V prípade neurinómu šlo o 28-ročnú

ženu,

ktorá mala ťumor s priemerom 1,3 cm na pravej strane krku.
Teraz

by sme sa chceli zmieniť o dvoch prípadoch', ktoré boli mylne

ako karcinomatózne metastázy, ale boll to kožné adnexálne

diagnostikované

tumory, jedén v supraklaviku-

•lárnej a druhý v inguinálnej oblasti.
'

U prvého pacienta, ktorý mal 87 rokov, to bol tumor v pravej- supraklavlkule
1,4 cm. Na základe cytologického nárezu sme stanovili diagnózu metastázy

veľký

planocelulárneho

karcinomu. Histologická diagnóza však bola epithelioma calciflcans Malherbe. Druhý
bola

pacient

71-ročná žena, ktorá prišla в tumorom v ľavej inguinálnej oblasti. Na histologickom

preparáte tumor meral 1,3 .cm. V tomto prípade sme tiež stanovili diagnózu

karcinomatóz'nej

m e t a s t á z y . Výsledok histologického vyšetrenia bol ekrinný spiradenóm. Ešte by sme radi
referovali o Jednom prípade. Vyšetrili eme 31-ročnú ženu s tumorom ne pravej strane krku.
Tumor mal veľkosť 0.,5' cm na histologickom preparáte. Tentoraz bol lokalizovaný povrchovo
a mol spojenie s epidermis. Teraz sme diagnostikovali kožný adnexálňy tumor a výsledok
histologického vyšetrenia bol kožný

cylindrom.

Závery
1. Pri pungovaní tumorov.v krčnej, axilárnej, supraklavikulárnej a inguinálnej oblasti sme v 29 prípadoch našli iné štruktúry ako lymfatické uzliny.
2. Všetkých 29 lézií bolo

benígnych.

3. Dvakrát sme stanovili falošne pozitívnu diagnózu. Slo o épitelioma
Malherbe a ekrinný

calcificans

spiradenóm.

. 4. Aby sme sa vyhli mylným diagnózam, Je nevyhnutné uistiť sa, že pungované
sú n a o z a j lymfatické uzliny.

•

útvary

• •

5. Odporúčame, aby lekár, ktorý robil punkciu, vyhodnocoval á j cytologické

stery.
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0IAGN0STÍKA

ZHOUBNÝCH NÁOORO PRSU
O.Koutná, P.Vácha,
OÚNZ, Šumperk

Cytologická diagnostika se v posledních letech zařadila mezi významná vyšetřovací
metody přispívající к rychlé diagnostice nádorových onemocnění, její obliba stoupá hlavně Pro nenáročnost odběru materiálu, pro možnost rychlé orientace o-charakter

onemocně-

ní a'pro poměrně vysokou spolehlivost nálezů.
Diagnostické punkce tumorů prsu jsou metodou známou již ředu let. První zmínku o této metodě čteme již ve sdělení Martina a Elise z roku 1930, znovu byla popsána v гш.е 1953
Stewartem, 1954 Robinsem a v období sedmdesátých let se objevuje celá řada prncí autor.ú
Zajicka,

Zajdely, Forresta, Finsterera, Franzena, Boquoié a dalších, které dokazují vyso-

kou spolehlivost výsledků cytologických vyšetření a pozitivní přínos pro rychlou diagnostiku zhoubných nádorů prsu.
V našich zemích se cytologická diagnostika jen velmi obtížné probojovává к životu- o
čemž svědčí i malá publicita a vesměs nedůvěra chirurgů ve výsledky cytologických vyšetření, na základě kterých má být proveden chirurgický
Předmětem dnešního sdělení je rozbor výsledků
prsu v

mamologické

zákrok.
c y t o l o g i c k ý c h

vyšetJÍGní

r e s l a t e n c í

*)

poradně při oddělení klinické onkologie v Šumperku v letech 1960-19B7.

Cytologickou diegnostikou nádorů prsu jsem se začala zabývat v roce 1965, kdy v okrese

Šumperk nebylo oddělení patologie a na výsledky bioptického vySetření jsme čekali 2-3

týdny - vzorky byly lodesílány/ na Ústav patologické anatomie v Olonouci. Mým učitelem pa-1
toloqie byl MUDr.Šimeček, tehdejší asistent plicní kliniky v Olompuci, který vydal prvrjí
monografii z oblasti cytologie pneumologické, ale současně propagoval cytologii všeobecnou
a vyšetřování všech dostupných patologických resistencl punkci tenkou jehlou.
K punkcím

patologických lézí v mléčné žláze Jsme přistoupili hlavně proto, že je mož-

né se v krátké době orientovat v povaze onemocnění a voli.t adekvátní terapii, dále i proto,
2e punkci tenkou Jehlou považujeme vzhledem к možnému rozsevu nádorových buněk za bezpečnější než exclzi. Nesmíme však nikdy zapomínat, že punkci zastihneme jen malý окгзек tkáně,
čili že chybění maligních buněk ještě neznamená, že nemůže jít o maligní proces. Za určitých okálností se všek stává punkce tenkou jehlou a cytologické vyšetření metodou volby.
Je to především u inoperballných forem karcinomu a při nutnosti rozlišení difuzní mastitidy od zánitlivé formy karcinomu mléčné žlázy, kdy chirurgický zákrok je kontraindikován.
Aspirační metoda se Stává: v případě nabodnutí cysty současně metodou terapeutickou - cystu současná vyprazdňujeme. V případě, že cytologický nález potvrzuje malignitu vyšetřované léze v prsu, odpadá nutnost exstlrpaca před

mastektqmií,

К punkcím používáme na našem oddálení jednoduché soupravy, sestávájící z.20 ml stříkačky 'na jedno použití, tenké (zelené) jehly a spojovací.hadičky, kterou vkládáme mezi. '
Jehlu a stříkačku proto,"aby manipulace s jehlou byla jemnější a nebyla omezována stríkač-
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kou.
2enám

které přicházejí k vyšetření do mamologické poradny v Šumperku s hmatnou re-

s1 в tone í v prsu, Je Již při první návštěvě provedena punkce tenkou jehlou.
V letech 1868 - 1987 bylo provedeno celkem 970 punkcí hmatných reslstencí (tab.č. 1).
Ve vStšine případů šlo o nálezy benigní (61 X),, evakuovali jsme 228 solitárnych cyst, v
55 případech se punkce nezdařila a bylo nutné ji opakovat a 've 305 případech šlo o zhoubný nádor prsu.
Jaké byly cytologická nálezy u zhoubTab.í. 1:

ných nádorů prsu a na ně navazující chirurgické výkony ukazuje tab.č. 2 a a 2 b:

Punkce lézí prsu tenkou jehlou
1968 - 1987
abs.
Zhoubný nádor

X

305

32

17

2

Metastaza

V letech 1968 - 1978 jsem odečítala
materiál získsný punkceml sama a s chirur-

Cysta

22B

Jiná benigní léze

365

Nezdařeno
Celkem

55

5

970

100

•

gem, který spolupracoval v mamologické poradně, jsme indikovali chirurgický

zákrok. Pře-

vaha nálezů histologických odpovídala stup-

23

ni malignity PAPA IV - V (96 X), 6 nálezů

38

bylo hodnoceno jako PAPA I - III (4 X).
Ze 135 zhoubných nádorů bylo u 98 nemocných přikročeno přímo k ableci prsu, z
nich и 3 bylo histologické vyšetření negativní: 1 z nich zemřela na generalizaci ná-

dorového onemocnění do kostí, 2 žijí (u 1 šlo o rozsáhlou cystickou chorobu prsu s prekanceróznymi zmSnami, u druhé chirurg neodeslal к vyšetření celý nádor). U 15 nemocných
byla provedena pFed ablací exstirpace, 20 nemocných nebylo operováno buô pro pokročilost
onemocnění nebo pro
odmítnutí chirurgické
Tab.č. 2a:

léčby ve'vysokém věku.
V roce 1974 bylo

1968 - 1978
Chirurgický

výkon:

I - III

v Šumperku zřízeno od-

Cytologicky PAPA:
IV
Celkem

dělení patologie a od
roku 1979 se provádí

exstirpace
ablace po rychlé
biopsi i
ablace
neoperované
celkem
4X

4

15.

2

2

11

i cytologická vyšetření-' Výsledky biop-

1,5

sií jsou к dispozici

11

86

9B

72,5

1

19

20

15
100

18

111

135

14X

82X

100X

do 3 dnů, současně je
možné provádět rychlou
peroperační biópsii.
Tab.č. 2b': V letech .1979 - 1987 jsme
cytologicky vyšetřili

170 zhoubných nádorů prsu. Cytologické nálezy jsou. v uváděných 3 skupinách rovnoměrné,
výsledky PAPA IV - V odpovídají v 70 X histologickým nálezům. U 68 nemocných (40 X) byla indikována ablace na podkladě cytologického nálezu, 27 x jsme využili možnost rychlé
Tab.C. 2b:
1979

Chirurgický výkon:
exstirpace

«Мясе po
bltfjjsll
ablace

rynhlň

- 1987
Cytologicky PAPA:

- III

IV

V

22

12

5

39

23

13

9

5

41

Irt

30

34

68

40

4 '

Celekm

X

neoperované

12

7

17

36

21

celkem

51

5B

61

170

100

30X

34X

36X

100X

-
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peroperačnf blopsie, 36 nemocných nebylo operováno z obdobných důvodů jako ve skupině
minul é.

Teb.č. 4:

ТвЬ.č. 3:
Neopcrované - 56 pacientek:
Ověřeno pitvou

Ablece prsu a velikost nádoru .
III
IV
V
Celkem
T 1
11
20
31

PAPA

23 = 4IX

Dosud žije

12 = 21X

nepitváno (neudáno)

21 = 3BX

T 2

2

28

58

T 3

3

14

30

47

Celkem

5

53

108

166

88

Tab.č. 3 •• 7 těchto 56 neoperovaných nemocných bylo 23 ověřeno pitvou, 12 dosud žije
a 21 nehylo pitváno. Většina všech těchto žen byla léčena v různých onkologických zaříze
nich a průběh onemocněni a letální konec potvrdil cytologickou diagnosu.
Vztah cytologickét\j nálezu к velikosti

tumoru и provedených ablaci. prsu na základe

cytologického vyšetření vyjadřuje tab.č. 4:
Ze 166 provedených ablaci byla v 1/2 velikost nádoru do 5 cm - t.j. T 2, v 1/4 T 3
a zbývající T 1. Při rozhodování o ablaci při výsledku. PAPA III bylo dalším významným
Pomocníkem mamografické vyšetření, která jsme prováděli v Šumperku v létech 1969 - 1981,
kdy jsmu měli možnost každý nádor takto vyšetřit. V současné době odesíláme к vyšetření
ne radiologickou kliniku v

Olomouci jen v ojedinSlých

případech.

Při vyhledávání a' diagnostice nádorů nám jde. především o rychlé

terapeutické» řeše-

ni. Zde vidíme hlavní přínos cytologického vySetření, protože ženy se dostávají daleko
dříve k dnfinitivnímu chirurgickému řešení (tab.č. 5) - v průměru za 11,6 dní proti 27,3
dno při psiitupu я nxntirpací. Rychlá poroparační blopsie se Časové příliš noliší od cytologického vyšetřeni, jde však o vyšetření náročné na vybivení, ČBS patologa i rychlé
roznoaovani.
Závěrem
Tab.č. 5:

bych chtěla shrnout vý-

hody punkčního a cytologického vyšetřovaní nádorů prsu:

Průměrný počet dni od punkce к ablaci

1. Punkce je výkon rychlý, pro
Punkce - exstirpace

- ablace - 27,3 dne
Punkce - rychlá biopsie - ablace - 14,5 dne
Punkce -

dne

ženu méně bolestivý a méně traumatizující než chirurgická excise, a vzhl
dem к možnému nádorovému rozeevui je i
bezpečnější diagnostickou

metodou.

2. Punkci můžeme při negativním
cytologickém nálezu, ale

přetrvávání klinického nálezu kdykoliv opakovat.

3. Preparát pro cytologické hodnocení je připraven
4. Spolehlivost a výtěžnost výsledků

к odečítání zhruba do 20 minut.

cytologických vyšetřeni je poměrně vysoká -

podle výše cytovaných autorů 1 našich zkušeností se pohybuje mezi 80 - 97 X, a proto se
lze o ně opřít při rozhodování o dalSím terapeutickém postupu.
5. Pozitivní cytologický nález malignity umožňuje urychlené zahájit příslušnou terapii nádorového onemocnění podle stupně jeho pokročilosti.
Tímto sdělením Jsme chtěli v neposlední řadě dokumentovat efektivitu dobré spoluprá
ce klinika a patologa v oblasti nádorové cytologické diagnostiky.
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ÍENKOIHLOVEJ

AŠPIRÁCIE

V DIAGNOSTIKE KARCINOMU

0.Mikuláš, ľ.Hufka,

PROSTATY

J.Kliment,

Urologická klinika LFUK, Martin,
Ústav patologickúj anatómie LFUK, Martin

Tradičný spôsob určovaniy diagnózy karcinomu prostaty je histologické

vyšetrenie.

R. 1960 Franzén a spol. vypracovali tech'niku tenkoihlovej ašpirácie z prostaty v cytolog i c k ý m vyšetrením asplrátu. Metóda čoskoro získala široké uplatnenie najmä

vjkandinávii

a v krajinách západnej Európy. Ašpirácia z prostaty má oproti punkčnoj binpsii

viaceré

výhody. Де jednoduchá, ľahko uskutočniteľná, málo bolestivá, má minimálny počet koroplikácif, jo nenákladná e možno ju dobre opakovať. Nevyžaduje anestéziu ani prípravu.
gický vySetreniB arpirátu z prostaty je dostatočne spoľahlivé,
vii

Cytolo-

takže hlavne v Skandiná-

sa diagnóza karcinomu prostaty určuju prevažne iba cytologickým

vyšetrením.

V štúdii porovnávame výsledky histologického a cytologického vyšetrenia u 240 pacientov я podotrením na karcinom

prostaty.

Materiál a metódy
V rokoch 1984 - 198B sme urobili cytologické a histologické vyšetrenie u 240 Chorých
pre palpačný nález podozrivý z karcinomu prostaty. Ašpiráciu z prostaty sme robili

spočiat-

ku pôvodným Franzénovým inStrumentáriom. Neskôr sme metódu modifikovali. Miesto Franzénovej striekačky sme používali 20 ml striekačku z plastickej látky na jedno použitie
nú v držiaku podľa vlastného
Technika

upevne-

návrhu.

ašpirácie:

Pacient je pri výkone v pulohe na kolenách a lakťoch.

Lokdr, ktorá robí ašpiráciu, ai nesedí na ukazovák ľavej ruky prsteň dutého vodiča ihly
a naň si navlečie gumový prst, aby nedošlo ku kontaminácii

lúmenu ihly obsahom rekta. Za-

vedie prst do konečníka, palpuje podozrivé miesto v prostate a vpichne do neho cez vodič
ihlu.
Aspirát sme rozotierali na sklíčku na spôsob krvného náteru a po vysušení sme ho farbili

itidiiifikovanou metodou podľa Pappenheima. Vř.nikých 240 pacientov malo urobené histo-

logické vyšetrenie prostaty, a to bud z punkcie prostaty

ihlou TRU-CUT

(firma

Traverrol),

z'materiálu získaného pri transucetrálnej resekcii prostaty alebo z enukleovanej hyperplastickoj prostaty.
Výsledky

'

Z 240 pacientov sme u 99 histologický diagnostikovali karcinom prostaty.
vyáetreníin sme karcinom zistili u 72 z týchto 99 pacientov, čo predstavuje
72,7 %. Zo 141 pacientov

Cytologickýip

senzitivitj

s negatívnym histologickým nálezom bol benígny cytilogický

nález

u 99 chorých в ftpecifita cytologického vyšetrenie bola 70,2 X. U jedného pacienéa sme opakovaným cytologickým

vySetren/m zistili dobre diferencovaný karcinom prostaty, ktoré sme

nepotvrdili ani opakovaným histologickým

vyšetrením.

Rozborom našich výsledkov sme zistili, že spoľahlivosť vyšetrenia

stúpa so zvyšova-

ním skúseností cytologa a urológa. Tebuľka č. 1 uvádza výsledky histologického a cytologického vyšetrenia v jednotlivých rokoch
Nízku

Iôct1ytnoat

bery. Po modifikácii

štúdia.

karcinomu prostaty najvýraznejšie ovplyvňovali nereprezentelívne
te chnlky ašpirácie výrazne poklesol počet nediagnostických

od-

prepará-

tov. Počet nereprezentatívnych odberov uvádza tabulka C. 2.
Značné diagnostické ťažkosti spôsobovali pri cytologickom vySetrení bunky s niektorými črtami malignity, k t o r é vSak nespĺňali jednoznačné krlotérid pre karcinom. Našli sme
ich u 2í pacientov s benígnym histologickým nálezom a u 14 pecientov s karcinómom
ty (tab.č. J). U žiadneho pacienta s karciriómom prostaty sme nenaäli benígny

prosta-

cytologický

-
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Tab.ď. 2:
Porovnanie histologických a cytologických

Tab.č. 1:
PoCet nedlagnostických

nálezov

asplrátov

Karcinom
Počet
pacientov

Rok.
1904

57

13 (22,8 X )

1905

54

6 (11,1 X )

19B6

50

7 (14,0 X )

42

19B7
1908

Rok

Nediagnostický
materiál

2 ( 4,8 X )

37

0

240
m

Cytilogicky

1904

23

11 (47,П

1985

19

U

1986

18

12 (66,6 X)

1987

21

19 (90,5 X)

1988

10

16 (řlG.fl X)

44

vi.Л tí xi Jo

Spolu

Spolu

Histologický ,

28 (11,6 X )

Tab.C. 3:

X)

(73,7 X)

v

Vzťah medzi nálezmi cytologického a histologického

nález. Vždy boli prítomné nie-

vyšetrenia

ktoré známky malignity. U 6 chorých s benígnym
Histologický

Cytologicky

KarcinÓM

Benígny
nález

Spolu

(X)

parát podozrivý alebo výrazne po-

Karcinom

72

1

73 (30,4

X)

Nález podozrivý
z malignity

14

26

40 (16,7

X)

99

99 (41,3

Benígny nález
Nediagnostický
materiál

13

15

26

Spolu

99

141

240

CX)

dozrivý z malignity, srna opakovaným vyšetrením

-

(41,25 X)

(58,75 X)

histologickým

nálezom, keô bol cytologický pre-

X)
(lí,6 X)

(100

diagnostikovali

karcinom.
Diskusi я
Určujúcim faktorom použitia
aspiračnej cytologie pri diagnos-

X)

tike karcinomu prostaty v klinickej praxi je jej spoľahlivosť.
Senzltlvita cytologického

vyšetre-

nia sa udáva podľa rOznych autorov
od 54 X do 96 X. Podľa údajov z literatúry a aj podľa našich poznatkov je zrejmé, že je
potrebný určitý čas na zauŕ~nie sa nielen cytologa, ale aj urológa. Po získaní dostatočných skúseností a pri dobrej spolupráci sa dajú dosiahnuť výsledky, ktoré sa blížia výsledkom histologického

vyšetrenie.

Medzi nevýhody cytologického vy6etrenia patrí možnosť nesprávne pozitívneho nálezu. Pri zodpovednom cytologickom hodnotení Je táto možnosť nepatrná.
Iná udávaná nevýhoda cytologického vyšetrenia je vysoká incidencia nesprávne negatívnych výsledkov. My sme mali nesprávne negatívne výsledky u 14 (14,1 X ) chorých. Dôležité je, že vždy bol cytologický nález podozrivý alebo výrazne podozrivý z malignity
a cytológ odporučil bioptické doriešenie.
Počet komplikácií sme nemohli hodnotiť pre simultánne punkcie ihlou TRU-CUT, ktoré
sme robili pri väčSine pacientov. V súbore chorých, kde sme ašpiráciu robili ako samostatná vyšetrenie pri kontrole efektu liečby karcinomu prostaty, boli počet komplikácii
a .ich klinická závažnosť minimálne.
Na základe naSich skúseností, ktoré eú súhlasné s údajmi z literatúry, možno zhrnúť,
že tenkoihlová ašpirácia z prostaty s cytologickým vySetraním je jednoduchá, lehko uskutočniteľná, spoľahlivá metóda, málo bolestivé, raá nininálny počet komplikácií а možno
ju dobre opakovať. Může sa vykonávať bez predchádzajúcej prípravy ambulantne,.a preto
by sa mala robiť pravidelne ako iniciálny výkon v diagnostike karcinomu prostaty.
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CYTODIAGNOSTIKA PUNKTÁTU ASCITU
A LAVÁ2E OOUGLASOVA PROSTORU
Pftl NÁDORECH OBLASTI MALĚ P/NVE
A,DĎrr, J.Němcová, J.Brichta, M.Vysloužil,
II. gynekologicko-porodnická klinika LF UJEP, Brno
Vznik a přítomnost výpotku v dutině břišní nebo i hrudní bývá někdy prvním manifest
ním příznakem bohužel již Cesto pokročilého zhoubného onemocnění ženského

reprodukčního

systému, zejména nádorů vajeCníků Ci vejcovodů.
Přítomnost výpotku rovněž signalisuje objeveni se recidivy Ci progrese zhoubného
onemocnění po předcházející protinádorové terapii. Na druhé straně regresivní změny nádorových buněk Ci jejich ztráta ve výpotcích mohou svědčit o citlivosti zhoubného nádoru
na zvolenou léCebnou metodu Ci Indikovat ukonCení lé&by.
Zajímala náu validita cytologicky vyšetřených punktátů poměrnč rozsáhlého souboru
na našem pracovišti, a to jak z hlediska diagnostického, tak z hlediska
vyšetření po předchozí protinádorové

prognostického

léCbě.

Materiál a metodika
V letech 198* - 1988 bylo na II. gynekologicko-porodnické

klinice provedeno celkem

7» punkci ascitu Cl pleurálního výpotku. Tekutiny byly vždy cytologicky vyšetřeny co nej
dříve v laboratoři ústavu podle zásad cytologického vyšetření výpotku.
Materiál Jsme získávali od žen з již stanovenou histologickou diagnosou tumoru vejcovodu, ovaria nebo děložniho těla nebo u neoperovaných žen odeslaných к přijetí pro podezření na zhoubný novotvar malé pánve.
Ascites Jsme převážně punktovali v Monroeově bodu v místě největší undulace a v
• fátě volné steny břišní, pleurální tekutinu z interkostálního vpichu obvykle v zadní
axilární Čáře. U některých žen byly prováděny punkce opakované.
V 10.případech jsme provedli leváž Oouglasova prostoru SO сcm fyziologického roztoku s jeho následnou aspirací s úmyslem získat Informaci o přítomnosti nádorových buněk
po předchozí útočné protinádorové léčbě.
К získání co největšího poCtu nádorových .Ci jiných buněčných elementů byla ve většině případů prováděna centrifugace při 1500 otáčkách po 5 minut. Při získání většího
množství tekutiny byla к vyšetření odeslána poslední frakce a zpracován Její prostý sediment. Nátěr byl prováděn hemorhagickou metodou - pipetou.na 3 podložní sklíčka, z
nichž 2 byly fixovány bud Concytonem nebo alkohol-aetherem a l

bylo dále zpracováno bez

fixace. •
К barvení bylo použito he*atoxilinu a dobarvení dle Giemsy. Výsledky

cytologických

vyšetření jsae hodnotili komparací a výsledky histologického vyšetření získaného při ope
raci nebo autopsii.

Výsledky
Ze 74 vyšetřených punktátů (tab.C. 1 ) bylo positivních 52, t.j.. 70 X. Zbytek vyšetřených punktátfi nebylo možno cytologicky hodnotit pro nepřítomnost buněčných elementů
nebo znehodnocení punktátu. Falešně pozitivní výsledky jsme nezjistili, zřejmě vzhledem
к výběrové skupině žen odeslaných к vyšetření p ř i v y s o k é m ausplcitu na maligní novotvar.

-
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Мог! falešně negatívni výsledky vySetření M ž e m e zařadit 6 2en, t.j. 8 X ze skupiny
nehodnotitelných, u kterých nebyly nalezeny buněfcné elementy a přitom se Jednalo o klinicky jasnou progresi onemocnění ověřenou histologický nebo autopslí.
Pauze u Jedné nemocné vyšetřovaného eouboru byl potvrzen operací ascites nemaligního původu při Jatarní cirhoee bioptioky ověřené. Cytologické vyšetření punktátu v tomto
případe bylo negativní. Zvláště nás zajímala skupine Sen в provedenou lavéií Oouglasov»
prostoru. Ovšem z 10 provedených laváží ее Čtyři nezdařili z technických důvodů buď pro

Tab.C. ls
nelze
ascites
Ovarium
Corpus
Tumor abdominis
Laváž c.d.
Ncn malignum
Celkem

hydvnih.

posit.

X

z toho

hodnotit

X

klín. +

X

«3

*

38

85

9

15

9

100

9

2

9

82

2

18

2

100

5(2}

-

3

60

2

40

2

100

10(4)

-

2

20

* + 4

80

2

. 25

-

-

1

-

68

6

52

70

-

17+4

-

29

-

15

-

71

obliteracl Douglasova prostoru nebo pro nedostatek zpětně aspirované tekutiny po lavář
21. U dvou 2en byla lavář po předchozí protinádorová terapii negativní a i jejich sauCeený klinický stav e objektivní nález nesvědčí pro recidívu nebo progresi onemocnění.
U dvou ze zbývajících Čtyř 2en byly nalezeny nádprové bunky po'předchozí operační léčbě e náiledné chemoterapii C A P .

Charakter a morfologické zmeny těchto;'buněk však ne-

byly jednoznačné popsány.

Dlekuse
V cytologickém obrazu punktátu výpotku můžeme vidět mesotellální buňky, erytrocyty,
která jsou zvláště v případe rozpadu tumoru velmi četně zastoupeny, lymfocyty, granulocyty, hlstiocyty a nádorová buňky. Tyto obvykle tvoří shluky a č=sto se překrývají. Setkáváme se u nich ее vSeal známkami malignizace, t.J. anlsokaryosou,

polymorfií-Jader,

hyperchromasií, anlsokaryosou, polyiaorflí jader, hyperchromaelí, enisocytosou, vakuolizací, nepravidelnými holými jádry a většími počty nepravidelných mitoz. 0 charakteru nádoru а hiatologickém slo2ení se však z punktátu dovědět nelze., V průběhu úapášné protinádorové léčby jsou popisovány regresivní změny'nádorových buněk.
Neúspech cytologického vyšetření tkví v několika problémech. Především Jde o techniku zpracování materiálu

а získání prakticky všeho buněčného materiálu z výpotku. К tomu-

to dCelu nestačí prostá sedimentace, ale jak jene ее sami přesvědčili, někdy ani centrifugace odebraného materiálu. Vhodnější jaou metody vakuové filtrace, zhotovení cytcbloku ze zahuštěného materiálu nebo najmodernejší, cytoflowmetrické

vyšetření.

Malé množství nebo nepřítomnost nádorových buněk-ve výpotku při jinak zcela klinicky jaaném maligní* tumoru 'pozorujeme Často u dobře ohraničených kyetokarcinomů a u adenokarcinomů, kde je podstatně menší.počet buněk a navíc se_obtížně hodnotí. Diferenciálně

-
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diagnostické rozpaky mohou způsob'.", přítomné zánětlivrt z чпу či změny způsobené itegenefetivnírai procesy v nádorových buňkách.

Závěr
V námi sledovaném souboru byla 70 X úspěšnost cytologického vyšetření punktátů ascitu či hydrothoraxu při zhoubných novotvarech ženských pohlavních orgánů.
Negativní výsledky, jak jsme se sami přesvědčili, nevylučuji přítomnost

zhoubného

novotvaru.
Ke zvětšení záchytnosti cytologického vyšetření punktátů

!» nutná dodržovat a zdo-

konalovat metodiku zpracování в vyšetření, jak jsme se zmínili v diskusi.
Technické problémy spojené s vyšetřením arteficiálního výpoiMi při liváži po předchozí terapii je možné zmenSlt plánovanými laparoskopickými kon<'-ilnmi spojenými s laváží či lavážemi při "second look" operacích, když nejsou přítomny mni-1 nskoplnké
persistujícího či recidívujícího

známky

tumoru.

O prognostická ceně laváží Oouglasova prostoru se nemůžeme vyjádřit vzhledem к malému počtu takto vyšetřených žen a technickým potížím při odběru výpotku, jakož i z důvodů obecných potíži při hodnocení cytologie výpotků shore uvedených.
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Cytologické změny v ascltických в pleurélních punktátech
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CYTQAUTORÁQIOGRAFIE

PRI MALÍGNEJ STRUME
A JEJ METASTÁZACH

J.Holan, Z.Huťka,
Klinika nukleárnej medicíny a Ústav patologickej anatómie,
Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Fakultná nemocnica,
Martin

.

•

л

Pacienti s histologický diferencovanými karcinómami štítnej žľazy s tvorbou koloidu
a hormónov majú, ako je známe, oveľa lepšie šance na vyliečenie alebo dlhodobé prežívanie
ako pacienti s karcinómami štítnej žľazy nediferencovaného typu. Je to z veľkej 1 časti
preto, že tie po operácii rýchlejšie metastazujú, naproti tomu pri diferencovanom karcinome perzistujúce zvyškové tkanivá po operácii
diojód

alebo prípadné metastázy vychytávajú rá-

čím sa podstatne zlepšujú liečebné výsledky po terapeutických dávkach

• Známym (indikátorom vychytávania ;rádiojódui

^^I,

v tkanive je gamagrafia, pri ktorej toto

tkanivo možno zobrazovat pomocou pohybujúceho sa detektoru vo vzdialenosti 20 - 30 cm a
dopadajúcch lúčov gama z tkaniva. V praxi sa však často stretávame so zmiešanými typmi
karcinomu, pri ktorých môže byť štádium nediferenciácie alebo anaplázie v prevahe, takže
sa scintigraficky

neznázorňujú.

Iným a vari jemnejším indikátoromjvychyitávania
pretože využíva početnejšie beta lúče rádiojódu

!

rádiojódu môže byť autorádioprafip,
s dosahom do mikroskopických vzdia-

leností, maximálne do 1 - 2 mm.. Ke9že sme na , našom'pracovisku mali už niekoľkoročná skúsenosti s diagnostickouaspiračnou cytológiou štítnej žľazy (1), navrhovali sme obe metó•

•

dy spojiť a prešetriť, či by cytoautorádiográfia nebola v klinickej rutine citlivejäím
indikátorom vychytávania rádiojódu ako ; doteraž,používaná gamagrafia (2, 3, 4, 5, 6, 7).
Metóda a materiál
Materiál sa získaval bežnou ašpiráciou (tenkou ihlou) z podozrivého tkaniva a vyhotovil sa náter na bežné mikroskopické "sklíčko pokryté želatínou. Autorádipgrafia sa robila buä metódou ponornou (dipping), a to ponorením preparátu do tekutej filmovej emulzie (G-fi fi Ilford alebo NTB2 fy Kodak), potom; vysušením a exponovaním (po dobu l a

viac

týždňov) alebo metódou obaľovacou (stripping) pomocou jemného filmu s. nanesenou suchou
emulziou. Po expozícii sa nátery vyvolali vo vývojke, ustálili a ofarbili

(hematoxilín-

Výsiedky
Predstavujeme výsledky u 102
pacientov s malígnymi ( n = 4 1 ) a nemalígnymi (n=61) strumami ako kontrolnou] skupinou, u .k.toTľých;, zrovnávame gamagrafické nálezy s autorádiografiou pri histologický overených diferencovaných, nediferencnvaných a_ nemalígnych '.strumách
(tab.č. 1).'

1

V skupine diferencovaných karcinómov (n = 14) bo^ai.gcintigraf ia u
lí pacientov negatívna (studená), •
avšak autorádiografia u 3 pacientov
pozitívna. V skupine .dediferencovaných karcinómov s negatívnou gama-
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Tab.б. 1:

Autorádiograťia

Záverečná diagnóza

Počet

požit.

negat.

nehod.

Strumy maligně diferencované
teplý uzol

дамадгаПа

studený uzol
Strumy maligně

2
3

4

3

17

1
4

děditerancovani

teplý uzol

'gamagrafla

3
11

atudaný

1

mol

1

26

6

Strumy nemalígne
gamegrafla

£ teplý uzol

25

studený uzol
•

Spolu

7

11

7

36

.

1

20

15

102

16

53

33

graflou (n«26) boll eutarádlogretie u 3 pacientov taktiež pozitivno, i'o odpočítaní nehodnotltnľných autorádiografiě Je to zhruba 20 X. Títo pacienti boli v dOsledku
čení radikálnymi dávkami

toho prelie-

rádlojódu (ktorý sa pri dediferencovených karcinómoch inak ne-

podáva).
Vyhodnotenie Specificity a senzitivity autorádiografickej metódy Je zatiaľ predčasné, pre pomerne nízke počty vyšetrených a relatívne vysoké percento nehodnotitel'ných (okolo

1/3 prípadov) a pre ťažkosti s dovozom emulzií z devízovej oblasti.
Súhrn
Autori predkladajú predbežné výsledky nimi navrhovanej metódy espiračnej cytoauto-

rádiografie pri malígnej strumě a jej metastázach, ktorá pri 20 X vyšetrovaných účinne
doplnila rjamagrafické a histologické vyšetrenie. Môže takto prispieť í< zlepšeniu

liečeb-

ných výsledkov rédiojódovou terapiou, menovite pri scintigraficky studených alebq_dedi"
ferencujúclch sa karcinómoch štítnej žľazy. Metóda by mohla v prípade ľahšej dostupnosti
autorádiografických emulzií z dovozu, ktoré sO pomerne lacné, prejsť do klinickej rutiny.
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PŘÍNOS PUNKČNl
K CHIRURGICKÉMU

CYTODIAGNOSTIKY
LÉČENÍ

NEMOCNÝCH
S MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍM

ŠTÍTNÉ ŽLÄZY

J.Vomela, A.Krpenský, R.Marková, J.Všetíček, I.Čapov,
I. Chirurgická

klinika,

I. patol. anatom, ústav,
IV. vnitřní oddělení FNsP, Brno
V posledních desetiletích je velmi často, především v souvlslssti s hodnocením onkologické terapie,užíván pojem "včasná diagnóza". Málokdo si však uvědomuje relativitu tohoto pojmu. Kde jsou vůbec hranice včasné diagnostiky ? jde přece o pojem shodný s včasnou detekcí nádorové choroby. Můžeme vůbec nádorový uzel stadia Tj, hodnoceného podle klasifikace TNM, považovat za včas zjištěný ? Víme přece, že jeho růst probíhal po řadu měsíců, někdy možná i let.. Při současných diagnostických možnostech prokazujeme prítomncst
zhoubných onemoci.řní

v rutinní praxi převážně na základě zjevných klinických příznaků,

nebo hůře při známkť-ch svědčících o tom, že proces překročil hranice orgánu. Dokud nebudou к dispozici rutinně dostupné markery nádorového bujení, které umožní skríningovou rutinní detekci nádorových buněk, nemá pojem "včasná diagnóza" svůj verbálně správný význam
a jeho užití je oprávněno pouze ojediněle. Jinak musíme toto slovní spojení brát z pozice
relativně platného mezníku, který si posouváme podle našich znalostí a možncsti.
V současné době proto musíme využívat všech známek, které nás opravňují pomýšletjna
možný onkologický proces zhoubného charakteru a na podkladě pokud možno prvých příznaků
včas indikovat diagnostlcko-terapeiÄický

postup.

Jedním z vyšetření, pomocí kterých lze velmi rychle po zaznamenaní příznaků zvětšujícího se orgánu - štítné žlázy - určit diagnózu, je bioptické vyšetření materiálu získaného
punkcí uzlů štítné žlázy tenkou jehlou. Tato diagnostická metoda je při každodenní rutinní praxi v rukou odborníka jědnoduchou, rychlou a bezpečnou. Umožňuje s poměrně vysokou
přesností- objasnit etlologii některých onemocnění. Právě•cytologické vyšetření buněk získaných aspirační biopsií tenkou jehlou může rozhodující měrou přispět к rozlišení mezi procesem benigního či maligního charakteru. Jde sice o výkon invazivního charakteru, při správné indik aci a technice výkonu j e v š a k postupem bezpečným a rutinným, Vyžaduje-.však, stejné
jako většina dnes užívaných diagnostických či terapeutických metod, týmovou spolupráci.
V souvislosti s rozvojem cytodiagnostiky v onkologii 'se vedou někdy spory, často zcela oprávněné, o vhodnosti některých onkologických procesů či stavů z nich podezřelých к
cytodiagnostické punkci. Základním přepokladem by i v moderní době lékařství mělo zůstat
krédo "non nocere", které by při zvažování či volbě možnosti určitého postupu měl mít každý diagnostik

i terapeut na paměti. Odlišit maligní a benigní proces ve štítné žláze bez

cytodlagnostického vyšetření je možné

v pozdním stadiu onemocnění, nejčastěji při pře-

kročení hranice štítné žlázy. Vyčkávání, otálenf s terapií by však bylo neoprávněné a neodůvodnitelné, proto nelze v současnosti čekat na přítomnost těchto známek svědčících pro
malignitu.
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Frekvence výskytu uzlů Štítné žlázy je v současné době, i přes celou radu akcí zaměřených proti chorobám štítné žlázy z nedostatku jódu, v rozmezí 1 - 7-X podle lokali,t.
Jde tedy o velmi časté, prakticky běžné onemocnění. Část těchto nemocných, tilco velmi níz
ká, zhruba 0,004 X z naSÍ populace, vSak v průběhu života je postižena maligním zvratem
v karcinom Štítné žlázy. AvSsk žádná dosud užívaná neinvazivní diagnostická metoda není
včasným detektorem proběhlého maligního zvratu v parenchymu štítné žlázy. Pouze umožňuji
vyslovit podezření. Potvrdit nebo vyloučit

totol suspicium může cytologické vyšetření bu-

něk získaných perkutánní aspirační biopsií tenkou jehlou z parenchymu Štítné žlázy. Cytodiagnostika tak umožňuje včas a bez prodlení a přitom uváženě indikovat potřebný terapeutický postup tam, kde je maligní proces, ale i tam, kde jsme jej tímto postupem vyloučil
11. Klinické zkučenosti spolu s klasickými diagnostickými postupy musí proto vést к častější indikaci bioptickéhto. vySetření štítné žlázy aspirační punkcí.
Tento diagnostický postup významné snižuje počet nutných reoperací z dodatečné prokázaných malignit pooperačním

histologickým vyšetřením resekované tkáně štítné žlázy,

když predoperačné nebyla známa její biologická povaha. Jde o významnou skutečnost i z
hlediska onkoterapeutických zásad o radikálním chirurgickém postupu, i z pohledu psychiky nemocného. Významný je i faktor snížení zbytečného rizika, které s každou operací nemocný l lékař podstupuji. Stejně tak Je i limitován počet "zbytečně" radikálních operaci
se vSemi možnými následky i komplikacemi

u nemocných indikovaných к radikální operaci pou

ze na základě průkazu studeného uzlu parenchymu Stltné žlázy. Punkční blopsie umožňuje
diagnostiku zhoubGraf č. 1: I

ného procesu Stltné žlázy u nemoc-
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spolupráci se IV. interním
žfto-

'oddělením а I. patologicko• anatomickým ústavem vyšetře-

150

no celkem 2 473 osob pomocí
cytodiagnostické punkce štít-

100-

né žlázy (tab.б. 1). U.266
nemocných bylo vysloveno po-

50-

dezření, nebo byla jednoznačně stanovena maligní povaha
strumy. Jde tedy o více než
10 % ze sledovaného souboru,
kdy měl chirurg možnost již
predoperačné volit operační
taktiku. U'104 nemocných jsme
rok

zaznamenali shodu jak v kli-

nické, tak cytologické a později histologické klasifikaci zhouboého onemocnění štítné žlázy. Toto číslo představuje 39,3 X sledovaného soubort'.. Z celkového počtu nemocných operovaných ve stejném období pro maligní proces štítné žlázy jsme predoperačné u 62 X znali
cytologický nález.
U žádného nemocného ve sledovaném souboru jsme nezaznamenali jedinou komplikaci punkčn'ího diagnostického vyšetření parenchymu štítné žlázy pomocí tenké aspirační jehly. Podle údajů nemocných snášeli toto vyšetření bez potíží. Dosavadní zkušenosti potvrdily přínos této vyšetřovací metody v diferenciální diagnostice chorob štítné žlázy. Ve spojitosti s moderními neinvazívními diagnostickými metodami a komplexní terapií skýtají výrazně
větší šanci nemocným postiženým zhoubným onemocněním štítná žlázy. V rukou odborníka jde
o jednoduchou a rychlou metodu, která nezatěžuje ani nemocného, ani zdravotnická ^erzonál
neúměrně získaným výsledkům.

PRÍSPEVOK PATOLÓGA

'

K BRONCHIÁLNEJ CYTCLOGII
(Zaredovanie do *ried)
Z.Huťka,

^

Ústav patologickej anatómie FNsP, Martin
Histologické obrazy jednotlivých lézií plúc sú známa a jednoznačne určené. V klinickej praxi je však pomerne malá možnosť bioptického vyšetrenia tohto materiálu.. Väčšina pri
pádov Je morfologicky objavovaná na základe cytologického vyšetrenia, ktoré zužuje diferenciálnodiagnostická možnosti a mnohokrát léziu aj jednoznačne určuje. Najdostupnejším ma
teriálom Je spútum, ktoré v nešom cytologickom laboratóriu predstavuje približne 50 X vyšetrovaného materiálu. Cytologická klasifikácia negynekologlckých lokalizácií SZ0 (9) uznáva tieto Jednotky:
A ) BENÍGNE
. . .

•

dlaždicová metaplázia
B) ATYPICKÁ 0LA2DIC0VA METAPLÁZIA (DYSPLAZIA) A CIS
1. Atypická dlaždicová metaplázia
a ) mierna .

:'

'

r
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h) iitrHflnd
c) ťažká
2. OarclnoniB In situ

(CIS)

П ) МЛ1 IfiNľ. TIJMIiltY
Táto klosi rikrtcla Je jednoznačná, ale v praxi se vyskytujú cytolo(jlck<5 obrazy, ktoré nemožno jednoznačne zaradiť podľa tohto triedenia. Nie sú uspokojivé ani delenia záverov podľa starej Papanlcnlaovej schémy, ktorá bola vypracovaná na vyšetrenie vaglnálnych sti-rov a s jej modifikáciami sa stretávame aj v novšej literatúre (2,6). Naše zareň o V B n i e do t r i e d

vychádza z týchto a podobných klasifikácií (4,11), ako aj z vlastných

skúsenosti posudzovania cytologického obrazu spúta.
Vyšetrujeme 5 reprezentatívnych vzoriek materiálu od jedného pacienta, ale v nejednoznačných prípadoch je počet vyšetrení limitovaný len dobou diagnostickej fázy hospitalizácie. Spiitum je spracované formou cytobloku a štandardne farbené hematoxylín-eozínom.
Pracovný postup vyfintrenia možno schematicky rozdeliť na:
- posúdenie reprezentativnosti materiálu a
T posúdenie materiálu z hľadiska prítomnosti nádoru, a to od výskytu minimálnych
dysplastických zmien až po jednoznačné určenie diagnózy.
Cytologické obrazy zaraďujeme v ďalšom

diagnostickom postupe

do tried. Trieda vyja-

druje kvalitatívne a kvantitatívne odchýlky od predpokladaného "fyziologického" obrazu.
V nižších triedach pri opakovaných vyšetreniach vyjadruje dynamiku procesu v bronchiálnej sliznici a pľúcnom parenchýme a vo vyšších, ktnré majú alebo môžu mat vzťah k malignitě, aj istotu diagnostického záveru. Istota záveru je vyjadrená pojmami podozrávý z
malignity, výrazne podozrivý z melignity a jednoznačne malígny.
Pri zaraďovaní do tried sme vychádzali z posúdenia kvalitatívnych a kvantitatívnych
zmien na bunečnej úrovni ako aj zo stupňa funkčnej a štrukturálnej rl i ferenciácie (7,0);
trieda je v2dv doplnená semikvantitatívnym určením prítomných bunečných elementov, prípadne inýir nálezom. Plný vvznam nadobúda triedenie pri použití "Sprievodného lístku ria
cytologii-ké vyšetrenie", v ktorom akrem vyznačených tried možno odporúčať pouřitie dalších cytologických metód, prípadne dispenzarjzáciu. Ddporúčanie pre klinika nie je direktívou, ale 3alSí diagnostický postup ho má brať do úvahy. Použitie lístku skracuje vyšetrovací čas a tým zvyšuje počet cytologických výSetrení.
Do nultej triedy (tr. 0) zaraďujeme nereprezentatívny materiál. Ten je zväčša odrazom fyziologického stavu brohehiálnej sliznice s minimálnou expektoráciou.

Cytologický

obraz pozostáva hlavne z bunečných elementov typických pre sliny a nazálny sekrét. Neobsahuje žiadne alveolárne makrofágy, ktoré Jednoznačne určujú prítomnosť bronchiálneho
hlienu. Ďalší diagnostický postup pri klinickjm podozrení na prítomnosť tumoru spočíva
v opakovaní

vyšetrenia.

Nálezy zaraďované do prvej triedy (tr. I.) nemajú vzťah k malignitě a materiál neobsahuje ani minimálne zmeny svedčiace pre nádor, prípadne

prítomnosťmetaplastickéhopro-

cesu. V cytologickom, obraze okrem celu]árnych z i D žiek: vyskytujúcich sa v nultej triede
je prítomný aj bronchiálny hlien, ktorým Je zabezpečená reprezentativnost' vzorky. Jeho
prítomnosť je jednoznačne určená výskytom alveolárnych makrofágov alebo alveulárnym epitelom. Pacient je vyšetrovaný 3 - 5x s ná-lezom v tejto alebo

vyšších triedach.

Oruhá trieda (tr. II.) je vyhradená pre Ihlienovúi- a dlaždicovú metapláziu až do
stredného stupňa dysplázie podľa cytologických kritérií na jej určenie (9,11) spolu s
obrazmi typickými pre iné benígne prollferačné procesy (0). OalSie delenie tejto triedy
na podskupiny podľa stupňa predpokladanej dysplázie nepovažujeme zatiaľ za potrebné a z
hľadiska ďalšieho diagnostického postupu nemá vbčíí význam. Zväčäa ide o reverzibílné
procesy. V diagnostickom procenit odpnrúčemo opakovať vyfietronle pre prípadný výskyt ťažkého stupňa dysplázie alebo iných

furlnin karcinómov. Revnrzlbilnosť procesu by mala byť

potvrdené dvojročnou dlspenzarizáciou, počas ktorej pacienta 6 - 8x vySetríme (10).
Do tretej triedy (tr. III.) patria cytologické obrazy s prítomnosťou priamych a ne-

-

113

-

priamych známok malignity, ktoré sa často spájajú s výskytom pľúcneho nádoru. Zaradujeme som dlaždicovú metapláziu s ťažkým stupňom dysplázie a "borderline" obrazy, ktoré zatiaľ z rftznych dôvodov nemožno jednoznačne odlíšiť od CIS alebo invazívnych karcinómov.
Pozornosť venujeme aj minimálnym zmenám signalizujúcim prítomnosť nádorov alebo nepriamym známkam malignity, ako sú napr. výskyt erytrocytov v prítomnsti bazofilnej drte, výrazná homogénna acidofília pozadia, výskyt jadierok v bližšie neurčených bunkách, výraznejšie jadierka v exfoliovaných trsoch alveolárneho epitelu' a iné. Bežným diagnostickým
postupom je v prvom rade opakované zrezanie materiálu (3 - lOx), opakovaoé vyäetrenie materiálu so súčasnou prípravou pacienta na inštrumentálne zásahy, a to fibrobronchoskopiou
(FOB) pri centrálnych léziách a bronchoalveolárnu laváž (BAL) a transthorakálnu punkciu
pr.i periférnych procesoch. Ojedinelé aj po skončení hospitalizácie je cytologický záver
v tretej triede a pacienti sú dispenzarizovaní. Je však nutnú, aby pred ukončením hospitalizácie boli v diagnostickom procese využité všetky dostupné diagnostické metódy. Pri •
skríningových vyšetreniach je záver dôvodom k hospitalizácii.
Štvrtá trieda (tr. IV.) je určeoá neúplnými obrazmi cytologicky

klasifikovateľných

karcinómov, keä s pomerne veľkou Istotou diagnostitAjjeme aspoň skupinovo typ karcinomu.
Ide o mattriál, ktorý je často regresívne zmenený alebo sú prítomné len ojedinelé bunečqf elementy výrazne podozrivé z malignity. Patrí sem každý nález, pri ktorom začíname na
základe cytologického obrazu uvažovať o prítomnosti určitej formy nádoru. Je len otázkou
času a zvolenej diagnostickej metódy, kedy bude nádor jednoznačne diagnostikovaný. V prípadoch skríningových vyšetrení doporučujeme hospitalizáciu, opakované vyšetrenia spúta
a invazívne formy vyšetrenia s dôrazom na bioptické vyšetrenie.
Závery v piatej triode (tr. V.) majú diagnostickú cenu bioptického vyšetrenia s rôznou presnosťou určenie, karcinomu od popisu buniek cez priradenie k malo- či nemalobunkovej skupine karcinómov až po jednoznačné určenie histologického typu, ako ho uvádza histologická klasifikácia SZO. V mnohých prípadoch je zatiaľ jediným podkladom pre nasadenie
onkoterapie podľa súčasných terapeutických schém. Cytologický obraz je v súlade s cytologickou klasifikáciou pľúcnych tumorov SZO. Odporúčame FOB, BAL, transtorakálnu punkciu a
.iné vyšetrenia potrebné na určenie lokalizácie, rozsahu a bioptickú verifikáciu tumoru
s následným spustením liečby.
Sme si vedomí neúplnosti tohto triedenia hlavne z hľadiska prekanceróz, ale ide o
otvorený systém, ktorý možno kedykoľvek doplniť. Možno ho použiť na triedenie nálezov aj
pri vyšetrovaní ostatných cytologických materiálov z respiračného traktu.
V tejto práci sme sa snažili rozobrať jednu z problematických stránok cytologického
vyšetrenia, a to zaradenie medzlobrazov vyjadrujúcich benígne proliferácie, metaplastické zmeny s rôznym stupňom dysplázie, hraničné (borderline) obrazy pri kvantitatívne a kva
lltatívne rôzne vyjadrených známkach malignity často ešte modifikovaných regresívnymi zme
nami vo vzťahu k ďalšiemu diagnostickému postupu a dispenzarizácil. Zaradením do tried zí
skavarne skupiny:
I. normálnych cytologických obrazov (tr. I.) - nedispenzarizovaní

pacienti;

II. prechodne abnormálnych a benígnych cytologických obrazov (tr. II.) - prechodne
dispenzarizovaní pacienti;
III. "trvale" abnormálnych a suspektne malígnych obrazov (tr. III.) - dlhodobo dispenzarizovaní pacienti;

,.

IV. malígnych obrazov s rôznou diagnostickou Istotou určenie:.- predpokladaná malignita (tr. IV.) - hospitalizovaní pacienti;
- jednoznačná malignita (tr. V . ) - hospitalizovaní pacienti.
Obsah a význam tried musí byť jednoznačný pre cytológa ako aj pre ošetrujúceho lekára; len vtedy ide o spoločný a komunikatívny jäzylf^ Vzhľadom na opakované vyšetrenia môže
byť cytologický nález zaradený do rôznych tried,' ale smerodajná je vždy najvyššie určené
trieda.
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V bežnej praxi zaraďovanie do tried zjednodušuje orientáciu a jednoznačnejšie určuje áalší diagnostický postup', kategorizuje cytologické závery, vyjedruje sa k dynamike
zmien na sliznici v zmysle reverzibilnosti, ireverzibilnosti a progresii dysplastických
zmien, zvyšuje klinické podozrenie na malignitu a m.nohokrát ju aj potvrdzuje. Zo skupiny hospitalizovaných pacientov vyčleňuje skupinu diapenzariznvaných (tr. II. e III.) a
skupinu pacientov, u ktorých je oprávnené použitie dalších diagnostických metód ekonomicky náročnejších a pre pacienta rizikovějších (tr. III. a IV.). Sú velmi vhodnou formou vyjadrenia cytologického obrazu v skríningovýčh programoch, aj ke3 doterajšie literárne údaje hovoria v neprospech vyšetrovania spúta v týchto programoch (3,5). Najväčším nedostatkom sa nám javí práve to, že nebrali do úvahy výskyt minimálnych zmien signalizujúcich
prítomnosť nádoru a spôsob spracovania materiálu bol obsolétny. Krokom vpred môže byť jednoznačnejšie určenie rizikových skupín, spracovanie spúta formou cytobloku, vymedzenie minimálnych abnormálnych zmien v cytologickám materiáli a spoločná reč medzi klinikám a morfológom v interpretácii cytologikcých záverov a v určovaní ďalšieho diagnostického postupu.
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NOVÉ TRENOV V DIAGNOSTIKE A TERAPII/
LEUKÉMIÍ A LYMFÓM0V - I

1

HISTOPATOLOGICKf GRAOING
H0DGKIN0VE3 CHOROBY*
M.Adarakov, L.Plank,
Ústav patologickej anatómie LF a FNsP, Martin
Základňou histomorfologlckej klasifkácie Hoďgkinovej choroby je doteraz stále platné a celosvetovo používaná Ryeská klasifikácia (12) a Jej Kielske deplnk.y (10). Porovná-
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nie oboch prístupov znázorňuje tab.C. 1.

Kielaka Modifikáciu Ryeskej klasifikácie pred-

behla dobu, v ktorej vznikla

tak nielen äalSiu klinicky relevantnú subtypizá-

a umožnila

ciu pčvodnejschémy, ale aj dokonalé dlferenciálne diagnostické odlíšenie klinicky a morfologicky podobných procesov, ktoré sa dnes radia medzi T-lymfômy s nízkym stupňom malignity, ako je napr. Lennertov lymfóm a angioimunoblastiká

lymfadenopetis.

Ones vflak pribúdajú práce, ktoré na základe podrobnej analýzy hlstomorfologického obrazu jednotlivých typov a podtypov Hodgkinovej choroby poukazujú пв jej znafinú morfologickí! a hlstogenetickú heterogenitu,' Со prináSa svoj odraz i v prognostickom hodnotení každého Individuálneho prípadu. Tým Je koncept PyeskeJ klasifikácie do istej miery naruSený.
Sami sme sa zaoberali hodnotením, resp. subtypizáciou prvých troch typov Hodgkinovej
choroby podfa Ryeskej klasifikácie, výsledky boli Čiastočne publikované (15, 16, 1B).

T a b . в . 1 . Porovnanie Ryookoj klaelflkáclo a KlelekeJ

aodlfl

káele typizácia Hodgkinovej choroby
Ryeeká

kloolflkaola

Kloloka modifikácia

(Lwkmm a moal.. 1966)
1> Lyafaoyté'rna pradoalnancia

ÍLannart a Mohrl. 19741
1 . Typ a prevahou
a ) nodulárny
b ) difúzny

lyafocytov

poragranulfa

paragranulóa

o ) lymfogranulomatózaL

boha-

té na lyafocyty
d ) parciálne

postihnutie

lymfatickej uzliny
г,

Nadulirna eklerize

2 . Nsdulôrna e k l e r o t l z u j ú d

I. Z a l e i a n é aaluXar&ta

3 . Zalaianobunkový typ

1. Lyafoeytárna depláola

4 . T y p e úbytkom

typ

lyafocytov

a ) lyHifogratvdlomatóza

boha-

tá na retlkulárne bunky
b} difúzna

fibróza

• ) Hodgklnov earkóa

'

5 . Xantoaatózna lyafogranuloaatóza
6 * Lyaf.itgranuloaatóza e konitantno vyookýa obeahoa aplteloldnýoh bunlok
7.

Materiál a metodika

Lyafogranuloaatóxé X

.

Zo súboru 160 prípadov Hodgkinovej choroby, z registra náSho úatevu sme Studovali 6f
prípadov nodulárneho paragranulómu (NP), ktorý predstavuje jeden z podtypov 1. typu Hodgkinovej choroby (10), ôalej 30 prípadov nodulárna-sklerotického typu (NS) a 35 prípadov
ZKileSenobunkového typu (MC). Vybrané boli leň prípady diagnostikovaná v periférnych lymfatických uzlinách pred zapoCatím terapie.
V&etky prípady sme

hodnotili, z parafínových rezov farbených Štandardnou metodikou

biopsie lymfatických uzlín (17).

.

* Práca je súčasťou rieřania výskumnej úlohy äPTR
P

12-561-817-03(02

'

»

*

^
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V každom Individuálnom prípade ame hodnotili: a ) nádorové elementy.(druh, množstvo,
distribúcia, vrátane tzv. lokálnej biastiokej prollferácie Sternbergových-Roedovej

(SR)

buniek; b") nenádorové elementy (lymfocyty, plazmocyty, mastocyty, leukocyty, endutéjie,
fibroblasty - ich množstvo a rozloženie); c ) intercelulárnu súčasť morfologického obrazca

to väzivo (druh a jeho vlastnosti, množstvo, usporiadanie), bielkovinový

(druh, množstvo, usporiadanie) t a cievy (proliíerácle ciev a endotelu,

materiál

angioinvazivita);

d ) prítomnosť nekróz a ich rozsah (1).
Výsledky
Výsledky analýzy NP sme ií.i publikovali (15, 16), tu len stručne uvádzame, žé~ v 3
prípadoch išlo o typický NP, v 3 prípadoch o jeho prechodná formy. V dvoch z nich sme pozorovali prechod B-zonálnej hyperplázie do obrazu NP. V poslednom pripads sme máli možnosť sledovať vývoj choroby v reblopsii po Štyroch rokoch - v prvom.bioptickom

vyšetrení

bol morfologický obraz identický a obrazom málo rozvinutého NP prodofilých dvoch uvádzaných prípadooh, v reblopsii bol už plne rozvinutý obraz NP.
Pri hodnotení 30 prípadov nadulárne sklerotického typu sme porovnávali stupeň uzlovitosti a^sklerózy g celúlárnou skladbou v každom individuálnom prípade, keá bola hodnotená podia subtypizačného prístupu Manna a spol. (13). Podobne i v našej Štúdii (18) sme vyčlenili 3 podtypy NS, ktoré predstavujú obdobu samej histopatologickej typizácia Hodgkinovej choroby - podtyp s prevahou lymfocytov, podtyp so zmiešanou bunkovosťou з podtyp s úbytkom lymfocytov.

Porovnanie obeh parametrov je zhrnuté v tab.C. Z. Najčastejší bol c-

braz podtypu so zmiešanou bunkovosťou spojený so strednou až pokročilou skleroti2áciou a
nodularitou. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že stupeň uzlovitosti a sklerotizácie nádoru sa zvyšuje od 1. podtypu k 3. podtypu, ale histopatologický obraz 1, podtypu nevylučuje pokročilú sklerotizáciu a nodulavitu.
V troch

prípadoch

bolo bioptické vyšetre-

\Teb. C. 2.\

nie opakované. Mohli

Rozdelenia ákupiny nodulárne aklerotlekého typu
Hodgklnovej choroby podia podtypov (1. • prevahou
Xymfocytovi 2. ao zmiešanou bunkovoaťoui 3. • úbytkom lymfocytov • podia otupilo oklorózy o nodularity (Zahký otupofl - oznoSonio
stredný atupi»A označenie ••} ťaž k y atupeA - oznoSonio **•*)

sme pozorovať prechod
medzi jednotlivými podtypml - raz z 1. podtypu do 2. podtypu a
dva razy z 2. podtypu
do 3. podtypu. Vo všetkých troch rebiopsiách
bol podiel sklerózy vyš

Podtyp

Po Co t
prípadov

1.
2.

9
16
6-

stupoA oklorôzy o nodularity
•

••

•••

äí ako v prvej biopsii.
Pri analýze 35 prí

Celkom

30

3
. 3

3
6

-

-

e

9

3
7
5
15

pádov

zmiešanobunkové-

ho typu Hadgkiíiovej cho
roby sme postupovali po
dobne ako pri hodnotení
nodulárne

sklerotického

typu. Sumarizáciu získa
ných výsledkov podáva tab.č. 3. Z hlediska fibrotizácie bolo do prvej skupiny (+) zaradených 10 prípadov, do druhej skupiny (++) 17 prípadov a do tretej skupiny (+++) 8 prípadov.
Polymorfné nádrové

buňky ea našli v skupine prípadov s najľahším stupňom

fibrotlzéclet

6-krát,,9 strednom atupni B-krét a b skupina s najvýraznejšou fibrotizáclou 4-krát, Fokálna projfferácla SR-buňiek aa v prvej skupine z hlediska fibrotizácie hašle v 4 prípadoch,
v druhej skupine v 7 prípadoch a- v prípadoch tretej skupiny sa tento parameter

nevyskytol.

Pri hodntení výskytu nekróz prevažovali nekrózy malých rozmerov, väčšie nekrózy se nešli
najmě v prípadoch so strednou fibrotizáclou - 7-krát, pri nízkom a vysokom stupni

fibroti-

zácie sa vyskytlu vBČSle nekrózy zhodne po 2-krát. Podiel reaktívnych elementov v histolo-
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Tab, б . 3. Suearlzačné tabulka analyzovaných parametrov zoiaBanobunkového
Vyrvstllvkv i Flbrotlzácla
í

i Zahký etupeň - označenie +j stredný stupen - označenia **i

ť a i k ý s t u p e ň - označeni?, +++; nakrózy

t malý rozsah - označenie Mj velký roz-

sah - o z n a č e n i a V j reaktivně elementy

t mélo - označenie + j středné množstvo

- označenie

•

r*

vela - označenie «•++

Nakrózy

Polymorfla
SR- buniek

Fokélna proliferácla
SR- buniek

10*

6x

4x

6k

17X

8x

7x

8x

4X

j Stupeň
flbrotizácie

typu

Reaktívne elementy
V

LoSlekové aktivácia
histlocytov

+

• •

2x

3x

6x

IX

**

lOx

7x

4x

5x

ex

lix

6x

2x

7x

lx

m

2X

H

* * *

1
glckom obraze bol. najvýraznejší v skupine so stredným stupňom flbrotizácie - 8-krát, naopak v prípadoch s najrozvinutejšou

fibrotlzáciou sa vHčSÍ podiel reaktívnych elementov

nevyskytol v žiadnom prípade, v skupine s najľahším stupňom flbrotizácie len v 1 prípade.
Naproti tomu sa minimálny podiel reaktívnych buniek vyskytoval v skupine s najvýraznejšou fibrotlzáciou v 7 prípadoch. Ložisková aktivácia histlocytov bola 11-krát pozorovaná v druhej nkuplnn z.hľadiska fitirotlzdcio, 4-krrtt v prvej skupino a lnn 2-krát v trolej skupine.

•

Diskusia
Typ s prevahou lymfocytov má najlepšiu, prognózu zo vSetkých foriem Hodgklnovej choroby. Lukes súhlasil na konferencii v Rye so spojením pôvodných dvoch typov

(lymfocytár-

no-.histiocytárneho nodulárneho a difúzneho variantu) do jednej skupiny (11, 12). .Vyšiel
tak v ústrety klinickým požiadavkám - vytvoriť pokiaľ možno jednoduchú klasifikáciu s nie
viac ako štyrmi typmi. Sám Lukes však naôalej dodržiaval rozdelenie LP typu na 2 pôvodné
podtypy, lebo sú morfologicky nielen

odlišné, ale majú aj odlišnú prognózu (2). Nodulár-

na forma má očividne lepší priebeh ako difúzna (20).. Lennert a Mohri (10) tiež odlišujú
a rešpektujú osobitosť nodulárnej formy (nodulárneho paregranulómu). Osobitosť klinických
prejavov NP môžu sčasti vysvetliť, i haSe nálezy vychádzajúce z podrobnej .analýzy, morfologického obrazu (15, 16), ktoré sú zrovnateľné s prácami pochádzajúcimi z iných pracovísk'
(7, 4, 14). Tieto nálezy len potvrdzujú stanovisko Poppeho e. spol.' (19), že NP reprezentuje špeciálny variant Hodgkinovej choroby, ktorý vzniká z hvperplastických

germinačných

centier lymfatických, folikulov B-zóny lymfatického tkaniva (na rozdiel ad iných typov a>
podtypov Hodgkinovej choroby, ktoré vznikajú v T-zóne). Histomorfologlcké nálezy potvrdzujú i imunohistochemické a cytogenetické vyšetrenia, štúdie väčších súborov ukazujú, že v
2 X sa tento nádor môže blasticky transformovať na lymfóm typu centroblastómu,

imunoblas-

tómu a veľkobunkového ánaplastického lymfómu (9). Táto transformácia je totožná s prípadmi blastickej transformácie non-Hodgkinových. malígnych lymfómov.
Morfologická heterogenita nodulárne sklerotického variantu zahŕňa dva rôzne momenty
- rozdielnosť stupňa nodularity, a sklerotlzácie a heterogenitu celulárnej skladby nádoru.
Tento fakt sa odrazil aj vo vypracovaní dvoch eubtypizačných prístupov tohto typu Hodgkinovej choroby. Ide o prístup Klelskej skupiny (10), ktorá používa na subtypizáciu stupeň,
uzlovltosti a sklerózy, a o postup amerických autorev (13), ktorí hodnotia bunkovú skladbu nádoru. Oba prístupy sú oprávnené, lebo sú výrazom snahy o zhodnotenie biologickej rôz-•

- lie norodosti nádoru. Odrážajú rôzne fázy súvislého spektra toho istého nádoru, preto by sa
nemali oddělovat, ale použiť súčasne (IB). Bennett (3) pri subtypizácii NS podrobil hlbgej analýze bunkové zastúpenie troch základných-podtypov Manna a spol. (13). Na tomto
precíznom hodnotení celulárneho komponentu rozdelil NS na dve základné skupiny - s nízkym stupňom malignity (označovanej ako NS 1 ) a s vysokým stupňom malignity

(NS 2). V zá-

sade do NS 1 sa radi podtyp s prevahou lymfocytov a časť prípadov podtypu so zmiešanou
bunkovosťou, tých prípadov, v ktorých, neboli výraznejšie zmnožené pleomorfné lakunárne
SR-bunky a bez okrskov lýmfocytárnej deplécie. Do NS 2 sa radí podtyp s úbytkom lymfocytov a druhá časť prípadov zmlešanobunkového podtypu s výskytom okrskov lymfocytárnej deplécie a zmnožením počtu lakunárnych SR-buniek a ich zvýšený pleomorfizmus. Rozdiely v
prognóze sú výrazné v prospech NS 1 (3).
Zmieftenobunkový

typ Hodgkinovej cŕflboby predstavuje značne heterogénnu skupinu, čo

sa prejavuje i relatívne vysokým kolísaním v šírke prognózy. Tento typ nazvali Lennert
a Mohri (10) "zberným hrncom", pretože okrem "klasickej lýmfogrénulomatózy" sem patria
l všetky tie prípady, ktoré sa jednoznačne nedajú zaradiť do niektorého Iného typu, vrátane všetkých iniciálnyčh obrazov. Oo nášho súboru sme zuradili len prípady

"klasickej

lymfogranulomatózy". Získané výsledky ukazujú, že rast Hodgkinavej choroby 3. typu je
sprevádzaný postupnou fibrotizáciou.. Zrýchlenie rastu nádoru nachádza svoj odraz v blsstickej proliferácii SR-buniek. Zrýchlením rastu sa zvyšuje aj podiel nekróz a reaktívnych
buniek. Na jednom konci spektra histopatologického obrazu 3. typu stoja prípady s malým
počtom nádorových buniek i roaktfvnychi

elementov, ktorých morfologický obraz nadväzuje

na prípady l . t y p u . Na opačnom konci spektra stoja prípady, ktoré morfologicky tvoria
súvislý prechod do 4. typu. Medzi itýmitb- dvoma e x t r é m n i

leží klasický pleomorfný obraz

so zmiešanou bunkovosťou. Táto analýza súčasne podporuje predpoklady o evolúcii nádorového procesu, a to od 1. typu do 3. typu a 3. typu do 4. typu s.odpovedejúcou klinickou
manifestáciou (11). Pokusy o klinicky relevantnú subtypizáciu 3. typu sú len ojedinelé,
väčšinou bez väčšieho klinického významu. Napr. Beňnett (3) sa pckúsH. na.základe precízneho hodnotenia'jcélulárnehoikomponentu deliť 3. typ Hodgkinovej choroby na B, neskôr na .
5 podtypov, ale nedokázal nijaké Signifikantně rozdiely v přeživení v jednotlivých podtypoch. Preto nepovažuje za nevyhnutné podrobiť tento typ subtypizačným pokusom. Pre typizáciu Je dôležité, že prípady MC typu s okrskami lymfocytárnej deplécie nemajú signifikantně horSlu prognózu ako iné ich podtypy. Preto uvedený histologický obraz treba .
radiť do 3. typu, e nie do 4. typu Hodgkinovej choroby.
Typ s úbytkom lymfocytov (4. typ) je pomerne zriedkavým typom Hodgkinovej choroby,
ale prognóza je velmi zlé (11, 12). Podobne ako v 3. type, tak i v 2. type by sa okrsky
lýmfocytárnej deplécie nemali brať do úvahy pri diagnostike hlavných typov, ale len pri
ich subtypizácii. Subtyplzačné p u k u s y v o 4. type sa obmedzujú na dobre známu Ryeskú klasifikáciu (12), resp. podľa Lennerta a Mohriho (10). Navyše "sarkomatózny variant" je
V podstate totožný s tzv. Ki-1 lymfómom (velkobunkový aneplastický lymfóm) (21). K tomuto je nutné ešte dodať, že existujú hraničné prípady Kl-1 lymfómu s non-Hodgkinovýml
lymfómami (NHL) s vysokým stupňom malignity, ba dokonca niektorí autori tvrdia, že v
лalom percente prípadov nemožno na dnešnej úrovni diagnosticky rozlíšiť hodgkinovský
a non- hodgkinovský pOvod lymfómsv (6).

/

2 uvedeného vyplýva, íe doteraz striktne odlišovaná hrenica medzi Hodgkinovou Chorobou a NHL nie je vždy ostrá, teda medzi týmito dvoma chorobnými jednotkami existujú
určité spojitosti.
Ďalej Je zrejmá, Že okrem morfologickej heterogenity možno hovoriť i o histogen'etickej heterogenite Hodgklnových lymfómov a rozlišovať ich podľa 8- a T- pôvodu (15,
lá).
Tabuľka 6, 4, ktorá vychádza z analýzy velkého súboru Bennetts (2) uvádza porovnanie jednotlivých typov, resp. podtypov Hodgkinavej choroby s klinickým přeživením. Z
hľadiska "Bradingu" bolo preto na ženevskej - konferencii hemetopatológov v apríli 19B8
doporučená deliť Hodg'^'-ovu chorobu na 3 klinicky relevantné stupne (tab.č.. 5) - prvý

-

119

-

Tab.ft. 5:

Tab.fi. A:
10-ročné prežívanie v * v závislosti

Návrh "gradingu" Hodgkinovej choroby na Ženevskej '

•d jednotlivých typov Hodgkinovej choroby

konferencii v apríli 19BB (Bennett, 1988)

( B e n n B t t ,

'

198B)

10-ročné prežívanie

Typ
LP
NS 1
NS 2
MC
t-D

81 %
-

71 %
so 56
66 %
24 %

Hodgklnova choroba - 3 skupiny podia prežívanie
LD + N5 1
НС + NS 2
LD

GRADE 1
GRfliiE 2
GRADE 3

stupeň má nejlepäiu prognózu a zahŕňa typ lýmfocytárnej predominancie (LP) a NS 1, druhý
stupeň tvorí zmiešanobunkový typ (MC) a NS 2 e typ s lýmfocytérnou depléciou (LD) má óaleko nájhoršiu prognózu.
Uvedené fakty len zdôpazňujú nutnost presnej typizácie a subtypizácie Hodgkinovej
choroby pre jej "grading". Aj naäa Štúdia nám umožnila pochopiť p-rincípy novonavrhovaného "gradingu" Hodgkinovej choroby. Keäže sú zrejmé prognostické rozdiely v skupinovom
hodnotení prípadov tohto ochorenia a v individuálnom posudzovaní konkrétneho prípadu, ukazuje sa byť vhodné na väčšom súbore overiť tento navrhovaný "gradlngový" systém. Inak toto hodnotenie mflže skončiť tvrdením niektorých autorov (5), že histologická typizácia a
subtypizácia nemá význam pre prognózu pacienta.
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PREDBEŽNE

SKÚSENOSTI

S T R E P A N O B I O P S Y K0STNE3 DRENE
PRI MALÍGNYCH CHOROBÁCH KRV0TV0R8Y
К.Mociková, L.Plank,

'

Hematologické oddelenie NsP KÚNZ, Banská Bystrica,
Ústav patologickej anatomie LFUK, Fakultná nemocnica, Martin
Rozvoj poznatkov v hematológii v ostatných rakocb poukázal okrem iného i na nutnosť
komplexne chápať kostnú dreň ako orgán. I keô cytológia periférnej krvi a kostnej drene
ostáva základom morfologickej diagnostiky, znalosť Štruktúry a funkcie drene si vyžaduje
rutinné komplementárne vySetrenie, ktoré obohatilo nielen hematológiu, ale i onkológiu,
osteológiu a vnútorné lekárstvo vôbec.

'

,

V spolupráci s patologicko-anatemlckým oddelením FN v Martine sme preto na našom
pracovisku zaviedli .metodiku biopsie kostnej drene. Odber vzorky vykonávame zo zadného
hrebeňa bedrovej kosti jamshidiho lhiou do 10 % neutrálneho formolu. Histológ hodnotí reprezentativnost vzorky, krvotovrné tkanivo topograficky, kvalitatívne a kvantitatívne,
dalej súčasti stromy, vrátane ciev, 'vSziva,, tuku a kostných trabekiH.
Zo širších indikačných možností sa v krátkom referáte sústredíme na m a l i g n ě ochore-

-
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l: Indikácie trepanobiopsie kostnej drene pri
m a ^ g n y o h chorobách hemopoézy
i
Komplementárne vyšetrenie k cytologii pri dg a klinickom "3ta plngu"
Mii}по»ť využitia imunologických a enzymových markerov

1
2
• 3

Prognostické hodnoteniu.a ) subklasiflkácia proliferujúceho systému
b ) určenie histologického typu proliferácie
c ) určenie veľkosti tumorovej masy (vol

X)

d ) stromálna reakcia
4

Monitorovanie liečby, evolúcie, zistenie reziduí choroby

5

Dl fnrenciálnodiagnostické problémy, odlíšenie od reaktívnycvh stavov
Alio a autotransplantácia КО

6

Tab.6. 2: Súbor trepanobiopsií KD pri hematologických malignitách к 30.B.6B (KÚNZ В.Bystrica)

n

Zhoda
s cytol.KO

Pozit
biopsia

Lymfocytový

2

2

1/2

Lymfoblastový

2

2

0/2

T vysokomal.

2

2

0/2

CC

6

6

1/6

1С

B

4

CC/CB

1

1 .

CB

7

6

2/7

0

Burkltt

1

1

0/1

0,7

Nedif.

2

1

1/2

Susp.LPS

7

6

П

35.

NHL
ĽL L + HCL

61,6

Myuirim * reekt. plazmocytóza

14

M. Hudgkin

20

Susp. LPS

7

CML

e
15

Ostatné MPS

11

Mf/OMS

Akútne leukémie
Histiocytosis

n = 35

ng

X

Počet vyšetrení

0(3 :

Tab.č. 3: NHL

5
24,6

11

x

1

6/8
• 0/1

138

Spolu

Vysvetlivky: NHL-non-Hodgkln lymfóm, HCL-liairy cell leukémia,

Vysvetlivky: Г.С-centrocytový, IC/imunocyto-

CLL-chronická lymfadenóza, LPS-lymfoproliferatívny Sy;

vý, CC/CB-centrocyto/centroblastový, CB-

MF/OMS-myelofibroza/nsteomyeloskleróza, CML/chron.-myelóza,

centroblastový, LPS-lýmfoprtil iferaíívny Sy

№S-myelnproli ferat/vny Sy
ľ. in htíiiiiiport y y (tali

l)

Xo 17(1 doteraz vykonaných vyôfitranf, z ktorých neúspešný odber bol. v 5 prípadoch, l.j,
v 2,9 X pre nespoluprácu, .resp. obezitu chorého, 138-krát išlo o dokázané altiho. auspiiktnd
malígne ochorenie krvotvorby (tab.č. 2).
Pri lymfoprolIferatlvnom syndróme má blopsia vSeobecný význam diagnostický, na. rozdiel
otl reaktívnych stavov, prognostický z hlediska typu Infiltrácia, cytologického podtypu, objemu infiltrácie a stromálnej reakcie (tab.č. 3).
V skupine NHL (non-Hodgkin lymfómov) sa z našich skúseností ukázala významná biopsia
pri "stagingu", zisťovaní zvyškovej choroby, potvrdení kompletnej remisie po liečbe
ťažnosť vyšetrenia bole vysoká pri
V skupine chronických

Vý-

imunocytómoch.

lymfadenóz (CLĹ), hairy call leukémie (HĽL). a myelómu sa určoval

typ a objem infiltrácie, podtyp podľa cytologie a bolo možné odlíšenie reaktívnych plazmocytóz od počiatočných štádií myelómu (tab.č. 4>
Zo súboru 19 pacientov s lýmfogrenulómom

(tab.č

5) v zhode s literatúrou ddporúčaine

vyšetrenie z dvoch miest a upozorňujeme na vysoký výskyt nešpecifických zmien v kostnej dreni
Pri akútnych leukémiách sme blopsiu indikovali podľa kritérií uvedených v tab.č.6.
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1 ah č. 4: Cl.l. * HCl. • myelóm
og:

,

n

typ infilt
D ;

CLL

vol. X

cytol. podtyp

2

« 2 0 X -t

nezrelý - 2

1 1 N+l' -6

20-50 X-5

zrelý - 9

1 - 3

5

HCL

> 5 0 X -2
< 2 0 % -1

ovoidný - 3

20-50 X-2

indentovaný - 2

> 5 0 X -1
myolóm

5

ben.monokl

gamap

rnakt plyzmocytóza
Tab.č. 5: M. Hodgkin

< 2 0 X -2

Marschalko - 4

20-50 X-3

small notched - 1

2
6
19

Tab.č. fi: Akútne leukémie

n = 11

- prínos pre klinický "staging": pozit 3/19 = 15,7 X

• p.sicca, susp.relaps: 2/11

- detekcie reziduálnej choroby po liečbe 1/19

» potvrdenie dg pri nereprez.cytol.: 4/11

- nutfKBť sériových rezov y bioptickom materiáli

• dif.dg, enzym., imunolpg.vyš.: 4/11

- nutnosť odlíSeoia nešpec. zmien v КО 5/19

• potvrdenie KR po liečbe: 1/11

Význam

biopsie v diagnostike a sledovaní dynamiky ochorenia pri chronickom myelopro-

liferatívnom syndróme je dobre známy a dbkumentujú ho 1 naše výsledky (tab.č. 7).
Z obsahu prednášky sa vymyká široká skupina myelopatií, ako aj problematika metastáz
solídnych nádorov do kostnej drene, ktoré sme mali možnosť úspešne diagnostikovať i s pnužitfm niektorých imunohistochemických metodík.
Skúsenosti s myelodyspiestickým sy v histologickom obraze sii zatiaľ veľmi skromné,
neuspokojiví. Ле žiadúce ôalšie štúdi'-n materiálu, najmä ak by bola možnosť spracovania
v plastiku.
Dá sa predpokladať, že poIkračujúca dobrá spolupráca

Tab.č. 7: Chronické MPS

hema-

tologa a hematohistopatftlóga doCML

káže i v našich podmienkach pred-

15
granuloc. 4

- inic.subtypizácia v CF

\
\

granulomegak. 5.
- sekvenčné: p.sicca, akcelerácia a MF 2
blast.fáza v predstihu v biopsli 4
MF/OMS

8

- p.sicca, určenie stupňa fibrózy (sklerózy) 7
_ - evolúcia do AML 1
^polycytemia veraf: 4
polyglobulia Bel: 2

fesenc.

trombocytémla|ľ

neklasifikované MPS: 2

I

nosti tejto diagnostickej metodiky na veľkom, reprezentatívnom materiáli.

-

KLASIFIKÁCIA MALÍGNYCH
A PSLUDOLYMFFLMÍLV GIT
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IVMFOMOV

L . P i nnk , P . Szépe,
Dr.tnv patologickej anatómie
Лкп maligně lyfr.iómy GIT (ML LIT) definujeme tie nádory, ktoré primárne vznikajú v
stěno G I T

a v jeho uzlinách a ktorá sa a? sekundárne šíria mimn OTT

ML geografickej oblasti

Mníno ich deliť ria

Stredozemného mora, kde dominujú prípady tzv

neho ochorenia tenkého čreva, a nn ML tzv

imiirioprtiliferatfv-

západného typu (5, f.) Ti. ide o nádory euriip-

sktjj и amuricktij populácie s prevahou výskytu - v

žalúdku.

/ákladum binptickej diagnostiky týchto nádorov v Európe ju Kiel;;ka klaslfi kácia (4),
okrsm toho boli nedávné opísané novŕ jednotky ML,ktorých zaradenie riu schémy Kirlokuj klasifikácie nie je jasné

V posledných rokocn tak napríklad došlo k posunu názorov na defi-

níciu pr.eudo j ymf ómov GIT. Tietn pseudolymfómy
stavujú pravý, medzi

alebo prinajmenej značná časť г nich pred-

folikulami rastúci monoklonálnyproces označovaný ako lymfóni MALT

(mucose associated lymphatic tissue - 10) я tzv. centrocytoldnpu morfológiou (2)

V lite-

ratúre за objavili aj äalšie jednotky, ako sú tzv. mantle zone lymfóin (9) a 0-pionncy to i dný lymíóm (tzv

immature sinus histiocytosis cell Mt.-B)

Materi.íl a metodika
Vyšetrili sme 8ľj prípadov primárnych HHL GIT diagnostikovaných v našom konzultačnom
bjoptickum centre v 1980-1988. Hodnotili sme preparáty farbené štandardnými
mi technikami používanými na našom pracovisku

pri

histologický-

spracovaní lymfatického tkaniva

(hnma-

toxy1ín-cozin, impregnácia podľa Gämäriho, Giémsove farbenie a PAS-reakcia), ktoré snu;
v prípade potreby doplnili

imunohistochemickými vyšetreniami proti lahkým a ťažkým reťaz-

com imunoglohuií nov podľa u? publikovanej metódy

(7).

Typizáciu Ml a ich "grading" sme robili v súlade s Kielskou klasifikáciou ML

V jed-

notí ivých prípadoch sme hodnotili hĺbku infiltrácie steny GIT f. ohľadom na ohmndzen i n
rantu nn sliznicu n siibmukózu,. См> má význam prn terapiu
slciluvnli f ľukvfiľii: i u výskytu jňrlrici tl i výr.h typov
vľk pacientův pri jednotlivých

i prognózu choroby fiale: j япш

ML podľa lokalizácii;, íikri aj p r i úmorný

•

typoch .ML.

Výsledky
2 HU vyOťtrenýnh prípadov je 32 ML r> nízkym a 56 s vysokým stupňom malign i ty
početné zastúpenie pndľa jednotlivých typov ukazuje tabuľka č
Toli č

Frekvencia výskytu jednot-

1:

Rozdelenie súboru pndľa

livých typov ML pndľa

"gradingu"

(Kielskn klasifikácia, skralky гл. vysvetlené, v texte)
ML n nízkym st.

ML s vysokým st.

fnn lignity

malignity

CC
CB/GC
Neklns.

Cfi

17

2

DT

10

13

LB

5

2

IB

10

T-ML

5

Mok las.

9

2

vek pacientov s

í
j

imunocytómom

j

(menej než pri riodálnyčli 1С)

(1С) je 56,0 roku

V skupine 1С prevláda
15

lukali7.1cirj

je zachytená v t^buľkn č
Priemerný

10

lr.h

1

lokalizá-

cia v žalúdku (14 prípadov),
často spojsná s údajom vredovej
lézie (B prípadov). Najčastejším podtypom bol 1 С s plazmocytcidnou diferenciáciou (9 prípadov)-. . Najčastejším podtypom bol

1С

s plazmocytoidnou diferenciáciou

(9 prípadov), polymorfný. 1С sme diagnostikovali v 5

prípadoch a v jednom prípade sme diagnostikovali lymfoplazmocytárny 1 С .

Monoklonálny ob-

sah Ig v cytoplazme nádorových buniek bol potvrdený imunohistochemickým vyšetrením. V 5
prípadoch nádor rastie obmedzene v sliznici a submukóze. V prípadoch takto lokalizoviné-

- 124 he rastu srno nachádzali

tzv. lyipíuoplteliálne

lézio s deštrukciou sliznice

zu vyzdvihli

Tiotu pripa-

(3). Celkovo v ň prípadoch onw v dlai/nn-

dy spĺňajú kritériá lymfomu MALT podľa Issacsona

fokélnu blastickú proliforáciu so suspektným

zvrotom dn Ml. s vyookým stup-

iiuiii malignity, čo bolo raz potvrdené diagnózou sekundárneho centrolilastúmu v motastázo
do pečeno.

Tab.č. 2: Výskyt jednotlivých typov ML v jednotlivých

lokalizáciách

(skratky sú vysvetlené v texte)

Typ/

1С

CC

ML.nekl.

CB/CC

lokalizácia

CB

ВТ

LB

IB

T-ML

niz.st.m.

íalúdok

14

Ten.črevo

1

Ileocek.obl.

2
-

-

Hr.črevo

-

ML.nekl.

spolu

vyš.st.m.

7

2

B

4

-

4

1

6

3

-

4

-

3

2

3

1

4/13

-

-

3

4

1

1

1

_

-/10

1

25/23

1

-

Pankreas

-

-

1

-

-

-

1

1

-

_

1/2

Neudaná

-

-

1

-

1

2

-

1

-

-

1/4

17

10

-

Spolu

15

2

-

13

2

Priemerný vek pacientov s centrocytómom
vali

1

5

2

-

10

5

1/4

9

32/56

(CC) bol 66,5 roku, tento typ ML sme pozoro-

Ion v dvoch prípadoch, oba boli lokalizovanú v sliznici a submukóze žalúdka. V jednom

prípade nodulárneho rastu vykazoval
nalitou

nádor Bj rastové črty mantle-zone

zárodočných centier, ktorú sme dokázali

V skupine centroblasticko-centrocytírneho

ML (CB-CC) bol priemerný vek 55,3 roku

V lokalizácii prevláda

tiež postih žalúdka

CC ML

rast je ne rozdiel od nodálnych prípadov

Čisto nodulárny

lymtómu s polyklo-

imunohistocoemicky.

(7 prípadov), čo je viac ako 50 % všetkých CBzriedkavý', zachytili r.mo

hu len v 2 prípadoch. Za zmienku stojí aj jeden prípad s leukemickým krvným obrazom, ktorý hol pôvodne považovaný

za CLL: V 2 prípadneh sme v nádore zistili monoklonálnu

cytoidnú diferenciáciu, ktorá spôsobuje diferenciálno-diagnostické
to monoklonálnu plazmocytoidnú diferenciáciu
tívnej prímnsi plazmocytov,

piazmo-

ťažkosti vof.i 1С

Tú-

sme striktne odlišovali od častejšej reak-

lokalizovaných v strome nádoru, ktorá bola

polyklonálna. A prípady boli pre prítomnosť reaktívnych centier

imunohistochemicky

folikulov a okolitých

lyklonálných plazmocytov pôvodne považované za benígne psoudolymfómy
chemlcké vyšetrenie však dokázala,že medzi reaktívnymi folikulaml

žalúdka

po-

Xmunnhisto-

ide o monoklonálnu

pro-

llforáciu bunkovej populácie, ktorá spĺňa kritériá lymfómu MALTu, čo je v súhlase s názormi britských autorov

(3)

V skupine centroblastických ML (CB) bol priemerný vek 50,1 roku, pričom
pacient mal v čase stanovenia diagnózy 4 roky
ML s vysokým stupňom malignity

Tieto nádory sú najčastejšími

najmladší
zo skupiny

a vyskytujú sa rovnako často v žalúdku i čreve (v oboch

lokalizáciách po 8 prípadov). V 4 prípadoch sme v nádore našli rezíduá pôvodného ML s
nízkym stupňom malignity, takže Išlo o sekundárny centroblastóm
IB cytologickej skladby sme rozlišovali

4 podtypy

(1).

(s horšou prognózou).

ný variant (9 prípadov), monomorfný a tzv. mnoholaločnatý sme diagnostikovali
to (po 3 prípady) a ' n a j z r i e d k a v e j ň

Pod-

Najčastejším v súbore je polymotfrovnako

čas-

je centrocytoidný podtyp, ktorý sme diagnostikovali

v 2 prípadoch. Centroblastické ML rastú vo veľkej väčšine zmlešane (15 prípadov), čisto
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nodulárny rast sne pozorovali v 2 prípadocr, a Cisto difúzny rast sme nepozorovali.
Lymfóm Burkittovho typu ВТ за vyskytni v polovici prípadov (5 z 10) u pacientov
mladších ako 15 rokov, najstarší pacienti boli vo veku 60-61 rokov. Priemerný vek v tejto skupine bol preto nízky - 23,9 roku. Tento nádor sa na rozdiel oo vžitých predstáv
vyskytuje nielen v ileocékalriej oblasti, ele rovnako často i v žalúdku, v našom súbore
po 4 prípady v obocn lokajlzáciôch. V nádore může byť zrejmá plazmocytoidná
cia cytoplazmy

diferenciá-

buniek.

Imunoblastické ML (IB) sme zachytili tak v žalúdku, ako aj v črevnom trakte, opäť
pri relatívna nízkom priemernom veku pacientov - 45,3 roku. V 6 prípadoch bol B-p6vod
zrejmý už zo znakov plazmocytoidnej diferenciácie buniek. V nádore sú časté nekrózy a
zvýšená aktivita makrofágov ako známky rýchleho rastu, ktorého odrazom je zrejme aj včas
ná Infiltrácia všetkých vrstiev steny orgánu.
Neklaslfikovateľný

lymfoblastóm (LB) ss vyskytuje v GIT detí a mladých dospelých,

priemerný vak v tejto skupine bol 35,4 roku. Najčastejšie je lokalizovaný v čreve (4
prípady). Rast obmedzený na submukózu Eme pozorovali len raz.
V našom súbore sme zachytili aj 5 prípadov nádorov, ktoré spĺňali morfologické, cytochemické alebo imunologické znaky ML T-pôvodu, a to s vysokým stupňom malignity. Priemerný uek v tejtc skupine bol 59,6 roku. Tieto nádory prevládajú v tenkom čreve (4 prípady), prerastajú celou stenou a rýchlo progredujú, často sú spojené s malabsorbciou.
Medzi ich typické morfologické znaky patrí prítomnosť tzv. svetlých buniek a zvýšený podiel intercelulárnej substancie, niekedy až s pseudoalveolárnymi črtami, čo môže zviesť
k diagnóze karcinomu. Pri súčasnej infiltrácii eozinofilmi boli tieto nádory v minulosti
považované za Hodgkinov sarkom alebo za malígnu histiocytózu čreva.
Posledné dve skupiny prípadov tvoria lymfómy, u ktorých zväčša z technických príčin
nebola možná typizácia, ale len "grading" podia stupňa malignity. Sem sme zaradili aj je
den prípad, pri ktorom sme vyslovili podozrenie na tzv. voľkobunkový anaplastický ML, na
zývený aj Kl-1 ML.
Dl skúsia
Histopatologický obraz primárnych ML GIT sa nijako nelíši od zodpovedájiicich jednotiek ML, ktoré vznikajú primárne v lymfatických uzlinách, Biologické správonle sa týchto nádorov v rámci zodpovedajúcich morfologlských typov Jn v8ak odltftnd v tom zmyttln, že
primárne ML GIT, rovnako ako všetky primárne ML MALT majú lepšiu prognózu (2). Majú skôr
tendenciu k lokálne obmedzenému rastu - v GIT prevláda lokalizácia v mukóze a submukóze.
Ďalej majú zníženú tendenciu k šíreniu do kostnej drene než zodpovedajúce primárne nodálne ML, a na rozdiel od nodálnych vznikajú často multlfokálne (10). Ich óalšou zvláštnosťou je aj skutočnosť, že aj v relapse zostáva ich rest často obmedzený na tkanivo
MALT. Z toho vyplývajú aj závažné däsledky pre terapiu týchto nádorov. Tak sa napríklad
zdá, že v prípadoch ML s nízkym stupňom malignity je pre liečbu postačujúca

chirurgická

resekcla a následné ožiarenie (11).
Kielska klasifikácia v súčasnej modifikovanej podobe je suíicientná pre prognosticky relevantný "grading" a "typing" ML GIT. V posledných rokoch sa však ukazuje, že značná časť procesov, ktoré sa označovali ako pseudolymfómy, predstavuje pravé (monoklonálne
neoplastické proliferácie lýmfocytárneho radu, zväčfta s nízkym stupňom malignity. Pri
hodnotení bioptického obrazu týchto procesov sa bioptik nesmie nechať zviesť nálezom lym
{atických folikulov reaktívneho vzhľadu, ani prípa dnou prítomnosťou

lmunohlstochemlcky

detegovateľných polyklonálnych plazmocytov. Vlastná nádorová prollferácla sa tu odohráva v interfolikulárnej oblastí, Je imunohistochemicky monoklonálne a jej elementy majú
tzv. centrocytoidný vzhľad (2). Niektoré z týchto nádorov sa skladajú výlučne z buniek
s centrocytoidnou morfológiou, v prevažnej časti prípadov sú však súčasťou nádorovej
proliferácie a j b l a s t i c k é elementy vzhľadu centroblastov, Výsledný morfologický

obraz

potom pripomína centroblastlcko-csntrocytárny ML í veľkým podielom centroblastov.
V skupine ML s vysokým stupňom malignity sa možno spoľahlivo oprieť o kritériá
Kielskej klasifikácie. Výnimkou Je centrocytoidný variant centroblastómu

(1), ktorý spO-

-

126

-

sobuje diferenciálnodiagnostické ťažkosti pri odlíšení od anaplastického centrocytómu.
Rozhodujúcim kritériom Je prítomnosť centroblastov, Co Je vObec nevyhnutné pře diagnózu
centroblastámu.
Napokón г hľadiska vekového výskytu jednotlivých typov ML a j výsledky našej štúdie
ukázali, *e niektoré primárne ML GIT sa vyskytujú v skupinách pacientov s nižším vekovým
priemerom než zodpovedajúce primárne nodálne ML.
Záverom chceme konštatovať, že nami použité typizačné prístupy sú v súlade so závermi 1. stretnutia

Európskej asociácie hematopatológov v Ženeve v apríli 1988. Tieto kla-

sifikačná prístupy vyžadujú "len" dôkladnú morfologickú analýzu bloptického obrazu doplnenú o imunohlstochemická

vyšetrenia.
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POUŽITÍ VELKOPLOŠNÉHO OZAŘOVÁNÍ
ELEKTRONY
U KOŽNÍCH LYMFOMU
M.Dolečková, M.Hybl,
Rádioterapeutické odd., KNsP, České-Budějovice
Velkoplošné elektronové ozářeni kůže u agresivních lymfoproliferativních

onemocnění,

která napadají kůži, a Kaposiho sarkomu nemá dlouhou historii.
Szur v roce 1962 jako první ozářil elektrony celotělově kůži pacienta-s mycosis fungoides. Ale až v roce 1975 Standfordská skupina (Bagshaw, Eltringhem) v Kalifornii prokázala nesporný význam této léčebné metody.
Od té doby je používáno mnoho rozdílných technik pro velkoplošné ozáření kůže elektrony.
Rozdíly jsou v různých frakcionačních schématech, jednotlivé a celkové dávce, různé
SSD, použité energii elektronů, počtu polí atu. V neposlední řadě je to velikost polí určující celotělové, polotělové či parciální ozáření kůže.
Indikace к velkoplošnému elektronovému ozáření je všeobecně u lymfomů non Hodgkinova
typu postihující pokožku včetně mycosis fungoides. Další indikace této techniky je také
u Kap.osiho sarkomu. S kUrativním účinkem počítáme jen při postižení kůže, tj. v počátcích
postižení-. Ve stádiích pozdnějšíoh - při zasažení uzlin či vnitrních orgánů má toto ozáření jen význam paliativní.
Cíl této techniky je především v homogenním ozáření velká plochy kůže těla a tím i
zabránění vzniku onemocněni na ozářené kůži.
Při hodnocení tohoto způsobu léčby zdůrazňujeme především:
1. rychlé poskytnutí úlevy od nepříjemných symptomů nemoci (svědění, bolest),
2. zmenšení a odstranění nevzhledných infil.trátů destruujících kůži,
3. velkoplošným ozářením kůže se nejen odstraní floridní onemocnění, ale zabrání se
i manifestaci subklinických mikroskopických ložisek v ozářené kůži,
4. v neposlední řadě je to léčebná metoda šetřící kostní dřeň a vnitřní orgány.
Charakter záření nám vysvětluje nevýhodu, a to je poddávkování v intertriginosních
ložiscích. Infiltráty v těchto krajinách je nutné po ukončení léčby dosytit.
Na RTO v Č. Budějovicích byl v roce 1971 uveden do provozu betatron čs. výroby
(obr.č. 1).

.

Obr.C. 2
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Od roku 1975 jsme začali v indikovaných případech provádět velkoplošné ozáření kůže elektrony (obr.č. 2).
Při SSD 200 cm můžeme' dosáhnout pole 40x40 cm. Využíváme přitom pohyblivého stojanu
na kolečkách, jehož stěna se skládá z několika různě pohyblivých desek, kterými lze nastavit pole s různou délkou (největší 40 cm) a standardní šířkou 40 cm. Desky jsou tvořeny dvéi.ia 5 mm překližkami, mezi nimiž je 5 mm vrstva Pb. Různá volitelnost nejen velikosti polí, ale i jejich umístění v různé výšce lidského těla činí tuto techniku velice tvárnou (obr.č. 3).
Obr.č. 3

•

'

Obr.č. 4

Pacient stojí na podstavci stojanu a je ozařován ve dvou základních polohách, zepředu a' zezadu (obr. 1 a 2).
Případné infiltráty v kritických lokalizacích, jak jsme již dříve uvedli, dosycujeme
malým polem. Na obrázku vidíte detail postižení kůže mycosis fungoides v oblesti intergluteální, která bude zasluhovat dosycení, aby nedošlo к brzké recidivě onemocněni (obr.č. 4).
V Jč kraji bylo hlášeno od r. 1971 do r. 1988

1768 pacientů s"non-Hodgkinským

lymfo-

mem včetně mycosis fungoides a dg Kaposiho sarkomu (tab.č. 1). Z nich bylo na našem oddělení léčeno' celkem 546. U 31 pacientů bylo použito elektronové záření beta'tronu. šlo o 12
případů kožní formy maligního lymfomu,a 18 případů mycosis fungoides, lx Kaposiho sarkom.
1

Průměrný věk byl 58 let (s rozmezím 13 - 82). V každé skupině zemřelo 8 pacientů -

ve skupině kožních non-Hodgkin. lymfomů za 1,5 roku po léčbě (rozmezí 1 - 2 roky) a ve
skupině mycosis fungoides za 3 roky po léčbě (rozmezí 1-7 let). Všichni zemřeli na generalizaci onemocnění do uzlin a vnitřních orgánů.
Na další tabulce (č. 2) je vidět lokalizace infiltrátů na kůži u jednotlivých diagnóz.
Nejméně je postižená kůže hlavy a krku, daleko častěji se postižení nachází na horních a
dolních končetinách a trupu. Z tabulky je jasné; že pacienti mají většinou postiženu více
než jednu lokalizací.
Tabulka č. 3 ukazuje zvolený druh záření u pacientů sledovaného souboru. RTG terapie
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Tab.č. 2
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zde byla zařazena pro dokreslení, byla aplikována u některých pacientů a představuje vlastně předchůdkyni elektronové terapie. Tu Jsme rozdělili podle velikosti ozařovaného pole a
poslední sloupec ukazuje techniku velkoplošného elektronového ozářeni. Tímto způsobem bylo
ozářeno celkem 13 pacientů, 9 z toho s mycosis fungoides.

Tab.č. 3

Tab.č. 4
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DalSÍ tabulka (č. 4 ) charakterizuje jednotlivé použité záření. Velikost polí se zvětšuje a u velkoplošné techniky dosahuje velikosti 40x40 cm. Zato energie elektronů e Jednotlivá dávka klesá. U velkých polí Jsme použili vždy elektrony s energií

б či 0 MeV a jednotli-

vou dávku 2 Gy. Prakticky vždy byla aplikována celková dávka 30 Gy/3 týdny.
Při hodnoceni užitého záření bychom .nohli hodnotit elektronové záření velkoplošné a ostatní.
Při jakémkolly zvoleném typu dochází к výborné odpovědi na léčbu,symptomy

v
i infiltráty

kožní ustupují, ež zcela vymizí. V závislosti ne celkové dávce - při 20 Gy/2 týdny - někdy
recidivuje onemocnění v ozařovaném poli. Ale téměř vždy při zvolených středních a malých
polích se objevuje onemocnení mimo ozařovanou kůži, vedle hranice polí. К těmto relapsům
dochází někdy brzy po ukončení ozařování, takže v souboru máme pacienty, u kterých počet ozářených polí dosahuje až 58, e to kromě ozářených velkých ploch kůže.
Problematické Je pak nastavení takovýchto kožních lnfiltrátů a často může doj ft k t'ŕndávkování či poddávkování na kůž' sousedních polí.

-

130

-

' Obr.č. 5

VSeobecně u pacientů s kožním postižením maligním lymfomem a zejména
íi* mycosis fungoides, při postižení větších ploch kůže je tolerance pokožky к
ozáření menší - jak uvádí Bagshow a Eltringhem.
I v naší retrospektivní studii jsme
tulia vlastnost zaznamenali.Na

diapoziti-

vech vidíte pacienta s kožním postižením
; nan-Hodgkinského lymfomu, který byl v
: obličeji ozářen kontaktním rtg zářením
F(obr.C. 5). Pro bouřlivou akutní reakci
i jsme nemohli dozářit do' žádané dávky,
i Vidíte depigmentované atroftcké jizvy v
; obličeji po kontaktním rtg ozáření.
i

Závěr

r

Velkoplošné elektronové ozáření je

optimální léčba pro plošné kožní postižení agresivních lymfoproliferativních onemocnění a
Kaposiho sarkom.

SÚČASNE MOŽNOSTI VČASNEJ
OLIGOSYMPTOMATICKÝCH

DIAGNOSTIKY

FORIEM PLAZMOCYTČMU

A,Šakalová, M.Hrubiško, M.Mikulecký, S.Gážová, J.PrUminerová,
I.Chabroňová,
Subkatédra hematologie a transfúziológie ILF,
Katedra internistických disciplín I. ĽFUK,
Klinika hematologie a transfúziológie RN,
Bratislava

.

Počet novozistených chorých na plazmooytóm sa v posledných rokoch signifikantně zvýšil. Jeho incidencia v bielej rase sa udáva 3-4 prípady
raps 6-9

(100.000 obyvateľov a' v čiernej

prípadov >(100.000 obyvateľov za rok)(Bergsagsl, Rider, 1985) (1). Skutočnosť, že

krivka zomretých nä túto chorobu má stále stúpajúcu '-tendenciu a že.chemoterapia, pokiaľ
ide a dĺžku prežitia, má malý efekt, nesúvisí iba so vzostupom incidencie, ale zapríčiňuje
ju aj oneskorené stanovenie diagnózy. Такте pri 50 St chorých sa diagnóza určí až v III.
štádiu pokročilosti podľa klasifikácie Durieho a Salmona (2,3).
Autori rozborom súboru 245 chorých na generalizovaný plazmocytóm (mnohopočetný myelóm) zistili, že včasnej diagnostike uniklií skupina 59 chorých s oligosymptomatickou formou ochorenia podfa kritérií SW0G (4). U chorých s atypickým plazmocytómom (nesekrečný alebo neexkrečný, lymfoplazmocytoidný, ložiskovo sa šíriaci, solitárny a extramedulárny so
znakmi generalizácie, juvenilný, plazmocytóm bez zmien na skelete, mikromolekulový tzv.
Bénce Jonesóv plazmocytóm, plazmoblastový typ) sa v začiatočnom štádiu podľa kvantitatívnych kritérií nedokáže tzv. hlavný príznak (plazmocytóza viac.ako 30 X alebo paraprotein
viac ako 30 g/l v sére a v moči viac ako 1 g/l za 24 hodín). Keôže často chýba aj kostný
príznak, treba použiť spôsob tzv. rozšírenej diagnostiky s použitím kritérií

cytologických,

histologických, imunotypizácie buniek a áalších diagnosticky závažných vyšetrení.
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V klinickej praxi je dosiaľ málo využívaná

cytologická klasifikácia.. Spočíva v sú-

časnom kvantitatívnom a kvalitatívnom diferencovaní sternálnych náterov, podobne ako je
to bežné pri diferencovaní

leukemických náterov. Padla skúseností autorov je vhodné trie-

diť plazmocyty podľa Stádia zrelosti na typ zrelý (diferencovaný plazmocyt), na intermedlárny

(polozrelý alebo prechodný typ diferencovanosti, napr. lymfoplazmocytoldný typ ale-

bo asynchronný, predtým nazývaný ako proplazmocyt) a na typ nezrelý (plazmoblastový). Pri
hodriotení aspoň 200'buniek bieleho radu sa jednak zistí tzv. celková plazmocytóza s percentuálnym vyjadrením k Iným bielym krvinkám a zároveň sa zistí, ktorý bunkový typ je v prevahe. Zistilo sa, že chorí s nezrelým plazmoblastovým

typom (ak sa zvýäl počet plazmohles-

tov nad 2-5 X) prežívajú oveľa kratäle (10-11 mesiacov) oproti skupine s diferencovaným
alebo anynchrunným

typom buniek (44-49 mesiacov

(5,6).

Histologické vySetrenie biopticksj vzorky z kostnej drnne sa stalo nepostrádateľným
doplnkom modernej cytologie, ktorej cieľom je rozpoznanie plazmocytózy menSej ako .10 X.
Podľa starSích názorov sa plazmocytóza do 15 X považovala ako reaktívna. V súčasnosti má
cytolóy odporučiť histologické vyäetrenie kostnéj"drene pri zvýSení plazmocytov nad 5 X
(7). Kým pri reakciách sú plazmocyty rozmiestnené v perikapilárnych priestoroch a netvoria zhluky, pri plazmocytóme už v lnlciálnom Stádiu sa pozorujú malé zhluky až agregáty
(8). šírením plazmocytómu nastáva obraz difúznej infiltrácie dřeňových priestorov. Pri
ložiskovom charaktere šírenia a negatívnom náleze sa vyžaduje kontrolné vyšetrenie a doplnoniu cytologických nálezov scintigrafiou kostí a kostnej drene.
Vhodným doplnkom cytologickej diagnostiky je cytochemické vyšetrenie na kyslú fosfatázu, nešpecifickú esterázu. Avšak ani náročné skórovanie týchto enzýmov nepostačuje v
dlferenciálnej diagnostike počiatočných foriem

plazmocytómu.

Cytogenetickó vyšetrenia ukázali asi pri jednej tretine súboru chromozomálne abnormality a významným podielom rozäírili súčasné poznatky o biologickej variabilite a celulárnej heterogenite plazmocytómového procesu. Zistila sa korelácia napr. Tnedzl výskytom poruchy chromozómu 6 a výskytom osteolytlckých zmien, pretože genetický materiál kódujúci
aktivitu

TNF-beta

(turtior necrosis .faktor, predtým známy ako osteoklasty aktivujúci fak-

tor - OAF) je uložený na tomto chromozóme /9/.
Z hľadiská včasnej

diagnostiky oligosymptomatických

foriem - t.j. plazmocytómov, kto-

rým chýba alebo je pri nich málo výrazný biochemický alebo hematologlcký znak, veľký význem
majú imunologické vySetrenia. Už základnými rozetovými testami (E, EAC rozety) možno získať,
obraz ako pri iných lymfómoch B buniek. Itnunofluorescenčným dôkazom povrchového a cytoplazmatického Xg receptora sa zistí pri plazmocytóme slgniflkantné zvýšenie počtu buniek viažúcich jednu trledovo špecifickú protilátku

(napr. pri plazmocytóme IgG pozitívna väzba

so značkovanou anti IgG protilátkou). Súčasné zistenie malej alebo žiadnej väzby s inými
protilátkami sa tiež využíva ako diagnostický znak pre posúdenie

imunodeficientného- stavu.

Pravidelné značkovanie na prítomnosť ľahkých reťazcov umožní rozpoznať monoklonálny

proces

a j pri nesekrečných formách plazmocytómu.
Podľa súčasnej koncepcie podloženej imunologickou fenotyplzáciou buniek /9/ začiatok
plazmocytómového procesu sa odohráva na úrovni pre-B lýmfосуtov, v Stádiu genetického kódovania génov pre imunoglobulíny na 2., 14. a 22. chromozóme. Imunofluorescenčnýrjt značkovaním sa môže dokázať plazmocytómový klon nielen v kostnej drenl na plazmocytoch, ale aj na
lýmfoplazmocytoidných

a lymfocytových prcskurzoroch v krvi. Tieto poznatky umožňujú v sú-

časnosti nielen diagnostické, ale aj prognostické závery.
Autori äalej na základe vlastných skúseností ukázali na perspektívny význam značkovania monoklonálnymi protilátkami (najmí protilátkami na dôkaz HLA-OR, CD 36, CD 10, CO
9 receptorov) v rozpoznávaní diferencovaných a nediferencovaných klonov

plazmocytómových

buniek.
Použitie biochemických markerov (predovšetkým beta 2 mikroglobulinu) sa považuje za
3al5í významný prínos pri včasnej diagnostike plazmocytómu. V pozorovanej skupine mali
chorí v I. а II. Stádiu hodnoty B2M od 2,74 - 4,86 mg/l a v treťom Stádiu (bez ohľadu,

-

Ci boli prítomné známky myelómovej obllčky^
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ned 6 mg/l/n = 2 mg/3/.

Skúsenosti poukázali na rozhodujúci význam včasnej diagnostiky plazmocytómu pre prežitie chorriho. Z tohoto hľadiska je potrebné využit všetky súčasné diagnostické možnosti.'
Popri naäalej platnej diagnostickej schéme Durieho a Salmona, použiteľnej pri
sekretoricky

ektívnych plazmocytómoch, pre diagnostické

typických,

rorpoznanie atypických foriem

sa odporúčajú kritériá uvedené v tab.č. 1 a 2.
Tab.č. 1:

Tab.č. 2:

Súčasné diagnostické kritériá

Diagnózu podporujú a prognózu určujú:
"minor"

Plazmocytóza}

3 X s atyplou

(alebo histologický
+
Najmenej 1 äalšl:

paraprotein

dôkaz)

IgC 30 g/l
IgA 20 g/l

pokles normálnych Ig

IgG paraprotein > 30 g/l
IgA paraprotein > 2 0 g/l

zvýšený

v moči kappa

dOkaz cytoplazmatického

lambda
osteolytické

>

0,Z5 g/l

beta-2-mikroglobulín

zmena kappa/lambda

zmeny

kvociente

typizácia monoklonélnymi
(Hansen, 19B5, Bartl 19B6)

Ig-receptora

monoklonálny typ kappa/lambda
Al

plazmoblasty v kostnej dreni

2 X
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TAKTIKA KOMPLEXNEJ LIEČBY
PLAZMOCYTÓMU

A.Šakalová,
Subkatedra hematologie a transfdzlológie ILF, Bratislava

Komplexná liečbe plazmocytómu zahrnuje 3 postupy, ktoré na seba nadväzujú alebo sa
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súCasne kombinujú: chemoterapia, rádioterapia a podporná lieCba. Racionálnosť

liečebného

postupu určuje pokročilosť a charakter procesu (či je proces solitárny alebtŕ 'difúzny, či
bunkový

klon Javí znaky zrelosti alebo nezrelosti) ako aj množstvo

ôalSích faktorov (vek

chorého, jeho celkový zdravotný stav, infekty, obličkové funkcie a pod.).
Indikáciou započatie liečby nie Je stanovenie diagnózy (sú známe plazmocytómy s latentným priebehom), ale komplex klinických a laboratórnych ukazovateľov: hladina paraproteínu IgG viac ako 40 g/l, IgA viac ako 30 g/l, Bence Donesove proteinúria nad lg/24 hod.,
lmunodeflclentný stav s častými Infekciami, relaps so stúpnutím paraproteínu nad 25 X. Z
cytologických ukazovateľov Je indikáciou liečby nezrelosť klonu e prevahou piazmoble.stov,
histologický nález infiltrácie. Z klinických indikácii sú závažné: vek (pod 40 rokov),
bolesti v kostiach a celková slabosť, strata na váhe, anémia (Hb menej ako 100 g/l), trombocytopénia (menej ako 100 x lo'/l), osteolytické zmeny so spontánnymi fraktúrami, hyperkalcémia, poruchy obličiek, hypervlskózny syndróm, neuropatia, amyloldáza a známky extremedulárneho Šírenia (tab.č. 1).
Pri väčSine plazmocytómov možno použiť aj kri-

Tab.č. i:

tériá na posúdenie objektívnej odpovede na liečbu

Kritériá pre chemoterapiu

(pokles paraproteínu viac ako o 50 X, polvles infilM Protein
proteinúria

40

g/l

IgG

30

g/l

IgA

Bence-JoneBova

Ig-lmunodeficit

g/24 hod. e stabilizácia klinického a skeletového
nálezu). Podľa nich sa informujeme o potrebe zmeny alebo zintenzívnenia

vzostup M-proteínu >

25 X

cytologická atypla, nezreloBť
biopaia s nálezom

trácie drene asi o 50 X, pokles proteinúrie pod 1

Infiltrácie

anémia (Hb < 1 0 0 g/l)
trombocytopénia (

liečby.

Kým pri solitárnych formách plazmocytómov sa
kladie na prvé miesto podľa možnosti radikálna exstirpácla a rádioterapia, pri generalizovanom plazmacytóme je' prvoradou chemoterapia. Chemoterapia

10 x 10 9 /1)

osteolýzy, spontánne fraktúry
bolesti v kostiach

sa dalej indikuje vždy, keô sú známky diskrétneho
Šírenia solitárneho ložiska.
Otázka, či v súčasnosti je ešte opodstatnená

hyperkalcémia

íionoterapia melfalanom, jeho kombináciou s predni-

porucha obličiek

zónom, je na základe mnohých Štúdií (napr. iba v

hypervlskózny syndróm

r. 1988 sú známe údaje súborov s počtom 4.381 cho-

neuropůtie

rých - MacLennan, 1988, Bergsagél, 1988, Peest,

amyloidóza

1988) zodpovedaná na prospech polychemoterapie.

extramedulárne Šírenie

Prednosť polychemoterapie potvrdili najmä zložité
biometrické analýzy kriviek prežitia s výpočtom

klinické ťažkosti

kumulatívneho prežitia a s predpoveďou prežitia
u dosiaľ žijúcich chorých. Nejednotnosť záverov zapříčiňují často malý počet chorých, Statistické porovnávanie

nehomologných súborov bez použitia moderných prognostických triedení (1,2,3,4). •

Z dlhodobých vlastných skúseností ako aj zo skúseností veľkých centier sa chemoterapiou začnú liečiť chorí v Stádiu I.B. Pre indukciu remisie v Stádiu I.B, II.A (podľa Durieho a Salmona, 1975) so odporúča chemoterapia VMCP (vinkristín, melfalan, cyklofosfamid, prednizon podľa Alexaniana). Cykly 5-dňovej chemoterapie sa opakujú.v 4-6 týždňových
intervaloch až po dosiahnutie objektívnej odpovede. Ak sa ňou remisia nedosiahla, ale chorý je v dobrom klinickom stave a nestúpa množstvo paraproteínu (tzv. stabilná fáza), možno chorého ponechať bez liečby s pozorovaním priebehu počas 3 - 6

mesiacov. U chorých s

dobrou prognózou (I.B - II.A Stádium, B2M menej ako 6 mg/l, plezmocytómový klon je zrelý,
obličkové funkcie dobré) možno očakávať odpoveä asi v 70 X. Chorí so zlou prognózou (Stádium n í . A a III. 8) mávajú kratSie trvanie objektívnej odpovede a takmer tretina se
stáva na liečbu refrakternou.
V tejto skupine možno zlepšenie výsledkoe liečby dosiahnuť intenzívnou chemoterapiou
podľa pcfctokolu M 2 (metylpráfíiizolon, vinkristín, BCNU, cyklofosfamid, melfalan) alebo
v ČSSR Široko používanou kombináciou M0CCA (Tmetylprednizolon.i . vinkristín, CCNU, cyklofoa-

'
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íamid, melfalan). Táto liečba sa použije v Stádiu III.A, III.В а II.B - ak je nedostatočná odpoveä na VMCP. Pre tento spfisob эа odporúčajú vSetky prípady so znakmi zlej prognózy, äalej prípady s komplikovaným priebehom (amyloidáza, hypervlekózny syndróm a pod.),
Súčasná výsledky liečby podľa VMCP/MOCCA ukázali objektívnu odpoveô v ВО X, dĺžku trvania remisie v priemere 1 rok. Medián prežitia sa predĺžil na 90 mesiacov, 10 X prežíva
dosial nad 10 rokov (tab.č. 2).
Súčasné skúsenosti sa zhoT ab.e. 2:

dujú v tom,.že u refrekterných

Mediány prežitie - Mantel-Cox, Breslow (1972, 1975)
Skupina A (C *

P)

B (Copp)

chorých aa na uvedené postupy
nedocleli dlhšia odpoveä zmenou

30,5 mesiacov

liekov. Krátkodobé remisie sme

40,0

pozorovali opakovanými

C (VMCPMocca)

90,0

"

D (Mocca)

123,0

*

cyklami

Mocca, VAD (dlhodohé infúzie
(pravdepodobný,

vinkristínu, adriamycínu, dexa-

50 X žije)

metazonu), CVAP (s pridaním cyklofosfamidu) alebo äaläími zme-

(program 8M01L-liíe table +

nami liekov (tab.č. 3).

survival functions)

Rádioterapia značne prispie
va k zlepSeniu algického verte-

brogenného syndrómu в používame ju pravidelne u chorých s pokročilými osteoporotlckýml a
osteolytickými zmenami. V súčasnosti sa intenzívne spOsoby ožiarenia používajú na zlepšenie refraktárnych prípadov.
Plazmaferéza svoTab.č. 3:

jou podstatou sa síce

Liečba refrakterných chorých a relapsov

zaraduje medzi podpor-

1. predĺžené chemoterapia (MOCCA, H-2, VAD-lnfúzie/24 hod.
nárazové dávky dexametezonu
"
"

melfalanu + transplant.
cyklofosfamld •

nú liečbu, avSak pri
plazmocytóme a iných
formách paraproteinémlí
s obrazom hyperviskózne
ho syndrómu sa stáva

2. schémy e ARA-C

liečbou kauzálnou. Na-

metotexátom, podofylínml

Se skúsenosti ukázali

ifosfamld, nové antracyklíny
3

jej význam pri dociele-

chemoterapia + rádioterapia • transplantácia drene

4. MOCCA, M-2, VMCP/VMBD + interferon 2a, 2b

ní objektívnej odpovede
v pokročilých stavoch
s hyperproteinémiou nad

100 g/l. Kombinujeme ju zároveň s cytostatickou polychemoterapiou.
Liečba kostných prejavov plazmocytómového ochorenie je načialej zložité, pretože je
málo objektívnych podkladov pre posúdenie účinnosti v súčasnosti používaných postupov
proti ostooporóze (kombinácia natriumfluoridu, D vitamínu v prerušovanom dávkovaní, kalcia) alebo proti tvorbe osteolytických lolisk

(kalcitonln, dlfosfonáty). VSeobfeone platí

skúsenosť, že stabilizáciu kostnej progresle možno očakávať od účinnej chemoterapie. Riziko progresie je veľké u refrakterných chorých, u chorých nedostatočne alebo nepravidelne liečených. Ich prínos je nesporný. Dlhodobým podávaním liekov proti osteoporóze udržujeme chorých v dlhodobých remisiách kostných zmien, bez tvorby nových osteolytických ložísk (5).
Význam kalcitonfnu. •)• v jeho blokujúcom účinku na aktivitu osteoklastov.,

.
Je preto ne-

postrádateľný pri ťažkých, na uvedené postupy neodpovedajúcich stavoch. Pri zvládnutí hyperkalcemlckých kríz je liekom vitálnej Indikácie spolu a vysokými dávkami

glukokortiko-

idov • intenzívnou hydratáciou chorého. Mltramycín sa pre vedľajšie toxické ná9ledky na
pečeni a obličkách neodporúča.
Na podrobnosti týkajúce sa okamžitého neurochlrurgického zákroku (do 24-48 hodín!)
u chorých s obrazom paraparézy, chirurgického zákroku v prevencii alebo liečbe fraktúr
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dlhých kostí alebo stavcov, liečby obličkových a infekčných komplikácií odporúčam ďalšiu
literatúru

(6,7).

Záverom treba zdôrazniť, že plazmocytómový proces sa síce vyliečiť v súčasnosti nedá, ale mfiže sa účinne liečiť za predpokladu včasnej diagnostiky a intenzívnej, cielenej
a dlhodobej komplexnej liečby. Ďalšie zlepšenie prognózy, najmä u mladších, sa očakáva
od kombinácií radikálnej chemoterapie s imunomodulátormi

(interferon), ev. s transplan-

táciou kostnej drene.
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VVZNAM SÉROVÝCH HLAOIN
BETA-2-MIKROGLOBULINU A FERRITINU
PRO MONITOROVANÍ LECBY MALIGNÍCH LYMFOMŮ
M.Kohoutek. J.Macháček, E.Fischerová,

H.Simánková,

Fakultní nemocnice s poliklinikou, I.P.Pavlova 6, Olomouc,
Rsdioteroiípeutir.ké oddělení - laboratoř klinické onkologie
Úvod
Mezi nádorové markery, užitečné především pro monitorování protinádorové léčby, patří také beta-2-mikroglobulin a feritin. Sérová hladiny beta-2-mikroglobulinu jsou fyziologicky poněkud vyšší u žen, klesají o ď ú t l é h o dětství к dospělosti a od 3. dekády věku
jedince opět mírně vzrůstají - asi o 10 % za 10 let. Patologicky se zvyšuji především při
snížení glomerulární filtrace, u některých zánětlivých onemocnění (např. pancreatitid,
cholecystitid), některých solidních nádorů a u maligních lymfoproliferativních
ní - leukemií, myelomu a maligních

onemocně-

lymfomů.

Feritin Je díky své schoonosti vázat směnitelní intracelulární železo úzce spjat s
metabolismem tohoto kovu. Jeho sérové hladiny se snižují při nedostatku železa, zvySují
se и některých anemií, talasemii, při zvýSeném parenterálním přívodu železa; dále pak,
u hepatopatlí, některých solidních maligních nádorů a u maligních
onemocnění.- leukémií, myelomu,- maligních

lymfoprollferativních

lymfomů.

Materiál
UvádímB soubor nemocných s maligními:lymfomy, vySetřsných v naSÍ laboratoři nejméně 3x v průběhu * měsíců. Nejdelší doba sledování činí 20 měsíců, vyšetření bylo prove-
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dano nejvíce 15 x и téhož nemocného. Z charakteristiky celé skupiny 24 nemocných

(viz

tab.Ď. 1) Je patrné, že z hlediska histologického typu, klinického stadia při stanovení
diagnózy i průběhu choroby je skupina s diagnózou non-hodgkinského lymfomu méně příznivé
Tab.č. 1:

Metodika

Charakteristika skupiny

nemocných

Pro stanovení sérových hladin obou
sledovaných markerů jsme použili ELIKA tt?n

Maligní .lymfomy

tu vlastní produkce, koncipovaného na ..'ákli

M. Hodpkin

de protilátek československé provenience.

10
3

Referenční hodnoty získané vyšetřením 30

Smíšená buněčnost

5

dárců krve se pohybují u beta-2-mikroglobu-

Blíže neklasifikovány

2

linu do 2,0 mg/l a u feritinu do 200 ug/1.

Nodulární sklerosa

Klinické stadium
-

Průběh

11.A

3

II.8

1 .

III.A

4

III.В

1

IV. В

1

progrese

Výsledky
Průměrné hodnoty hladin sérového beta2-mikroglobullnu se pohybovaly u nemocných
s maligními non-hodgkinskými lymfomy od
2,9 do 13,3 mg/l - průměrná hodnota 7,1'

0

stsbi1isace

1

parciální remisB

1

plná remise

8

mg/l. U všech nemocných jsou tyto hodnoty
vyäší než referenční, u poloviny přesahují
hranici 5,0 mg/l a v 21 X 10 mg/l. Průměrná hodnota sérového feritinu v této skupi-

Ncn hodgkinské lymfomy

14

ně Je 393 ug/1, hodnoty vyšší naž 200 ug/1

Vyšší malignitě

7

jsme nalezli ve 43 X, vyšší než 500 v 21 X

Nižší malignita

5

a vyšší než 1.000 ve 14 X nemocných

Ostatní

2

e.

Klinické stadium

Průběh

I.A

1

II.A

4

IV.

9

progrese

3

stabillsace

č

parciální remise

3

plná remise

2

(obr.

i).
U nemocných s Hodgkinovou chorobou

Jsme nalezli průměrnou hodnotu sérového beta-2-mlkroglobullnu 3,45 mg/l, rozmezí od
2,3 do 5,5 mg/l. Sérový feritin nacházíme
v této skupině vyšší než 200 ug/1 jen u 3
nemocných, 2 x vyšší než 1.000 ug/1 (obr.

B. 2 ) .
Zjevnou klinickou progresi jsme zazna-

menali v průběhu léčby maligních non-hodgkinských lymfomů celkem 18 x, z toho

3 x byla

nezvratná. Vždy byla hodnota sérového beta-2-mlkroglobulinu vyšší než 2 mg/l, v 67 X vyš-
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5Í n a ž 5,0 mg/1 a v 39 X vyôflí ns2 10 mg/1. Hodnoty sérového feritinu, zaznamenané pŕl
progresi anemocnšní, se pohybovaly od 49 do 4.144 ug/1 - nad 200 ug/1 v 55 X, nad 500
ug/1

ve 22 X a nad 1.000 ug/1 v 11 X klinicky zjevných progresi.
U 3 nemocných s nezvratnou progreeí nemoci zakonfienou fatálne byly hodnoty beta-

2-mikroglobulinu vždy vyfifií než

10 ng/1, u 2 z nich přesáhly hodnoty sérového

feritinu

1.000 ug/1 (obr.C. 3).
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Obr.C. 3
Plnou remisi onemocnení Jsme ve skupině non-hodgklnských lymfomú zaznamenali
u 2 pacientu - po ukonCení

2-mikroglobulinu, n e väak vyäSí ne2 3 mg/l; dalSÍ nemocná zemřela na ischemickou
bu srdeční - sekčně nebyl non-hodgkinský
se po dosa2ení

jen

léčby přetrvávají и 1 z nich stále mírni vyäáí hodnoty
lymfom prokázán, hodnoty

betachoro-

beta-2-mikroglobulinu

reaisc pohybovaly od 4,0 do 18,0. mg/l. Posun křivky u této nemocné byl

způsoben renální lnsuficiencí

(obr.č. 6). Hodnoty sérového feritinu se u těchto nemocných

pohybují do 200 ug/1.
Ve skupine nemocných s Hodgkinovou chorobou jsme dosáhli v 80 X plné remise.
ná hodnota sérového beta-2-mikroglobulinu

Průměr-

je 3,1 mg/l, sérový feritin je v 68 X nižäí .

než 200 ug/1, nalezli jsme vSak i hodnoty vyääí než 1.000 ug/1 (obr.č. 4).
U nemocných NHL jsme celkem 18 x zaznamenali klinickou progresi onemocnění. V 82
.X byla sledovatelná odpověď v rostoucích hladinách

-2-mikroglobulinu, v 33 X před

klinickou manifestací - průměrně о 4,5 měsíce dříve.- Hladiny feritinu zůstaly*v 50 X
sledovaných progresí bez signlfikantného vzestupu (tab.č. 2).
U obou skupin
průběhem onemocnění

lymfomů jsme hodnotili korelaci změn hladin obou markerů s klinickým
(tab.č. За a 3b).

Příklad průběhu monitorování u nemocného s maligním non-hodgkinským lymfomem s korelujícími

změnami hladin obou sledovenýsh markerů uvádíme na obr.č.5,

vliv renální

insufi-

cience ne hodnoty beta-2-mikrofllobullnu na obr. t. 6, vliv slouhodobé polytransíuzrií

tera-

pie na průběh hladin feritinu při vysoké koncentraci sérového železe na obr.č. 7.
Diskuse
Oba sledované merkery patři к proteinům, j e ž j s o u fyziologickou součástí

lidského

séra. Beta-2-mlkroglobulin Je membránovou bílkovinou vSech lymfoidních buněk, tedy

nejen

-
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.
nádorová změněných

.
.
buněk lyrafomových. Vý-

sledná hladina v séru není proto specifickým obrazem aktivity maligního
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devším v monitorování změn sérových

оьг.е. 7

hladin, umožňujícím Časnou detekci
progrese nemoci při vznikající rezisÍ¥.,mii, Jjgitf.ffod/hh-tfCmŔ
(úpéno'rtmitt) trtatinms
Hs
ly-S^t/mol/t

tenci na podávenou léCbu nebo relapeu
po jejím ukonCení. Vyšetření je cenná
jen v kontextu ostatních

vyšetřovacích

metod, bez nichž je správná interpre_ __ -o ŕtrrifľn

tace výsledků velmi nesnadná, ne-li
prakticky, vyloučena.
Závěr
VySetřili jsme opakované 24 nemoc
ných s maligními lymfomy - metodou ELI
SA Jsme stanovili Bérové hladiny beta-

*

Й

2-mlkroglobulinu a ferltlnu. Výsledky
jsme porovnali s kontrolní skupinou
dárců krve.. Zvlášf jeme zhodnotili vý-

sledky vyšetření u nemocných s progredujícími lymfomy. u pacientů v remisi onemocnění..
Souhlasný průběh změn hladin obou markeru jene ve skupině maligních ne-hodgkinských lymfomů nalezli v 57 X, jednoho v 3fi X v porovnání s klinickým průběhem onemocnení. (J namoč
ných Hodgklnovou chorobou koreloval průběh onemocnění s dynamikou zmán obou merkerů v
50 X - v této skupině jsne vSak nezaznamenali progresi, nemoci ani jedenkrát.
Domníváme se, že oba sledované markery jsou vhodným doplňkem v diferenciální diagnostice progredujícího maligního lymfomů, zvi. non-hodgkinakáho.
Pro správnou interapretaci zmán hladin bata-2-mlkraglobulinu v<séru je nutno znát;
především funkci renáiních glomerulfl, pro správnou interpretaci zmán hladin ferltlnu v
séru pak hodnoty koncentrace sérového železa a parametry Červeného krevního obrazu.

-
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MARKfcRY ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNIEK
(BIOLOGICKÉ, MORFOLOGICKÉ, BIOCHEMICKÉ A IMUNOLOGICKÉ)

CYTQKERATINOVÉ

ЕРПОРУ

WE TKÄNI LYMFATICKÉ UZLINY
A.Rejthar, 3.Kovařík, R.Nenutil,
Výzkumný ústav klinické s experimentálni onkologie, Brno
V průběhu BO. let se v onkologické patologii vžilo pro presnou klasifikaci nádorů a
jejich diferenciální diagnostiku používání lmunohlstologických metod s protilátkami namířenými proti intermediálnímu cytoskeletu. Několik zákledních strukturálních cytoskeletálních bílkovin má z tohoto hlediska výhodné vlastnosti. Jsou totiž dostatečně

imunogenní

- vyvolávají tvorbu kvalitních protilátek a charakterizují hlavní histogenetické typy

.

nádorů (5). Tyto bílkoviny jsou Jednak cytokeratiny, dále vimentin, desmin, kyselý gliální protein a bílkovina neurofilament. Zavedení epitopově zaměřených monoklonálních protilátek proti lntermediérním cytoskeletálním bílkovinám slibovalo vysokou epecifitu a tím
daný vulký diagnostický přínos. Současně s klasifikačními přístupy byly

imunohistologlc-

ké metody s použitím antlcytoskeletálních protilátek využívány od poloviny SO. let к hledání mikromstastáz i jednotlivých nádorových buněk karcinomů v kostní dřeni (1,4,6) a
lymfatických uzlinách (8). Stejně jsou anticytoskaletální protilátky používány v diagnostické cytologii, hlavné serózních punktátů (7).
V táto práci se omezujeme pouze, na problematiku epitellálních nádorů a jejich metastáz detekovaných dnes J12 dobře prostudovanými cytokeratiny. V cytologických

studiích,

St Již z punktátu nebo cytosplnu kostní dřeně, ale l v histologii uzlin se velmi záhy
prokázalo, že při použití monoklonálních protilátek proti cytokeretinům dochází poměrně
často k falésné negativitě, které je zaviněná výraznou heterogenitou nádorové tkáně v
expresi příslušného cytokeratinu. Méně známé а opatrněji popisované Jsou na stejném materiálu imunohistologicky nalezené faleSnó pozitivity ve dřeni nebo uzlinách nepostižených karcinomem (2). Tyto pozitivity mohou být při použití monoklonálních protilátek způaobeny několika příčinami, které podáváme přehledne.1. Přítomnost sdíleného epltopu u nepříbuzných molekul. Tento případ je poměrně častý a lehko vysvětlitelný, zvláátě když si uvědomíme, že nejjednoduSSÍm epitopem může být
triplet aminokyselin. Z oblasti monoklonálních anticytoskeletálních protilátek je poměrně
častá současná vazba protilátky na cytokeratin a vimentin. 5kutečnost křížové antigenní
reaktivity je u renomovaných výrobců komerčních protilátek alespoň částečně udávána- Charakteristika protilátky pro potřebu patologa má obsahovat kromě imunochemlckého průkazu
apecifity blotingem 1 tabulku tkání normálních i nádorových, na kterých byla vazba prověřena af již s pozitivním Cl negativním výsledkem a pochopitelně i stabilitu značeného
•pitopu vůči fixaci.
2. Exprese dosud neznámého proteinu, který nese eoltoo popsaná dosud pouze v eplteU á l n j buňce, je dalSÍ, původně nepředpokládanou možností. Oo této skupiny patří objevy
najrôznejších koexpresi, např. vimentin v epitellálních buňkách étítné žlázy а ledvin,
desmin v některých buňkách hlstiocytárního charakteru a z poslední doby i přítomnost cytokeratlnů v ratlkulárnfch buňkách lymfatické uzliny.
>. OalSl* obecně biologickém důvodem k faleSné pozitivitě při histogenetickém určení tkáni může být apigenstlcká indukce exprese proteinového antigénu způsobená stejným
faktorem prostředí nabo stejném patoQenetlckým faktorem; Příkladem zde může být přítomnost cytokeratinů v synovtalomsch, kde dochází ke koeapresi s-vimentinem а

pravděpodobně
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i pozitivita některých cytokeratinú v Sertoliho buňkách lnaktivních varlat:
4. Přítomnost specifických пвЬо nespecifických kompletních nebo degradovaných fagocytovaných' cytoskeletálnich proteinů v makrofepických elementech. Tato pozitivita má
granuJární charakter a lze Ji v uzlině nalézt převážně ve výstelce splavů.
5. Fagocytové pigmenty Jiného, složení než detekovaná bílkovina interferují svou přirozenou barvou s lmunohistologickou reakcí v uzlině nebo v cytologickém preparátu. MenSÍ
množství fagocytovaného hnědého pigmentu, např. hemoslderinu nebo melaninu, může zbarvením interferovat se špecifickými proteinovými partikulami při použití hnědého nebo Červeného chromogenu v imunohistologlcké reakci. Tuto bsrvu mají právě nejčastěji 'používané
chramogeny diamlnobenzldin (DAB) a aminoethylcarbazol

(AEC).

V naší práci Jsme použili Jednak retroperitoneální lymfatické uzliny odebrané při •
operaci pro nemaligní onemocnění, jednak nádorem nepostižené uzliny u pacienta s malig-: •
ním fibrózním histiocytomem a pacientů s Hodgklnovým lymfomem a mammárním karcinomem.

'

V jednom případě byla použita axilární uzlina makroskopicky postižená drobnou metastázou
rozpadlého karcinomu prsní žlázy. Uzliny byly fixovány Jednak okysaleným formalínem s
přídavkem metanolu, jednak bezvodým metakarnem a jednak byla část uzlin uložena ýe zmrazeném stavu v kryoprotektivním roztoku OCT a po nařezání na kryokatu postflxována metanolacetonem. Imunohistologlcké rekače byla prováděna nepřímou peroxidázovou metodou v obvyklém uspořádání в trypslnizecí 30 minut a inaktlvací endogenní peroxidázy 3 X peroxidem
vodíku v metanolu. Naše rutinně používaná metodika Je publikována nedávno (3)..Oěko chromogen byl použit DAB. V této práci bylo použito 17 monoklonálních

antlcytokeratlnových

protilátek souborně charakterizovaných dříve (3), zaměřených proti "keratlnovým třídám 7,
8,18 a 19. Některé z použitýoh protilátek mojí charakter pancytokeratlnů a některé vykazují specifitu proti více keratlnům.
Ve vyšetřeném souboru lymfatických uzlin Jsme nalezli 3 ze Jmenovaných t_eoreticky
možných typů falešné pozitivity. V prvním případě, se jednalo o vysloveně arteficielní
reakci fagocytovaného pigmentu, kde průkaz skutečné povahy barveného produktu byl jednoduchý. Morfologicky bylo hnědé zbarvení zachyceno v podobě nestejné velkých kapek a tyto
vykazovaly pozitivitu při histocheinické reakci na železo. Jednalo se o pacienta s maligním fibrózním histiocytomem, který v předchozím průběhu onemocnění dostál opakované krevní transfuze. Na tento případ je nutno upozornit zvláště proto, že imunohistologlcké reakce dosud často vyhodnocují lidé bez Širšího patomorfologického vzdělání a bez možnosti
provést dalSÍ.histochemlckou

reakci.

Do podobné kategorie patří i dalSÍ případ, kde byl prokázán fagocytovaný

cytokera-

tin 1B v histdocytech uzliny ze sousedství rozpadlého duktálního lnvazivního karcinomu
prsu..Na obrázcích byl dobře fjatrný rozdíl v barvitelnostl a aspořádání strukturálních
cytokeratinú v nádorové buňce a fagocytovaných v hlstiocytu.

Fagocytovanécytokératlny

nebo jejich fragmenty mají charakter velkých, kondenzovaných globulí, kdeZčo strukturální
cytokeratin je v optickém mikroskopu v imunoperoxidézové reakci v cytoplazmé difúzni s
•Qžným perinukleárním zahuštěním, železo bylo v uzlině negativní.
Těžiště naší práce vidíme v demonstraci pravidelně nalézané pozitivity

strukturálních

cytokeratinú 8 a 18 ve tkáni lymfatické uzliny zdravých i nemocných dárců. Tato pozitivita
má ve tkáni jemně vláknitý cherakter a vždy charakteristické difúzni intracélulární uspořádání. Pozitivní buňky jsou pravidelně v extrafoUkulární lokalizací. NápsdnéjSÍ nahloúčení pozitivních elementů bylo psrlvaskulární a velké zsátoupení bylo i v trabekulárních
sinech dřeně. Pozitivita byla. prokázána pouze se vSemi : protilátkami proti cytokeratlnúm 8
a 18 a s polycytokeratinovými protilátkami, obsahujícími složku namířenou proti epitopům
těchto cytokeratinú. Pozitivita je tady typová specifická a není vázaná přímo pouze na
žádný z použitých apltopů. Protilátky proti cytokeretlnfim 7 e 19, vykazovaly i'při použití
optimální fixace v těchto uillnách negativitu. Nalezený lminohistologický obraz a morfologický charakter pozitivních struktur odpovídá průkazu "extrafolikulárnich

.retikulárních
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buněk", které dříve byly charakterizovány jako "fibrilární retikulární buňky" známé histochemicky svou výraznou pozitivitou alkalické fosfatázy i charakteristickou lokalizací.
Tyto buftky podle recentní publikace Prankeho a Holla (2) oxpriRiuJl кгоке vimentinu previdělné i tvtokeratiny В a IB a Často desmln souCasně s alfa-aktinem specifickým jinak pro
hladký sval. Myogenní diferenciace, tj. přítomnost desminu a aktinu, se však nevyskytuje
ve všech bunkách tohoto typu.
Podle předchozího přehledu felašných pozitivit se у павам případe stejné jako u Frenkaho jedná o druhou motnust, kdy buňka vysloveně mezenchymálního původu kromě svých obvyklých cytoskeletálních bílkovin exprlmuje epiteliální marker. Reakci lze morfologicky dobra odllBit od pozitivity apiteliálních buněk vzhledem reagujících elementů a charakteristická je i jejich lokalizace. Použití několika monoklonálních protilátek s charakterizaci
pozitivity pouze pro karatiny в a 18 a negativitou ostatních cytokeratinů je rozhodujícím
průkazem specifické exprese prokazovaná cytoakeletálnl bílkoviny.
«věr

Z výsledků práce jemožné shrnout důležitá po2adavky na použití monoklonllních anticytokeratinů pro diagnostiku uzlinových metastáz karcinomů i další imunocytologické aplikace do následujících bodů:
1. Samozřejmá je použiti pozitívni i negativní imunohistologické kontroly.
2. За nutho používal protilátek vybraných, prověřených a vždy bez křížové reaktivity a naepiteliálními tkáněmi.
3. 3e vhodné použiti většího poetu protilátek různá epitopické charakteristiky namířených proti .jedné cytokeratinová třídě.
4. Kromě ode.Ctu pozitivní reakce je nutné i peClivé, kvalifikované .morfologické hodnoceni pozitivně reagujících tkáčových ILunéCných struktur.
5. Morfologicky nezvyklé a neCekané pozitivity by měly být prověřovány a analyzovány
navíc ještě histochemicky a event, průkazem dalšího markeru. .
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ANTI-KERATINOVÝCH MONOKLONÁLNÍCH PROTILÁTEK
V IMUNOCVTOCHEMICKĚ DETEKCI
METASTÁZ KARCINOMU
L.Lauerová, 3.Kovařík, A.Rejthar, M.Munzarová, D.Zemanová,
IMV - VČKEO, Brno
Karcinom mléCné žlázy Je nejčastějším a prognosticky nejzávažnijSím maligním onemoc
niním žen. Zjištění rozsahu nemoci, tj. regionálních a vzdálených metastáz v době první
diagnosy, je nejenom důležitým prognostickým faktorem, ale 1 podmínkou pro optimální léč
bu. Uvádí se, že k relapsu dojde и 30 % nemocných bez postižení lymfatických uzlin do 10
let ,-JO mastektnmii. Předpokládá se, že и většiny nemocných této skupiny эе Jedná již v
době první diagnosy o systémová onemocnění se subklinlckýml mikrometastázami. Včasné odhalení mikrometastáz by umožnilo zahájit u nich radikální terapii. Počátek diseminace
karcinomu mléčná žlázy je v 70 X případů v kostech a zbytek je v ostatních orgánech. To
Je důvod, proč klasická diagnostika pomocí izotopových metod se zaměřuje předevSím na
kosti. Nové možnosti v diagnostice metastáz na buněčné úrovni přinesly

imunocytochemické

metody s využitím monoklonálních protilátek. Předmětem výzkumu Jsou především monoklonální protilátky proti membránovým antigenům epitelu typu EMA (1) a proti keratlnům základním složkám epiteliálního cytoskeletu. Mezenchymální původ kostní dřeně a Její
histologické složeni vylučuje totiž, kromě metastatického postižení, přítomnost epitellálních buněk. U obou skupin zmíněných protilátek se předpokládalo, že jsou specifické
výlučně pro epitel. Avšak některé nedávné studie ukázaly, že pozitivní vazba těchto protilátek není omezeno výlučně na buňky epiteliálního původu (2). Pozitivní reakce (tj.
přítomnost antigenů) byla zjištěna s anti-EMA protilátkami rovněž na normálních plazmatických buňkách a na buňkách T-buněčného lymfomu. Rovněž protilátky proti keratin В а
18 dávají pozitivní reakci s retikulárními buňkami některých lymfatických uzlin (3).
Tyto zkřížené reakce se vysvitlirjí jednak přítomností stejných epitbpů na jinak odlišných molekulách antigenů histologický různých buněk a Jednak 4ndukcí expreae antigenů
pod vlivem např. patologických podmínek. V případě keratlnů může být pozitivní nález v
buňkách neepiteliální diferenciace důsledkem fagocytozy keratinového polypeptidu či jeho degradoveného produktu. Všechny tyto faktory mohou ovlivnit-diagnostickou

spolehli-

vost monoklonálních- protilátek a vést к falešně pozitivním výsledkům.
Cílem našeho sdělení Je ukázat některá úskalí a rizika falešných interpretací při
používání anticytokeratinových monoklonálních protilátek к identifikaci epitellálních
potenciálně nádorových buněk v kostní dřeni.
Zjišťovali Jsme reaktivitu 17 definovaných anticytokeratinových monoklonálních protilátek na cytosplnových preparátech kostní dřeně 15 nemocných různými hematologickými,
ale nemaligníml chorobami, a na dřeních 13 nemocných maligním lymfomem. Mononukleárý z
dřeně získané punkcí ze sterna, případně z kyčelních lopat, byly izolovány na Lymphopref
pu a nanášaný па podložní skla pomocí cytospinu. К vyvolání imunocytochemické reakce byla použita detekce alkalické fosfatázy.
Tabulka č.l uvádí přehled testovaných protilátek. 12 bylo vyvinuto ve VÚKEO a dalších 5 Je komerčně vyrobených nebo získaných přímo od autorů z NOR a Anglie. Kromě_ 2
protilátek, LP ЗА а С 11, které reagují se Širokým spektrem keratinů, všechny ostatní
se váží na různé epitopy keratinů 7, 8, 18 a 19, které jsou základními složkami cytoskeletu jednovr3teyného epitelu. Proti všem předpokladům některé z těchto protilátek reagovaly э malým množstvím buněk kostní dřeně některých dárců. -Pozorovali jsme kvantitativní
rordfly v množství pozitivních buněk u stejných protilétek a různých dárců kostní dřpně.
Výsledky alkalické fosfatázy na kostních dřeních nemeligních a na dřeních nemocných
maligním lymfomem ukazuje,tabulka č. 2. Protilátky Jsou rozděleny podle reakce do 3'eku-

- 1*4 Tab.č. Is

pln. První skupina obsahuje 0

Použité monoklonální

protilátky

protilátek, které byly

negativ-

ní na všech 28 vyšetřovaných
ProtllátkB

Cílový keratin

C18

7

C35

7

Reference

dřeních. Nebyl zjištěn vztah m e

VÚKEO, nepublikováno
_ M __

zl negativním výsledkem a typem
keratinu.

FD11

Л

CAM5.2

8, 18, 19

Makln a spol., 1984

řadili 3 protilátky, které dá-

CIO

8

VÚKEO, nepublikováno
^ »t _

některými buňkami dřeně nemoc-

C22

8

C04

18

LEfil

18

DA7

4

-

"

11

Do druhé skupiny jsme za-

-

valy pozitivní reakci pouze s

-

ných maligním lymfomem. S dře-

Lane, 1982

němi nemaligních

18

Lauerová a spol., 1988

valy zcela negativní

DC10

18

Lauerová a spol., 1988

Dvě z těchto protilátek

M08

18, 19

Kovařík a epol., 1985

specifické pro keratin 7 a

A53B/A2

1!»

Karsten a spol., 1985

jedna за váže na epitop spo-

LP2K

19

Lane a spol.,

1.9
19

Bártek a spol., 1985

ně keratinu 7. Je možné, že se

Bártek a spol., 1985

jedná o vazbu na protein

Cil

Pan

VÚKEO, nepublikováno

ciovaný s lymfoproliferačný.íii

LP34

Pan

Lane a spol., 1985

malignitami, který sdílí

BAlé
BA17

.

nemocných

jsou

lečný několika keratinům,

1985

tom s keratinem

dá-

reakce.

včBt-

aso-

epi-

7.

Třetí skupinu tvoří é

Tab.č. 2:
Výsledky testováni kostních

protilátek, které reagují s

dření

některými kostními
Protilátka

Kostní dřeň
normální

elementy

obou skupin nemocných, frek-

maligní lymfom"

počet testovaných/počet pozitivních

vence pozitivní

reakce je u

všech protilátek, kromě

BA16,

nižší než 1 X. Protilátka BA
I.

16, reagující s keratinem

C04, CIO, Cil, F011
CAMS.2, 8AI7, DA7, M08

19,

měla více n e ž 1 X falešně po15/0

13/0

zitivních buněk u 22 kostních

II-

dření z celkového počtu

28.

13/4

Většina

15/0

13/5

reakcí se projevovala

15//0

113/4

A53B/A2

15/8

13/4

LP2K

15/5

13/4

zitivních reakcí ne buňkách

LE61

15/3

13/7'.

kostní dřeně lišil od homoge-

C18

15/0

LP34
C35

falešně

pozitivních
Jako

cytoplazmatické kapičky či in-

III.

kluze různých velikostí.

Ačko-

liv se typ těchto falešně po-

BAlé

15/10

13/12

ní cytoplazmatické reakce ke-

DC10

15/3

13/2

ratinových protilátek na epi-

C22

15/1

13/2

tellálních buňkách, přesto může komplikovat

správnou

diagnou

tiku.
Pomocí směsi vybraných monoklonálních protilátek skupiny
32 nemocných

I. Jsme vySetřili kostní

dřeň

I. e II. klinického stádia karcinomu mléčné žlázy. Jak ukazuje tabulka č. 3,

pozitivní buňky byly nalezeny u B nemocných, tj. u 25 X z CBlkového počtu vySetřených.

Vyš-

ší frekvence p o z i t i v n í c h nálezů byla u nemocných II. klinického stádia, tj. u 33 X proti
X u nemocných b e z postižení regionálních lymfatických
Pro posouzení dlagnosticko-prognoatického

významu

dřené je nezbytné dlouhodobé «ledování-nemocných
manifeatní kostní

óítemínaeí.

14

uzlin.
lmunocytochamického vyšetření

koetní

a korelace laboratorních výsledků в klinicky
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Tab.č. 3:

Záver

Imunocytochemlcké stanoveni epiteliálních buněk v kostní dřeni
pomocí protilátek proti
Diagnosa

Stádium

keratinům
Počet nem.

Práce ukázala limitaci použití monoklo-

+

/

-

X pozitivních

nálních protilátek pro
diagnostiku mikrometas-

ca mammae

I.

ca mammee

II.

14

2/12

14,3

táz karcinomů v kostní

18 '

6/12

33,3

dřeni. 3e nutné protilátky pečlivě předtes-

tovat a provést jejich selekci пя materiálu, který je předmětem hodnocení.
Literatura
1.. Ghosh, A.K., Erber, W.N., Hatton, C.S.R., O'Connor, N.T.J., Fallni, В., Osborn,
M. end Mason, O.Y.: Oetertion of metastatic tumour cells in routine bone marrow зтезгз
by immunoalkaline phosphatase labelling with monoclonal antibodies. Brit. 0. Haematol.,
61, 21-30, 1985.
2. Delson, G., Gatter, K.C., Stein, H., Erber, W.N:, Pulford, K.A.F., Zinne, K. and
Mason, D.Y.: Human lymphoid cells may express epithelial membrane antigen. Lancet, II,
1124, 1984.
3. Franke, W.W. and Moll, R.: Cytoskeletal components of lymphoid organs. I. Synthesis of cytokeratins В and IB and desmin in subpopulations of extrafollicular

reticu-

lum cells of human lymph nodes, tonsils, and spleen. Differentiation, 36,146, 19Б7.
4. Makin, C.A., Bobrow, L.G. and Bodmer, W.F.: Monoclonal antibody to cytokeratin
for use in routine histopatology. J. Clin. Pathol., 37, 975, 1984.
5. Lane, E.B.: Monoclonal antibodies provide specific intramolecular markers for
the study of epithelial tonofilament organization. J.Cell Biol., 92, 665, 1982.
6. Lauerová, L., Kovařík, J., Bártek, J. , Rejthar, A. and Vojtěšek, В.: Novel monoclonal antibodies defining epitopes of human cytokeratin 18 molecule. Hybridoma, 7, 495,
1988.
7. Kovařík, 3., Bártek, 3., Rejthar, A., Bártková, 3. and Lauerová, L.: Development,
charakterization and clinical limitations of a new anti-keratin monoclonal antibody. Europ
3. Cancer Clin. Oncol., 21, 1396, 1985.
8. Karsten, U., Pap*3dorf, G. and Roloff, G.: Monoclonal anticytokeratin antibody from
a hybridoma clone generated by electrofusion. Europ. 3. Cancer Clin. Oncjl., 21, 733, 19B5
5. Lane, E.B., Bártek, 3., Purkis, P.E. apd Leigh, I.M.s Keratin antigens in dlfferen
tlating skin. Ann. N.Y. Acad. Sci., 455, 241, 19B5.
10. Bártek, 3., Dubran, E.M., Hallowes, R.C. and Taylor-Papadimitriou, 3.: A subclass
of luminal epithelial cells in the human mammary gland, defined by antibodies to cytokeratins. J. Cell.Sci., 75, 17, 1985.

MAKRDFAGY V NÁDOROVÝCH VVPOTCÍCH

D.Zemanová, M.Munzarová, 3.Kovařík,
Institut medicínského výzkumu, VÚKEO, Brno
V letech 1985-88 bylo vySetřeno 105 náborových výpotků u pacientek s diagnózou ca
mammee (47 - převážně pleurélních) a ca ovarii (58 - převážně peritoneálních). 22 nemocných bylo vySetřeno opakovaně 2 - 5 x v průběhu- nemoci. Ve vSech případech byl výpotek
projevem základního onemocnění,' Jak bylo potvrzeno pozitivním cytologickým nálezem nebo

-

146

-

dodatečným nálezem sekčním. Účelem vySetření bylo poznání vzájemných vztahů různých buněčných populací, zejména makrofágů a buněk nádorových, které jsou v nádorových výpotcích nejvíce

zastoupeny.

Sledované parametry:
1. složení buněčného sedimentu - morfologicky a imunocytochemicky;
2. schopnost buněk fagocytovat In vltro;
3. některé charakteristiky prostředí - Imunní komplexy, kyselá fosfatáza, katepsin
B, alfa-2-makroglobulln;
4. změny ve složení výpotku při progresi onemocnění a opakovaných odběrech;
5. vztah mezi sledovanými parametry a prognózou.
Metodika
V odebraném punktátu zjištěna koncentrace a viabilita buněk, buňky izolovány a super
pernatant předán к biochemickému vyšetření. Po odstranění erytrocytů část buněk použita
k fagocytárnímu testu (s CdCOj mikrokrystely dle Palisy), jiná část ke zhotovení rady |
oytospinových preparátů. Morfologie byla odečítána z preparátů obarvených Giemsou, fenotypizace dělána pomocí nepřímé imunoperoxydázové reakce, případně metodou dvojího enzymolmunologického

značení téhož prepa,rátu. Z identifikačních protilátek byly použity mo-

noklonální protilátky (MP) specifické pro buňky epiteliální diferenciace (BA16, DA7,
0C10, HMFG2) a pro buňky makrofágového typu (3-9', MEM18, MEM28, BRA55). Ve zmíněné metodě dvojího značení byly buňky p--

proběhlá fagocytóze barveny nejprve peroxydázou s

využitím antimekrofágových a antileukocytárních MP, pak alkalickou fosfatázou s využitím antiepiteliálních MP. Z konečného preparátu bylo možno odečítat jednotlivé typy buněk a jejich fbgocytární

aktivitu.

Výsledky
Kromě hodnot viability, která byla ve všech případech téměř 100 X, a kromě konstantní přítomnosti makrofágů a mezotelií ve všech vzorcích
metrů velmi

byly hodnoty vyšetřovaných

para-

variabilní.

Buněčnost se pohybovala řádově od desítek buněk až do několika milionů v ml. Nádorové buňky byly přítomny v 80 X punktátů; někde byly nelezeny ojediněle, jinde tvořily
většinu všech buněk. Vyskytovaly se Jen vzácně Izolované, většinou byly shluklé do malých
až obrovských shluk®. Množství lymfocytů kolísalo me-zi 5 - 9Z X. NeutrofIlů bylo relatívne málo, maximálna do 5 X. Fagocytárni aktivita se pohybovala v rozmezí od 0 do 75 X a
představovala téměř výlučně funkci moftocytů-makrofágů. Variabilní byla i intenzita fego-''
cytózy, vyjadřovaná počtem zfagocytovaných partikul! nf> buňku. V buňkách

epiteliálních

a mezoteliálních byly 1 - 2 Cd partikule nalezeny zcela výjimečné, ečkoli se o mezoteliích předpokládá, že po aktlvecl ve výpotku rovněž fegocytují. Naším postupem jsme Jejich fagocytárni schopnost

neprokázali.

Fenotyplzace buněk: Anticytokeratinové MP BA16, DA7, DC10 a MP HMFG2 proti membránovému antigénu lidských mléčných tukových globulí zobrazovaly výrazně buňky maligní.
Procento buněk znázorňovaných uvedenými MP se vždy neshodovalo a byly značné rozdíly v
intenzitě zbarvení i mezi buňkami téhož preparátu. Protože anticytokeratinové MP neodliší buňky nádorové od mezotelií, byla zařazena MP HMFG2, která Je v literatuře uváděna
jako specifická pro epltelle. Byla však 1 zde prokázána zkřížená reaktivita mezi oběma
buněčnými typy, i.když u mezotelií bývá reakce slabší.
Populaci leukocytů dobře znázorňovaly MP MEM2B a BRA55 proti membránovému

antigénu

leukocytů včetně monocytů-makrofágů. U makrofágů, které tveří podstatnou část buněčného
obsahu u většiny punktátů, kolísala intenzita reakce v dŽsledku Jejich heterogenity. Intenzivně, ale Jen s čáatí populace mekrofágfl, reagovala MP 3-9', o něco slaběji u týchž
buněk MP MEM1B, zřejmé v souvislosti se stupněm diferenciace a aktivace.
S MP TAL proti HLA-OR antigenům byla větSine mekrofágO

pozitivních.

-

147

-

Hladina lmunokomplexů byla ve výpotcích nižSÍ ne2 v séru a nebyl nalezen vztah mezi touto hodnotou в celkovou buněčností, množstvím makrofágů nebo fagocytárni

aktivitou.

Také hodnoty kyselé fosfatázv. katepslnuB a alfs-2-makroqlobullnu nekorelovaly s počtem
buněk, resp. počtem makrofágů ve výpotku. Při opakovaných vySetřeních nebyly nalezeny
u žádného z vyšetřovaných parametrů stejnosměrné změny.
Neprokázali jsme prognostický význam žádného z uvedených parametrů.
Závěr
Výpotky u nádorů Jsou projevem progrese a generalizace onemocnění. Základní protinádorové obranné mechanismy Jakoby selhaly, V živném prostředí výpotku v těsném kontsktu
žijí a prosperují nádorové buňky vedle lymfocytů a makrofágů přesto, že tyto Jso!'. Jak
vyplývá z pokusů in vitro, aktivní e funkčně zdatná, navíc в výraznou expresi rttA-DR entigenů. Z určitých důvodů se ani cytotoxicita makrolágů eni jejich produkce lytlckých
substancí neuplatňují, Jejich výsledným projeven se zdá být naopak podpora růstu nádorových buněk.

BIOCHEMICKÉ MARKERY
ZHUBNÝCH LYMFOPROIIFERATÍVNYCH

CHORÔB

P.Galajda, E.Galajdová, l.Jarkovský, O.Oianovský, V.Záhradný,
I. interná klinika FNsP, Martin,
II. intenná klinika FNsP, MartiYi
V súčasnom období, keô sa cy.tostaticxou liečbou lymfoproliferatívnych

malignit

zvyšujo percento kompletných remisií a dokonca aj vyliečení, je velmi důležité maf možnosť objektivizácie úspechu aplikovanejllečby. V praxi sa o aktivite zhubného
liferetívneho ochorenia okrem sledovania klinického stavu presviedčame pomocou
nespecifických laboratórnych parametrov. K nim patria predovšetkým bielkoviny

lymfoprorůzných
akútnej

fázy, ktoré sa zvýšenou mierou syntetizujú v pečeni ako odpoved na tkáňovú deštrukciu
a zápal vyvolaný nádorom. Zvýšená hladina týchto bielkovín

spolu s ďalšími faktormi,

ako je anémia, sa podieľa na zvýSení sedimentácie, v elektroforéze sérových bielkovín
býva zvýšená frakcia alfa^ a alfaj globulínov, zaznamenávame i zvýšenie mukoproteínov.
Z bielkovín akútnej fázy, ktoré-sa dajú určovať prianí-, využívame predovšetkým

sledova-

nie ceruloplazmĺnu. Na zvýSení hladiny ceruloplazmĺnu pri nádoroch sa okrem Jeho zvýšenej syntézy podieľa i pomalšia metabolizácia; zvýSená produkcia Búvisí aj so zvýSením
hladiny medi ako prirodzenej obrannej reakcii organizmu proti rastu nádoru. Význam má i sledovanie äalšej bielkoviny akútnej fázy, a to fibrinjgénu. Jeho zvýšená syntéza súvisí s tvorbou fibrinových depozit v lymfatických uzlinách súvisiacich s novotvorbou
ciev a prokoagulačnou aktivitou aktivovaných makrofágov. Nešpecifickosf týchto v bežnej
praxi užívaných biochemických markerov viedla k snahe zaviesť do'praxe' dälSie metódy
na sledovanie lymfoproliferatívnych hemoblastóz. K tejto novej generácii
radíme aj sérový

tumor-markerov

feritín.

Feritín je meteloproteín s molekulovou hmotnosťou 450 000 dsltonov.

Izoelektrlckou

fokusáciou sa dá rozlíšiť bázický lzoferitín s vysokou afinitou k železu, ktorý b monocyto-makroíá'govom systéme "pečene a sleziny tvorí vlastnú zásobáreň železe, a Šalej skupina kyslých lzoferitínov s funkciou inhibičného regulátore granulopoézy a tiež,s' 1munomodulačným účinkom na T lymfocyty. Experimentálne es dokázala syntéza feritlnu priamo v nádorových bunkách, ale pri nádoroch sa zvySuJe a j Jeho syntéza v pečeni v rámci
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reakcie akútnej fázy. Pri hepatálnej lézii včetne poškodenia peCene agresívnou cytostatickou liečbou uniká ferit in do krvi z poškodených pečeňových buniek. Železo vychytávané v monocyto-makrofágovom systéme, či už dodané transfúziami alebo v rámci prirodzenaj
obrannej reakcie organizmu, aby nebolo k dispozícii ako rastový faktor pre maligně bunky, tiež indukuje tvorbu feritinu.
V októbri 1986 sme na našom pracovisku začali určovať sérový ferltín na monitorovanie liečby lymfoproliferatívnych hemoblastóz. V pilotnej štúdii sme chceli sledovať
vplyv cytostatickej liečby пв zmenu hladin sérového feritinu, prtíto sme pred a po podaní cytostatik určovali hladinu sérového farltínu RIA kitom firmy Amersham a porovnávali
s dalšími hematologickými a biochemickými parametrami určovanými bežne zavedenou metodikou. Týmto sp09obom sme zhodnotili 16 cytostatick'ých kúr u 11 pacientov z I. а II. internej kliniky v Martine s rflznymi druhmi lymfoproliferatívnych hemoblastóz. Boli to
zhodou okolností všetko muži, v priemere 57-roční,ktorí až na jedného už boli liečení a
dostavili sa k plánovanej cytostatickej kúre. Priebeh kúry bol bez komplikácií, len Jeden chorý bol preliečený antibiotikami pre infekt horných ciest dýchacích a 1 chorý vyžadoval transfúznu liečbu. Zostava chorých je v tab.č. 1.
Tab.č. 1:

p

Chorý

Pohlavie

Vek

Choroba

63

NHL

J.T.

muž

M.H.

mul

Stádium
IV

NHL

III В

Doba
od
Dg
(mesiace)

Doba od
zač.terapie (dni)

Počet
kúr

Kúra

4

6

COPP

26

4

4

СОР

28

J.K.

muž

NHL

III А

1

1

COPP

36

L.P.

mut

35

NHL

III В

48

6

VMCP

33

F.M.'

muž

57

HL

2

1

MOPP

29

MOPP

41

J.L.

mu Г

T.I.

muž

O.J.

muž

52
36

HL
HL
MM

III
II В
III
II А

6

6

ABV

27 -

ABV

14
11

5

1

COPP

8

7

VMCP
VMCP

V.P.
3.L.
S.L.

muž
muž
muž

x

t

57

MM

64

MM

47

CLL

56,9

31
.

28

12

8

CHOP

28

CHOP

24

I

1

0

VMCP

27

IV

2

1

COPP

30

COPP

29

I A

В,45

4,3

27,6

Pri porovnaní s 19 zdravými prvoclárcami krvi mužského pohlavia sme zistili, že naši chorí s lymfómamlmajú signifikantně zvýšený sérový ferltín nezávisle od hodnflt sérového železa a hemoglobínu, ktorý sa štatisticky významne znížil. Ich hodnoty sú uvedená v tab.C. 2.

' *•..••

V súvislosti so zvýšeným Bérovým feritínom sme u naSich chorých oproti laboretórnej
norme zaznaiiianali zvýSené parametre aktivity, ako .je sedimentácia, elfa2fllobulíny, mukoproteíny, fibrinogén, evSa'k ceruloplazmĺn a plazmatická meä sa nezvýšili. Ich priemerné
hodnoty uvádza tab.fi. 3.
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Tab.č. 2:
Priemerné hodnoty (x) sérového feritínu,

Legenda!

hemoglobullnu a sérového ZeAeza u chorých

X - priemerné hodnota

v pDoovnaní s kontrolnou okijplnou (R*rozptyl)

chorí

sérový feritin

ham'- -ílobín

(ng/ml)

(0/1)

699,3

107

X

(n«ll)

R

zdraví

X

(n*19)

R

(146 - 1635)

16,3

P

myltransferéza
>

21,3

(131-169)

.0,05

GMT - enzým gama-gluta-

(8,8 - 34,3)

154

(44 - 297,4)
P

sérové železo
(jmol/1)

(65 - 130)

128,2

R - rozptyl
N - počet probandov

Po aplikácii rytos-

(16,2-30,4)

0,05

NS

tatickej kúry nastáva
Statisticky významný pokles sérového feritínu.

•

Tab.č. 3:

AJ ostatné parametre aktivity, ako Je sedimen-

FW

mukoproteíny

l/h
chorí

X

(N = 11)'

R

(umol/1)

59

585

B-160

norma

alfajglobulín

2B8-1216

10

(X)

(ukat/1)

globulíny a fibrinogén,

0,129

0,53

majú tendenciu k zníže-

0,068-0,201.

386

.

tácia erytrocytov, alfa2~

GMT

0,06-1,29
0,64

0,05-0,10

niu, i keä to nie je vždy
oigniíikantné. Naopak,
hemoglobín Statisticky
významne a sérové železo

ceruloplazmfn

fibrinogén

(umol/1)

(g/l)
chorí

X

0,156

(N=11)

R

0,110-0,235

norma

meô

nesignifikantne stúplo.

17,89

0,270-0,630

10,9-29,52
11-22

Priemerné hodnoty týchto

(umol/1)

vyfietrení sú uvedené v

14,47

tab.č. 4..

7,64-23,52
0,64

Tab.č. 4:
Sérový

Hb

feritin

i
Pred
cyto-

680,9
í 162

Sérové

Ftf

železo
111
í 7

Mukoproť.

20
í 13

i 13

58

561
í 76

J

Ceru-

Fibri-

lopl.

nogén

í 1,5

0,176
í 0,057

16,4
1,3,17

10,4

0,233

-3 > 5

-0,047

13,3
±7,4

<0,05

NS

Alf 82
glob.
11,9

.

kúrou
Po
cy to-

518,9

118

26,6

46

kúre
P

- 284

ill

-15,6

-25

<0,05

<0,05

"NS

NS

Záver

.

485
-186
NS

• NS

.;

Hčíeme konštatovať, že v zhode e literatúrou by sa eérový feritin dal použiť ako
pomocný tumor-marker na monitorovanie cytostatlckej liečby lýmfoproliforitívnych hemoblastóz. Pre už spomínanú určitú neSpečifickosť tohto vyBetrenia sa odporúča sledovať
viaceré parametre, ako sd uvedené bielkoviny akútnej fázy, z nových markerov beta 2 -mi- i
kroglobulín a ich multifaktoriálne analýza, čo je predmetom náSho dalSieho Štúdia.
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STANOVENÍ A KLINICKÝ VÝZNAM
HORMONÁLNÍCH RECEPTORA
U KARCINOMU ENOOMETRIA
B. Ptáčkové, I. Vermouzek,
VÚKEO, Brno
V průběhu posledních let přibývá zpráv o stanovování steroidnlch receptorů, t.j.
receptorů estrogenu a progesteronu v nádorových tkáních, a to převážně u karcinomu prsu
a karcinomu endometria, v menSÍ míře' pak i u nádorů ovarlájních. Zájem o ně se soustředil hlavně na získáváni prognostických informací a na předpověó terapeutická odpovědi.
Pro dosud malá počty takto sledovaných pacientek jsou výsledky studií o stavu receptorů, zvláfitě v endometriálních

karcinomech, pochybné a vykazují poměrně velkou diskre-

pancl v udaných hodnoceních. Řada autorů zjistila závislost estrogenních receptorů na
histologické a jaderné

diferenciaci tumoru a závislost progesteronových receptorů na

hlstóloglckém typu tumoru a typu nádorových buněk.
Se studií steroidních receptorů и karcinomu endometria bylo započato v našem ústavu v r. 1980 a studie 107 nemocných ukončena к hodnoceni v lednu 1987.
Průměrný věk nemocných této skupiny byl £1,1 roků. Z celkového počtu bylo pouze
13 pacientek « 12 X ve věku premenopausálním. Žádná z nemocných nebyla předtím léčena
pro karcinom endometria. Část tumoru ke stanovení receptorů byla odebrána bezprostředně na operačním sále po vyjmutí dělohy z pánve a jejím rozpolcení. Ostatní celý preparát byl odeslán k histologickému

vyäetŕeni.

Receptory estradlolu a progesteronu byly stanovovány v cytosolu, připraveném z nádorové tkáně vícebodovou saturační analysou s aktivním uhlím. Jeko U g a n d y byly použity
3H

(tritium) značené 1 7 b e t a •• estradiol a synetlcký gestagen ORG. 2050. Nespecifická

vazba bylo měřena za přítomnosti 200-násobného přebytku týchž neznačených

llgandů.

Positivní receptory estrogenů zjištěny v B9,7 X = 96 tumorech, positivní receptory
progesteronu zjištěny v 60,7 X = 65 tamorach. Rozptyl estrogenních receptorů byl mezi
0 - 1241 ímol/mg proteinu - s mediánem M = 123 fmol/mg proteinu. Rozptyl progesteronových receptorů byl od 0 - 2701 fmol/mg proteinu s mediánem M = 327 fmol/mg proteinu.
Positivita obou steroidních receptorů zjištěna v 58,9 X * 63 pacientky;' receptory

nezjiš-

těny v В,4 X * 5 nemocných. Ve 29,9 X * 32 pacientek byl eetrogenní receptor positivní
a progesteronový negativní a pouze ve 2,9 X = 3 pacientky zjištěn progesteronový

recep-

tor positivní я estrogennl byl negativní.
Zhodnocení stayu steroidních receptorů na ,. sžívání bez známek tumoru, s přihlédnutím к věku nemocných, stadiu choroby a histologickému gredingu je znázorněno graficky v
následujících tabulkách formou jednostranné analysy:
CELKOVE PŘEŽITI

~

1. na grafe č. 1 je znázor-

n = 107

něno přežívání celé hodnocené
skupiny 107 nemocných;
2. na grafe č. 2 je znázorněn rozdíl v přežívání u skupiny nemocných se steroidními receptory positivními a negativními;

»

3. na grafe č. 3 je srovná-

««<

ni přežívajících dvou skupin paж

cientek - horní s positivními

гв

receptory a pouze v jedné části

i*

s progesteronovým receptorem ne-

9
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gativnim, druhý, spodní graf je krivka přežit

skupin nemocných s negativními

ry a pouze v jedné skupine nemocných s positi itou progesteronového

Graf č. «

<а

Graf C."

sa

ME5,rE

72 •

recepto-

receptoru;

5

I
STADIUM

I

VEKOVÁ

OEKADA

50

-

69

M

4. ne grafe C. -i Je znázorněno prožití s positivitou a negativitou receptorů pouze
u stadia i. pokročilosti choroby. II. a III, stadium pro malý e nehodnotitelný počet pacientek

neuvedeno;

5. na grafe č. 5 je znázorněnq srovnání positivity a negativity

receptorů ve vztahu

К věku. Oe hodnocena nejpoéetnějfií 7. věková dekáda;
6. na grafe č. 6 Je zhodnocono přežívání nemocných podle stavu receptorů a histologického gradingu.
Předložené grafy ukazují závislost positivity steroidních receptorů

v nádoru na vě-

ku nemocné,'stadiu choroby a histologické diferenciaci. Grafy přežití u tumorů, и nichž
síeroidní receptory chybí, jsou výrazně nižSÍ. Vysoce diferencovaný tumor má vyšší hodnotu receptorů než tumor nízce diferencovaný. Střední hodnoty estrogenních

i progestero-
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Graf C. 6

nových receptorů pro I. stadium
choroby jsou signlflksntni vySSÍ

GRADING

než pro stadium II. a III. V krátkém sdělení nebyl hodnocen stav
receptorCi к invaslvitě. Použitím
Coxovy regresní tnalysy

zjistil

Palmer, žs hodnoty estřogenních
receptorů více než 70 fmol/mg
proteinu spojené s hodnotami progesteronového receptoru více než
30 fmol/mg proteinu Jsou při hodnocení stadia choroby, věku nemocných a gradingu nezávisle spojeny s přežitím.
К získání co největšího množství prognostických Informací Je
naprosto nutné měřit v nádorové
tkáni oba steroidní receptory а к dosažení co nejpřésnějSích prognostických informací Je
nunto stanovit vyšší hladiny receptorů - "cut of levels"

vySSÍ než Jsou udávány u Ji-

ných karcinomů, ku př. u karcinomu prsu. Platí to zvláště pro ty nádory, и nichž dochází
к relapsům choroby poměrně pozdě, к nimž právě patří i karcinom endomstria. U těchto zhoubných nádorů je 5ti i 7mi-leté sledování tumoru к hodnocení příliš krátké.
Naše studie ukazuje, že zvýšením limitu hladiny steroidních receptorů, považovaných
za positivní výsledek, stává se vyšetření těchto receptorů u karcinomu corporis uteri průkaznějším. Tím by se také mohla ovlivnit i indikace к další adjuvantní terapii.
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RECEPTORY

U AQENOKARCINOMU

LEDVIN

J.šorfová, J.Jakoubkové,

J.KlBmenc, J.Novák, A.A3chermannová,

J.Vydra,

Onkologická klinika 01Ú TRN, Pleš,
Onkologická klinika, I. chirurgie, Urologická klinika, Praha,
Ke stanovení hormonálních receptorů v adenokarcinomech

ledvin in vitro Jsme přistou

p i l i , protože:
1. otázka X hormonální dependence těchto nádorů nebyla zatím tak exaktně
Jako u karcinomu prsu. Hormonální

vyřešena

léčba, nejčastěji gestageny, se aplikuje empiricky a

paušálně, přičemž ddaje o klinické odpovědi

kolísají mezi 7 - 33 X (Hawkins,

Concolino,

Wagle a j.).
2. Velká variabilita biologického chování těchto nádorů od spontánních, regresí přes
pomalou progresi až k fudroyantnímu průběhu přímo vnucuje pracovní hypoiesu o uplatnění,
respektivě selhání regulačních mechanismů v souvislosti s' odlišnými blr.logickýmj. vlastnostmi Jednotlivých nádorů a tedy i se stupněm jejich hormonální

závislosti.

Výsledky

snahy o další simultánní molekulárně biologickou chrakterisaci těchto oádorů jsou předmětem sdělBní Dr. Vydry a spol.

-

Před 30 lety publikoval jako první Bloom se spol. zprávu o regresích metastas
karcinomu ledyin po gestacenech a androgenech. V r. 19B5 potvrdili přítomnost

adeno

Bndrogen-

ních receptorů v těchto nádurech Reynolds a spol. Protož? podle našich zkušeností lze
někdy i na dobu delší než 6 měsíců zastavit progresi metastas glukokortikoidy, b y 1 ^ naším cílem stanovovat v adenokarcinomech

ledvin nejen receptory estrogenní,

progesterono-

vé a androgenní, ale i glukokortlkoidní.
V dnešním našem sdělení referujeme o předběžných

výsledcích.

Metodika
Tab.č. 1: Pomineme-li histocheroickô metodiky s monoklonálními proti látkami, lze
estrogenní a prrgesteronová receptory v nádoru in vitro stanovovat: a ) sacharosovým

den-

eitným gradientem, b ) saturační analyscu" s aktivním uhlím. Pro ČSSR, resp. země, RVHP, je
přijetelná'tato druhá varianta, kterou Jsme převzali v r. 1984 od Or. Vermouska

z Vl3KE0

Brno.
Tab.č. 1:

HR - metodiky

Tab. č... 2: -.znázorňuje-použiva,; ,
ligandy. Matematické zpracování vý-

1. satureční analysa

s aktivním uhlím (Scatchard)

2. sacharosový gradient

(UC)

-

sSedků je

prováděno•podle.Scatchar-

da.
Grafč.

androgeních

tury kolísá obsah, glukokortlkoidních
tkáni

l: Metodiku stano'vení '

a glukokortlkoidních receptorů Jsme p ř e v z á l l o d Ekmana a spol. Podle

v rozmezí

10,0 - 9 060,0 fmol/g

tkáně.

Tab.č. 4: V sestavě Reynoldse a spol. v adenokarcinomech
rozmezí hodnot androgeních

litera-

receptorů (tab.č. 3)'v lymíocytech a prbstatické

ledvin je udáváno

toto

receptorů,

Předběžné výsledky
Naší původní pracovní hypotesou. bylo, že estrogení a gestagen! receptory budou v
karcinomech ledvin zastoupeny jak v nízkém počtu, tak v nízkém kvantu. К našemu

překva-

pení se v naší dosud malé sestavě 27 nemocných vyskytly ER v hodnotě na 10 fmol/mg c.p.'
ve 40 X nádorů, PgR nad 20 fmol/mg c.p. (tab.č. 5).

:

t::

%

Srovnání s X a kvantem týchž receptorů v 31 karcinomech prsu, и nichž by.lo. s.tano- ..
vení časové souběžné a tedy 1 ae stejnou možnou laboratorní chybou, ukazuje, že výskyt
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v adenokarclnomu je sice nlžáí, ale statisticky Jsme to nehodnotnill pro zatim malý

J

počet nemocných (tab.č. 6).
R 5020

PROGESTERONE

xS

Pokud se týká androgeních (AR) a gluko-

F

0

kortlkoidních (GR) receptorů, pak v naSí ses-

5

xS **
OEXAMETHASONE

CORTISOL

tavě Jsou zatím konstatovatelné

rozmezí hod-

not, jak Jsou uvedené v tab.č. 7.
Hodnoty GR kolísaly prak'ticky ve stejném rozmezí.Jako v lymfogytech я v tkáni prostaty, AR rovněž ve stejném rozmezí jak udá-

vají Ekman a spol. и karcinomu prostaty a Eynolds

a epol. u adenokarclnomu ledvin. Pro

relativné malý počet nemocných netřídíme soubor podle pohlaví. Hodnoty receptorů v led-,
vinet tkáni neuvádíme,, protože, se nám zatím nepodařilo dosáhnout takového pochopení urologů, abychom souběžně s nádorem dostali к vyšetření

vždy i vzorek ledvinná tkáně ne-

postižené nádorem, o ledvinách o d s t r e n a n f e h z Jiné indikace než pro nádor nemluvě. Zatím máme vyšetřeno Jen 5 vzorků. 0 receptorových hodnotách v tkáňových kulturách se zmi.fiíjje ve svém sdělení Or. Vydra. "
Tab.6. 3: Glukokortlkoidní receptory
6,2

lymfocyty .
9060

prostate

Tab.e. 4:

fmol/iO 6 bb

Reynold f.x. Noronha a spol.

fnol/g tkáně

AR u ca ledvin ( 3 H - DHTR)
pokročilí tu 45,1? - 11,21

f mol/mg proetinu

lab.e. 5:

Tab,б. 6:

Rozmezí h o d n o t E r P g R u ее ledvin

Srovnání HR t- ca prsu a ledvin

n peclentá

receptor
•

£r

•

fmol/mg c.p.

-

27
21

n pacientů ' Er+

rozmezí hodnot

•

0

148,0

0

100,5

PgR+

X PgR+

ca ledvin

27

14

11

40,7

ее prou

31

21

; 17

54,8
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Diskuse a závěr
Tab.č. 7:
Procento i počet estrogen- а pro-

Rozmezí hodnot Gr, Дг ( 3 H - M T ) u cailedvin

gesferon- positivních nádorů v naší
receptor

n pacientů

rozmezí hodnot
fmol/'i tkáni

Gr

41

91,4

11955,1

Ar

13

96,0

5177,7

;
1

sestavě je ve srovnání s literárními
údaji vyšší. Domníváme se, že jde o
chybu malých čísel. Malá početnost
souboru nám také nedovoluje třídění
podle pohlaví. Domníváme se však, ie
připojením metodik stanovení i androgeních в glukokortikoldních

in vitro jsme učinili první krok к exaktnímu stanovení hormonální závislosti
nomu ledvin a ie se nám podařilo splnit první etapu plánovaného

receptorů
adenokarci-

výzkumu.

Pro dalflí etapy mušíma získat daleko vetší počet vzorků nádoru i se zdravou tkání,
což vyžaduje širší okruh apolupracuJících urologických pracovilf

в hlubSím zájmem

o

výzkum. V dalších etapách budeme eimultáne určovat v každém nádoru všechny 4 receptory.
Chceme nejen upřesnit X hormonální závislosti in vitro, ale pokusit ее 1 o korelaci jak
s klinickým průběhem onemocnění, tak s odpovedí na ho&monální léčbu. Za .nejvýznamnijôí
úkol však považujeme stanovaní vztahu positivní či negativní hormonální dependence stanovené in vitro к výskytu růstových faktorů a jejich receptorů a-jiných molekulárně biologických korelátů stupně zhoubnostl, jak o nich pojednává práce Or. Vydry.

NAŽE SKÚSENOSTI S СЕД
V MONITOROVANÍ NÁDOROVÝCH CHOROB

j.Lúčan, J.Hudíková, J.Slameň, j.Palenčár,

R.Pullmann,

Chirurgická klinika FNsP, Martin,
Oddelenie klinickej biochémie FNsP, Martin

S rozvojom nových lmunoanalytických a

lmunohlstochemických vyšetrovacích metód bolo Z B :

posledných 25 rokov identifikovaných množstvo nádorových biomarkerov. I keď počiatočné
nadšenie v hodnotení ich významu

bolo vystriedané určitou skepsou, ich sledovanie má

stále svoje opodstatnenie. Možnosti využitia nádorových markerov pre skríning a včasnú
diagnostiku-nádorov sú definované,

pričom sa, indikačné oblasti stále spresňujú. Posky-

tujú však určité informácie o prognóze nádorovej choroby, efektívnosti

protinádorovéj

liečby, ale hlavne pri včasnej diagnostike recidív a metastáz.
Karcinoembryonálny antigén (CEA) sa používa od roku 1965, keá ho zistili Gold a
Freedman. Zdrojom patologicky zvýšenej produkcie CEA sú stredne a vysokodlferencované
karcinomy. Sú to najmtt kolorektálny karcinom, karcinom žlčníka e žlčových ciest, pankreasu, žalúdka, bronchogénny karcinom (65 X produkcie),

karcinom prsníka, urogenitálneho

traktu (50 X produkcie), pečene, pažeráka a karcinomy oblasti hlavy a krku. Patologicky
zvýäené hodnoty CEA můžeme namerať a j pri nenádorových chorobách/ako eú hepatitída, pankreatitída, pečeňová cirhóza, vredov* choroba žalúdka, ulcerózna kolltída, divertikulltída, Krohnova choroba, Črevná polypózt a pneumonia. Zvýšené hodnoty bývajú aj u silných
fajSiarov. Trabe ai uvedomiť, la samotné patologická hodnota CEA nie Je dôkazom malígnej
choroby, tak ako hodnota v rafaranSnom rozmedzí nevylučuje mallgnóm. Preto je potrebné
hodnotit CEA apolu a klinickým obrazom в ostatnými

vyšetreniami.

-
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Na oddelení klinickej biochémie vc FNsP Martin vyšetrujeme od roku 1985 tri nádorové markery - karcinoembryonôlny antigén CEA, alfa fetoprotein (AFP) a B2-mikroglobulín.
Doteraz ame urobili 1755 vySetrení CEA, 2774 vySetrení AFP a 132 vySetrení

B2-mlkroglo-

bulínu.
CEA vyšetrujeme v gére pacientov rádloimunoanalyUckou

metodou (RIA) súpravou QRiPI

RIA-CEA-klt polekej výroby, je určená na spracovanie 44 vzoriek. Cene jedného
stují približne 34,- Kčs. Do roku 1987 sme v nafeam laboratóriu
krát za 6-B týždňov, v súčasnosti

vySetrenla

robili vySetrenla

jeden-

2-krát mesačne. Rozsah súpravy je 0-100 ng/ml, citli-

vosť 1 ng/ml, normálne hodnoty sú do 6,3 ng/ml. Na populačných vzorkách - kohortách pozostávajúcich s niekoľko sto probendov - sme stanovili

vlastné referenčné hodnoty, a to

hlavne pre fajčiarov a nefajčiarov.
Spolupráca medzi oddelením klinickej biochémie a chirurgickou klinikou pri vyšetrovaní CEA sa začala v septembri 19B5. Od roku 1985 do roku 1988, t.j. za 3 roky, sme vyšetrili CEA u 349 chirurgických pacientov s různými nádorovými chorobami. 2len bolo 210,
mužov 139. Celkový počet vyšetrení bol 695. CEA sme najviac vyšetrovali u pacientov s
karcjnómom kolorekta (211) a prsníka (98). Z ostatných lokalizácií to bol karcinom žalúdka, žlčníka, ezofágu, pankreasu в iné (40). Retrospektívne sme vyhodnotili

vyšetrova-

nia CEA u pacientov s karcinómom kólorekta a prsníka.
U 9 8 pacientok s karcinómom prsníka sme urobili 188 vyšetrení

CEA. Zvýšené hodnoty

CEA pred operáciou sme zistili iba u 19 pacientok (20,4 1). U ostatných 79 b»la hodnota
v norme, t.j. falošne neflatívna. V pooperačnom období poklesla zvýSená hodnota СЕЛ z 19
pacientiek u 6 (31,5 X). U 2 pacientiek hodnota CEA stúpla. ISlo o pacientky v IV. Stádiu choroby s metastázami. Naše výsledky potvrdzujú, že produkcia zvýšených nladín CEA
je len pri malej časti pacientok s karcinómom prsníka. V literatúre sa uvádza, že oveľa
citlivejším ukazovateľom prítomnosti karcinomu prsníka sú iné mackery, ako je TPA (tkanivový polypeptldický antigén), CA 15-3, CA-50. Pre monitorovanie pacientok.s karcinómom prsníka je najvhodnejšie kombinované určovanie hladín ПЕА, TPA a iných markerov. My
však túto možnosť zatiaľ nemáme.
S karcinómom kolorekta sme mali 211 pacientov (79 s Kolonom, 132 s reKtom). U nich
sme urobili 462 vySetrení CEA. Predoperačné boli hodnoty CEA u 129 pacientov v norme, u
82 boli

zvýšené(38,8 X). V pooperačnom období bol u 16 pacientov pokles k norme, u A

čiastočný pokles,* u 10 zvýšenie hladiny CEA a u ostatných sa hodnota nezmenila alebo sme
vyšetrenie neopakovali pre exitus. Pri veľmi vysokých hodnotách CEA a tiež u tých pacien
tov, u ktorých CEA stúpalo, išlo jednoznačne o pokročilé ochorenie s metastázami. Na 'zá-:
klade opakovaných vySetrení sme v poslednom období reoperovall

11 pacientov. U 5 ľ nich

sme mohli urobiť redikálnu operáciu. T.č. sledujeme CEA u 254 pacientov. Dovoľujeme sl
stručne uviesť kazuistiky 3 naéich pacientov. Na grafoch sme znázornili hodnoty hladín
СЕЛ.
1. Pacientka A.M., narodená r. 1959 (26-ročná), bola operovaná pre karcinom vzostup
ného kolonu (153.6, T2NoMo, íí. St., G2). Vykonala sa pravostranná hemikolektómla. ISlo
o tubulárny, miestami kribriformný edenokarcinóm, okraje resakátu boli bez nádorovej Infiltrácie, lymfatické uzliny bez metastáz. Pooperačné obdobie bez. komplikácií, absolvovala adjuvantnú chemoterapiu, pribrala 19 kg. Hladina CEA bola predoperačne v norme, po
liečbe ešte poklesla. Od 6. mesiaca začala hodnote CEA stúpať, preto bola pacientka kompletne vyšetrená. Irigografleky a kolonoskoplcky bola zistená recidíva tumoru v anastomóze. Pacientka bola ŕeoperovená, urobila sa radikálna reresekcia. Po reoperácii nastal
pokles z CEA, cítila sa výborne. Neskfir nastáva výrazný vzostup hodnOt CEA.. Pri komplexnom vySetrení zistená progresia ochorenia s MTS v pečeni. Irigograflcké vyšetrenie bolo
negatívne. Stav uzavretý ako inoperabllný,. choroba progreduje, pacientka sa lieči sympto
maticky.
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паг. 1928, bola operovaná pre karcinom rekta (154.1, T4NoMo,
II.'

Milesova operácia. Histologický išlo o dobre diferencovaný

ny adtií.

tubulár-

V pooperačnom období sa vytvoril absces v rane a rozpadlo sa perineum.

Po zhojení bola v dobrom stave prepus',, n í don'.ov. Hodnoty CEA sa nemenili. Rok sa mala
dobre, potom mala ťažkosti podobné chrípka. Zisťujeme vzostup hodnôt CEA a súčasne recidívu tumoru. Pri pokuse o reoperáciu zisťujeme inoperabilný stav a absces v dutine brušnej, ktorý evakuujeme. Choroba progreduje, vytvorila sa enterokutánna fistula, hodnoty
CEA stúpajú.
3. Pacient I.M., nar. 1922, bol operovený
pre karcinom rektosigmy (154.0, T3NlMo, III.
št.). Urobená resekcla tumoru so sigmoldeorektoenastomózou. Pooperačne vybral

aktinotera-

•piu. Hodnota CEA poklesla. Pri onkologickej
kontrole zisťujeme vzostup hodnôt CEA. Pri vyšetrení zisťujeme MTS v pečeni so stenózou duodena. Robíme reoperáciu s pallatívnym

výkonom.

Pacient neskôr zomiera na nádorovú chorobu.
Záver
Dynamické vyšetrovanie, hladín CEA má význam aj pre chirurga, pretože napomáha pri monitorovaní úspešnosti chirurgického zákroku a
tvorí jedno z významných kritérií pri

indiko-

vaní opakovaných operácií, predovšetkým u kar12

15

18 21

24

mesiace

cinomu

koLorekta.

Podmienkou sú dobré analytické výkonové
kritériá na sledovaný parameter, doätatok vyšetrovacích súprav a tým možnosť vyšetrovania CEA v požadovaných pravidelných

interva-

loch - pred operáciou, mesiac po operácii a v 2-3 mesačných intervaloch ôalšie, roky.
Súčasným určovaním viacerých nádorových markerov, ich najvhodnejSíeh kombinácií pri
jednotlivých nádorových

lokalizáciách výrazne stúpa senzitivita stanovenia diagnózy, čo

v značnej miere mOže ovplyvniť efektívnosť hlavne dalSieho pooperačného

sledovanie.
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LEKTÍNOVÄ

OIAGNOSTIKA

NÁDOROV ČREVA. ŽALÚDKA; PRSNÍKA
A LYMFATICKÝCH UZLÍN
M. Pedan, L.Plank, A.Beseda, V.Horecká,
Ústav patologickej anatómie LF UK a FNsP, Martin
Lektíny sú rastlinné alebo živočíšne

proteiny a glykoproteíny, ktoré sa selektívne

viražu na uhlovodíkové štruktúry bunkových receptorov. Zmeny buniek Jednotlivých druhov
tkanív a orgánov sú sprevádzané zmenami ich receptorov (1). A práve tieto zmeny nám umožňuje pozorovať aj lektínová

diagnostika.

V snahe o rozšírenie spektra imunodiagnostických metód nádorových ochorení sme sa
pokúsili zistiť možnosti využitia laktínov a vlastného antilektínového

polyvalentného

séra v bioptickej diagnostickej praxi.
Materiál á metódy
Pri vyšetrovaní sme použili 3 druhy lektínov: PNA z Arachis hypogaea, Specifický
na beta-D-galaktózu, Con A z Canavalia ensiformis, Specifický na alfa-0-manózu, a HPA
Z Helix pomatia, Specifický na D-gal-Nac. Lektíny sme získali z Laboratória pre výrobu
a kontrolu lektínových preparátov Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe. Použili 'feme ich
na detekciu sacharidických zvyäkov v bunkových receptoroch a ns imunizáciu
nych myší

laboratór-

(SAV, Centrum fyziologických vied, Ústav experimentálnej farmakológie, odd.

pre chov a výskum laboratórnych zvierat, Dobrá Voda pri Trnave). Lektíny sme aplikovali na rutinný formolparafínový bloptický materiál Ústavu patologickej anatómie LF UK a
FNsP v Martine. V imunohistochemickej reakcii sme použili vlastné myšacie polyvalentné
anti-lektínové sérum. Pripravili sme bo podia metodiky Polakovej a van Noordenovej (8).
Pracovali sme podia nasledovnej schémy:
1. lektín, koncentrácie 1 - 2

mg/ml aqua pro

injektione,

2. zdravé laboratórne myäi (po karanténe),
3. imunizécia subkutánne, dávka 0,5 ml lektínového roztoku, opakovať po 14 dňoch,
4. získanie polyvalantnáho séra (28-30 dní po prvej imunizácii),
5. uskladnenie pri 4°C (malé dávky zmraziť).
Vyšetrovali sme súbor 42 prípadov nádortlv Štyroch oblastí. V skupine nádorov

Sreva

boli zahrnuté 4 polypy, z toho 2 s prechodom do karcinomu, flalej 5 tubulárnych adenokar
ci,nómov a 1 karcinom z buniek tvaru početného prsteňa. Z neoplázií žalúdka sme vybrali
6 adenokarclnómov, 2 karcinomy z buniek tvar; peCatného prsteňa a 1 nediferencovaný kar
cinóm. Z nádorov prsníka sme vyšetrovali 5 intraduktálnych nainvazívnych karcinómov, 3

* Práca je súčasťou riešenia výskumnej úlohy SPTR P J2-561-817-03/02 Komplexná morfologická diagnostika nádorov

krvotvorby.

-

papilárne

karcinomy s 2 komedové karcinomy.

k a r c i n ó m o v . Z nádorov lymfatického

tkaniva

159

-

Zaradili sme sem aj 5 invazívnych. duktálnych
sme vybrali 10 prípadov H o d g k i n o v e j choroby

so zmiešanou bunkovosfou. V histologickom o b r a z e každého prípadu sme hodnetlli

pozitivi-

tu nádorových buniek so zameraním na jej topiku v bunke. Súčasne sme zaznamenávali

aj

p o z i t i v i t u histlocytov ako imúnnych akcesórnych buniek stromy nádoru. Preparáty, v ktorých bolo v metodike vynechané

anti-lektínové sérum, nrfm slúžili

ako negatívna

kontrola.

Výsledky
Výsledky vyšetrení

lektínom PNA boli nasledovné. Pozitivita

nádorových buniek v

reakcii s PNA bola najvýraznejšia zo všetkých použitých lektlnov, a to v 30 zo 42 vyšetrení. Pozitivita nádorových

buniek bole prítomná vo všetkých vyšetrených

lymfómoch,

v 10 z .12 nádorov č r e v a , äalej v 6 z 10 nádorov žalúdka a v 4 z 10 nádorov prsníka. Pozitivita

v nádorových bunkách bole cytoplazmatické povrchová

m a t i c k é (13x) a v 1 prípade
l o v ý c h buniek pozitivita

(glykokalyx 16x),

cytoplaz-

išlo o perinukleárnu pozitivitu. V hlienovej vakuole

vždy chýbala. V 4 prípadoch bol pozitívny aj sekrét.

epite-

Významnou

sa ukázala aj pozitivita histiocytárnych elementov v strome nádoru (26 zo 42), najmä
vo všetkých vyšetrovaných prípadoch Hodgkinovej choroby.
Pri vyšetrovaní

s lektínom Con A sme pozorovali nasledovné reakcie. Nádorovo zme-

nené bunky boli p o z i t í v n e na Con A v 23 zo 42 prípadov, najvýraznejšie v črevných

neo-

p l á z i á c h , a to v 9 z 12 prípadov, v žalúdku boli nádorovo zmenená bunky pozitívne len
v 5 z 10 prípedov ti v u z l i n e len v 1 z 10 prípadov. Pozorovali sme pozitivitu

cytoplaz-

m a t i c k ú povrchovú ( 2 x ) a ix perinukleárnu pozitivitu. V 9 prípadoch reagoval pozitívne .
e j s e k r é t . Histiocyty boli pozitívne v 16 zo 42 prípadov, ťu však prevažovala
ta stromálnych histlocytov

v tkanive nádoru

Výsledky reakcie s lektínom HPA boli nasledovné. Nádorové tkanivo bolo
v 13 zo 42 prípadov, jednoznačnú p r e v a h u mali nádory prsníka
va a žalúdka sme zaznamenali nižší stupeň pozitivity
lymfatického

pozitivi-

žalúdka (4 z 10).
pozitívne

(8 z 10), v nádoroch

čre-

(2 z 12, resp. 3 z 10). V nádoroch

tkaniva sme prekvapujúco nezistili žiadnu pozitivitu ani v jednom

V rámci topiky pozitivity sme pozorovali cytoplazmatlckú pozitivitu nádorových

prípade.
elemen-

tov ( l O x ) , ale v prípadoch neoplázií žalúdka išlo vždy o perinukleárnu pozitivitu.
tiocyty

His-

reagovali p o z i t í v n e v 11 zo 42 prípadov.

Diskusia
Z výsledkov práce vyplýva, že topika pozitivity je značne variabilná v závislosti
o d druhu

lektínu a vyšetrovaného tkaniva. V nádoroch črBva prevláda pozitivita

cytoplaz-

mati.cká povrchová, v prsníku cytoplazmatické, v žalúdku čiastočne perinukleárna
t o č n e cytoplazmatlcká.

K podobným výsledkom

g o v ý c h - R e e d o v e j bunkách Hodgklnových lymfómov
•Použitie lektínov

a čias-

dospeli aj Fischer a špol. (5). V Sternberišlo vždy o cytoplazmatlckú

sa zdá byť sľubné najmä v niektorých oblastiach

pozitivitu.

diferenciálnej

diagnózy

nádorov.. Vo vyšetrovanom súbore sme mali napríklad k dispozícii aj niekoľko

prípadov

polypov

a ich prechodov do karcinómov. AJ napriek malému počtu prípadov sa zdá,

že výsledky korelujú so stupňom diferenciácie nádorových buniek. To znamená, že pozitivita

reakcie s lektínom stúpa s o vzrastajúcou bunkovou

konfrontované s prácami Rhodesa a spol.
sérii

dediferencláciou.

Tieto

nálezy,

( 1 0 ) a Kellokumpuho (7), chceme overiť v ůalSej

vyšetrení na väčšom súbore prípadov.

Zaujímavým je aj nález slabej pozitivity

m e n t o v kercinómu z buniek tvaru pečatnôho prsteňa GIT, najmä v jeho eozinoflíných

ele-

va-

r i a n t o c h , predovšetkým v reakcii s Con A. Diagnosticky sľubnou je aj výrazné pozitivita nekrotických hmflt komedového karcinomu, hljvne v reakcii s HPA, m e n e j

s

con A.

Súčasťou l e k t í n o v e j diagnostiky je hodnotenie sprievodných pozitívnych
Podľa niektorých autorov

histlocytov.

(2,3) by lektínové pozitivitě histlocytov mala byť ich spoľa-

hlivejším markerom, ako Je imunologický dôHsi lyzozýmu

(muramidázy). A j keä

pozitivita

histlocytov bola zjavne nápadné v reakcii e PNA, najmě vo vaetkých vyšetrovaných

prípa-

-
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doch Hodgkinovej choroby, nemôžeme з týmto názorom plne súhlasiť. Ďaläle zaujímavé výsledky poskytuje histiocytárna pozitivita na Con A, ktorá má byť predzvesťou
relapsu ochorenia typu Hodgkinovej choroby

včasného

(9).

Otvorenou otázkou zostáva v našom prípade ešte negativita na HPA vo všetkých prípadoch Hodgkinovej choroby

typu so zmiešanou bunkovosťou, hoci nové poznatky z litera-

túry uvádzajú práve v tomto histopatologickom type pozitivitu histiocytov

(3). Problém

se môže čiastočne vyjasniť zavedením niektorých nových metodologických pracovných postupov. To isté platí aj pre negativitu prevažnej časti ostatných prípadov. Je totiž známe,
že prítomnosť iónov vápnika a horčíka v lektínovom roztoku môže spôsobovať falošnú negativitu reakcie, aj кей sa špecifický saccharidický epitop v tkanive nachádza

(11). Od-

stránením týchto iónov možno očakávať zlepšenie reakcií. Kvalita výsledkov môže byť ďalej ovplyvnená aj samotným anti-lektínovým sérom, ktoré sme v našom prípade

nepurlfikova-

li. Používaním čistených sér v budúcnosti by sa odstránila ďalšia možnosť nešpecifickej
väzby,alebo negatívneho výsledku. Oigescia tkanivových rezov neuraminidázou, tzv. desializácia (6), ktorá odštepuje z povrchu antigénnych Štruktúr kyselinu

N-acetyl-neuramíno-

vú, by mohla byť takisto prínosom. Týmto spôsobom sa odkrývajú ďalšie glykozldické zvySky a mení sa aj konformácis niektorých iných povrchových štruktúr, čo výsledne ovplyvňuje imunohistochemickú

reakciu.

Využitie lektínov pre dia'gnostickú prax sa na základe naSich výsledkov a údajov z
písomníctva podia prác Fischera
viacerých smeroch. PNA sa
tkanivách GIT

(5), Fenlona (4) a Reeho (9) ukazuje byť prínosom vo

javí byť indikátorom tumorovej

diferenciácie, hlavne v

(7,5), HPA pozitivita ukazuje včasnejšiu postoperačnu

rekurenoiu в krat-

Sí čas prežitia v prípadoch nádorov prsníka (4), jeho expresia môže byť odrazom
losti nádoru invadovať a metestazovať (5), Con A pozitívne hlstiocyty

spôsobi-

(10) môžu predpo-

vedať včasný relaps, hlavne pri nádoroch GIT. Tento lektín, spolu s HPA, sá zdá byť aj
vhodným pre diagnostiku nádorov

prsníka.

Dá sa tede očakávať, že lektíny môžu predstavovať cenné pomôcky v diagnostike, pri
"stagingu" ochorenia a pri príprave stratifikácie pacientov do rôznych liečebných skupín. DalSie Štúdie ukážu, či použitie lektínov v praxi potvrdí nádeje do nich vkladané.
V práci testovaná lektíny (PNA, Con A, HPA) sa ukazujú byť zatial ešte nie celkom
presne:definovanými markermi nádorového potenciálu. Ich hodnota spočíva čiastočne v predpovedi prognózy, nezávisle od nádorového "gradingu" a stavu lymfatických uzlín, a čiastočne v jednoduchosti ich aplikácie na formolový, rutinne spracovaný

materiál.
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BASTOV NÁDOROVÝ ANTIGÉN CA 125
V MONITOROVANÍ CHORÝCH
S KARCINÓMOM OVARIA

t.Jurga, T.Packáň, O.Melich, Y.Macháftové,
Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ, Košice,
Gynekologicko-pOrodnícke

oddelenie,

Oddelenie nukleárnej medicíny FNsP - KÚNZ, Košice
Bast a spolupracovnici publikovali v гоки 1983 výsledky rádioimunoanalytického stanovovania nového, s nádorom asociovaného onkofetálneho antigénu CA 125, definovaného a
určovaného pomocou monoklonálnej protilátky. Ide o vysokomolekulárny mucínu podobný glykoproteín m.h. = 200 000 D, fyziologicky produkovaný ceelomovým epitelom počas embryonálneho vývoja. Imunohistochemické štúdie jednoznačne ukázali, že tento membránový

antigén

.je v normálnych ováriách (fetálnych a dospelých) neprítomný. Hlavným producentom CA 125
sú sarózne cystadenokarcinómy vaječníkov (1, 2).
Väčšina prác dokumentuje tesnú, koreláciu sérovej hladiny CA 125 a liečebnej odpovede. Po operácii nastáva prudký pokles antigenémie (3, 5, 6). Normalizácia hladiny CA 125
po rádiochemoterapii

však nemusí znaneneť kompletnú remisiu. Tumory menšie než 1 cm ( = l o '

buniek) obvykle neprodukujú detegab^lné množstvá tohto nádorového markera. Problémom je
opäť heterogenita bunkovej populácie maligjiómu; imunohistochemické štúdie totiž dokázali
značné rozdiely vo sfarbení v rôznych oblastiach nádoru (e). Posledné práce ukazujú, že
vzostup CA 125 poukazuje s predstihom 1-14 mesiacov na recidívu, neskôr odhalenú
čovou denzltomografiou

počíta-

(4).

Chorí a metóda
V období november 1984 - jún 1988 sme vyšetrili hladinu CA 125 u 100 chorých s kercinómami ovária, u 15 chorých s inými gynekologickými

novotvarmi a u 18 pacientok s be-

nígnymi chorobami vaječníkov. Kontrolnú skupinu tvorilo 35 zdravých žien (tab.č. 1). Hladinu CA 125 sme teda vyšetrili u-133 pacientok opakovane

(2-4 krát), spolu s vyšetrením

kontrolnej skupiny sme antigenémiu stanovili 279-krát. Používali sme súpravy CENT0C0R
CA 1 2 5 ™

RIA, International CIS z Francúzska. Minimálna detekčná hodnota je 7,0 U/ml.

Výsledky sme spracovali pomocou vlastného počítačového programu R0CK-III, ktorý popri
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Tab.č. 1:
Charakteristika súboru

chorých
+

N

x - s (U/ml)

35

16,2

Benígne choroby
vaječníkov

18

Iné gynekologické
novotvary

15

Kontrolná

Karcinomy

skupina

100

ovária

vk<%)

Vek

24,6 X

21 - 59 rokov
Me = 33 rokov

58, a í 6

10,5 X

22 - 60 rokov
Me = 44,5 rokov

94,2 í 14,5

15,4 X

29 - 63 rokov
Me = 41 rokov

4,2

149,4 í 15

10,1

23 - 63 rokov
r Me = 4B rokov

T77 pct
V^ = variačný koeficient; Me = medián

klasických
koeficientu

Statistických parametroch poskytuje hodnoty
vierohodnosti

( L R ) I validity

senzitivity

(SP), SpBCifity

(V), negatívnej a pozitívnej prediktivity,

tane nákresu recepčnej operačnej charakteristickej krivky

(7). Chirurgická

(SN),
vrá-

liečbe pozo-

stávala u 57 chorých z abdominálnej hysterektómie a bilaterálnej adnexektómie, u 11 pacientok

z bilaterálnej adnexektómie, u 5 chorých bola vykonaná pravostranná

adnexektó-

mia, u 2 chorých Tavostranná adnexektómie. U 25 pacientok bol chirurgický výkon obmedzený len na exploratívnu

laparotómiu a blopsiu. Rádioterapiu sme aplikovali

najčastejšie

technikou dvoch protiľahlých polí na r. abdominis s doplnením na r. pelvis minoris, menej často sme používali

techniku biaxiálneho symetrického kyvu, monoaxiálneho kyvu na

oblasť tumoru, "box" -'techniku пв malú panvu, resp. techniku "mooving strip". Dozáž sa
pohybovala v rozmedzí 30-60 Gy/3-6 týždňov. Z režimov chemoterapie

išlo najčastejšie o

kombináciu COOP + DOX + CFA, ActO + 5-FU, MTX +• CFA + VLB, resp. CBDCAA + CFA. U A chorých sme aplikovali monochemoterapiu

etoposidom.

Výsledky
Parametre klasickej štatistiky a rozhodovacej analýzy pri porovnávaní sérovej hladiny CA 125 v súbore chorých s karcinómom ovária voči sérovým hladinám v kontrolnej skup i n e , resp. zostavy chorých s benígnymi chorobami

v a j e č n í k o v

prezentuje tab.č. 2.

Tab.č. 2:

Kontrolná skupina
Ca ovarii

N

x - s (U/ml)

35

16,2 - 4,2

24,8
10,1

v k (X)

0B (U/ml)

SR(X)

SN(X)

>R

V(X)

ROCK

51,5

97,5

94,B

18,6

96,1

(O

6,9

31,5

73,5

94,8

14,П

84,1

(*)

.•20,4

57,3

72,6

2,1

64,9

(-)

<•)

100 pct

149,4 i 15,0

62 pct

234,2 - 16,1

62 pct

234,2 - 16,1

tická liečba)

38 pct

21,7 í 4,3

20,0

Benígna ochorenia

18 pct

58,4 - 6,0

10,5

100 pct

149,4 í 15,0

10,1

85,3

72,7

91,6

8,6

82,1

62 pct

234,2 - 16,1

6,9

95,6

63,9

96,3

17,2

80,1

Ca ovarii (prítomnosť
signálneho nádore)
Ca ovarii (profylak-

Ca ovarii
Ca ovarii (prítomnosť
signálneho nádora)

p

^

•

U,05; * - abnormálne rozloženie početnosti; NS - nesignlflkantné
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Z tabulky je zrejmé, že referenčná hcHnota získaná vyšetrením kontrolnej skupiny
zdravých žien je nižšia (16,2 - 4,2 U/ml) než určený optimálny operačný bod, pri ktorom
je validita testu nejvyššia (31,5 U/ml). U chorých bez signálnych nádorov po chirurgickej exeréze, keä sme vzhľadom na rizikové faktory aplikovali profylaktickú rádio a/elebo chemoterapiu, bola antigenémia nízka; z toho vyplýva i nízky operačný bod a nízka
validita

testu,

Pri testovaní hladín CA 125 v uvedených zostavách chorých v porovnaní so skupinou
s benígnymi chorobami ovária bol optimálny operačný bod, pri ktorom je validita testu
maximálna, stanovený podstetne vyššie - 85,3, resp. 95,6 U/ml. Specifita testu je vysoká, nižšia je však jeho senzltivita, osobitne v skupine chorých so signálnymi nádormi.
Perametre klasickej štatistiky a rozhodovacej analýzy pri porovnávaní hladiny CA
125 u chorých so seróznymi/mucinóznymi, endometroidnými e jnezonefroidnými

karcinómami

ovária v celej zostave, resp. v súbore pacientok so signálnymi nádormi, voči kontrolnej
skupine a zostave chorých s benígnymi chorobemi vaječníkov prezentuje tab.č. 3. Z prehľadu vyplýva, že hodnoty CA 125 sú u chorých s prítomnosťou signálnych nádorov pri seróznych i mucinóznych karcinómoch ovária vyššie než v celých zostavách chorých zahŕňajúcich

Teb.č. 3:

N pct.

1

x - s (U/ml)

V »

0B(U/ml)

SP(X)

SN(%)

l

R

V(X)

ROCK

Kontrolná skupina

35

16,2 - 4,2

24,8

Serózne ca ovária

6B

184,1 i 15,4

8,3

31,5

68,9

98,6

48,5

B3,8

(-)

Serózne ca ovária
(prítomnosť signálnych
nádorov)

49

246,3 i 15,9

6.5

31,6

74,8

98,5

48,6

86,6

(O

Mucinózne ca ovaria

32

74,5 - 13,3

17,B

31,5

45Д

94,7

8,6

69,9

(-)

Mucinózne (prítomnosť
signálnych nádorov)

13

142,9 - 16,2

11,3

31,6

63,9

98,5

41,6

81,2

(+>

Benígne choroby

1B

Serózne ca ovarii
(prítomnosť signálnych
nádorov)
Hjcinózne (prítomnosť
signálnych nádorov)

NS

p<

58,4 -

6,0

10,5

49

246,3 t 15,9

6,5

95,6

66,6

96,3

17,9

81,4

(+)

13 '

142,9 - 16,2

11,3

63,2

56,6

76,4

2,4

66,5

(-)

0,05; = - abnormálne rozloženie početnosti; NS - nesignlfikantné

i pacientky s NED po chirurgickej liečbe. I táto analýza ukázala, že pri testovaní chorých s Cé ovarii voči skupine benígnych chorôb vaječníkov boli operačné optimálne body
vyššie - 95,6, resp. 63,2 U/ml. Zistili sme opäť vysokú špecifitu testu, no nižšiu senzitivitu

vyšetrenia.

Možnost porovnania parametrov klasickej štatistiky a rozhodovacej analýzy sérovej
hladiny CA 125 u chorých I. а. II. klinického štádia voči antigenémll kontrolnej skupiny,
resp. chorých s benígnymi.chorobami vaječníkov poskytuje tab.č. 4. To isté porovnanie u
chorých III. а IV. klinického štádia obsahuje tab.č. 5.
Vysvetlenie k tabulkám:
SP • správna

pozitivita

SN ,= správna

negativita

L

R =

koeficient

vierohodnosti

PD » progresia ochorenia
NEO

> non evidence of disease

. V = validita
CR " kompletná remlsia
PR * parciálna remisla
NC • bez zmeny
RQCK « r e c e p č n á operačná charakteristická

krivke

-
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Tab.С. 4:
N pct.

x - s (U/ml)

vk<*)

0B(U/ml)

SP(X)

SN(X)

R

V(X)

ROCK

4,B

65,4

(-)

11,B"

81,0

(-)

L

Kontrolná skupina

УУ pct.

16,2 - 4,2

24,8

I. + II. štádium

40 pct.

60,0 Í10,7

17,9

31,5

3B,9

91,9

I. + II. štádium
(prítomné signálne
nádory)

16 pct.

133,9 -12,9

9,6

31,5

67,3

• 94,8

vaječníkov

18 pct.

58,4 í 6,0

10,5

I. + II. štádium

40 pct.

60,0 - 10,7

17,9

32,5

Í8, B

76,4

2,7

69,8

(-)

I. + II. štádium
(prítomné signálne
nádory)

16 pct.

133,9,- 12,9

9,6

95,6

57,1

96,3

15,3

76,7

(-)

Benígne ochorenia

p

0,05; = - abnormálne rozloženie početnosti; NS - neslgniflkantné

Tab.č. 5:
N pct.

x - s (U/ml)

V k (X)

0B(U/ml)

SP(X)

SN(X)

L

R

v(x;

ROCK

Kontrolná skupina

35 pct.

16,2 - 4,2

24,8

III. + IV. štádium

У, 9

31,5

69,6

94,8

13,3

82,2

(+)

31,5

72,9

98,6

B5,8

78,5

(+)

60 pct.

202,7 -16,2

III. + IV. štádium
(prítomné signálne
nádory)

49 pct.

240,9

-16,6

6,9

Benígne .choroby

18 pct.

58,4 - 6 , 0

10,5

III. • IV. štádium
(prítomnosť signálnych nádorov)

49 pct.

240,9 ±16,6
•

6,9

95,6

63,3

96,3

17,0

79,8

(+)

III. • IV. štádium

60 pct.

202,7 -16,2

7,9

95,6

59,1

96,3

15,9

77,7

(-)

p < 0,05; c - abnormálne rozloženie početnosti

Z demonstrovaných prehľadov je zrejmá, že antlgenémia je signifikantně vyššia v
skupinách pacientok so signálnymi tumormi, že teda výsledky zostáv chorých

zahŕňajúcich

1 pacientky s NED po chirurgickej exeréze výsledky značne skresľujú. Sérová hladina CA
125 u chorých s benígnymi chorobami je vySSia v porovnaní s antlgenémiou kontrolnej skupiny i firemnou referenčnou hodnotou.
Opakované vyšetrenia hladiny CA 125 v sére v priebehu liečby s cieľom monitorovania
nádorovej odpovede sme mali k dispozícii u 47 chorých.
Parametre klasickej štatistiky a rozhodovacej analýzy hladiny CA 125 v skupine chorých, u ktorých doSlo k Cft + PR, resp. u ktorých sme zistili NC + PD, zachycuje tab.č.
6.

.

Evidentný je pokles antigenémie u chorých, u ktorých došlo k CR + PR. Naopak, u chorých, u ktorých liečba zlyhala (NC + PD), nastal významný vzostup sérovej hladiny CA 125.
V snahe určiť význam CA 125 ako prognostického ukazovateľa sme analyzovali krivky prežívania (celkový a bezrelapsový survival) v celej zostave 97 epitellálnych nádorov ovária
triedených na základe optimálne stanoveného operačného bodu (0B = ^lj6 U/ml), tzn. CA /11">
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Tab.6. 6:

CA 125 (prad liečbou

...

CR • PR)

(po liečbe - — CR + PR)
CA 125 (pred liečbou
(po liečbe

—

NC + PD)

— NC • PD)

N pot.

к - e (U/ml)

19 pot.

186,? - 12,6

19 pct.

V»>
é,7

QB(0/ml)

BP(*)

•31,3
27,2

100,0

98,6

62,1

•94,1

B,B

14,5

28 pct.

126,6 - 13,9

10,9

31,5

67,2

28 pct.

286,2 - 15,2

5,3

31,5

80,5

53,4-

8N(«)

l

R

70,4

ROCK

V(*>
99,3

10,5 78,1

(•>' .
G)

98,5

44,4

<•>'•

98,6

56,7 89,5

B2,8

P < 0,05
31,6 U/ml a CA 125 « 31,6 U/ml. Na grafe t. 1 vidieť, že celkové a bezrelapsové prežívanie
počas 4-ročného sledovania bolo signifikantně lepSie v skupine chorých so vstupnou sérovou
hladinou

^31,6

U/ml.

Graf С ."Is

Závery
1. Hladina CA 125 je vyšSia 1 častejšie elevovaná pri
• CR I25<31.a - 44 PflCICNTICK
• СЯ 12S»31.e - 51 РЯС1СМТICK
e
M

aeróznych cysts-denokarcinómoch
ovária v porovnaní s mucinóznymi epite'liálnymi nádormi.
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2. U pacientok s profylaktickou liečbou sa antigenémia
nachádza vnútri referenčného intervalu - ostáva určiť minimálne nádorové bremeno vedúce k
Slgniflkantnému vzostupu hladir
ny CA 125 s cieľom d e í ^ o v a f relaps choroby. To ieté platí pre
indikácie na "second-look" operáciu po rádiochemoterapii na
základe stanovenia hladiny CA
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125.
3. Hladine CA 125 stúpa
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s rastom klinického Stádia.
4. Optimálne určený operačný bod pri použití kontrolnej skupiny zdravých žien ob-

náša 31,5 U/ml. Pri použiti skupiny s benígnymi ochoreniami ovária je pre diskrimináciu
oprdti karcinomu ovária optimálny operačný bod podstatne vyššie-63,2 - $5,6 U/ml.
5. Určovanie Bastovho nádorového antigénu sa vyznafiuje vSeobecne vysokou Specifltou,
avSak nižSou senziti vitou. Detekcia malého nádorového bremena je teda nadalej problematická. Hodnoty. CA 125 v sére chorých s Ca ovária majú abnormálne rozloženie početnosti - y
použitie parametrických testov Štatistickej analýzy je preto nevhodné.
6. Antigenémia dobre koreluje s odpovedou nádoru na liečbu.
7. Vstupná hladina CA 125 pre zahájením liečby mOže slúžiť ako prognostický ukazovateľ.
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VÝSLEDKY RIA Tq AKO MARKERA
PRE VČASNÚ DIAGNOSTIKU METAST&Z
PRI MALÍGNEJ STRUMĚ

M.Gottllebová, J.Holan, T.Kostičová, O.Kallnčáková,
A.Marošová, J.Lepej, M.BenCát,
Klinika nukleárnej medicíny,
Lekiirska fakulta Univerzity

Komenského,

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Martin
Bielkovina Štítnej žlázy tyreoglobulín (Tg) Je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 660 000, ktorý sa považuje za sekrečný produkt Štítnej žlazy. Jeho hladina sa za
patologických okolností zvySuje napr. pri poruSení stien folikulov, ako tomu býva pri
zápaloch, po silnom ožiarení, po operačnom zákroku alebo u novorodencov v prvých hodinách života, tiež pri malígnych strumách metabolický aktívnych a najnovSie sa udávajú
zvýSené hladiny v krvnom sére aj pri metastázach diferencovaného karcinomu.
Motodľka a materiál
Na pracovisku autorov sa pre stanovovanie Tg v sére použili dva typy komerciálne
dodávaných súprav zo zahraničia: Tyreoglobulín RIA kit (NMS, Farmaceuticals, INC, USA)
a HTg Imunoradiametric essay kit (Sorin, Biomedica, Iialia), pri ktorom ide o nekompetitívnu metódu IRMA.
Reproduktibllita metódy bola uspokojivé pri hornej hranici normy 60 og/ml, súhlasne s odporúčaním

výrobcov.

Celotélová scintlgrafla

l31

I sa robila 24'- 72 hodín po aplikácii 2 - 5

mCi (74 -

185 MBq) N a 1 3 1 I , a to po vysadení substltučnej hormonálnej terapie 5 týždňov pred vyšetrením (po prechode na llotyronín po dobu 2 týždňov). Odber materiálu na RIA-Tg sa
robil u lůžkových i ambulantných pacientov vždy po vysadení substltučnej terapie. Klinické vyšetrenia s? doplňovali sonograflou krku, skiagraflou hrudníka, prípadne skia-

-
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grafiou skeletu. Pri podozrení na potenciálne ovplyvnenie Tg testu sa prítomné endogénne protilátky proti tyreoglobulínu

(TgAB) stanovovali v sére u 25 pacientov nepriamou

imunof lourescenčr.ou metódou a preverovali sa opakovanými individuálnymi testami (tzv.
recovery test). Pre nedostatok devíz sa hemaglutinačný test nerobil.
Za 5-ročné obdobie (19B2 - 19B7)?sa vyšetrili hladiny Tg u 190 pacientov, celkový
počet vyšetrení bol 1 068, z čoho pripadlo na 1 pacienta v priemere 5 vyšetrení. Pacienti
boli rozdelení (1) podľa výsledku histologického nálezu do 1 skupin (diferencované a dediferencované karcinomy), a ôalej do 3 podskupín (obr.č. i): bez zvyškového tkaniva štítnej žľazy po liečbe (0), so zvyškovým tkanivom vychytávajúcim rádiojód (Z) a s
zami dokázanými klinicky•alebo scintigraficky

metastá-

(M).
Výsledky a diskusia

Tg

Diferencovaný ca.

Nediferencovaný ca.

Na obr.č. 1 sú znázornené výsledky RIA-Tg. Ukázalo sa, že v skupine

[ng/ml]

pacientov bez zvyškového tkaniva (n=

1000

96) dosahovali hladiny maximálne 60
ng/ml s výnimkou 4 prípadov. Oproti

500

tomu boli hladiny Tg v séru u pacientov so zvyškovým tkenivom (n=66) vyššie a dosahovali (s výnimkou 2 pacien-

200

tov) hodnoty až 200 ng/ml a u pacientov s metastázami

100-

50-

k

li

(n=20) išlo o hod-

noty do 500 ng/ml a vyššie. Ukazuje
sa teda, že hladiny Tg boli u pacientov so zvyškovým tkanivom v priemere
vyššie ako u pacientov bez zvyškové-

20

ho tkaniva, čo prirodzene súvisí s

10

nosťou tohto tkaniva.

čiastočne zachovanou sekrečnou schop-

Z obr. äalej vyplynulo, že metastázy u pacientov bez zvyškového
tkaniva boli pomocou RIA-Tg testu dokázateľné so senzitivitou 0,06 a špecificitou 0,96. Specificita u pacientov so zvyškovým tkanivom štítnej žľazy bola prirodzene nižšia 0,71, senzl0

Z

0 bez zbytku i. í.
Z so zbytkom í. i.
M metastázy
Ob'r.č. 1:

tivita zostáva prakticky rovnaká 0,B6.
Výsledky vySetrení

antityrcoldál-

nych protilátok П ц Л П ) boll u vštitkých
vyšetrovaných nega'tívne,

Pacient B.J., 37-ročný. STE a reSTE v roku 1985 s blok.diss, krčného lymfatického systému pre histologický overené MTS ne pravej strane krku (papllárny karcinom), s vysokou počiatočnou hladinou Tg 540 ng/ml. Po terapeutickej dávke rádiojódu v množstve 6,6
GBq sa odhalili dif. pulmonálne metastázy. Klesajúce hladiny Tg

v priebehu kontrol sú

v súlade so zlepšujúcim sa klinickým nálezom, scintigrafLckým a skiagraflckým

vymiznu-

tím metastáz* Pretrváva malé zvySkové tkanivo v oblasti štítnej žľazy pri hladine Tg
50 ng/ml.
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Ubr :č. 2:
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Pre názornosť monitorovania RIA-Tg uvádzame kazulstiku,na obr.č. 2: klesajúce hladiny Tg sú v súlade so scintigrafiou a celkovým klinický

nálezom.

Závery
Po päťročných skúsenostiach so sledovaním sérových hladin Tg v rámci kontrol diferencovaného karcinomu štítnej žľazy po komplexnej liečbe dochádzajú autori k nasledovným záverom ako k realizačnému výstupu pre klinickú prax (2):
1. U pacientov so zvýšeným rizikom (málo diferencované nádory, pokročilejšie nádorové štádiá, pri započatí liečby napr. metastáz na krku a inde) je trvalé sledovanie
RIA-Tg so súčasnou celotelovou scintigrafiou nutné.
2. So samotným RIA-Tg možno vystačiť, ak je
- primárna terapia (operácia a

ukončená,

- 6 mesiacov po poslednej rádiojódovej terapii dokázateľná ablácia všetkého tyreoi'dálneha tkaniva pomocou celotelovej scintigraf ie,
- dodržovaná podmienka starostlivého klinického vyšetrenia pri kontrolách

(palpá-

cia s prípadnou sonografiou krku, skiagrafia hrudníka, vo výnimočných prípadoch scinti2 0 1 TI).
grafia kostí alsbo celotelová scintigrafia
Súhrn •
Autori preverili preukaznosť nového nádorového markera tyreoglobulín

(Tg) pri odha

ľovaní včasných metastáz po komplexnej liečbe diferencovaného karcinomu štítnej žľazy
v priebehu kontrol. Za päťročné obdobie vyšetrili takto v pravidelných

intervaloch 190

pacientov 1 06B-krát. Udávajú sa hodnoty špecificity a senzitivity testu, ako aj realizačný výstup pre klinickú prax.. Práca je súčasťou výskumnej úlohy plánu MZd SSR č. 3003-02, ktorá búde oponovaná začiatkom roku 1990.
Literatúra
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NlZKE HODNOTY SÉROVÉHO hCG
U TROFOBLASTICKÉ

NEMOCI

J.Vlachová, M.Zavadil, J.Jakoubková, J.Skřivan, L.Rob,
Centrum prD trofoblastickou nemoc

(CTN),

I. gynek.-porod, klinika, FVL UK, Praha,
Onkolog. klinika FVL UK, Praha
Lidský choriový gonadotropin (hCG) je produkován eutoplcky buňkami

trofoblastické-

ho původu (placenta, mole hydatidoza, choriokarcinom) a ektopicky pak různými netrofoblastickými tumory, ale zřejmé i buňkami rady dalších orgánů. Tato situace je dále komplikována jeho strukturální podobností s ostatními glykoproteiny. Přitom problém exaktního diagnostického objasnění kterékoliv z těchto možností rozhodně závisí na absolutně
spolehlivém stanovení hCG. V současnosti tento požadavek, zdá se, splňují techniky pracující s monoklonálními protilátkami, t.j. s definovaným roagens, které rozpoznává a
váže se na

jedinou antigenní

*

determinantu.

Metodiky

Nemocné v našem Centru pro léčbu a výzkum

'crofoblastické nemoci sledujeme v krev-

ním séru ve všech ukzataelích, které jsou v současné době pro nás dostupné. Tzn. pracujeme s komerčními

RIA soupravami s konvenčními protilátkami pro stanovení hCG

(Košice);

hCG jo heterodimér, a tak stanovujeme alfa-hCG, beta-hCG, i když jsme si vědomi, fp. i tyto konvenční protilátky

izolující podjednotky mají limitovanou použitelnost. Dále máme

možnost pracovat se soupravami firmy SERONO, tzv. hCG MAIA clone kity, disponujícími systémem tří monoklonálních protilátek, které umožňují stanovit hCG a jeho beta-podjednotku .
Materiál a výsledky
Na obr.č. 1 (CTN 952) je předveden příklad optimálního průběhu torapir; a klasické
reziduálni reakce v hladinách sérového hCG. Jedná se o pacientku s diferencovaným choriokarcinomem, bez klinicky prokázaných metastáz. Po evakuaci dělořní lntermitontně pouze methotrexat. Počáteční hodnoty hCG řádu l o \

během tří cyklů lytický pokles к normě.

Při další zajišfovací léčbě dvakrát přechodný vzestup hCG o jeden řád. Při třetím cyklu
Již bez této reziduálni reakce, které odezněla tlumeným kmitem. MAIA korelovala s ostatnimi hCG markry, citlivost však byla podstatně vyšší.
Naše pozitivní

zkušenosti

se stanovením hCG pomocí monoklonálních protilátek by sc
mohly shrnout takto: 90 X hodnot v MAIA proti hodnotám ze
souprav z Košic bylo vyšších,
ev. se shodovalo, 10 X vzorků
bylo v MAIA negativních, kde
hCG Košice vykazovalo nízké
hodnoty (50 - IDO IU/1) a kde
byl předpokládán negativní nález (viz tab.č. 1).
Obr.č. 1:
Průběh onemocnění v hladinách sérového
hCG O

, hCG-MAIA •

beta-hCG Л

, alfa-hCG V

.
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Tab.č. 1:

Tab.č. 2:

Porovnáni hodnot hCG stanovených v IRMA-MAIA

Falešně pozitívni hodnoty hCG

a hodnotami určenými v RIA-hCG Koftlco

u dloutmdolió n J mluvených pne Inn Ink

Hodnoty hCG v IRMA-MAIA

Stanovení

Počet"vzorků

Procenta

80

33 X

hCG Košice

20-600

37

57 X

IRMA-MAIA

20-900

27

73 X

IRMA-MAIA

0-5

10

27 X

vyšší
shodné

136

nižší
ev.negativní

24

10 X

240

100 X

Počet vzorků

hCG IU/1

Procenta
100 X

negativní

celkem

Tab.č. 2 predstavuje problematickou skupinu hodnot, kterou nám jednoznačně objasnit
nepomohlo ani stanovení hCG pomocí monoklonálních protilátek, jsou to pacientky s úspešné
léčeným choriokarclnomem, u kterých jsme při dlouhodobém sledování zaznamenali

ojedinělé

falešně pozitivní hodnoty hCG. FaleSně pozitivní předpokládáme proto, že se jedná o náběry z první poloviny roku 1987, že hned daiší oi&ěr byl nižší nebo negativní a u žádné ze
sledovaných nedošlo k relapsu onemocnění. Rozmezí hoilnot 'z Košic 20 - 600 IU/1, jednalo
se o 37 vzorků. U 27 z nich byly hodnoty v MAIA vyšší, u 10 pak ty žádané negativní hodnoty.

Tab.č. 3:
Falešně pozitivní hodnoty hCG и ^pacientek s hodnotami
LH - MAXA clone kit

bce i u A

podjeínotky hCO nc/ml

Рас .СП

hCO Kollo*

831

24

21

0,2

885

160

327

0,4

HKA-MAI&

*If»-hCO

b«t»-hC0

LH IU/1
UAlA-olon*
2,3

1,4

1,7

853

360

615

0,5

2,S

1.5

905

50

138

0,2

n«e

2,7

594

280

575

0,9

Ы

763

29

63

1,2

53

5

1,8

a»e

24,3

1,5

neg

34,5

1.2

0,6

54,0

юг
Kontroly I.

20

II.

44

"I
5

10,4
19,3

Tab.č. 3 předvádí úzký výběr pacientek ze skupiny falešné pozitivních, u kterých
jsme měli možnost stanovit také LH monoklonálnínii protilátkami

(LH proto, že je i"de struk-

turální podobnost s hCG z 82 %). Nalezené vysoké hodnoty hCG nekorespondújí s t.H a kontroly (pro nedostatek místa pouze dvě - krvácení v menopauze) napovídají, že v tomto typu stanovení lze zkříženou reakci s LH téměř vyloučit.
Diskuse
Interferujících

faktorů znesnadňujících stanovení hCG je celá řada. 3e to např. struk-

turální podobnost s hypofyzárními hormony, heterogenita v obsahu uhlohydrátové složky hCG,
přítomnost volných podjednotek a jiných fragmentů, možnost koexistence hCG s vlastni
tilátkou nebo s protilátkou proti králičímu

imunoglobulinu, hyperproteinemie,

pro-

hyperlipe-

mie, rozdíly v obsahu serinových proteáz v plasmě a vůbec ostatní variace v původu vzorku.
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Problém faleáně pozitivních nálezů hCG existuje. V literárních pramenech Je v takových případech doporučováno paralelní stanovení hCG v několika soupravách, založených
na různých metodických principech a alespoň jedna z nich by měla disponovat

monoklonál-

ními protilátkami, V našich podmínkách v případeoh neočakávaných pozitivních nálezů hCG
zkracujeme termín opakovaných kontrolních vySetřeni tak, aby nám neunikl trend, tj. pří
pádný trvalý vzestup hladin hCG.
To, že nesmí ms podceňovat nízké hladiny hCG u choriokarcinomu, víme na základe kom
plexních zkušeností neSeho centra s diagnostikou, léčbou a dlouhodobým a častým monitorováním relativně vysokého počtu nemocných. Ukazuje se, že nádory stejného rozsahu se
manifestují různými hladinami hCG, přitom chorlokarcinom s nízkou sekrecí bývá

většinou

к chemoterapii rezistentnější. Nemocné s vysokými hodnotami hCG reagují na léčbu rychleji, vyléčení druhé skupiny je zdlouhavé. Svou roli tu nutně musí hrát histologické
složení nádoru, stupeň jeho diferenciace a především poměr dvou populací nádoru - buněk
cyto- a syncytiotrofoblästu.
Při vysokých hladinách hCG řádu 10 4 ~ fi jsou dostatečnými monitory

výsledků léčby

dosavadní metodiky stanovení hCG a jeho podjednotek. U nemocných s primárně nízkými hod
notami a bez klinicky detekovatelných metastáz a především po dosažoní úplná klinické
a hormonální odpovědi po léčbě klinicky diseminovaného onemocnění je však pro zamezení
relapsů nutné sledovat co nejcitlivější a nejspecifičtější metodikou tzv.

reziduálni

reakci. Tato reakce se projevuje po normalizaci všech hodnot až během aplikace dalších
cyklů chemoterapie krátkodobým vzestupem hCG řádově I D 1 - 3

a je zřejmě způsobena

rozpa-

dem zbytkových nádorových buněk, které by bez doléčení byly zdrojem relapsu.
Závěr
Nízké hladiny hCG, fenomen reziduálni reakce a pacientky kontrolované po léčbě je
nutné sledovat ve vSech ukazatelích, tj. hCG, alfa-hCG, beta-hCG s ve všech dostupných
typech stanovení, mezi kterými by neměly chybět systénys monoklonálními

protilátkami.

Jen takováto analytická strategie může snížit matoucí možnosti interferujících

faktorů

a zabránit zátěži pacientek nadbytečnými léčebnými postupy nebo naopak nedoléčení či
relapsu onemocnění. To, že problematika naprosto exaktního stanovení hCG markrů u choriokarcinomu zdaleka neni uzavřena, je zbytečné zdůrazňovat.
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POSTERY-II

GENETICKÁ INSTABILITA V POPULACI;
INDUKCE CHROMOSOMÄLNÍCH ZMEN
V LYMFOCYTECH NEMOCNÝCH
S TESTIKULARNÍMI NAOQRY
I.Vořechovský, O.Žaloudík,
Institut medicínského

výzkumu,

Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie, Brno
>

Úvod
Existence několika' klasických syndromů chromosomální instability, jako je Bloomův
syndrom, ataxia telangiectasia nebo FanconihQ anémie, stejně jako některých dalších dědičných chorob s možnou nebo prokázanou mutagagní hypersenzitivitou, naznačuje, že chromosomální instabilita může zvyšovat pravděpodobnost vzniku mutací a hrát tak významnou
úlohu v dispozici ke zhoubným nádorům. Protože buněčné pochody navazující na poškození
mutageny jsou v savčích buňkách pod kontrolou velkého počtu genů, předpokládá se, že v
populaci existuje jakýsi gradient chromosomální, resp. genetické instability, v němž se
uvedená onemocnění vyskytují jen u extrémní části

populace.

Rada studií ukazuje, že lidské nádorové buňky a fibroblasty i lymfocyty odvozené
z řady chorob disponovaných к nádorům maji po působení gama záření v G 2 fázi buněčného
cyklu více chromatidových aberací než srovnatelné buňky nepostižených jedinců. Zvýšená
G 2 chromatidová radiosensitivita může být dokonce znakem, který se objeví v. časných fázích maligní transformace in vitro.
V'naší studii byl к indukci chroma'tidových změn použit bleomycin (BLM), jehož účinek se v některých aspektech podobá účinku gama záření. Za tvorbu řetězcových zlomů ONA
je odpovědný komplex bleomycinu, kyslíku a iontu železa (obr-č. 1). Bleomycinem byly indukovány lymfocyty periferní krve 19 neléObr.č. 1:

čených nemocných s testikulárnymi nádory.

Komplex BLM, kyslíku a iontu železa od-

Tyto nádory jsou nejčastější maligní nádo-

povědný za tvorbu řetězcových zlomů DNA

ry mužů ve věku 20-34 let. Etnická dispozice, daná epidemiologickým průkazem absence
prvního vrcholu v incidenci

testikulárních

nádorů u černošské populace na celém svate,
častější výskyt bilatérality při familiárním výskytu testikulárních nádorů, některé
studie asociující hlavní histokompatibilní
antigen s nádory varlat a studie provedené
na identických dvojčatech naznačují hereditární vlivy v jejich etiolpgii.
u
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PRO

S cílem získat dostupné nenádorové buň
I

INTERKALACE

ky nemocných zhoubným nádorem bez mutagenní
expozice.byly krevní vzorky odebírány u pacientů v době diagnózy zvětšení obsahu šour
ku při jejich příjmu к operaci pro podezření na TN. Celkem bylo takto získáno 32 vzor
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ků, které byly všechny zpracovány. Do studie vSak byli zařazeni

jen pacienti s histopa-

tologicky potvrzeným primárním

buô vyloučeny nebo za-

TN, zbylé osoby byly z

h o d n o c e n í

řazeny do kontrolní skupiny, pokud vyhověly zvoleným kritériím

(pohlaví, věk, nepřítom-

nost znaků ukazujících na možnou chromososnální instabilitu a absence spontánních
tu a zhoubných nádorů u příbuzných prvního stupne). Průměrný vek kontrolního
činil 26 roků a jeho věkové rozpětí

potra-

souboru

15 let ( 1 0 - 3 3 ) . Průměrný věk pacientů s TN byl 29

roků s rozpětím 16 leť (21-37). Věkové rozptyly obou skupin s-.e lišily

nevýznamně.

Lymfocyty byly získány odběrem ze žilní krve do zkumavky s heparinem o koncentraci 50 j./ml krve. Kultivace byly prováděny v médiu RPMI 1640 (ÚSOL) s 20 X bovinního
séra (Bioveta), 1 X fytohemaglutininu

(Wellcome) a antibiotiky

(Penicilin 100 j. na ml,

Streptomycin 100 ug ne ml). К 9 ml tohoto roztoku byl přidán zhruba 1 ml krve do celkového množství 10,0 ml. Doba kultivace činila 72 hodin. Bleomycin

(Nippon Kayaku,

byl přidáván na posledních 300 minut kultivace na výslednou koncentraci
poslední 2 hodiny byly kultury exponovány ColcBmidu

Inc.)

30 jjg/ml. Na

(Serva) v koncentraci

ve finálním

roztoku 0,1 ijg/ml. Po pětiminutové centfcifugaci při BOO ot./min. byl odsát

supernatant

a v nadbytku přidán hypotonlzsční roztok 0,075 M chloridu draselného ns dobu 20 min.
při teplotě 37 °C. Po další centrifugaci

(5 minut při BOO ot. za min.) byly buňky' fixo-

vány v rozotku methanolu s ledové kyseliny octové (3:1, v:v). Fixativ byl vyměněn celkem
třikrát, doba první fixace byla pět minut, u dalších tří fixací činila přibližně 15 minut. Suspense byly kapány na podložní skla, která byla sušena na vzduchu při pokojové
teplotě. Skla byla barvena jednak konvenčně v 5 X Glemsuvě barvivu a jednak
G pruhovací technikou к detekci

sekvenčně

zlomů na chromosomech 1-3.

Abersce u BLM neexponovaných lymíocytů byly stanoveny až na jednu osobu (44 mltotických b u n ě k ) zhodnocením 100 metafázických buněk obarvených konvenční

technikou. U

BLM exponovaných vzorků bylo s výjimkou 3 pacientů a 2 kontrolních osob vyšetřeno celkem 96-136 mitotlckých buněk. Hodnoceny byly jen dobře rozprostřené metafáze se 44-47
chromosomy, na profázické buňky, u nichž nebylo možno s jistotou určovat

chromatidové

aberace, se nebrala zřetel. Počet mezer nebyl zjišťován. К odlišení zlomů a mezer

bylo

použito následujících kritérii:
- pokud byla délka achromatické oblasti rovna nebo kratší než šířka

chromatidy,

byla léze hodnocena jako mezera. Byl-11 achromatický segment delší než šířka chromatidy, byl považován za zlom (Chatham workshop,

1971)

- pokud byla achromatická oblast hodnocena podle předešlé definice jako mezera a
bylo-li přítomno zjevné posunutí distálni chrómatidy, byla počítána jako zlom

(Harnden,

1985).
S cílem vyjádřit komplexnost cytogenetických aberací a celkový kvantitatívny
instsbility jednou číselnou hodnotou byl zaveden tzv. index instability
rj~> .

ctb + 2(cte + c s )

obraz

:

,

n - pvz
kde ctb je počet chromatidových

zlomů, cte počet chromatidových výměn, cs počet abera-

cí chromosomového typu, n celkový počet vyšetřovaných mitotických buněk á pvz počet
pulverizovaných buněk a touněk s 8 a více
Zlomy byly lokalizovány

zlomy.

jednak na chromosom nebo skupinu a jednak na krátké nebo

dlouhé rameno. U chromosomů 1-3 byly zlomy mapovány do proužků. Zlomy, které se nedaly
s určitostí zařadit, nebyly do distribuční analýzy započítávány, jejich počet však byl
zaznamenáván.
Pro srovnání obou skupin v zastoupení aberantních buněk, indexu instability,

frek-

vence pulverizací a průměrného počtu aberací v aberantních buňkách byl použit t-test
pro dva nezávislá náhodná výběry ss srovnatelnými rozptyly, které byly

zjištěny F-tes-

tem. Pro testování relativní četnosti výskytu zlomů na chromosomech byl použit

rovněž

t-test, při zjištěných relativních četnostech do 0,05 zde byl použit F-test. pro dva
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nezávislé výběry.
Výsledky
Spontánní

instabilite

Zastoupení buněk s aberacami a počty chromatidového a chromosomovéhc

typu v neexpo-

novaných lymfocytech ukazuje teb.č. 1. V počtu aberantních buněk nebyl zjištěn mezi obimá
skupinami signifikantní
Tab.č. 1:

roz-

díl. Za zmínku stojí nález

Spontánní chromosomální instabilita v obou

skupinách

4 dicentrú ve skupině nemocných s nádory a í Dicentric

Kontrolní skupina

kých chromosomů u kontrol.

Pacienti s TN

Tři z 20 chromatidových

zlo-

mů, které byly nalezeny u
Э РогeV osob

гг

t PoCct analyzovaných bunék

nemocných s TN,

19

se objevily

na chromop.omi/ 1, 2 z nich

ai56

1873

29 (t,35)

34 (1,82)

na jeho dlouhém ramenu. Je1 Počet bunčk s aberacemt (*)
a Clircmat idovř .iterace

17

20

chroTatidovô výmŕny

O

1

t Chranosonovfi «зоегасе

15

14

den chromatidový

zlom na

tomto chromosomu byl zjištěn v kontrolním

dicentrics chľonosomy

Chromosomální

instabi-

lita indukována BLM

4

г

souboru.

Tab.č. 2 shrnuje
venci aberantních
pulverizovaných

frek-

buněk,

buněk,.prů-

měrný počet aberací v aberantní buňce a index instability v obou skupinách po působení BLM in vitro. Zastoupení
buněk s aberacemi bylo vyšší u nemocných s TN než u kontrol (p
nemocných s TN měly více aberací než buňky kontrol

(p

0,05), aberantní buňky

0,01). Frekvence

pulverizovaných

buněk byla o něco vyšší
Tab.č. 2:

u pacientů s nádory, roz-

Chromosomální

instabilita po působení BLM

díl však nebyl statisticky významný. Obr.č. 2

i

dokumentuje distribuci
Skupina a

Frekvence

Frekvence

рогеt analy-

buník 3 g-

pulverizacl

zovaných bunCk

beraceml
(*)

Index
Instabl11 ty

Počet abe-

skupinách. Přes široké

aberantni

překrývání hodnot byl zjiš-

ЬиЛКи

(*)

indexů instability v obou

rací na

těn mezi studovanými

sou-

bory významný rozdíl

(p

0,005). Rozdíl v indexu
Kontroly

'm

43,0

5.a

0,67

1,53

s

io,г

5.4

* 0,35 .

0,26

Instability mezi pacienty se s e m i n o m y a

(2117)

1

nesemi-

nomatóznymi nádory varlat
zjištěn nebyl, stejně tak

Pacienti

m

55,0

e,г

(1876)

s

17.1

6,6

1.06

1.79

0.46

0,32

nebyla nalezena korelace
s výskytem nádorů v rodině

.

a lateralitou TN. Nemocní
s pokročilejšími

klinický-

mi fázemi TN měly poněkud
průměr aritm., s - směrodatná odchylka

vyšší index instability než
nemocní s nízkým prognostickým irizikem (1,2-55±0,51 vs.
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Obr.С. 2:

Obr.6. 3:

Distibuce indexu instability v obou

Distribuce chromosomálnych změn na chromo-

skupinách

somech 1-3 a ve skupinách B-G

ПЛЯШИ

ШЛМЯ SOTVtf.

ШВВШВЛ

кд

гмаят • M

m msuairr
Х--РЩВП181Я

0,88^0,34), rozdíl však byl nevýznamný.
Distribuce

celkového počtu 1342 lokalizovaných zlomů u nemocných s TN a 1050 zlo-

mů u kontrol na chromosomech 1-3 a chromosomových skupinách

B-S (obr.č. 3) ukázala vyš-

ší lomivost chromosomu 1 u nemocných s nádory (15,0 vs. 8,4 %, p
bilita

0,0001). Nižší insta-

skupiny С byla méně zřetelná, stejně jako zvýšení počtu zlomů celé skupiny A a .

na chromosomu 3. Rozdíly v zastoupení zlomů na chromosomu 2 a ve skupinách B, D, E, E
a G nebyly zjištěny.
Distribuce zlomů na ramenech chromosomů 1-3 ukazuje (obr.č.4), že se na vyšší lomivosti chromosomu 1 podílelo zejména jeho dlouhé rameno (p <

0,0001). Zvýšené počty zlo-

mů se objevovaly také na krátkém ramenu chromosomu 3. Dvakrát a více opakované zlomy v
pruzích chromosomů 1-3 u jedinců kontrolního souboru (A) a nemocných s TN (B) ukazuje
obr.č. 5. Nejčastěji postiženými oblastmi, byly lq2, lq3 a 2q3.
Diskuse
Uvedené výsledky
dále podporují hypotézu gradientu

genetic-

ké instability v populaci. Zjištěná široká
interindividuální

va-

riabilita může být vysvětlována na úrovni
vstupu mutagenu do buňky, jeho
1771 u n u t w n

KH ГАСшгаатя

intracelulár-

ního metabolismu, přímého účinku na DNA a

Obr.č. 4:

••••

také na úrovni celulár-

Distribuce chromosomálních změn
na ramenech chromosomů 1-3

ní odpovědi na mutagen1

2

3

ní poškození.

Biochemic-

ké a cytogenetické stuObr.č. 5:

die ukazují, že za in-

Místa dvakrát a více opakova-

terindividuální

ných zlomů u jedinců

ly v chormosomální od-

kontrol-

ní skupiny (A) a nemocných
s TN (B)

rozdí-

povědi na poškození BLM

-
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je odpovědná zejména rozdílná schopnost buněk opravit poškození ONA. Faktorů, které ovlivňují kvantitu chromosomálního poškození, je však velmi mnoho - při takto navržené studii je nutná jejich indentifiikacu a zhodnocení. Pro možný, potenciafinl účinek rtg záření
in vivo a BLM in vitro ne chromosomální instabilitu jsme se zcela vyhnuli terapeutické i
diagnostické mutagenní expozici, je však nepravděpodobné, že by nízká dávka rtg záření in
vivo ovlivňovala lomlvost chromosoreů po masivní dávce BLM in vitro.
Popsaný test zatím zřejmě nemá dostatečnou sensitivitu a speciíicltu nutnou к populačnímu skrínlngu osob disponovaných k TN. Cesty k jBjich zvýšení zahrnují např, použití '
více mutagenů s rozdílným mechanismem působení, Již uvedené přihlédnutí к faktorům, které '
se podílejí na

lnterindivlduální variabilitě, aj.

Abnormity chromosomu 1 Jsou velmi časté v mnoha nádorových buňkách zhoubných nádorů, zejména solidních. Aberacs chromosomu 1 byly popsány Jako vůbec nr.jčantójší ze všech
typů nádorů právě v nádorových buňkách TN. Je proto možné, že distribuce nenáhodných změn
v nádorových buňkách Je podobná distribuci chromosomálních změn v nenádorových buňkách
nemocných s nádory po jejich masívni zátěži mutagenem či kancerogonem. Tato představa je
podporována podobnými frekvenčními distribucemi pro jednotlivé chromosomy či skupiny u
karcinomů uvedené na obr.č. 1 ve studil Mitelmana s Levana (1981) a
buce v periferii v této práci (viz

frekvenční

distri-

obr.č. 3), Ne druhé straně se nejčastěji postižsné

pruhy na chromosomech 1-3 zdají být zřejmě odlišné'od nejčastějšlch zlomových míst nalézaných v nádorových buňkách TN, i když těchto údajů bylo publikováno- jen velmi málo.
Naše zjištění, že chromosom 1, resp. Jeho dlouhé rameno Je po mutagenním působení
BLM méně stabilní v lymfocytech nemocných s TN než u zdravých kontrol, podporuje představu, že je v této oblasti genotyp disponovaný k TN více náchylný к poškození, nebo, což
je pravděpodobnější, méně schopný tato poškozeni opravit. Tyto výsledky ukazuji na úseky
chromosomů vhodné pro budoucí molekulární analýzu s cílem nalézt sekvence DNA, které hrají roli v genetické dispozici ke vzniku nádorů varlat.

1

SLEDOVANIE PROTIN/SOOROVĚHD ÚČINKU
KONGLUTINÍNU

•

NA MODELI MYžACÍCH LVMFÓMOV

<
C.Oravec,
ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Konglutinín Je málo bežný protein séra. Biologický význam je ešte málo preskúmaný.
Má sa za to, že zvyšuje rezistenciu pri infekčnoin ochorení.
Z onkologického hradiska sme mu venovali pozornost v pokusoch s myšacími
V pokusoch

in

vitro

lymfómaml.

(štvorcové grafy) sme preverili tumorocídnu aktivitu ôs-

mich konglutlninov rôznych species voči lymfómu Némath-Kellnera (LYNK) s použitím kvantitatívnej titrácie pomocou 51-Cr značenýcn buniek. Násady týchto buniek (5 x 10 ) a
vzoriek (od 0,6 do 25 mg) boli lnkubovené 90 min./37 C., Účinnosť je znázornená regresnými priamkami a rovnicami.
In

vivo

(obdĺžnikové grafy) sme testovali konglutlníny od 5 species voči Gard-

nerovmu lymfómu 6C3HED, lymfómu Németh-Kellnera a plazmocytómu LP-2. Kritériom hodnotenia bola hmotnosť nádorov, ktorá bola po ovplyvňovaní vždy nižšia v porovnaní s kontrolami pri ukončení pokusu a dokonca menšia ako pred liečbou. Na vyhodnotenie sme použili
probitovú analýzu a T-test.
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Uvedené výsledky vedú k poznaniu, že konglutiníny, ktoré patria k autoprotilátkam, javili in vitro tumorocidný účinok a in vivo inhibovali rast

CHOROBY JATER A LABORATORNÍ
P.Weber, 0 . W e b e r o v á 1 ^ ,

VYŠETŘENÍ

K.Martínek,

Interní oddělení. Fakul tni nemocnice,
^Rádioterapeutické
Během

let

mory jater

Brno-Bohunice,

oddělení Fakultní nemocnice,

1960-1988 autoři vyšetřili

ku s různými chorobami

nádorov.

Brno-Pekařská

320 nemocných průměrného věku 60,9 - 13,2 ro-

jaler. Jednalo se o tři hlavní skupiny nemocných: I. primární

•• 24 nemocných;

II. sekundární

tumory Jater - 153 osob a III. zánětlivé

by jater - 143 nemocných. U všech autoři provedli vyšetření alfa-fetoproteinu
cinoembryonálního antigénu
zy (GMT)

s cílem

(CEA), alkalické fosíatázy

(AFP), !:ar

(ALP) •! gama-glutamyltranspeptidá-

posoudit jejich ev. přínos v diferenciální diagnostice nádorových a zá-

nětlivých procesů jater. Jako relativně nejspecifičtějäí se jím jeví AFP při

diagnostice

meligního hepatomu. Ostatní testy mají v diagnostice jaterních malignit omezený
Autoři doporučují

význam.

(při jejich ev. zvýšení) hodnotit je vždy v přímém sepětí s klinickým

obrazem a dalšími doplňujícími cílenými vyšetřeními. Poukazují na důležitost
vztahu cirhózy

tu-

choro

vzájemného

a hepatomu.

Pres všechna uvedená fakta se autoři domnívají, že při pozitivitě zmíněných

testů

je třeba nemocné cíleně vyšetřit, diapenzarizovat a všímat 3i klinického průběhu a dynamiky zmíněných

testů. Vzhledem ke specifičnosti hodnot AFP testu u maligního

hepatomu

považují za vhodné vyšetřovat jej u všech nemocných dispenzarizovaných pro chronická o-
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nemocnení jater, zejména cirhózu.
(Abstrakt)

ZMĚNY MIKROBIÁLNÍ SYMBIOTICKÉ FLORY

3 É H E M ŽIVOTA И ČLOVĚKA
A JEJÍ VLIV NA VÝVIN NĚKTERÝCH ZHOUBNÝCH NÁDORU
M.Adámek, К.Ransberger,
Ústav národního zdraví, Praha,
Medizin-Enzymforschungsgesell,

MUnchen

V minulých pracích jsme se věnovali studiu změn ve fysiologickém průběhu života
Člověka vlivem ekologického prostředí a jeho specifit. Zvláště obtížné a mimořádné podmínky se vyskytují v prostředí přirozené radioaktivity pro práci u člověka (1/2/3/4).
Nekteré změny, zcela specifické, se týkali nejen patofysiologických nálezů u Člověka,
ale zřejmě se dotkly i změn v chování symbiontů, kterážto flora provází člověka po celý život a má značný vliv nejen pro fysiologický průběh různých biologických dějů v organismu, ale zasahuje i do oblasti patologického dění v různých etapách života člověka
(5). Po tragických událostech v Černobylu nabyly tyto ekologické změny a jejich vliv
opět

značnéhoi významu, i když jsme na tyto okolnosti poukazovali již před více než

třiceti lety. Také někteří autoři upozorňovali na to, že se zvýší obsah stroncia v atmosféře (6) více naž 200.000X). a to i při mírovém využití štěpných produktů.
V našich pracích jsme se věnovali vlivu přirozené radioaktivity na fysiologické
změny u člověka při dlouhodobé práci v tomto prostředí a zároveň i mimořádným

změnám

v symbiotické mikrofloře, která se během pobytu člověka značně jak kvalitativně, tak
kvantitativně změnila. Zjistili ááme překvapivý vztah к vývinu'Tiektěrých zhoubných nádorů u'člověka této změněr.^ mikroflorý, což jsme i experimentálně dokázali (7). Při
studiu rozsáhlé literatury bylo patrné, kolik bylo vynaloženo úsilí na zjištění vztahu ekologických zvláštností a specifik na vznik některých nádorů u člověka. Poukázali
bychom na dvě práce, a to úmornou studii Li-Yuri-Yea, který zmapoval všechny ekologické
vztahy к výskytu některých specifických tumorů u člověka v Číně; dále práci Martinezovu, který dlouhodobě sledoval výskyt některých druhů i častost v souvislosti s ekologickým umístěním a stravou u obyvatel Portorika.
Málo se toho však ví o změnách ve složení mikrobielní symbioflory u člověka během
života, i při některých chorobných stavech. My jsme poukazovali ve svých pracích (8)
o kvalitativních změnách symbioflory u lidí pracujících dlouhodobě v prostředí přirozené radioaktivity.

"

Po více než pětadvacetileté práci mezi horníky z uranových dolů byly zjištěny
některé biologické zvláštnosti,

které j3ou příznačné pro radioaktivní lokality v nešlch

krajinách. V uranových dolech přežívaly po staletí nižší houby z'řad fungi imperfect!,
které sorbovaly význačně radioaktivní materiál do své biomasy.
Tato sorbovsná radioaktivita mnohdy význačně převyšovala své prostředí, na kterém
plísně vyrůstaly. Bylo vypěstováno více než 80 druhO. nižších hub. Tyto mikroorganismy
se vyskytovaly v biosféře dolů (konidie), a staly se parabionty pracovníků, kteří zde
pracovali.

-

180 -

lab..':. 1:

Tam přežívaly
hlavně

Tabulka vzorku plísní z šachty č. 6, II. patro

v dýchacích

traktech a i v trakVzorek plínní

alfa aktivita
p C/mg

neničilium nhrysogenum

podloží

1,82
2,14

penicillum piceum

alfa aktivita
p C/mg

tu zažívacím. Byly
vypěstovány

součas-

vápencový květ

0,55

ně jak ze slin a

vápencový květ

0,97

bronchiáiních

jemná min.drť

1,31

tů, tak byly zjiště-

sekre-

aspergillus versicolor

31,86

stachybotrys alternans

0,86

jemná min.drť

1,23

ny i protilátky v кг

pěnici lium mysczynski

2,31

drť s břidlice

0,75

vi, ve slinách i v

46, B5

drf a břidlice

dtto

moči u těchto pracov

alternaria tenuis

níků. Za určitých okolností mohly se
stát

fakultativními

ré, jak později
lo vyvoláno
řování

pathogeny. Zároveň produkovali tyto plísně nezvyklé metabolity, kte-

bylo zjištěno, měly karclogenní charakter

tumnrosní bujení u myší po vstřikování

malých dávek

po d l o u h o u

V paralelní práci

dobu.

byly zjištěny některé adaptivní a profektivní systémy u člověka

pracujícího v radioaktivním prostředí
vyčerpávají
pathogeny.

(9/10/11). Experimentálně by-

těchto metabolitů při současném oza-

Zároveň byla sledována doba, kdy tyto systémy se

a kdy mohou působit nezvyklé kvalitativní

íormy symhloticfcé mtkroflory

Jako

V těchto fázích naší práce byl vypracován plán na cílenou prevenci к ochraně

adaplivních a protek11 vrtích systémů před vyčerpáním. Zdá se, že tento směr preventivní
práce bude mít tíspěch í v jiných oblastech práce člověka v ekologicky změněných a ztížených

podmínkách.

V další části jsme prošetřovali
nádorovým onemocněním

ního mat.nriálu nacházeli
u lidi nevyskytuje.

symbiotickou mikroíloru u lidí jednak postižených

(sputa, moč, krev, stolice) a vždy jsme jak in vivo, tak 1 ze sekčzměněnou floru hlavně z oblasti nižších hub, které se normálně

Té?, u alergických stavů bylo zjevné, že tyto houby hrají výraznou

roli při pathoyenese těchto specifických

chorob, je jisté, Že se mikroblelní

flora tvo-

řící symbiotickou nebo parabiotickou součást lidského organismu během života mění Jak
kvantitativně,

tak i kvalitativně. Vliv na to mají jak chorobné stavy, tak i stressové

situace, ale v neposlední

řadě i ekologické změny a Škodliviny, což výrazně

biologickou rovnováhu a harmonii

porušuje

tohoto soužití. Mnohdy se pak nedostává lidskému orga-

nismu různých bioerginú, které se při normálním harmonickém soužití produkují a na jejichž dodávku je lidský organismus

odkázán.

Závěrem bychom rádi poukázali na podstatná fakta, která jsme při studiu

zjistili:

lidský organismus má možnost reakce na jakoukoliv noxu, zároveň uvádí 1 své adaptivní
a ochranné systémy před možným poškozením. Ve světle nových poznatků imunitních
xů, které vznikají v organismech

komple-

za mimořádných okolností, bude nutné přehodnotit něk-

teré fysiologické poznatky o potřebě bioerginú, hlavně z řad vitamínů a enzymů; bude
nutno vypracovat efektivní preventivní medikači na. základě experimentálního

zjištění

všech adaptivních a protektlvních systémů, které organismus uvádí do chodu při působení jakékoliv noxy, a to před vyčerpáním těchto systémů. V těchto fázích bude velmi potřebné sledovat změny v symbiotické mlkrofloře při Jakémkoliv působení Škodlivin na
člověka.
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P A R A N E O P L A S T I C ^ ENOOKARDITÍOA •ÚSKALIA KLINICKEJ A PATOLOGICKEJ

DIAGNOSTIKY

F.Ondriaš, I.Slugeň, M.Pauer,
Oddelenie patologie NsP, K.SmidkehO 6, ÚNZ. Bratislava,
Oddelenie patologie - výučbová základňa ILF, Bratislava
Nádorové

choroby napriek neustá ym snahám medicínskych i nemedlcinskych pracovní-

kov predstavujú stále jeden z najväčších

zdravotníckych problémov v súčasnosti. Pri

väčšine nádorových chorôb nie sú bezpečne známe presné etiopatogenetické faktory ich
vzniku. Preto aj možnosti skutočne účinnej prevencie sú zväčša ohraničené. V danej situácii je jedinou účinnou zbraňou včasná diagnostika. Tento problém sa presunul
dicínskych aj do nemedicínskych disciplín (zvyšovanie

diagnostickej citlivosti

z metech-

nických zariadení). Napriek tomu zatiaľ velmi .významným faktorom je, a zjavne ešte aj
dlho zostane, dokonalá znalosť symptomaťológie nádorových chorôb. V symptomatológii

ná-

dorových chorôb sa vyskytujú nielen bežne známe, ale aj vzdialené, zdanlivo nesúvisiace príznaky - sumárne označované termínom paraneoplastické.
Sú to príznaky, ktoré by mali u diagnostikujúceho lekára vzbudiť podozrenie a mail by ho nútif aktívne

pátrať po zhubnom ochorení. Znalosti o existencii a častosti vý-

skytu рвгалoop1 as t i ck ých syndrómov sú častou cennou pomôckou, najmä u pacientov s ešte
nedlagnostikovanými

zhubnými nádormi. Podia niektorých autorov. (1) je častost-výskytu

týchto syndrómov až u 50 * pacientov s malígnym ochorením. Je pochopi teľné, že najvýznamnejšiu skupinu predstavujú tie syndrómy, ktoré predstavujú často velmi citlivú, nie
kedy ai búrlivú reakciu hostiteľa na maligně ochorenia u} vtedy, keô sa ešte bežnými vv
.šetrovacími metódami vlastné nádorové ochorenie nedá dokázať. Je dostatok

literárnych^

údajov o existencii takýchto stavov. Medzi ne nepochybná patrí aj nebakter!álna

verukóz

na bndokardltída, ktorá nás zaujala nielen petomorfologickými vlastnosťami, ale aj problematikou závažnosti klinického dopadu.
Morfologické charakteristiky
Termín paraneoplastické .eňdokarditída (P.E.) zaviedli do literatúry nemeckí BUtori (2). Je to typická abjkteriálna endokarditída

charakterizovaná

tvorbou

trombotic-

kých vegetácií na volných okrajoch chlopní prevažne ľavého srdca, bez známok zápalu a
prítomnosti baktérií. Trombotické afekcie tvoria solitárne útvary dlobo girlandy
č. 1 a 2).

(foto
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Fotografia č. Z

P.E. - Mitrálna chlopňa - solitárny

P.E. -.Tromboemboly na aortálnej chlopni

tromboembolus

Klinická

významnosť

Môže sa zhrnúť do dvoch
a ) .hemodynamické poruchy
b ) hrozba centrálnej

bodov:
alterovanej:chlopne

embolizácie.

V našom súbore 202 pitvaných pacientov s endokardiálnymi léziami sa vyskytlo
chronických lézií a 66 pacientov s akútnymi léziami (graf č. 1, vekové

pozri graf č. 2). V súbore hodnotených 34 P.E. centrálne embolizovalo 22 so 16
mi dôsledkami

136

rozvrstvenie,
letálny-

(tab.č. 1, fotografie č. 3, 4, 5).

Graf č. 1:

Graf č. 2:

Súhrnný prehľad 202 endokardiálných

lézií

Priemerný vek pacientov
s akútnymi léziami'endokardu

chlopni

srdca

сн.е.1зб(б7%)-ч
87-

6
ti5'
o
24
3

B.E. Щ13ХУ

2
1
LEGENDAs

CH.E.
B.E.
P.'E.
INE

-

CHRONICKÉ ENDOKARDITIDY
BAKTERIALNE ENDOKARDITIDY
P A R A N E O P L A S T I C S ENDOKARDITIDY
INE ABAKTERIALNE ENDOKARDITIDY

O

4

5

6

DECENIUM

Legenda: BE - bakteriálne endokarditldy
PE - paraneoplastické endokarditldy

7

-
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Fotografia č. 3

Z 22 ebolizujúcich P.E. embolizovalo:
T8 x

mozog

11 x

myokard

8 x'

slezina

6 x

oblička

3 x

končatiny

1 x

pečeň

.

Z toho letálne:
10 x

N C M P
IM

3 x
3 x

'

.

.

kombinácia oboch
Й-

Fotografia č. 4

í Fotografia Č. 5

Základné ochorenia:
P.E. sa zjavne najčastejšie vyskytuje u pacientov s adenokarcinómom

(v našom súbo-

re 73.5 äí). Hlienotvorba v nádcre jé jedným z etiopatogenetických faktorov vzniku tohto syndrómu (3) (prehľad nádorov pozri tab.č. 2 ) .
Paraneoplastická
Tab.č. 2:
Častosť výskytu mallgnych nádorov u p.e
,, I. adenokarcinomy

ným syndrómom (4), s klinický veľmi

žalúdok

5

významnou hrozbou centrálnej emboli-

prostata

5,

zácie. Existuje dostatok prác o'tom,

pľúca

3

že P.E. rozhodne nie je len terminál-

h.črevo

3

nym, nepodstatným syndrómom

pankreas

3

cim v ťažko devastovanom organizme

maternica

2

V našom súbore 34 pacientov s P.E. bo-

vaječníky ,

2

lo 12, u ktorých neboli ešte známky

žlčník

1
1

generalizácie tumoru, a 9 z nich., t.j.

oblička
spolu 25 (73,5 SO mucin + 21
!

endokarditída

je vzácnym, ale rozhodne nie rarit-

(61-, 75 O

I I . iné: 3 papilokarcinómy močového mechúra"
po 1 m.Hodgkin, A M L, melanoblastom,
J'
hepatoblastoma maligny karcinoid ienkéi
ho čreva, epid.karcinom hrdla maternice
j Spolu 9 (26,5 X)

26 %,exitovali na'dôsledky

vznikajú(5)

centrálnej

embolizácie. Uvedené údaje svedčia 'aj
o tom, žn P.E. môže byť jedinou, žiaT,
smrtelnou komplikáciou inak nemého mslígneho ochorenia.

-

184

-

Literatúra
1. Hall, T.C.: Paraneoplastic syndromes. Ann.N.Y.Acad. Sci 230, 1974, 1:, 1-577.
Stosiek, P.: Statistische Untersuchungen zuг tumorendocardltis.

Wirchowa Arch.

Abt-Path.Anat. 345, 1968, 2, 132-138.
3. Kyung-Whan Min: Mucin producing adenocarcinomas and non-bacterial

thrombotic en-

docarditis. Cancer 45, 1980, 9, 013-818.
4. OndriaS, F. : Preklad výskytu lézií endokardu chlopní a niektoré

klinlcko-patolo-

glcké korelácie. Prakt. Lék. (Praha) 64, 19B4, 1, 7-10.
5. 2uffa, M.: Embolizing paraneoplastic endocarditis as a first manifestation of
an occult malignoma. Neoplasma 16, 1969, 4, 451-454.

ANALÝZA MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU

ASTROCVTOMU

5TftEDNÍ CARY U PET!

I.Julišová, I.Juliš, V.BeneS,
Ústav Patologické Anatomie, FOL UK,
Laborstor pro Histochemii FVL UK,
Neurochirurgické oddelení FN Motol, Praha

Úvod

•

Změny v obsahu DNA a morfometrických parametrů buněčných jader jsou spojovány s nádorovými změnami. Počítačová analýza mikroskopického obrazu tyto změny registruje a odhaluje rozdíl;;, které někdy nelze postihnout při běžné mikroskopii. Umožní přesnější a
reprodukovatelný odhad určitých biologických vlastností nádorů: růstovou aktivitu, detekci kmenových nádorových buněčných linií, stupen morfologické

anaplazie.

Z běžného bioptického materiálu jsme vybrali pilocytické astrocytomy uložené ve střední čáře mozku. D3lší dvě skupiny sloužily jako referenční materiál к analýze distribuce
ONA - nádory grade III. а IV, (anaplastické astrocytomy a glioblastomy) a posttraumatické perlventrikulární glioáy

1

(tab.č. 1).

b>b.č. 1:

'

Materiál a metody

Přehled vyšetřovaných

případů

Cíl práce: srovnání kvantitativních parametrů nádorů stejného

Pilocytické

ó
p
t
i
. c
k
á

d
r
á
h
a

přední
n. opticus
k chiasmatu

ného typu a stupně malignity, 9- --;
13

v'však v. různé lokalisaci pro* obě
námi užívané metody - určování

zadní
chiasma
hypothalamus

obsahu ONA a mcrfometrlckou ana-

10

lýzu - je nezbytná interakce se
zpracovávaným obrazem (cílený vý-

III. komora

Astrocytomy

thalamus mediálně:do
III. komory
kmen

běr diagnostických buněk). Užití
parafinových řezů dovoluje studium archívního materiálu a zej-

7

ména dobrou orientaci ve zkoumaAstrocytomy
ijrade III a IV
Posttreumatická
gliosa

• thalamus
kmen
III. komora
tokolí)

10
3
6

né tkáni.
.
I. Mikrofluorometrie DNA
je stanovení relativního obsahu
DNA v nádorové buňce měřením in-

-
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tensity fluorescenční emise DNA barvené ethidium bromidem. Kontrolní diploidni obsah DNA
(2c)"je získán měřením lymfocytů v témže řezu (vnitřní kontrola).
Vybavení: počítačem řízený mlkrodensitometr MPV2 (Leitz, NSR).
Postup: při 580 nm měřené intensita fluorescence 300-400 buněk.
Cíl: charakteristika distribuce ONA (histogram), detekce kmenových nádorových linií
• stanovení prolifereční aktivity
Sledované

nádoru.

parametry:

ONA - stendardisovaná

intensita fluorescence (diploidni obsah ONA • 2.00)

2cDI - střední čtvercová odchylka od diploidni 2c hodnoty (2c deviation index, Boecklng et al., 19B4)

\

ONA I - (DNA^index) je poměr mezi polohou prvního modélriího vrcholu:distribučního
histogramu DNA v nádoru a 2c vrcholem kontrol

(lymfocyty).

X buněk s 2c obsahem DNA
npnGO/Gl - buňky mimo fázi G0/G1 (tedy ve S + G2/H?dělícího buněčného cyklu

(údaj

v X)
3cER, 4cER - X buněk з obsahem DNA vySSÍm než 3.5c nebo 4.5c (3c exceeding rate).
II. analýza obrazu
Principem je digitallsacfe analogového signálu videokamery umístěné na mikroskopu •
segmentace určených struktur na základe přiřazených stupňů Šedi.
Vybavení: systém T.A.S. (texture analysis system, Leitz, NSfí).
Postup: měřeno 500 - 800 buněk v řezu barveném

hematoxyllnem.

Cíl: základní Údaje o vslikostl a tvaru buněk.
Parametry: plocha jádra

*

obvod
obrysový index (analýza tvaru). Vztah obvod (plocha jádra udávé odchylku
od ideální kružnice

(3.456).

Statistická analýza:
Analýza hlavních komponent a faktorová analýza vztahu jednotlivých parametrů měřeni. Vede к redukci dat a vyhledání nejdůležitějSích složek souboru měření, které mají
nejvySSÍ diagnostickou

hodnotou.

Analýza variance

(ANOVA).

Kruskal-Halllsův

test (rozdíly mezi skupinani).

Výsledky
Mezi nádory hypothalamu a thalamu nebyly významné rozdíly v měřených Údajích, a
proto к dalšímu statistickému hodnocení byly obě skupiny sloučeny.
Analýza hlavních komponent umožnila redukci počtu sledovaných parametrů na ty, které jsou statisticky nejvýznamnější. Z původních 10 získaných hodnot (vií Metody) byly
vybrány 4 hlavní komponenty. První hlavní složka - area - vysvětluje soubor 2 63.5 X,
DNA z 20.9 X, DNA I z S.l X a 2c0I z 4^9 X. Přdhled výsledků uvádí tabulka 6.
Tab.č. 2:
i

Vybrané parametry charakterizující soubor nádorů. (95.5 X variability)!.
area

dna

dna I

2cDI

n. opticus
hypothalamus
thalamus
mozkový kmen

13
10
6
7

n

24.3.
27.7»
27.в.»
32.3.*

2.30
2.27
2.33
2.36*

1.114
1.095
1.094
1.179*

1.849»
0.74B
1.002*
1.419*

grade III + IV
дИозв

13
6

35.5*
20.6

3.81"
2.11'

1.839*
1.061

5.476*
0.568

celkem

.55
rozdíly proti glioš'e (p

0.05Í

2.

-
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Diskuse
Pomocí kvantitativní mikroskopie byly mezi astrocytomy nalezeny rozdíly závislé na
lokallsacl

tumoru. NejpříznivěJ5Í námi zjištěné perametry mají pilocytlcké

astrocytomy

přední části optické dráhy, což podporuje současný zdrženlivý přístup některých neurochirurQických a onkologických pracovišť k typu operace a pooperační léčbě. Nádorové buň
ky v III. komoře, hypothalamu a thalamu, maji jádra větší nežil v nádorech přední části
optické dráhy. Větší odchylku od

diploidníhoi obsahu ONA (2cDI) a rozptyl jsme nalezli

u astrocytomu thalamu. Astrocytomy kmene mozkového měly mezi tumory grade I. výrazně ne
vyšší hodnoty a rozptyl, což ukazuje na určitou buněčnou heterogenitu těchto nádorů 1 v
oblasti pilocytíckého astrocytomu. Jejich horší klinický průběh není dán zřejmě jen nepříznivou lokalizací v blízkosti vitálních center.
Výhodou analýzy obrazu je v některých případech možnost objektivního zjištění hranice infiltrativního růstu a tak určeni stupně rozsahu chirurgické excise.
Rutinní bioptická diagnosa mozkových nádorů nečiní obvykle potíže. Počítačové analýza obrazu pomáhá při studiu dalších vlastností jednotlivých histologický málo odlišných nádorů uvnitř jednotlivých klasifikačních skupiri. Rozšiřuje spektrum informací získaných z bioptického materiálu, protože přispívá к přesnější charakteristice
kých vlastností nádorů. Výsledků bude možno zřejmé použít i při stanovení

biologic-

individuální

léčebné strategie.

ZACHYTNOST N E D P U 2 I Í •
PRI PREVENTÍVNEJ

REKTOSIGMOIDEOSKQPII.

POSTUP A DLHODOBĚ

VÝSLEDKY

I.Waltzer, K.Kořeň,

V.Vráblik, A.Horváth,

K.Adamec,

E.Chylo, B.HiTc, P.F i 1íрек , F.Fabian,
ŠÚNZ, Bratislava

.

Nepriaznivá onkoepidemiologická

situácia, vysoká incidencia kolorektálnej rakoviny

najmä jej pokročilých štádií, neuspokojivé liečebné výsledky, vysoká inoperabili ta a ne
priaznivá prognóza pacientov s len málo klesajúcou mortelitou nabádajú lekárov venovať
zvýšenú a cielenú pozornosť problematike prevencie kolorektálneho

karcinomu.

Významně miesto v sekundárnej prevencii kolorektálnej rakoviny, pri akceptovaní
teórie "Adenoma - Cancer sekvencie", má depistáž a odstraňovanie kolorektálnych adenómov
Podľa Ridcra a spol. (1954) sú vzťahy a súvislosti medzi adenómom a kolorektálnou

rako-

vinou v príčinách vzniku malígneho nádoru najvýznamnejšie (cit. Matek a spol. 19Й5). Ná
zor Morsona a Daya z 1981. roku, že väčšina adenokarcinómov hrubého čreva a konečníka,
ak nie všetky, vznikajú z neoplastických adenómov (cit. Pelikán 19B5),
za samozrejmý a takmer plne se akceptuje

sa dnes považ uje

(FrOhmorgen a spol. 1984, Hoff a spol. 1984,

1985, Matek a spol. 1985, Eide 1986). Adenómy zeraôujeme medzi prekancerózy, pričom nie
ktoré z nich, v závislosti od makro- a mikroskopického obrazu, medzi prekancerózy obligátne. Na adenómy sa treba pozerať onkologickým pohľadom ako na potenciálne karcinomy.
Všetky adenómy môžu v histologickom obraze vykazovať rôzny stupeň bunkových

atypií

(dysplastických zmien) (ľahký', stredný, ťežký), až CIS (carcinoma in situ) alebo obraz
plne vyvinutého invazívneho karcinomu. 0 CIS (tiež carcinoma focale'alebo preinvazívny
karcinom) hovoríme vtedy, keä 'je maligna premena obmedzená len na sliznicu a nepreniká
cez lamina muscularis mucosae do submukózy. Názor, že takýto karcinom netvorí metastá-<
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zy, a preto Je zaraäovaný medzi klinicky b e n í g n e , - sa v súčasnosti Jednoznačne
ma в uúdva sa, 2e aj CIS mflžn prontredníctvom
bo vzdialené metastázy

neprijí-

lymf«tlckýuli ňtrtjfn vytvrtrnť lijf/kn 11I11-

(Jirásek a spol. 1986). Keďže prognóza pacientov s kolorektálnym

karcinómom Je daná, okrem iných ukazovateľov

(grading, lokalizácia

zhubného

nádoru,

druh operačného v ý k o n u ) a j prítomnosťou metastáz a počtom postihnutých lymfatických uzlín (staging), je včasná diagnostika prekurzorov
moriadne významná pre prežívanie pacientov

a včasných štádií zhubných nádorov mi-

(Andrysek a spol. 1988, Pelikán

Sekundárna prevencia, podľa Paffenbergera

1988).

(1974) organizované zdravotnícke

úsilie

zamerané ne zisťovenie patologických pomerov v maximálnej časti .populácie skôr, ako pacienti sami vyhľadajú
nádor diagnostikoval

lekársku pomoc (cit. Čepček 1981), sa musí usilovať o to; aby sa'
skôr, ako sa stane malígnym, teda skôr, ako prerazí bazálnu

mem-

bránu.
S clelom

zachytávať a diagnostikovať prekancerózy, predklinické štádiá a včasné

formy k o l o r e k t á l n e j rakoviny vykonávame
ve onkopreventívne

od 1.1.1980 až do súčasnosti

v 5ÚNZ v Bratisla-

rektosigmoideoskopie. Spočiatku sme vyšetrenia robili u pacientov,

starších ako 50 rokov, neskôr sme znížili vekovú hranicu na- 40 rokov. Ojedinele sme vykonali

vyšetrenia aj u mladších. Vyšetrenia

č r e v n e j symptomatológie
pia rozšírila

indikujeme u podmienečne

zdravých osôb, bez

a bez údaja o příměsi krvi v stolici. Onkopreventívne. rektosko-

lndagačné vyšetrenie konečníka, ktoré je imperatívom stanoveným

Vestníkom

MZd SSR vykonávaným v rámci 0P u každého ambulantne vyšetrovaného в hospitalizovaného
pacienta, na k t o r é sa však v bežnej praxi často zabúda. Od roku 1984 зте
rektoskopie začali realizovať a j na internom, neurologickom
a na poliklinike, kde
gickom

preventívne

a gynekologickom

oddelení

ich vykonávali gastroenterológ, chirurg a internista. Na chirur-

oddelení, z ktorého predkladáme spracovaný materiál za obdobie od 1. 1. 1980 do

31. 12. 1988 (tab.č. 1),vykonávame rekíoskopické vyšetrenia prístrojom firmy WINTER IDE vybaveným
Tab.č.

excíznymi kliešťami a elektrodiatermickou

1:

Celkový počet rektoskopickv

N

Preventívne

(asymptomatickí
512

(55,9

Tab.č.

2:

-r 9 1 6

vyšetrených

vyšetrených

(100,0

X)

.Cielene

pac.)

X)

pacientov

vyšetrených

(symptomatickí

pac.)

404

X)

Počty preventívnych rektoskopických

(44,1

vyšetrení

podia pohlavia u 512 pacientov

N

- 512

(100,0

X)

Muži

ženy

321 (62,7 X)

191 .(37,3^'X)

slučkou.

-

Tab.č.

18В

-

3:

Počty p r e v e n t í v n y c h
podľa v e k o v ý c h

rektoskopických

kategórií

2 1 - 30-roční

vyšetrením u 512 pacieotov

6 (1,17 X)

H - 512

23 (4,49 X)

31 - 4D

"

41 - 50

"

51 - 60

"

253 (49,41 X)

61 - 70

"

115 (22,4B X)

"

2B.( 5,46 X)

71 - BD

Tab.č. 4:
Nálezy zistené preventívnym rektoskopickým

vyäetrení

81 (15,82 X)->

L

Negativno nálezy

67 pacientov (17,0 X)

425 pacientov (П3,0 X)

1. Benígne polypy:

483 (94,34 X)

- análne

40 pac. (7,81 X)*)

- hyperplastlcký

6 ( 1,17 X ) —

81 a starší

(100,0 S)

Patologické nálezy

1 pac. (D,19 X)-f
>87 pac.

2. Neoplastické polypy:
512 (100,0 X)

Spolu

Vo vekovej

kategórii

- onkologické nálezy

41 až 81-roční sme vykonali 483 vyäetrení,

Onkologické nálezy u 46 pacientov
vaných p r e v e n t í v n y c h

(9,0 X ) predstavujú

46 pac. ( 9 . 0 ' * ) J ( 1 7 . ° * )

tj. 94,34 X.

efektivitu

'

záchytnosti

rektosigmoideoskopií.

Análně polypy, bohato zastúpené v naSom súbore, predstavujú sklerotlzované
hemoroidálnych

nodov, niekedy erodovaných.

Do onkologických nálezov

sme Ich

rezíduá

nezsradili.

U 46 pacientov sme
Tab.č.

vykoná-

5:

zistili

53 polypov, pričom u 5 pacientov,

P r e h ľ a d onkologických

nálezov u 46 pacientov

tj. v 10,86 X,boli polypy

mnoho-

početné. U 3 pacientov, v 5,66 X,
i

Adenómy
-

rektosigmoidea:

benígne

- ľahký st. bb.
- stredný

atypií

st. bb.

9 (16,99

atypií

- ťažký st. bb.' atypií
2

Halígne

y

sme zaznamenali v osobnej

36 (67,95 X )

ze výskyt

S)

1 (

1,B8 S )

2 (

3,77 X )

iného zhubného

(sigmy, p r s n e j žlázy
karcinoidu

a malígneho

apendixu). Jeden z po-

sledných troch pacientov

polypy:

nomy m n o h o p o č e t n é . Všetky

- C I S in polypo

1 (

mal adezachytené

1, 88 X )

adenokarcinómy

objavený k a r c i n o i d a n o r e k t á l n e j ob-

- A d e n o c a in polypo

2 (

3,77 X )

3

Adenokarcinóm

1 (

1,BB

X)

i

Karcinoid

1 (

1,8B

X)

Spolu:

anamnénádoru

boli v I. št., jeden

lasti bol 2 x 5 m m velký, bez serotonínovej
Väčšina

53 polypov
( n á l e z o v ) 100,0 X

aktivity.
asymptomatických

kologických nálezov nášho
(49, tj. 92,46 X) bola

on-

súboru

lokalizova-

né do 20 cm od aná'lneho otvoru,
pričom n a j v ä č š í výskyt onkologických nálezov
Tab.č.

(26, tj. 49,06 X ) bol vo výške 11 - 15 cm.
Tab.č. 7:

6:

Lokalizácia 53 onkologických nálezov (u 46 pacientov)

Veľkosť 53 onkologických nálezov (u 46 pacientov)

podľa výšky v rektosigooideu
0 -'10 cm
11 - 15 cm

do

3 mm

14 (26,42 X)°""J

do

5 mm

26 (49,06 X) ;» 49 (92,46 X )

do 10 mm

16 - 20 cm

9 (16,98

21 - 25 cm
26 - 30 cm
Spolu:

* J

. 22 (41.51X)-»
17 (32,09 X) > 5 0 (94,35 X)
11 (20,75 X)-J

do 15 nm

-

4 ( 7,54 X)

do 20 mm

-

0 ( 0,00 X)

do 30 im

1 (1,88 X )

53 (100,0 X )

do 40

™

do 50 mm
Spolu

-

•

2 (3,77 X).
53 (100,0 X)
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50 onkologických nálezov (tj. 94,35 X ) malo velkost od 3 do 10 nim a boli zastúpené
adenómami benígnymi, event. rOznym stupňom bunkových atyplí, v jednom prípade bol zistený adenóm s CIS velkosti 7 mm. Včasné onkologické nálezy s priemerom 30 a 50 mm sa urobili pri dvoch edenokercinómoch v polypoch (TINoMo la. St. a T2NoMo Ib.št.) a pri jednom adenokarclnóme (T2NoMo Ib. St.). Velké Štúdie uvádzajú malignizáclu v adenómoch mení' f.ih ako 5 mm za zriedkavú, adenómy do 10 mm malignizujú asi v 1 X (Drobni 1983,.' Matek
a spol. 1985). Riziko malígnú'no zvrhnutia v adenómoch väčších ako 20 mm je priemerne'
20 X (Frllhmorgen a spol. 1984, Matek a spol. 1985), podľa iných až 50 X (Otto a spol.
1977). Aj náS súbor potvrdzuje vzťah medzi veľkosťou a rizikom malignlzácie.
Rektoskopie predstavuje vysoko efekTab.č. 8:

.tívnu metodu pri vyšetrení rekta a rektr-

Tubusom dosiahnutá výSka pri preventívnej
rektoskopii '

sigmy. V 148 prípadoch (2B.90 X) sme vyšetrili rektosigmu do výšky 20 cm a až
v 264 prípadoch (71,10 X ) sme vyšetrili

1 (• 0,19 X),\

D - 10 cm

148 (28,90 X)

črevo v rozsabu od 21 do 32 cm.

11 - 20 cm

147 (28,71 Х)-Г

V depistáži zachytené adenómy pacien-

21 - 25 cm

211 (41,21 X)7

tov nášho súboru sme odstraňovali endosko-

26 - 30 cm

144 (28,12 X)? 364 (71,10 X)

pickou cestou, v niektorých prípadoch trans~

31 .-32
s p

O 1

9 ( 1,77 X)J

CM
U

512

:

análnou exstirpáclou, a karcinomy sme rie-~
Sili operáciou podľa Milesa. Žiaden z na-

(100,0 X)

šich pacientov nemal zistenú recidívu zá-':
kladného nálezu.
Z predloženého materiálu vyplýva vysoká Záchytnosť (9,00 X ) benígnych adenómov, polypov s rôznym stupňom bunkových atypií a včasných Stádií asymptomatických karcinómov v
skupine preventívne vyšetrených 512 mužov a žien, pričom súčasné ukazuje výskyt uvedených
nálezov vo vzorke naSej populácie. Uvedené patologické nálezy sú dlho asymptomatické, aj
kečä v nich prebieha neoplastická transformácia. Ak vychádzame z latentného času 5 - 1 5

ro-

kov, potrebného pre vývoj adenpkarclnómu z polypu, môžeme konštatovať,- že naši pacienti
by за pravdepodobne dostali po uvedenom období do lekárskej starostlivosti už s plne rozvinutým malígnym ochorením. Adenómy sú potenciálne nebezpečné z možnej malignizácie a je
preto samozrejmé, že ich včasné odhalenie a liečba 3ú najefektívnejšou prevenciou kolo-,
rektálneho karcinomu.
Aká je výťažnosť a význam rekto- a rektoslgmoideoskopie v prevencii kolorektálneho
karcinomu (obr.č. 1) ?
Indsgačným
Obr.č. 1

vySetrením

môžeme odhaliť asi 1/3 karcinómov konečníka, čo predstavuje len asi 1/10 všetkých kolorektálnych karcinómov

(obr.

С. 1A). Viac ako 60 X kolorektálnych karcinómov Je lokalizovaných v rekte a dolnej časti elgmy a eú preto
dobre prístupná rektoskcplckej diagnostike pomocou rigidného rektoskopu, ktorý Je oveľa viac rozšírený ako drahé
fleVjbilné prístroje, pričom
104 z KR Ca.
30% z Ca.recti
A

604 Z KR Ca.
904 z Ca. recti
B

70-85 % z KR Ca.

et SÍ0MO
C

Obr. 1 i Diagnoatická úspechy«

môžeme touto technikou odhaliť
až 90 * (Reifferseheid

1970)

váetkých prípadov rakoviny
konečníka e sigmy (obr.č. 1B).

A - digitálnaho vypátrania /podlo 8 0 К С Ы М М К Л
1972/
B - rektoskopického vr'etrwnis
C - aigmoideoakopickáho vyietrení.a

-
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Pomocou flexibilného sigmoideoskopu máme možnost diagnostikovať 75 - 85 X všetkých kolorektálnych karcinómov

(obr.6. 1С).

.Našou štúdiou sme chceli obrátiť pozornosť na význam sekundárnej prevencie rakoviny
konečníka a sigmy pomocou onkopreventívnej rektoslgmoldeoskople eko organizovaného zdravotníckeho úsilie zameraného na zisťovanie onkologických nálezov v Časti populácie skůr,
ako pacienti sami vyhľadajú lekársku pomoc. Vflaka včasnej diagnóze sa zlepší operabilita
a dlhodobé výsledky prežívania pacientov з nádorovým ochorením konečníka a sigmy.
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NOVĚ SMĚRY VE FDTOTERAPII NÁDORU
1
X

M . Jirso ml.,

2

J.Štěpánek,

X . interní klinika FVL UK,

2

3.Plášek,

2

1

M.Jirsa,

Fyzikální ústav UK, Praha

Fotodynamická terapie nádorů (POT) ozářením laserem po předchozím podání fotosenzibillzující látky se postupně stává další onkologickou léčebnou metodou. Jako fotosenzibillzátory se používají deriváty hematoporfyrinu v kombinaci s lasery pracujícími na vlnové
délce 630 nm. Limitujícím faktorem použití POT je zatím omezená hloubka tkáňového efektu,
která nepřesahuje 2 cm. Snahy o zvýšení účinnosti PDT se ubírají dvojím

směrem:

Jsou hledány nové fotosenzibilizující látky vychytávané velmi selektivně v nádorové
tkáni. To umožní_xxužív a;t vyšší intenzity světla aniž dojde к destrukci okolní tkáně.
Průnik světla do tkání roste s rostoucí vlnovou délkou. Proto jsou hledány fotosenzibilizující látky s maximální účinností při delších vlnových délkách (ftalocyaniny, feoforbid, bakteriochlorin). •
Většina fotosenzibilizujícich

látek působí tímto mechanismem: molekula íotosenzibi-

lizátoru přejde absorpcí fotonu o příslušné energii do tripletního stavu, následuje pře- .
dání energie molekule kyslíku za vzniku уузосе reaktivního singletního kyslíku a ten působí oxidatívni destrukci buněčných makromolekul. Z kinetické teorie plyne lineární závislost množství vznikajícího singletního kyslíku na množství rozpuštěného molekulárního
kyslíku v roztoku (tkáni).
Z uvedeného vyplývá, Se třetí možností, Jak zvýšit účinek POT, by mohlo být zvýšení
tlaku kyslíku při POT. Tato možnost nebyla dosud studována.
Cílem tohoto sdělení bylo prověřit možnost využití hyperbarické komory ke zvýšení
účinnosti POT. Sledovali jsme in vitro vliv zvýšeného tlaku kyslíku.na .fotooxidaci bilirubinu senzibilizovanou meso-tetra-/p-sulfofenyl/-porflnem

(TPPS^).

Materiál a metodika
Bylo použito .bilirubinu firmy British Drug Houses (22,7 umol roztok v 0,01 N NaOH).
TPPS^ syntetizován a puriflkován vlastní metodou. Použit v koncentraci 0,8 uM/1.
Oako zdroj světla byl použit cw Ar + ion laser Spectra Physics 171-19, vlnová délka
o
o
514 nm, intensita 11 mW/cm
nebo 20 mW/cm .
i

- Absorpční spektra měřena v 1-minutových intervalech na spektrofotometru Specord M40,
Carl Zeiss, Jena. Registrována absorbance při 435 nm.
V pokusech se zvýšeným tlakem kyslíku použit skleněný autokláv TLA 30, Medizin und
Labortechnik

Leipzig.

Výsledky
Výsledky ukazují grafy 1 až 3. Na grafe č. 1 je zaznamenán spektrofotometricky

sle-

dovaný pokles koncentrace bilirubinu, na obr.č. 2 totéž za přítomnosti TPPS 4 . Spektra
byla zaznamenána v minutových intervalech v průběhu ozařování laserem (intensita 20 mW/
cm 2 ). Pro TPPS^ Je typické absorpční maximum při 414 nm, ostatní průběh absorpčního
spektra bilirubinu není ovlivněn. Grafy č. 1 a 2 ukazují, že při dodržení stejných experi m e n t á l n í c h podmínek je bilirubin podstatné rychleji fotooxldován za přítomnosti

ТРР5 Д .

Obr.č. 3 ukazuje vliv 0,5 MPa 0 2 atmosféry na fotooxidaci bilirubinu ze přítomnosti TPPS^. Křivka 1 představuje absorpční spektru* výchozího roztoku, křivka 2 absorpční
spektrum roztoku po hodinovém stání na vzduchu, křlvke 3 Jako křiv. 2 • minutové ozáření laserem (vlnová délka 514 nm, intensita 11 mW/cm 2 ), křivka 4 abaorpční spektrum po
hodině stáni v 0.5 MPa 0 2 a křivka 5. jako křiv. 4 • minutové ozáření laserem.
Přepočteme-li úbytek koncentrace bilirubinu v přítomnosti TPPS 4 v průběhu ozáření
v 0,5 MPaO, na stejnou výchozí koncentraci odpovídající křivce 2 na grafe č. 3, vyjde,

-

Obr.č. 1
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Obr.č. 3

Obr.č. 2
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že fotooxldace bilirubinu je asi 3 krát rychlejSí v kyslíkové .atmosféře. Vezmeme-11 dále v úvahu, že degradační produkty bilirubinu, spektrofotometricky nezachycené, kompetují
s bilirubinem o singletní kyslík, je celková účinnost jeSti vySSÍ.
Závěr
Vzhledem k teoretickým i dosavadním experimentálním výsledkům je velmi pravděpodobné, že použití hypjrbarické oxygenace před a v průběhu ozáření umožní dosáhnout většího
hloubkového účinku léčby, resp. snížit dávku fotosenziblllzátoru a světle. DalSÍ výhodou
hyperbarické oxygenace v průběhu Р0Г je zajištění dostatečné koncentrace kyslíku v hypoxické nádorové tkáni nezávisle na prokrvení.
Z pokusů s bilirubinem vyplývá dále možnost použití hyperbarické oxygenace, ev. v
kombinaci s fototerapií při léčbě novorozeneckého ikteru. Poznatky získané in vitro bude nutno v daláí fázi prověřit v experimentu na zvířatech.
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INKORPORACE

HESO-TETRA-(P-5ULFOFENYL)-PORFINU

DO LIDSKÝCH NÁDORU
XENOTRANSPLANTOVÁNÝCH NA NU/NU HVSl
P.Poufiková, Л.PospíSil, M.Zadinová,
M.Jirsa, R.Kodousek, F.Horák,
Katedře a Ostav biofyziky a nukleární medicíny FVL UK, Praha
Laboratoř pro patofyziologii krvetvorné soustavy a jater FVL UK,Praha
Katedra patologie LF UP, Olomouc
III. chirurgická klinika FVL UK, Praha
V poslední době v některých případech nádorového onemocnění je jednou z možností
léčby fotodynamická teraplB, Jak to podrobně uvádí Jirsa aj. (2). Fotodynamická terapie
je založena na principu nahromadění látek (fotosen3ibillzátorů) v nádoroví tkáni, ktaré
po exposici světelnou energií vytváří singletový kyslík, který nádorové buftky ničí.' Mezi
nejužlvanější

fotosenslbilizátory jsou řazeny deriváty porfirinu. Nejčastěji jsou použí-

vány hematoporfirinové deriváty (HpD)-, které ale mají mimo Jiné nevýhodu, že Jsou těžko
rozpustné a v roztoku nestálé. V roce 1962 Winkelman (11) připravil

tetrafenylporflnsul-

fonát (TPPS^), který byl lehce rozpustný a ve vodném roztoku relativně stálý a po exposici světelnou energií vytvářel v tkáni singletový kyslík. Nevýhodou tohoto preparátu byla
jeho udávaná neurotoxicita. V roce 1988 připravili Jirsa a Kakáč (S) tutéž sloučeninu a,
zbavil Ji vSech nežádoucích příměsí. U této chemicky čisté látky zjistil Jirsa výrazně '
menší toxicitu, než byla udávaná pro původní preparát (10), a nezjistil neurotoxický úCinek (4). Účelem předkládané práce bylo zjistit vhodnou dávku TPPS^ syntetizovaného
Jirsou a Kakáčem (3) a vhodnou dobu po podání táto látky, kdy hladina

fotosenslblllzáto-

ru (TPPS^) je v optimálním poměru v tkáni nádoru vzhledem к hladinám v ostatních tkáních
a orgánech. Při své studil s lidskými nádory xenotranaplantovanými na nu/nu mySl jsme vycházeli z dřívějších pokusů s mySíml nádory (nádory indukované metylcholantrenert i
Gardnerův lymfosarkom) a zjistili jsme, že optimální bylo podání l.v. 5 mg TPPS^/kg hmotnosti a časový interval -72 hod. po podání (5). Proto v současné předkládané práci jsme
se zaměřili na ověření těchto údajů na athymických nu/nu myších, na které bylo transplantováno 7 linií lidských nádorů.
Metodika
К pokusům byly použity athymické nu/nu myši, samci a samice, tělesné hmotnosti 15 18 g, z vlastního chovu.=Nu/nu' mySi byly původně získány od Dr.Revazové z VSesvazováho•
onkologického centra AMN v Moskvě, která Je deklarovala jako BALB/c. Nu/nu mySi jsou na
KÚBNM FVL UK Praha chovány isolátorovou technikou, podestýlány radiačná

sterilizovanými

hoblinami, krmené radiaCně sterilizovanou dietou DOS 2b-St.
Na nu/nu myši byly transplantovány a.c. kousky nádorů o rozměrech 3 x 3

mm, vždy na

pravý bok zvířete. Jednelo oe o následující nádorové linie:
KARCINOM RECTA I, Jedná se o tubulární adenokarcinom, bez hlenotvorby. Původně byl
převzat z chirurgického materiálu III. chirurgické kliniky FVL UK Praha. Ooubling time - '
3 dny. 36. pasáž na athymických nu/nu myěích.
KARCINOM RECTA II, tubulární adenokarcinom, hlenotvorba pozitivní, převzat z chirurgického materiálu III. chirurgické kliniky FVL UK Praha. Doubling time - 4 dny, 7. pasáž
na athymických nu/nu myších.
KARCINOM RECTA III, nízce diferencovaný karcinom solidní skladby, bez náznaku žlázově tubulární diferenciace. Převzat z chirurgického materiálu III. chirurgická kliniky FVL
UK Praha. Doubling time - 3,6 dne, 26. pasáž na athymických nu/nu mySích.
OSTEOSARKOM - nízce diferencovaný maligní nádor, převážně solidní £1 solidně alveolárni struktury. Převzat z chirurgického materiálu
40. pasáž, na athymických nu/nu mySlch.

FN - Motol. Doubling time - 3 dny,

>
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KARCINOM TRAČNÍKU (linie HT-29), středně až nízce diferencovaný adenokarclnom з
hlenotvorbou pozitivní. V tkáňové kultuře převzat od pracovníků z NOR. Doubling time
- 3 dny, 40. pasáž na athymických nu/nu mySícb.
KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE - (linie T-24), solidní až kompaktně alveolárně uspořádaný tumor, vzhledu karcinomu. Převzat г tkáňové kultury od Dr. 3. Bubeníka, DrSc, ÚMG
ČSAV Praha. Doubling time 4,1 dne, 14. pasáž na athymických nu/nu myäích.
KARCINOM MAMMY (linie MDA-MB-231), solidní karcinom nízce diferencovaný až anaplastický. Periferně sklon к dieociacl. Převzat z tkáňové kultury od Dr.J.Kovaříka, DrSc.
z VÚKEO Brno. Doubling time 7,5 dna, 35. pasáž na athymických nu/nu myôích.
Když nádory po s.c. transplantaci dosáhly objemu 300 - 400 mm', byl nu/nu mySi podán i.v. TPPS 4 ve fyziologickém

roztoku v dávkách 2,5 nebo 5-mg TPPS^/kg tělesné hmot-

nosti, v objemu 10 ml/kg tělesné hmotnosti. Za 40, nebo 72 hodin po i.v. podání roztoku TPPS^ byla myším v celkové eterové anestesii odebrána krev a mySi byly usmrceny. Při
pitvě byly vyjmuty: nádor, plíce,srdce, játra, slezina, ledviny, tenké střevo, tlueté
střevo, stehenní svalovina, kůže z hřbetní krajiny a v některých případech mozek.
Hladina TPPS A v Jednotlivých tkáních a orgánech byla stanovena fluoresce.nční metodou podle Jirsy aj. (4).
Ze zjištěných hladin pro Jednotlivý orgán (tkáň) u skupiny mySÍ byly vypočteny

arit-

metické průměry X a směrodatné odchylky. Rozdíly, průměrných hodnot hladiny TPPS 4 v nádoru a v ostatních tkáních a orgánech byly statisticky hodnoceny Studentovým t-testem.
Výsledky
V tabulce č. 1 Jsou uvedeny zjištěné průměrné hladiny TPPS 4 za 48 hodin po i.v. podání 2,5 mg TPPS^/kg tělesné hmotnosti, v tabulce 2 za 48 hodin

p0

i.v. podání TPPS^ v

Tab.č. 1:
Hladina meso-tetra-(p-sulfofenyl)-porfinu

( T P P S ^ v lidských nádorech transplantovaných

n a nu/nu myši a v rayších orgánech a tkáních za 48 hodin po i.v. podání ? P P S 4 v dávce
2,5 mg/kg tělesné hmotnosti
S t a t i a t i c k á významnost

rozdílů

osraoSARiCOM

(vyjádřeno v^ug T P P S 4 / g tkáně)
prům.hodnot
CAMťtf.
M&HlfilE
(N=4)

(H»5)

nádor

orgán

CA
TÄAČNÍKU

>

CA
КВСТЛ III
(ÍT=4 )

(Ií*4)

T S.D.

s.c.

t

HADOR

0,800 0 , 3 0 2

K O Z^K

•v
0,006 0 , 0 1 3

TLÍC S

0 , 302 0 , 1 3 0
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•
"

SIIIIZIILA
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0,734 0,286 0,330^0,25( 0,665

CA
RáCTA I
(H=5)

S.D.

S.D.

0 , 2 3 7 0,041 0 , 6 3 7 | 0 , 3 7 9 0 , 7 9 7 . . . 0 , 1 5 7 . 0 , 5 8 8 ,
/

0 , 1 1 5 |0,042
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X
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.

/
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." f'
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V"
v r -- w
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/

1 , 4 4'.Р.гШ
2 0,247 0 , 9 8 0
VT
Vv
0 , 5 5 6 . 0 , 4 1 8 о , п 7 | о , о з ::o ,290 0,_150 0 , 2 9 5 : 0,112 0 , 1 1 2
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0,150
»»
v
" vV
"Ť?"
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0 , 1 0 3 0,428 0,218 0 , 2 0 0 0 . 0 6 C 1 , 1 3 4 0 , 5 1 2 0 , 7 4 2 0 , 4 1 2

-

195

-

dávce 5 mg/kg tělesné hmotnosti e v tabulce 3 za 72 hodin po i.v. podání 5 mg TPPS^/kg
tělesné .hmotnosti. Z uvedených tebulek je zřejmé,' že hladina TPPS^ byla nejvyšší v tkáni ledvin, pak následovala tkáň nádoru. V ostatních tkáních a orgánech byly zjištěny
nižší hladiny. Z použitých dávek TPPS^ a v sledovaných Časových intervalech považujeme
za nejvýhodnější interval 72 hodin po i.v. podání 5 mg TPPS^/kg tělesné hmotnosti, a to
vzhledem k tomu. že byly ve všech

případech zjištěny statisticky

významně nižší hladi-

ny v krvi a svalu než v tkáni nádoru, i když v některých případech byly hladiny TPPSft
vyšší v nádoru v intervalu 48 hodin (graf 1). TPPS^ se po i.v. podáoí rozdílně inkorpovalo (ve shodném Časovém intervalu a shodné dávce) do tkání jednotlivých prověřovaných
Graf б. 1:
Hladiny meso-tetra-(p-3ulfofenyl)-porflnu

v různých lidských nádorech

-xenotransplantovaných na nu/nu myši
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nádorů, jak je zřejmé z grafu č. 1 á z tabulek 6. 4 a 5. Současně je zrejmé, Že i.v. podané TPPS^ зе u-myší s jeďnotlivými prověřovanými nádory rozdílně inkorporovalo do orgánů a tkání, v kterých byla hladina TPPS^ určována (tab. 1, 2, 3).
Diskuse
Úkolem této experimentální práce bylo zjistit relativně nejvýhodnější dávku l.v. podaného TPPS^ a dobu po podání, tak, aby hladina podaného fotosensibilizátoru"byle co nejvyšší v tkáni nádoru vzhledem к ostatním tkáním a orgánům a především к hladině v krvi a
svalovině, a aby bylo možné zahájit vlastní experimentální fotodynamickou terapii. Těmto
požadavkům nejvíce vyhovovala dávka 5 ид TPPS^/kg tělesné hmotnosti za 72 hodin po i.v.
podání.
Wlnkelmen (11) obdobně zjistil zvýSenou akumulaci ТРРЭд do Walkerova karcinosarkomu
u кгуз, ale v této práci nepopisuje tak výraznou akumulaci do ledvin. Otázkou zůstává
vliv použitého

experimentálního modela, kdy jsme při dřívějších pokusech (5) pozorovali

u Hiyší s nádory vyvolanými metylcholantrenem a u myší s transplantovaným Gardnerovým lymíosarkomem také vysokou hladinu podaného TPPS^ nejen v nádoru, ale i v ledvinách. Jsme

- 196 Tab.č. 2:
•Hladina a2so-t3tra-(p--~ulfofonyl)-porfinu

( T ľ ŕ o 4 ) v litických nádozcch trcuiGplantoraných

n a nu/nu .T,y.:i -i v raySích o r l o c h

a tkáních sa 48 iiodlji po i.v. podání íil'3^ v dávce

5 ag/k<j ttílosnó h-Tiotriosti

(vyjádřeno v jjg TiTS^/g

tkání)

Statistická výsnaar.ost rozdílů prilr.. hodnot nááoi ; orgág

osr^oзялкэн

C A MAZLÍA

•

X

ыо5.

EIECH'fKE
(11 =5 )

(ií=4)

(N=6)
S.D.

S.D.

X

v J N ((1,J)>

S.D.

I

MÁDOR

1 , 0 0 3 0 , 4 3 B L,400

LÍOZEK

3,061 0,059 0,145 0 , 0 9 1 0,120 0,094

TRAČiíÍKU
(H=4)
X

S.D.

СЛ
H2CTA I I I
(I?=4)
X

3.D.

тт ji - ^

СЛ
ÍUCfA II
(W= 4 )

CA
tí iff T А I

(11=5)
X

S.D.

S.D.

X

0,438 1,622 1,042 1,020 0,422 0,027 0,316 .3,117.1,355 0,777 0,112
T

TT

/

/

/

./

0,052 0,021

/

J.

T*

тт

_

PLÍCE

3,678 0 , 4 0 2 1,115 0 , 2 1 9 0 , 4 5 4 0,298 0,797 0,687 0,507 0,177 1,728 0,636 0,407 0 , 0 3 3

SRDCE

3,220 0 , 0 7 5 0 , 4 8 5 0 , 0 9 1 0 , 3 6 8 0 , 1 9 6 0 , 3 2 5 0 , 1 2 7 0 , 2 6 7 0 , 0 5 5 0,290 0,14c 0,232
.0,13.5.

J£TRA

3,498 0 , 2 7 5 1,118 0 , 3 5 3 0 , 6 2 2 0.34C 0 , 5 9 2 0 , 2 5 7 0 , 4 1 0 0 , 0 4 0 0 , 0 8 4 0 , 1 9 í 0 , 3 4 0 0 , 0 6 7

SLEZXIÍA

D,413 0 , 1 7 5 0 , 7 2 5 0 , 0 4 9 0 , 4 6 0 0,36C 0 , 5 6 2 0 , 1 9 1 0 , 5 1 0 0 , 2 6 1 0 , 9 5 4 0,415 0 , 4 4 0 . 0 , 0 3 5

LBDVETÍ

1 , 5 5 3 1 , 0 8 5 1 , 4 6 0 0 , 3 5 4 2 , 0 6 0 0„81E 1 , 2 1 5 0 , 9 1 3 0 , 7 9 7 0 , 4 4 1 2 , 9 2 4 . 0,82£ 0 , 6 6 0 0 , 2 1 0

W

TT

T

TT

VT

v

TV

v

TKJKÉ

T

STŘ2V0

•

T

T

TV

TT

TV

TT

VT

v

TT

TT

3,276 0 , 2 0 6 0 , 3 4 0 0 , 0 5 6 0 , 4 0 0 0 , 2 7 1 0 , 4 1 0 0 , 2 8 4 0,'27 2 0 , 0 6 í 0 , 1 8 4 0 , 0 2 7 0 , 3 6 5 0 , 1 6 8

TLUSl'É SIitBVO

3,465 0 , 3 0 1 0 , 6 8 0 0 , 1 5 5 0 , 6 4 5 0,52C 0 , 5 3 7 0 , 2 8 2 0 , 4 9 5 0 , 1 9 7 0 , 7 5 8 . 0,27C 0 , 2 3 7 0 , 0 2 5

SVAL

3,218 0 , 1 2 6 0 , 2 ? 0 0 , 0 7 0 0,206 0,11; 0 , 1 9 5 . 0 , 1 6 9 0 , 2 1 7 0 , 0 5 1 0 , 2 3 2 0 , 1 9 í 0 , 1 1 2 . 0 , 1 0 3

KflŽE

),8l6

KREV

1 , 2 4 1 . 0 , 3 3 6 0 , 6 7 5 0 , 0 3 5 1,212 0 , 6 8 5 0 , 9 5 2 [ 0 , 5 . ? 9 0,350, 0,16-j 3,112j 1,15C 0 , 6 2 6 0 , 2 4 2

тт

TV

v

TT

TT;

TT

Tab.č. 5:

Statistická významnost rozdílů průměrných hodnot hladiny meso-tetra-(p-'sulfofenyl)-porfinu v různých lidských nádorech xenotransplantovaných na nu/nu myši

I I
<N

5 mg / k g
4 8 hod

CA MAMMA MDA-MB 231
CA MOČOVÉHO MÍCHÝŔE T 24
CA TRAČNÍKU HT-29
CA REKTA 1
CA REKU 11

IsCX £ l

TV
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Tab.С. 3:
. Hladina msso-tetia-Cp-aulfofenyD-porľinu

(íl'ts^) v lidakýcli núdoieoli transplantovaných

n a n u / n u inyiii a v m y š í c h ox£iínech й tkáních sa 7 2 hodin po i.v. podání TľľS^ v dávce
5 as/kg
Statistická

tSlesné

výsnaanoot

haotnosti
rozdílů

OSTiX).j/.RKOií
(-•:=5)
Z
I ÍXDOR

(vyjádřeno

ргйл.
CA

ЦЛША

(H-5)

/

И032К

/

/

1,005 0,543 0,710
•т
TV
0,325 0,119 0,260

SKDCS

L

0,870 0,260
»

JATRA

0,715

0,962 0,250 0,610

nádor

L13DVIHY
TĽiliaí SíilEVO
TLUSTiS STIÍŮVO
SVAL
KBŽS
KIIKV

v Jig T P P d ^ / g

X

/

/

тплби íKU
(11=5)

0,474 1,920
/
:

0,574 1,015
vv
0,167 0 , 2 9 7
v
0,523 0,642
v
0,367 0,475

' л р / ^ " )
CA
HůJCTA

III

(11=6)

3.D.

S.D.

0,202 1,155

tkáno)

orgán

C A iJO?.
MbCHÍKS

SLKZDIA
2,0150,693
v" '
0,7150,503
тт
0,585 0,337
t»
0,1920,252
TT

:

(li =-5)

s.n.

S.D.

1,887.0,643 0 , 9 9 0

1'LÍCE

hodnot

тт ^

(И=5)
S.C.

0 P 5 7 i 1 , 5 1 0 0 , 7 8 6 0,810
TT
vv
0,0610,410 0,119 0,335
v•
0,097 0,076 0,176 0,69?
TT
v
0 , 1 2 2 0,828 0,284
0,551

X

0 , 7 3 1 0 , 9 0 2 0 , 3 8 8 1,186 0,54i

/

/

CA
R.-CTA II

СЛ
RôCTA I

S.D.

0,685 1,891
/

ír /f

/

/ ...
T
0,368 0,520 0,108 0 , 4 7 0 0 , 1 0 0
TT
vT
0
,
2
3
2
0
,
0
5
2
0
,
1
88 0,027
0,105
0,152

0,22:

0,538 0,072
v
0,472 0,064

/

0,6910,107
TT
0,4510,127

2 , 0 0 7 1,212 2 , 0 4 0 1 , 2 7 5 2 , 2 3 0 1 , 2 6 6
2,876
vv
• T
TT
vv
0,390 0,219 0,330.0,095 1,062.0,919 0,705
TT
v
v
vv

1,216 0,579
1,578 0,181
1,587
vv
TT
0,35C 0„298 0 , 0 8 3 0 , 3 2 5 0 , 1 7 0
vv
TT'
0 , 4 1 5 0 , 3 7 4 0 , 5 0 7 ! 0 , 2 8 7 0 , 4 5 8 , 0 , 1 4 5 0 , 5 5 5 0 „ 4 1 2 0 , 3 0 4 0 , 0 ' S S 0,425 0,13c
vv,
VT
T T
TT
TT
vv|
0,092 0,087
0 , 1 9 4 0 , 0 6 2 0,166 0,07c 0 , 1 8 4 0 , 0 3 1 0 , 1 4 0 0 , 0 6 3
0,102 0,015
TT'
T
[o,527 0 , 3 1 7 0 , 6 7 5 0 , 3 2 3 0 , 6 9 5
1,238 0,696 З-.ОД? 0,537 0 , 4 5 8 0 , 1 0 2 0 , 3 3 3 0 , 0 9 6 ,
TT|
t
.тт
TT
• w!
0,292
vv
0 , 2 5 2 0 , 0 9 2 0 , 2 1 7 ( 0 , 0 8 6 0 , 5 1 3 0,282 O s l 6 6 0,030 0 , 2 8 0 o,079 0 , 1 3 2 0,07e 0,22^ 0,056

si vědomi, že námi použitý model, nu/nu myš s transplantovaným lidským nádorem, má určité výhody vzhledem k tomu, že transplantovaný lidský nádor si při pasážování na nu/nu myších zachovává většinu původních vlastností, např. morfologickou strukturu, chromosomální charakteristiku, syntézu lidských bílkovin, hormonů atd. (1, 6, 7, 8, 9). Na druhé
straně, distribuce i.v. podané látky bude vždy záviset na druhu použitého experimentálního zvířete, jak na to upozornili někteří autoři v případě studia distribuce
(1).

cytostatik

•

'

Přesto považujeme naše výsledky za užitečné, protože prokázaly, že v ÍSSR

syntetizo-

vané, méně toxické TPPS^ vytváří у lidských nádorech různého typu zvýšenou hladinu, která je předpokladem pro další výzkum účinnosti tohoto fotosensibilisátoru pro

fotodynamic-

kou terapii nádoru.
Závěr
V ČSSR syntetizovené T P P S 4 se více inkorporuja do lidských nádorů

xenotransplnntova-

ných na athymické nu/nu myši než do krve e ostatních orgánů a tkání'.
Pro účely fotodynamická terapie byl zjlfitěn Jako najvhodnejší

interval 72 hodin po

i.v. podání 5 mg TPPS 4 /kg tělesné hmotnosti nu/nu mySÍ.
Souhrn
V pokusech na nu/nu myších 3 xenotransplantovanými
účely

7 druhy

lidských nádorů byl pro

fotodynamické terapie stanoven Jako nejvhodnější časový Interval 72 hodin po i.v.
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podání :> mg TPPS4./kg tělesné hmotnosti nu/nu myší.
I. i teratura
1. Giovanella B.C., Fogh J.: Present ono fu turn trends in investigations with the
nude mouse as a recipient of human tumor transplants. In: Nude mouse in experimental
and clinical research. Eds: Fogh J., Giovanella B.C., Academic Pres* - New York - San
Francisco, London, 197B: 282 - 307.
2. Jirsa.M. ml., Jirsa M., Sip J.: Nové směry ve fototerapii nádorů. Aktual. klin.
Onkol. 1989, v tisku.
3. Jirsa M., Kakát В.: Způsob čištěni a ndsolení meso-tetra-(p-sultofenyl )-porfiпь. PV 74BB-87, 1980.
4. Jirsa M., Pospíšil J., Poučková P., Vacek J.: Příprava a toxicita meso-tetra(para-sulfophenyl)-porfinu (TPPS^), jsko preparátu vhodného pro fototerapii nádorů.
XVI11 . májové hepatologické dny, Karlovy Vary, 18. - 20. května 1988.
5. Poučková P., Pospíšil J., Jirsa M. , Zadinová M.: Inkorporace TPPS^ do transplantovaných a indukovaných nádorů u myší. XVIII. májové hepatologické dny, Karlovy Vary
18. - 20. května 1988.
6. Pnvlsen C.O., Ryfjaard J.: Heterotransplantation of human adenocarcinomas of the
colon and rectum to the mouse mutant nude. Л study of njne consecutive transplantations.
Acta path, microbiol. scand. Sect. A 79, 1971: 159 - 169.
7. Povlsen C.O., Rygaard J.: Heterotraosplantation of human epidermoid carcinomas
to the mouse mutant nude.. Acta pathol-Microbiol. scand. Sect. A 60, 1972: 713 - 717.
B. Povlsen C.O., Visfeldt J., Rygaard J., Jensen G.: Growth patterns and chromosome constitutions of human malignant tumors after long-term serial transplantations in
nude mice. Acta pathol. Microbiol, scand. Sect. A 83, 1975: 709 - 716.
9. Rosol T.J., Capen r , . C . , Weisbrode S.E., Horst R.L.: Humoral hypercalcemia of твllgnancy in nude mouse model of a canine adenocarcinoma derived from apocrine glands of
the anal sac. Lab. Invest. 54, 19B6: 67? - 688.

VÝZNAM VČASNEJ CHOLECYSTEKTÚMIE
PRE CH0LELIriAZU
V PREVENCII ŽLČNÍKA
K.Koreň, F.Fabian, A.Horvéth, E.Chylo, I.Waltzer,
P.Filfpek, K.Adamec, B.Hire, V.Vrábllk,
5ÚNZ, Bratislava
I ke3 priama stlvlslosf medzi karcinómom žlčníka a cholelltlázou nie^ je dokázaná, ich
kolncidoncia je vysoká a pohybuje sa do 90 X (1,4). Velmi závažné je konštatovanie, že
s rapídnym vzostupom výskytu cholelltlázy stúpa 1 počet karcinómov cholecysty, Často asymptomatlckých, objavených len pri pitve ako náhodný nález (2). Olagnostlka karcinomu
žlčníka je napriek moderným vyšetrovacím metódam, ultrasonograf11 a počítačovej tomografii stále problematická, hlavne v Iniciálnych štädlách, ktoré sú dostupné radikálnej
liečbe.
Vlastné pozorovania
Na našom pracovisku indiýtujeme pacientov, u ktorých diagnostikujeme cholelitiázu,
na operáciu Co najskOr. Napriek tomu nás prekvapovali histologické nálezy. Preto sme sa

-

199

-

rozhodli urobiť retrográdnu štúdiu v súbore za obdobie,
ne

keô bioptický materiál podrob-

vyšetroval ten istý patológ.
Z celkového počtu 324 pacientov indikovaných k operácii bolo 110 mužov a 214 žien.

Vekové rozpätie sa pohybovalo od 21 do 78 rokov s maximom výskytu v piatom (21,7 X),
šiestom (37,7 X) a siedmom íecéniu (25,3 %). Na vek nad 70 rokov pripadá 6,0 X pacientov.
Prehľad histologických nálezov v ste-

Tab.č. 1:

ne žlčníka uvádzame v tabuľke č. 1. Z. hi-

Histologické nálezy 0 stene žlčníka

stologického hľadiska normálny obraz sme
Histologický nález
Negatívny
Cholesterolóza
Papilomatóza
Atrofická sliznica
Hypertrofia, hyperplázia

n

X

• 7;

2,0
19,0

61 •• •

0,3

1\

19,7

£4

našli len v 7 prípadoch (2,0 X) z celkového počtu. Závažný patologický nález črevnú metapláziu, dyspláziu a fibroproduktívne zmeny - až u 124 pacientov

(38,1

X) (obr.č. 1, 2, 3). V 59 prípadoch

(18,5

X) sme našli viaceré patologické zmeny, z

5

Viaceré nálezy

59

1,5
18,5

Črevná metaplázia

27

' 8,4

2

0,6

95

• 29,1

čoho ešte v 4,9 % bola ich súčasťou fibroprodukcia, dysplázia, resp. metaplá-

Dysplázia
Fibroproduktívne zmeny
Karcinom
Spolu

3

•;

324
•

• -

0,9
100

•

.

zia. Karcinom žlčníka sme zaznamenali 3krát (0,9 X).
II 74-ročnej pacientky s 5 mesačnou
anamnézou biliárnych kolík a i.v. cholangiograficky diagnostikovanou

cholelitiá-

zou sme našli pri histologickom

vyšetre-

ní prekvapujúci nález - chronickú fibroproduktívnu cholecystitídu s ľožiskom carcinoma in situ (obr.č. 4, 5). Pooperačný priebeh bol bRz komplikácií a pacientka sa 7 tokov po cholecystektómii cíti dobre. Je bez
akýchkoľvek príznakov eventuálrvej progresie ochorenia.
Obr.č. 1:

Obr.č. 2:

Malé ložisko črevnej metaplázie

Prechod normálneho epitelu v epitel dysplastický s črevnou metapláziou

73-ročný pacient s 10 rokov trvajúcimi dyspeptickými ťažkosťami bol indikovaný k operácii na základe ultrazvukového vyšetrenia, ktorým sme zistili cholecystolitiázu a zhrubriutú stenu žlčníka. Bola urobená cholBcystektómia. Peroperačná ultrasonografia žlčových
ciest a pečene, ktorú robíme od r. 1986 pravidelne u všetkých pacientov operovaných pre
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Obr.е. 3:

Obr.č. 4-:

Átrofická sliznica pri chronickej.flbropro-

Prehladný rez žlčníkom. Pri šípke carcinoma

duktívnej cholecystitíde

in situ

Obr.č. 5:
Ložisko carcinoma in situ. Detail z predošlého obrázku
cholelit.iázu, bola negatívna. Na malígnu
povahu choroby nás upozornil' až patológ,
l<torý našiel stredne diferencovaný

infil-

trujúci adenokarcinóm na báze chronickej
fibroproduktlvnej cholecystitídy. Bezprostredný pooperačný priebeh bol bez komplikácií. Zahájená bola chemoterapia 5-fluorouracylom. Pacient si postupne

sťažoval

na nechutenstvo, stratil na hmotnosti 15
kg a 9 týždňov po operácii, pred 3. kúrou
chemoterapie, sme zistili icterus, zväčšený heper, Ultrasonograficky - obraz intraparenchymatózne segmentárnej dilatácie
žlčových ciest a suspektné metastázy v pečeni. CT-vyšetrenie potvrdilo početné metastázy v oboch lalokoch pečene. Pacient
zomrel za príznakov postupujúcej kachektizácie na sepsu z cholangoitídy za 4,5
mesiaca po operácii. Pitva potvrdila metastázy, infiltrácia lôžka cholscysty, ani k srerom k hilu, .sa nezistila.
5g-ročný pacient s 3-ročnou anamnézou nevýrazných dyspeptických ťažkostí a 6 týždňov trvajúcou celkovou slabosťou bol hospitalizovaný ikterický s podozrením na vírusovú hepatitídu. Po jej vylúčení ultrasonos;raf ickým vyšetrením sa zistila zhrubnutá stena
žlčníka, cholecystolitiáza a naznačená dilatácia intrahepatálnych žičových ciest. Pri
operácii sme našli tumor cholecysty s prerastaním paravezikálne, smerom do hilu pečene
a proximálnej časti ligamentum hepatoduodenal. V materiáli z punkčnej biopsie sme zis.tili.slabo diferencovaný adenokarcinóm žlčníka infiltrujúci pečeňový parenchým. Transhepatálnou peroperačnou .cholangiograf iou sa nám podarilo zobraziť len výrazne, dilatované intrahepstálne žlčovody pravého laloka s úplnou obštrukciou pravého ductus hepaticus.
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Celkový

-

stav pacienta a nález v tomto rozsahu nedovolil urobiť dostatočnú a účinnú

vnú-

tornú deriváciu žlče a obmedzili sme sa len na exploráclu. Pooperačne sme urobili perkutánnu

transhepatálnu drenáž, a to zvláSť pravého 1 ľavého d. hepaticus, vzhľadom na

nádorovú obturáciu

ich sútoku. Dosiahli sme produkciu

750 ml žlče/24 h spolu z oboch

drénov s čiastočnou úpravou pečeňových funkcií, čo nám umožnilo 9 týždňov po operácii
začať chemoterapiu. Ochorenie väak progredovelo, icterus opäť narástol a pacient zo príznakov malígnej intoxikácie a hepatálneho

zlyhania exltoval 5 mesiacov po operácii.

Záver
Prognóza karcinomu

žlčníka až na tzv. šťastné prípady je zlá. Neuspokojivé

výsledky

v liečbe a pretrvávajúce problémy pri včasnej diagnostike nútia zvýšiť dftraz na prevenciu. Vzhľadom na vysoké percento koincidencie karcinomu žlčníka s cholecystolitiázou

je

najnádejnejšou včasná cholecystektómia, najmä u starších pacientov. Vážnym

argumentom

na podporu včasnej cholecystektómie je i vysoké percento výskytu závažných

histologic-

kých zmien v stene žlčníka, ktoré sme zistili v našom súbore. Existujúce abnormity v
stene cholecysty mflžu byť predllekčné pre vznik karcinomu

(3).
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I-metaiodobenzylguanidínom

lický charakter. Metabenzylguanidín
nu a ako rádionuklidom'jódu

( l 3 l I - M I B D ) má

(derivát guanetidínu) Je látkou podobnou

značkovaná substancia

noradrenalí

за prvýkrát použila ne gamagrafické

zobrazenie drene nadobličky v USA v Michigane v roku 1979 na pracovisku profesora
waltesa

(Wieland a spol., 1979). Tým istým pracovníkom sa podarilo uvedeným

kom zobraziť ej hyperfunkčný nádor drene nadobličky - faochromocytóm

(Wieland

zobraziť neuroblastóm, a potom roku 1984 Endovl a spolupracovníkom médulárný
a spolupracovníkom karclnold

spol., 19B4). Spoločným menovateľom možnosti

zobrazenia

Beier-

rádiofarmaa spol.,

1980; Sisson a spol., 19B1). V roku 1983 sa Kimmigovi a spolupracovníkom podarilo

štítnej žlázy a Fischerovi

sympa-

biologlcko-metabo-

takto

karcinom

(Endo a spol., 1984; Fischer a
týchto nádorov

I-metaiodo-

-

202

-

benzylguáiľidinom je ich neuroektodermálny původ (schéma C. 1). Bunky neuralnej lišty v
strede prvého trimestra embryonálneho vývoja migrujú z oblasti hrudníka, vytvárajú sympatický reťazec a iné

gangliá a prerastajú do vyvíjajúcej sa kOry nadobličky, kde vy-

ТвЬ.6. 1:
Súbor pacientov д в т а д г а П с к у vyšetrených

P.č.

.

Vek(r)

Pohlavie

1

Gamagrafia

'^I-metaiodobenzylguanidínom

131

-MIBG

Diagnóza

1.

23

ž

2.

60

m

3.

32

m

pozitívna

feochromocytóm

4.

68

*

pozitívna

feochromocytóm
Connov sy

' ,

pozitívna

paraganglio'm

pozitívna

f eochŕoftiocytóm

5.

54

ž

negatívna

6.

57

ž

negatívna

Tu obličky

7.

2

m

ľahko pozitívna

ganglioneuroblastóm

B.

15

m

negatívna

feochromocytóm
v remisii

9.

38

ž

pozitívna

medulárny karcinom
štítnej žľazy

10.

13

ž

negatívna

medulárny karcinom
štítnej žľazy
v remisii

11.

8

m

pozitívna

neuroblastóm

12.

3

ž

negatívna

neuroblastóm
v remisii

13.

4

m

negatívna

neuroblastóm
v remisii

14.

7

m

negatívna

neuroblastóm
v remisii

15.

8

m

pozitívna

neuroblastóm

16.

34

ž

pozitívna

malígny
feochromocytóm

tváŕajú dreň nadobličky. Bunky podobného původu tvoria aj argentaíinné bunky tenkého
Čreva, pankreatické ostrovCekovité bunky в medulárne C bunky štítnej žľazy. Bunky primitívnej neuralnej lišty sa teda vyvinú bud na sympatické gangliá alebo feochronocyt.
V detstve je extraadrenálneho chromefinného tkanive nadbytok: najväčšia masa - Zuckerkandlov orgán - je uložený ventrálne pod 8. mesenterica inferior, Extraadrenálne "zvyäky" chromafinného tkaniva můžu persistovať do neskorého života a stavajú sa miestom extraadrenálneho feochromocytomu

(paragangliómu).

Teda vzhľadom na tento spoločný embryonálny vývoj sa dá predpokladať, že do adrenalínových vesiklov týchto neuroendokrinných nádorov sa po vnútrožilnej aplikácii bude
značkovaná látka podobná noradrenalínu
možné gamagraficky

vo zvýšenej miere hromadiť, a preto ich bude

zobraziť.

V našej práci prezentujeme naše doterajšie skúsenosti s touto diagnostikou na Odde
lení nukleárnej medicíny Ústavu klinickej onkológie v spolupráci s I. internou klinikou
LFUK a II. detskou klinikou DFN v Bratislave.
Materiál a metóda
Gamegrafické vyšetrenie *'*I-metaiodobenzylguanidínom

sme vykonali 16 pacientom

(tab.č. 1) za účelom diagnostiky feochromocytómu (7), paragangliómu (1), neuroblastómu
(6) alebo medulárneho karcinomu štítnej žľazy (2). Päť dní pred vyšetrením bolo preruše
né prípadné užívanie alfa blokátorov, réserpinu alebo tricyklických antidepresív. Pred
vyšetrením sme blokovali štítnu žľazu Lugolovým roztokom. Gamagrafické vyšetrenie sme
uskutočňovali 24-72 hodín po pomalej vnútrožilnej aplikácii

131

I - M I B G (trvajúcej 30-

60 sek.) v množstve 18,5 MBq dospelým pacientom a 9,2 MBq deťom.

131

I - M I B G dodala fir-

- 203 ma Sorln - Hiomedica (Rakúsko) alebo Amersham

(Anglicko).

Vyšetrenie sme vykonávali scintilačnou kamerou DIG1TRAC ZLC 7 500 a záznamy spracovávali

vyhodnocovacím zariadením GMS 3«. V niektorých prípadoch sme robili aj celote-

lovii gamagrafiu systémom PHOGAMMA SCINTISCAN (ooe zariadenia sii výrobky Siemens - Nuclear
Chicago). Na vyhodnotenie jedného gamagramu sme sumovali BO - 100 tisíc impulzov (trvanie jedného.záznamu 30 - 45 minút). Gamagrafické záznamy.sme snímali z obrnzovky vyhodn o c o v a n é h o systému na čiernobiely alebo farebný Polaroid film. Pri nejasnej lokalizácii
patologického hromadenia

131

I - M I B G sme vykonali gamagrafické vyšetrenie obličiek s

99m

Tc-

DMSA a previedli superpozíciu gamagramov (výrobca R0T0P - NDR).
Podľa dostupnosti a potreby bolo u gamagraficky vyšetrených vykonané sonografické
vyšetrenie, počítačová rtg tomografia a vše'tky potrebné biochemické vyšetrenia

(vrátane

katecholamínov).
Výsledky
Z Ôsmich pacientov, ktorých sne vyšetrili za účelom diagnostiky

feochromocytomu,

boli dvaja so známym ochorením (jeden paraganglióm a jeden feochromn - Sippleho syndróm)
a šiestim sme vykonali vyšetrenie za účelom potvrdenia alebo vylúčenia tohto ochorenia.
Z nich v štyroch prípadoch gamagrafický nález vylučoval

feochromocytóm; i keó z nich

v dvoch prípadoch sa zobrazila mierna asymetria akumulácie suspektná na hyperpláziu drene nadobličky. V jednom z týchto prípadov bol operačne potvrdený
v dvoch prípadoch

ganglionnuroblastóm,
131

tohto podsúboru sa na základe výrazného hromadenia

zylguan1 tiíriu v oblasti nadobličky potvrdil predpokladaný

I-metaiodoben-

feochromocytóm. Z dvoch pacien-

tov s medulárnym karcinónom štítnej žľazy sa v jednom potvrdilo klinická remisia (aj hladina kalcitonfnu v krvi bola v medziach normy) з v druhom prípade sa potvrdila

recidíva

choroby. Zo 7 detí, u ktorých bol u?, predtým diagnostikovaný nauroblastóm, v 5 prípadoch
negatívny nález výsledku gamagrafie s

l3l

I-metaiodobenzylguanidínom

potvrdil remigiu cho-

roby po akt i naterapi i a chemoterapii a v dvoch prípadoch pozitívny gamagraíický nález po- .
tvrdil recidívu choroby. -Tedno dieťa s neurobíastómom bolo vyšetrované dvakrát: prvýkrát
v remisii choroby a druhýkrát pri masívnom relapse retroperitoneálnej infiltrácie. V tab.
ft. 1 sa uvádza rozhor súboru pacientov vyšetrených

I-metaiodobenzylguanid inom. Niekto-

ré prípady si dovoľujeme demonštrovať.
Pac.č. 1 bola 23-ročná žena, ktorá bola pred ôsmimi

rokmi operovaná na feochromocy-

tóm ľavej nadobličky. Po operácii bola 5 rokov bez ťažkostí až do náhodne zisteného vzostupu krvného tlaku. V čase vyšetrenia udávala zvýšené potenie n občas búšenie srdca.
Osobná anamnéza bola bezvýznamná, txkrécia katecholamínov bola zvýšená. Palpačný nález:
v strede medzi umbilikom a processus xyphoideus hmatná rezistencia.

Dltrasonografický

nález: v oblasti aorty a v. cava sú dva expanzívne útvary lobulárnej Štruktúry. Výsledok CT vyšetrenia: nález retroperitoneálne uloženého tumoru sc suspektnou

inflľtráci'ot;

v. cava inferior. Na gamagrafických záznamoch sa zobrazilo jednoznačné patologické hromadenie

I-metaiodobenzylguanidínu v brušnej oblasti mediálne a paramediálne vľavo

svedčiace o hyperfunkčnom tkanive sympatlkoadrenálneho systému

(paraganglióm).

Pac. č. 2 mal tiež už v období gamagrafie stanovenú diagnózu feochromocytómu, Bol
to 6íl-ročný muž, ktorý bol pred i4 rokmi operovaný pre íeochromocytóm ľavej nadobličky
s prevažnou produkciou adrenalínu. 0 sedem rokov sa objavili subjektívne príznaky svedčiace o feochromocytóme: bolesť hlavy, potenie, palpitácie, celková slabosť, kolísavý
krvný tlak. Z rodinnBj anamnézy: Jedna dcéra operovaná na bilaterálny

feochromocytóm

a medulárny karcinom štítnej žľazy, druhá dcéra operovaná na medulárny karcinom Štítnej žľazy. Syn bol o rok po vyšetrení otca operovaný pre feochromocytóiri (uvádzame ho
v äalšej kazuistike). V období gamagrafie bola'zlátená zvýšená exkrécia

katecholamínov

(adrenalín a kyselina vanylmandľová). Ultrasonografický nález: v oblasti pravej nadobličky je prítomný tumor veľkosti

10x12 cm, dobre ohraničený, s nehomogénnou štruktúrou -

predpokladaná nekróza. Nález CT: v pravej

20» subhepatálnej oblasti je veľký tumorózny útvar

vyrastajúci z nadobličky, solídneho charakteru, s centrálnou nekrózou. Pri gamagrafii
131

1-metaiodobenzylguanidinom

sa zobrazilo jednoznačné masívne hromadenie

rádiofarmaka

v subhepatálnej oblasti, ktoré potvrdzuje nález pri oboch hore uvedených vyšetreniach,
avšak navyše od nich potvrdzuje vysokú funkčnú aktivitu nádoru vychádzajúceho z drene
nadobličky.
Ako ďalšieho (pac.č. 3) demonštrujeme 32-ročného pacienta, ktorý je synom predošlého. V čase gamagrafického vyšetrenia udával dvojmesačné trvanie cefaley, búšenie srdca,
tŕpnutie horných • dolných končatín. Zistila se zvýšená exkrécia noradrenalínu.

Hodnota

kyseliny vanylmandľovej,bol a hraničná a noradrenalínu v norme. Pri sonografii sa 'zobrazila vpravo suprarenálne a zčásti mediálně okrúhla expanzia veľkosti 2,8-2,9 cm. Výsledok CT vyšetrenia: vpravo za v. cava a medzi pečeň a obličku sa zobrazuje guľovitý útvar
veľkosti do 1,5 cm. Pri gemagrafinkom vyšetrení sa ' 3 1 I-metaiodobnnzylguanidín hiomadil
intenzívne v oblasti pravej zväčšenej nadobličky s feochromocytómom, ktorý bol operačne
potvrdený. V oblasti ľavej nadobličky nález poukazoval tiež na mierne hyperfunkčné tkanivo, preto pacienta naďalej dispenzarizujeme.
Zo skupiny pacientov vyšetrovaných za účelom diagnostiky feochromocytómu ako poslednú demonštrujeme 68-ročnú pacientku č. i so sedemročnou anamnézou arteriálnej hypertenzím, s krátkotrvajtlcimi bolesťami hlavy, s búšením srdca- a potením. Pred rokom sa
jej objavili bolesti v lumbálnej chrbtici a náhodne sa zistila palpačne bolestivá rezistencia v pravom mezogastriu. Sonograficky sa nad horným poľom pravej obličky zobrazil
solídny ohraničený guľovitý útvar priemeru 3,2 cm. Pri CT vyšetrení sa zobrazil v oblasti pravej nadobličky oválny útvar priemeru 4,3 cm. Pri gamagrafii s * 3 1 I-MIBG sa zobrazuje jednoznačné ložisko zvýšeného hromadenia rádiofarmaka v oblasti pravej nadobličky,
čo potvrdilo feochromocytom, ktorý bol dokázaný tiež operačne.
U1trasonografické vyšetrenia uvedených pacientov boli vykonané na I. Internej klinike FN (dr. Murín) a CT vyšetrenia na Oddelení počítačovej tomografie VÚLB (dr. Boŕuta).
Obrazová dnkumtntácie uvedených pacientov bola publikovaná (Balažovjech, 1989; Makaiová
a spol. 1989).
Zo skupiny pacientov s medulárnym karcinómom štítnej žľazy demonštrujeme

38-ročnú

pacientku č. 9, ktorá v období vyšetrovania mala bolesti v chrbtici a v panve, pozitívne hepatálne testy s zvýšenú hladinu kalcitonínu v krvi. Pri gamagrafii skeletu sa zobrazili mnohopočetné

ložiská zvýšenej kostnej prestavby svedčiace o kostných

zach. Pri gamagrafii s

metastá-

I-metaiodobenzylguanidínom sa zobrazilo zvýšené hromadenie

tohoto rádiofarmaka metastatických ložísk v skelete a v pečeni.
Zo skupiny pacientov s neuroblastómom demoštrujeme 8-ročného chlapca, ktorý bol
vyšetrený dvakrát: v roku 19B7, keď bol v klinickej remisii bez patologickej exkrécie
kyseliny vanylmandľovej s negatívnym výsledkom gamagrafického vyš'etrenia, a v roku 1988,
keď palpačný aj sonograflcký nález poukazoval na recidívu v retroperitoneálnej oblasti.
V tomtu období gamagrafického vyšetrenie * 3 1 I-metaiodobenzylguanidínom potvrdilo aktivitu choroby intenzívnym hromadením tohoto rádiofarmaka v brušnej oblasti.
Diskusia
Podstatou možnosti gamagrafického zobrazenia niektorých nádorov
ho pôvodu je ich sympatikoadrenálny charakter

neuroektodermálne-

(schéma č. 1). Na každej úrovní vývoja

týchto buniek sympatikoadrenálneho systému sa môžu vyvinúť nádory, ktoré vďaka obsahu
chrómafinného tkaniva s adrsnálnymi veziklami budú s veľkou pravdepodobnosťou
vať látku podobnú noradrenalínu, teda

131

akumulo-

I-metaiodobenzylguanidín, a tým sa ponúka mož-

nosť ich gamagraflcky zobraziť (Wlelend a spo., 1980, 1981; Kimmig a spol., 1983; Nakajo a spol., 19B3 j Shapiro a spol., 1984; Endo a spol., 19B4; Fischer a spol., 1984;
McEwan a spol., 1985; Sandler, 19B7). V literatúre sa z tejto problematiky najviac prác
zaoberá využitím tejto metódy v diagnostike feochromocytómu a paragangliómu, pretože
vďaka svojej hyperfunkčnosti hromadia uvedené rádiofarmakum najvýraznejšie (Sisson n

- 205 -

Schéma č. 1:
Embryonálny vývoj neuroadrenálnych buniek a Ich nádorov

'i.'í. ,Spx4 0(?or Verlng. 1977,str.3S

spol., 1961). Túto skutočnosť sme potvrdili aj my vo evojej práci (Makalová a spol.,
1989). Z toho dôvodu sa
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I - M I B G aj najúspešnejšie použil v -terapii malígneho

feochro-

mocytómu (najmä Jeho metastáz) a paragangliómu (Beierwaltes, 1985). V diagnostike nle123
ktnrí autori odporúčajú
I značkovaný MI8G, pretože pre výhodné fyzikálne vlastnosti
tohto rádionuklidu sa môže pacientovi aplikovať väčšie množstvo rádiofarmaka a preto
je v si č S1 a pravdepodobnosť, že sa zobrazia aj menšie ložiská (Lynn a spol., 1985). Quint
a spal. (1987) udávajú 90 * senzitivitu a 95 X špecifltu gsmagrafie з

131

I - M I B G v diag-

nostike feochromocytómu a dospeli k tomu, ako predtým naznačili už Shapiro a spol. (1985),
že ak sú biochemické výsledky jednoznačne pozitívne a inými zobrazovacími metódami за
nádor v oblasti nadobličky

zobrazí, nie je gamagrafia nevyhnutná, Ak však ide o diagnos-

tiku malígneho feochromocytómu alebo paragangliómu, teda o zistenie extraadrenálnaj lokalizácie funkčného sympatikoadrenálneho tkaniva, je gamagraflcké zobrazenie prvoradé.
Význam tohto vyšetrenia pri mnohopočetnej endokrinnej neoplazii

(MEN) potvrdzujú viace-

rí autori (Valk a spol., 1981; Shapiro a spol., 1985) a potvrdzujú to aj naše výsledky
(Pac. 2 a

3). V našich podmienkach kompletná diagnostika feochromocytómu spočíva vo vy-

šetrení exkrécie katecholamínov a ich metabolltov s pomocou i.v. urografie, sonografie,
angiografie a počítačovej tomografie (Balažovjech, 1989). V prípade dostupnosti
odporučiť gamagrafiu *l-metaiodobenzylguanidínom

možno

v týchto indikáciách: 1. potvrdenie

feochromocytómu, ak CT je nejednoznačná, 2. vylúčenie extraadrenálnej aktivity, 3. odhalenie relapsu alebo extraadrenálneho tumory, 4. detekcia ne3uspektnej mnohopočetnej
'endokrinnej neoplázie (MEN), 5. dôkaz malígneho feochromocytómu, 6. vyšetrenie pacientov s rodinnou anamnézou

feochromocytómu.

-
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Od roku 1983, кеБ Kimmig' a spol. popisujú prvýkrát vychytávanie * 3 1 l-metaiodobenzylguanidínu v neuroblastoma, sa toto vyšetrenie využíva ej na zobrazenie nádoru sympatikoadrenálneho charakteru. Zvýšené hromadenie tohoto rádiafarcnaka v neuroblastoma
svedčí o jeho metabolickej aktivite,'resp. o recidíve, a naopak, pri remisii ochorenia
by mal byt výsledok vyšetrenia negatívny (Geatti a spol., 1985; Kimmig a spol., 1904;

.

«

tab.č. 1). Ookonca pre vysokú Specifitu výsledku vyšetrenia sa toto vyšetrenie odporúča na diferenciálnu diagnostiku (Mahlstedt a spol., 1984). I ked akumulácia tohto rádiofarmaka v neuroblastoma nebýva taká vysoká ako pri f eoc.hromocytóme, možno ním zobraziť aj malú funkčnú aktivitu. V našom súbore sme takto objavili ganglioneuroblastóm u
dieťaťa s podozrením na feochromocytóm (tab.č. 1).
0 prospešnosti gamagrafie s
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I - M I B G v diagnostike a monitorovaní medulárneho kar

cinómu štítnej žľazy sa ešte diskutuje, jeho význam je najmä pri familiárnej forme (Fis
cher a spol., 1984; Ahuja a spol., 1987). Naše skúsenosti v tejto Indikácii sú zatiaľ .
malé. Vlastné skúsenosti s karclnoidom nemáme, ale sú všetky predpoklady, že vzhľadom
na prítomnosť chrtímafinného tkaniva sa aj v tomto nádore dá uvedeným rádiofarmakom zobraziť (Hoefnagel a spol., 19B7).
Pri všetkých spomínaných nádoroch sympetikoadrenálneho systému sa mčže predpokladať aj možnosť liečby

I-metalodobenzylguanidínom, a to terapeutickým množstvom toho-

to rádiofarmaka (Beierwaltes, 1985; McEwan a spol., 1985; Kimmig a spol., 1985; Hoefnagel a spol., 1987). Táto metabolická liečba sa svojou koncepciou najviac uplatní v lieč
be:diseminovanej nádorovej choroby sympatikoadrenálneho systému, obzvlášť metastatického. V princípe sa bude riadiť zásadami, ktoré sú nám dobre známe zo skúsenosti z liečby dobre diferencovaného karcinomu štítnej žlazy rádioaktívnym

jodldom.

Záver
Vlastné skúsenosti з diagnostikou nádorov neuroektodermálneho pôvodu, sympatikoadrenálneho systému na Oddelení nukleárnej medicíny Ústavu klinickej onkológie sú zatiaľ malé. Doteraz sme vyšetrili len 16 pacientov, e to 8 za .účelom diagnostiky
mocytómu, 2 medulárneho karcinomu a 6 neuroblastoma

feochró

Naše výsledky poukazujú na vysokú

Specif itu tohoto vyšetrenia v diagnostike funkčných nádorov sympatikof •Jrenálneho systému, najmä feochromocytómu, paragangliómu a neuroblastómu. Táto gamagrafické metóda patrí vo svete medzi dSležlté ponocné vyšetrenia najmä" pri zisťovaní diseminácie uvedených
nádorov; v týchto prípadoch sa uprednostňuje pred inými zobrazovacími technikami. V súčasnosti je vSak toto rádiofarmakum -
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I-metalodobenzylguanidín - dostupné*len z de-

vízovej oblasti, teda vo veľmi obmedzenej miere. Oobudúcna sú však všetky predpoklady
na rozšírenie tejto zobrázovacej metódy nukleárnej medicíny váaka dovozu z MĽR a azda
i vďaka našej domácej výrobe v Ústava jaderného výskumu v fteži pri Prahe.
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HOVĚ TRENDY V OIAGNOSTIKE A TERAPII
LEUKÉMIÍ A L Y M F Ó M O V - *

GYTOGENETICKÉ

NÄLEZY

U DĚTÍ S LYMFOMY
E.Stejskalová1, M.Weinreb2,
'odděleni
^Klinika

P.Goetz 1

lékařské genetiky, FN v Praze 5 - Motole
detské onkologie, FN v Praze 5 - Motole

V rone 1914 Boveri jeko první vyslovil názor, že přeměna normální buňky v maligní
je diprovázena změnami chromozómů pro buňku významných

(1). Dosud vSak existují

pouze

hypotézy, které vysvětluji, jak a kde jsou chromozomální změny začleněny do nádorového
procesu.
První specifickou chromozomáln! přestavbou, která byla popsána v souvislosti
čitým nádorovým onemocněním, byl Philadelfský chromozóm u chronická myeloidní
Později

s ur-

leukémie.

se přišlo na to, že nejde pouze o zkrácení chromozómu č. 22, ale o vzájemnou vý-

měnu materiálu mezi chromozómy č. 9 a 22, při níž je narušeno genové prostředí

onkogenu

c-abl. Předpokládá se, že by chromozomální výměny neboli

důležitou

translokace měly

úlohu v mnohastupňovém procesu karcinogeneze, protože důsledkem

hrát

translokací je přemístě-

ní protoonkogenů do jiného genového prostředí. Tím dochází к jejich aktivaci nebo ke změ
ně jejich původní

funkce.

V posledních letech se cytogenetlcké metody natolik zdokonalily, že je možné za použití

tzv. vysokorozlišovací

techniky

(HRT) pozorovat i velmi malé změny na chromozómech

Přesto je dosud značně nesnadné získat dostatek dobře nepruhovaných i hodnotitelných
tafází po kultivaci

solidních

diagnostického a prognostického významu chromozomálních

změn vychází ze studia

typů leukémií a preleukémií. U těchto chorob se cytogenetický
nezávislý prognostický

faktor

lymfomů zůstaly za leukémiemi poněkud pozadu, zčás-

používaných histologických klasifikací v různých

V současnosti se dostává do popředí mezinárodní pracovní klasifikace
možní minimalizaci

těchto

různých

nález dnés- již považuje za

(4).

Chromozomální studie maligních
ti z důvodu nejednotnosti

me-

tumorů, proto většina dosavadních zkušeností týkajících se

laboratořích.

(3), která snad u-

problémů.

První ucelený obraz dosud zveřejněných chromozomálních změn u lymfomů na podkladě
statistického vyhodnoceni

byl podán na 5. mezinárodním workshopu, který se konal v ro-

ce 19Й4 v japonsku a jehož závěry byly zveřejněny
pacientů s nehodgkinskýml
lokace
nok

t/B;14//q24, q32/,:

(SNC) R bunečného

/в;22/

a v 9 X

t/2;B/.

a nejčastější určena

trans-

která se nachází u 75 X lymfomů z malých nerozštěpených

lmunofenotypu. V U

myc do genového prostředí

teprve koncem roku 19B7. U dětských

lymfomy byla jako nejdůležitější

3 případů se objevuje variantní

bu-

translokace t

U vSech těchto translokací dochází к přemístění onkogenu cřetězců pro imunoglobulíny

(2).
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Předpokládá se, že selhání mechanismů zodpovědných za vytváření imunitní odpovědi
organismu a tedy i za normálni buněčnou diferenciaci lymfocytů by mohlo souviset se změnami rekombineční schopnosti ONA lymfocytů v průběhu malignizace. Z tohoto hlediska je
smysluplné plédovat strukturální přestavby DNA rovněž jemněji na úrovni genů nejnovějšími metodami molekulární genetiky.
V námi sledovaném souboru 18 děti a mladistvých do 18 let věku jsme prokázali chromozomální změny и 7 pacientů. Ve většině případů se jednalo o typickou

• t/B;14//q24,'

q32/, u tří pacientů byla translokace doprovázena druhotnými změnami chromozómů č. 1, 11,
12, 13 a 16. Tyto změny poskytují klonu buněk, který je nese, proliferační výhodu, svědčí pro vyšší malignitu klonu a objevují se často v terminálních stádiích.
Cytogenetické vyšetření nehoogkinských lymfomů dětského věku je přínosné nejen pro
možnost zpřesnění diagnózy zvláště u nejasných případů, ale rovněž pro další poznání biologické podstaty choroby.
Literatura
1. Boverl T .• i Zur Frage der Entsehung Mallgner Tumoren. Gustav Fisher, Jena, 1914,
1-64.
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CYTOClDNf EFEKT

BAKTERIOCINU

VŮČI LYMF0M0VÝM BUŇKÁM
J.Šmarda, C.Oravec,
Katedra biologie lékařské i'akulty UJEP, Brno
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Bakteriociny jsou antibiotický aktivní proteiny, produkované bakteriemi snad všech
grampozitivních i gramnegatlvnich druhů (5). Bakteriociny kmenů Escherichia coli se nazývají kollciny. Vázány na specifické receptory ve vnější membráně gramnegatlvních hakterií citlivých kmenů působí během několika minut jejich smrt (6). Rozlišuje se 31 různých typů kolicinů. Molekulární mechanismy jejich baktericidního účinku Jsou několikeré;
většina jich však náleží buď k typu porinovému (vybíjejí elektrický potenciál

plnsmatic-

krt membrány bakteriální bufiky tím, ?.e v ní vytvářejí póry propustné pro lonty) aneho к
typu nukleázovému

^Stěpí DNA člpRNA-1). Strukturní geny pro kollciny Jsou standardně vá-

zány do plasmidů, zvaných Col plasmidy (4). Kmen, Jehož bakterie nesou Col plasmld, se
označuje jako kolicinogenní.
Experimenty, které jeden z nás (J.S.) - s řadou spolupracovníků

- prováděl v posled-

ních deseti letech', ukázaly, že určité kollciny - i bakteriociny jiných, gramnegativních
i grampozitlvnich bekterií - mají nejen účinky bakteticidní, nýbrž i obecně cytocidní: že
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inhibují a usmrcuj! i živočišné buňky in vitro (8). A vzápětí se ukázalo, že zvlášť významnou měr.ou usmrcují buňky nádorové. Při tom se vzájemně liší svými spektry účinnosti
vůči jednotlivým liniím i molekulárními mechanismy inbibice; působí tedy specificky
(obr.č. la, b). Buňky standardní jsou o několik řádů méně citlivé než nádorové, i když
'b)

Obr.č. 1:
48-hodinová kultura buněk HeLa.
a) kontrolní; b) po 48-hodinovém
působení kolicinu E3. Úsečka udá-

-SaX-.

vá délku SO um.

ИВМН
'

> V

v

i ony jeví značné rozdíly ve vnímavo.ti vůči baUteriocinům (7).

A při aplikaci in vivo,

do savčího organismu, lze najít takovou dávku bakteriocinu, pro něj již netoxickou, ale
inhibující jeho nádor, která mu významní prodlouží život.
V poslední době jsme dokončili rozsáhlé experimentální studie - in vitro i in vivo v nichž jsme sledovali viabilitu buněk čtyř linií myších zhoubných nádorů bílá krevní
řady: Gardnerova lymfosarkomu 6C3HED, lymfomu Németh-Kellnerova, Skalského lymfomu a plas
mocytomu LP-2 vystavených působení čtyř typů kolicinů, pyocinu VI a stafylokokcinu A
Metodou pokusů in vitro bylo sledování inkorporace radioaktivního 6-mocného chrómu 51
do buněk; proniká totiž jen do buněk živých (3). Výsledky byly kvantitativně hodnoceny
probitovou analýzou (2).
Nejúspěánějším se jevil kolicin A; inhiboval inkorporaci

51

C r o 50 X - 60 X, a to
51
u všech čtyr testovaných linií. Stafylokokcin A snižoval stejnou měrou inkorporaci
Cr a tudíž viabilitu - do buněk lymfomů Gardnerova a Skalského a plasmocytomu LP-2,. kolicin
E2 do buněk lymfomů Németh-Kellnerova a Skalského; a současně vyvíjel intenzivní cytocidní účinek i na oba zbývající tumory (v rozsahu 40 % - 43 JS). Pyocin VI usmrcoval dokonce
asi 61 X buněk Németh-Kellnerova lymfomu - a jeho cytocidní aktivita vůči ostatním třeni
tumorům nebyla o mnoho.nižší (42 % - 58 X). Koliciny E3 a D projevovely svou proti.nádoro„
51
vou aktivitu snížením počtu buněk všech čtyr testovaných linii inkorporujících
Cr o
23 % - 51 % (tab.č. 1). Cytocidní účinek kolicinů A a Ď byl hodnocen také v závislosti
na aplikované dávce. Uk'ázalo se, že je jí v širokém rozmezí přímo úměrný (obr.č. 2).

Obr.č. 2:
Závislost cytocidního účinku kolicinu A
na jeho dávce. Osa x: objem aplikovaného
roztoku kolicinu A; osa y: procento usmrcených buněk Németh-Kellnerova lymfomu značených

0.1»

o. li

51

C r . (f = 0.006 + 88.147 X).
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Tab.č. li
Průměrná inhibice

1г#агрогасе

51

Сг (X) do nádorových buněk v.yvolsná bakteriociny

(100 min,/37 С )

Buňky
Bakteriocin

lymfosarkomu
Gardner

lymfómu
Németh-Kellner

Kol i cin A .

53

58

54

54

Kolicln D

27

"l

. 4*6

31

lymfómu
Skalský

plazmocytomu
LP-2

Kolicin

E2

43

55

53

40

Kolicln

E3

27

23

30

51

Stafylokokcin A

5B

20

50

56

Pyocin VI

58

61

44

42

ftadou

dalších pokusů jsme testovali onkocidní účinky 3měsl všech šesti

bakteriocinů: kolicinů Ä, О, E2 a E3, pyocinu VI a stafylokokcinu

uvedených

A. Nejzajímavějňí

z

nich jsou výsledky experimentů in vivo.
Především bylo směsi bakteriocinů užito к experimentální

terapii Gardnerova

lymfo-

sarkomu 6C3HED myší CBA, 4. dne po transplantaci tumoru, kdy jeho průměrná hmotnost dosáhla 655 mg, byla

14 myším

intraperitoneálně aplikována vysoká dávka 25 mg. 10. rine z

nich dožila jen jedna myš (v užité dávce je preparát silně toxický), její tumor však
vážil jen 74 mg - oproti průměrné hmotnosti 2 344 mg u myší kontrolních. Histologie

pro-

kázala u léčených myší nádory

bak-

zcela nekrotlcké. - V pokuse, v němž byla dávka směsi

terir,,ínů snížena na 4,15 mg, přežilo již do 6. dne po intraperitoneální aplikaci

7 my-

ší ze 20. Zatím co tumory kontrolních myší vzrostly od 4. do 9. dne průměrně o 484 mg,
zvýšila
rostly

se za stejnou dobu hmotnost tumorů zvířat léčených bakteriociny jen o 74 mg;
tedy б x pomaleji.

- ?ři aplikaci 2 x 1 mg intraperitoneálně

(4. s 6. dne po trans

p l a n t a c i ) přežilo už ze 24 myší 17 - a hmotnost tumoru klesla od 4. do fi, dne ze 277 na
228 mg, zatím co u kontrolních zvířat vzrostla ze 277 na 768 mg! Tento experiment
časně ukázal

výrazný, vysoce signifikantní vzestup t i tru kemplement-aepanaantnich

rlcldních protilátek

v krevním séru léčených zvířat. Od 4. do 8.dne stoupl jejich

ze 6,5 X na. 19,4 X, zatím co u zvířat kontrolních klesl na 5,8 X (obr.č.

soutumotitr

j).

vn r
too

no

Obr.č.

Obr.č. 4:

3:

Hlaoins tumorlcldních protilátek u myší
CBA v testu na přežiti
Gardnerova

51

C r značených buněk

1ymfosarkomu. Přerušovaná

u myší kontrolních

kmene

přímka:

(f = 7.2 - 0.175 X); plná

Efekt

terapie Kollcinem Л na hmotnost

Németh-Kellnerova

lymfomů myší 6-10.

8ylo transplantováno

15,4 x 10fi buněk

H.c. Přerušovaná přímka: tumory myší

přímka: u myší, jimž byla podána směs bakte-

kontrolních

riocinů (2 x 1 mg i.p.).(Y

ka. tumory myši léčených kollcinem A

= - 6.4 * 3.225 X).

í Ý - SO + 54 X); plná přím-

(2 x 0.5 aig i.p.). (Y Ч
P <

0.001 .

331 - 1 3 . 75 X )

- 212 Myšír.-, C57/BL byl
léčeny

transplantován allogenní lymfom Németh-Kellnerův.

Tyto myši byly

jednou intraperitoneální dávkou pouze 0,25 mg směsi bakteriocinů. Tuto terapii

přežily všechny myší d i zde byl rúst nádoru zpomalen (о 21 X), byť byl v tomto případě rozdíl v růstu nádoru - vzhledem ke značnému rozptylu výsledků - statisticky
znamný. Titr specifických

nevý-

tumoricidních protilátek v seru léčených zvířat byl však zvý-

šen ze 43 X nn 50,9 X, zatím co v kontrolní skupině myši neléčených protilátky

za stej-

nou dobu poklBsly ze 43 X na 33,9 X.
Po těchto jednoznačně pozitivních výsledcích se směsí bakteriocinů jsme testovali
Její složky

Izolovaně, a to při jednorázové, dvojí, trojí až šesteré aplikaci dávek 0,5

mg - 1 mg intraperitoneálně. Léčenými tumory, transplantovanými myším kmenů CBA, B-10,
C57/BL a BALB/C, byly: lymfom Németh-Kellnerův, Gaidnerův lymfosarkom 6C3HE0 a plasmocytom LP-2. Jednoznačný, vysoce signlfikantný

tumoricidní efekt byl opakovaně

prokázán

pro koliciny A (obr.č. 4 ) а E2 a pro stafylokokcin A. Současně byl po aplikaci
A a fc'2 i pyoclnu VI zaznamenán vzestup tumoricidních protilátek

kolicinů

(obr.č. 5).

Vzhledem ke všem těmto výsledkům .re domníváme, Že patofyziologické - a zejména pro
tinédcrové - účinky bakteriocinů si zasluhují výzkumného zájmu, a to nejen zájmu výzkumu

teoretického.
Obr.č. 5:
Hladina C'- dependentních tumoricidních
proti Németh-Kellnerovu

protilátek

lymfomů u syrských křečků před

a 2 hod po i.p. aplikaci pvocinu VI (aritmetický

prů-

měr a 3třední chyba).
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KLASIFIKÁCII
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M.KlobuSická,

O.Babušíková,

Ostav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Úvod
Myeloidné leukémie sú výsledkom asynchrónnych proliferačných a' diferenciačných

pro

ceaov. Tvoria heterogénnu skupinu hemutologických malignit s různými morfologickými, cy
tochemickými

a imunologickými charakturlatikami

7,B,9,10). Schéma myeloidnej diferenciácie

Jednotlivých

leukemlckých liunlnk (3,4,

(schéme č. 1 ) potvrdzuje výraznú bunkovú he-
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Schéma č.l:
Myeloidná diferenciácia s podtypmi

myeloidnej

leukémia podia FAB klasifikácie

terogenitu. Populačná heterogenita, vyvolaná
abnormálnou proliferačnou aktivitou malígnych
buniek a zastavením diferenciácie na určitom
stupni, limituje precíznu identifikáciu a'klasiíikáclu myeloidných leukémií. Z terapeutického hľadiska je správna diagnóza foriem myeloidných chorOb nesmierne dčležitá a vyžaduje si
komplexný príntup

(5,9,10).

Je známe, 1 в суtochemli;M

6tiídlum enzy-

matických vlastností leufcemických buniek, kombinované s imunologickým fenotypovaním, poskytuje dôležité kritériá pre ich klasifikáciu
(3,9,10).
V ostatných rokoch sa v diagnostike leukémií s úspechom využívajú Specifické monoklonálne protilátky

(MP) proti diferenciačným

antigénom povrchu leukemiukých buniek (3,4,8).
Pri štúdiu lymfoproliferatívnych chorčb má využitie MP primárnu dôležitosť. Aj pri určovaní velmi skorých štádií myeloidnej diferenciácie, ke3 cytochémia neposkytuje presvedčivé výsledky, je imunofenotypovanie nenehraditeľné (9).
Pri väčšine myeloidných malignit však, najmä vzhľadom na výraznú heterogenitu bunkových typov, si konvenčná cytológia a cytochémia zachovávajú prominentné miesto nielen
pri charakterizácii, ale aj klasifikácii jednotlivých subtypov

royeloproliferatívnych

chorčb (3,9,10). Cytoc'nemicky je možné pozitívne identifikovat a klasifikovať približne
85 X myeloidných malignit. Percento sa môže zvýšiť použitím zdokonalených metód ultraštrukturálnej cytologie a cytochômie (2). Cytochemi.cké metódy majú praktickú diagnostickú hodnotu a reprezentujú užitočné a často nenahraditeľné laboratórne vyšetrenie

(10).
Cieľom súčasnej práce bolo určiť relatívny význam a špecifltu cytochemických enzymatických znakov myeloidných buniek. Porovnávali sme s výsledkami Imunologických štúdií
založenými na určení diferenciačných antigénov povrchu myeloidných buniek monoklonálnymi protilátkami.
Materiál a metódy
Leukemlcké bunky 50 pacientov s myeloprollferatívnym ochorením sme pred liečbou
izolovali z hi-parinizovanej krvi a/alebo kostnej drene s použitím metódy diskontinuálnej
centrifugácie ne Verografinovom gradiente.
Na dôkaz difetanciačných antigénov povrchu myeloidných buniek - metódou nepriaBáj
imunofluorescencie •- sme použili panel monoklonálnych protilátok (tab.č. 1) (VIB-E3 a
VIM-05 proti, granulocytom, VIM-12 proti myelocytom, VIM-2 proti myelomonocytom, VIM-13
proti monocytom, VI0-1 proti Ia-determinante a VIL-Al proti CALL antigénu).
Na sledovanie cytochemického profilu myeloidných buniek sme použili štandardné metódy na dôkaz myeloperoxidázy (MP0), Sudan black B aktivity (SBB), nafto] AS-D chloracetát esterázy (CHAE), alfanaftylbutyrát esterázy (ANBE) s a bez fluoridu sodného, inhibitore ANBE v monocytoch, kyslej a alkalickej fosfatázy (KF, AF) a 5'nukleotidázy

(5'NT)

(tab.č. 1). Leukemlcké bunky ns tenkých náteroch sme inkubovali v príslušných médiách.
Hodnotili sme vždy 200-300 buniek z ь-idej vzorky a pozit-ivitu enzymatickej reakcie sme
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vyjadrili

1:

Výsledky percentuálneho

vyhodnotenia ektivlty enzýmov

e korelácia s imunologickým
typoch myfiloiflných

percentuálne.

Výsledky a diskusie

fenotypovanim v rôznych

Tabulka C. 1 ilustru-

leukémii

je výsledky

cytocnemic-

kých štúdií a imunofenoCYTOCHEMICKA

A

IMUNOLOGICKÁ

CHARAKTERIZÁCIA

LEUKEMICKŤCH

typovania. Myeloidné

BUNIEK

ukémie bolo možné

%

FENOTYP

CYTOCHEMICKÉ

IMUNOLOGICKÝ

LEUKEMIC* EJ biasBUNKY

percento enz/m. aktlrlt Y

bb. CHAE ANBE
M P O SBB

KF

AF S'NT

aktivít s MP na

FENOTYP

96

7

98

97

8*

1

2

VIB£3*

w

47

2

53

41

a?

0

0

И М / J * WM-2+

kí
~vn—

69

W

7

в

12

46

0

67

VMM:J* СЛЦ.А+

да

ts

2

75

38

9!

3

8

IM

My 79
n» Mo 70

AMI
r»i

M4

MS
ПЛ

67

31

6

81

12

37

SI

6

p S M - 73

8

78
S

22
92

04
И

7t i 3
e» j s

21

86 j *

7Ь

63

C

íl
7
S
2

VIMVS+

ИЖЗ»

kým cytochemlckým
h*

1. chronickú

WW3-

idnú leukémiu

V I M Í 2 * VIÍ-H+
VIM43+

(AMI.) a jej subtypy

py blastickej fázy

lo*

ntg

idnú,

(M2-myeioidný, M4-myelomonor.ytárny,

Malá skupina pacientov, klinicky diagnostikovaná
leukémií.

(CML-

BF) - myeloidnú ä lymfo-

myeloidnú

M5-monocytárny).

ako AML, neexprimovals žiadne mye-

loidné povrchové znaky, ale cytochemickými charakteristikami
mám

myelo-

(CML) v

stabilnej fáze a dvt- ty-

Vim3*h*

VIM-2+

profi-

lom :

2. skútnu
leukémiu

základné

skupiny s charakteristic-

аз

CtfrBF

kritérií

FAB klasifikácie (1) a

98

ЧР

W

liť na základe

CHARAKTERISTIKY

le-

rozde-

patrila k myeloldným

for-

.

CML rezultuje v akumulácii morfologicky zrelých granulocytov.
noze je značne variabilná

(6). Priebeh choroby

V individuálnej prog-

je všeobecne dvojfázový.- Väčšina

pacien-

tov sa nachádza v iniciálnej chronickej fáze s vysokou pozitivitou CHAE - markeru
locytov, MPO, SBB a KF (tab.č.

granu-

1). Blastická fáza sa objavuje pri 70 - 85 * pacientov.

Blastické bunky majú na svojom povrchu myeloidné alebo lymfoidné antigény, čo sa prejaví aj cytochemlcky. Blasty

v myeloidnej blastickej fáze majú enzýmy typické pre myeloid-

nú diferenciáciu, bunky v lymfoldnej blastickej fázu CML majú vysokú aktivitu
tidázy

5'nukleo-

(pripomínajú bunkový fenotyp podobný "common" formám akútnej lymfoblastickej

kémie - CALL). Diferenciácia

týchto dvoch fáz je terapeuticky

AML je najbežnejšou akútnou
diska morfologických,

leu-

významná.

leukémiou dospelého veku a je heterogénna nielen z hla-

cytochemických a imunologických

kých prejavov a citlivcsti

aj prognosticky

znakov, ale aj z hľadiska

na terapiu (7). Je charakterizovaná

abnormálnou

klinic-

proliferáciou

a diferenciáciou malígnych buniek v kostnej dreni a periférnej krvi.
Hla'dina myeloidných enzýmov varífuje v závislosti od stupňa diferenciácie myeloidných buniek

(tab.č. 1). Väčšina leukemických blastov v našich prípadoch AML M2

fenotypu

mala vysokú MPO, SBB, nižšiu CHAE a temer negatívnu ANBE. V skupine AML M4 fenotypu
našli značnú enzymatickú heterogenitu. Prípady-s prevahou buniek s myeloidnými

sme

povrcho-

vými charakteristikami vykazovali vysokú MPO, SBB, čiastočne CHAE, na rozdiel od prípadov s prevažujúcou monocytárnou bunkovou populáciou s relatívne nízkymi aktivitami

MPO,

SBB a vyššou aktivitou ANBE - markerom monocytov - ako CHAE. Pomerne velká časť buniek
mala súčasne cytochemické znaky granulocytov a monocytov. Diagnózu akútnej monocytárnej
leukémie (AML M 5 ) bolo nožné celkom spoľahlivo určiť na základe vysokej aktivity
(ANBE je charakteristický cytochemický znak monocytov
sodným

a je totálne inhibovaná

ANBE

fluoridom

len v monocytoch);

CHAE a ANBE výrazne definujú stupeň diferenciácie v priebehu granulocytárnej alebo
monocytárnej vývojovej línie. Na báze prítomnosti
relatívne percento abnormálnych granulocytárnych
možnú existenciu

týchto enzýmov v bunke možno

zistiť

s monocytárnych prokurzorov. a dokázať

"hybridných" myalomonocytových fenotypov

(10). V týchto prípadoch

jn

diagnostická hodnota cytochémie vySSla ako hodnota použitia monoklonálnych protilátok
CD 14 a CD 15 (10). Diskriminačná schopnosť enzýmov CHAE a ANBE Je zdôraznená kombináciou oboch metód v jednej vzorke.
Malá skupina AML mala znaky myeloidnej diferenciácie Jedine podľa vysokej aktivity
charakteristických myeloldných enzýmov MPO a .SBB, lmunofenotypovanie bolo negatívne.
Klasifikovanie bolo nejasné. Niektoré z myeloldných buniek tejto skupiny sa vSak vyznt-fio vali prítomnosťou výrazných Auerových tyfiiek ("faggot cells"), ktoré sú povežoveiié za*
významný diagnostický rys akútnych promyelocytárnych

leukémií (AMI M3 fenotyp).

4

-

Záver
Z našich výsledkov vyplýva, že enzýmy MPO, SBB, CHAE a ANBE sú charakteristickými
cytochemickýml znakmi myeloldných malignit. Ich prítomnosť v leukemických bunkách umožňuje odlíšiť myeloidné leukémie od iných akútnych leukémií a urfilť aj subtypy myeloldných
leuké mi í. Cytochémie prispieva k pochopeniu vzťahov medzi štruktúrou a funkciou bunky.
Komplexné využitie kombinácie cytochémie a lmunofenotypovanie sa stáva

najspoľahlivejšou

metódou na precízne diagnostikovanie leukémii a na detekciu diskrétnych štádií malígnej
diferenciácie.
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LEVAMIZOLOM

NA IMUNOLOGICKÝ

STAV

A NA PROGNĎZU AKÚTNEJ LYMFOBLASTICKEJ

LEUKĚMIE

U DETÍ

J.Čáp,

A.Foltinová,

II. detská klinika D e t s k e j fakultnej nemocnice v Bratislave
Intenzívna

liečba akútnych lymfoblastických leukémií

(ALL) u detí zaznamenala

posledných 20 rokov významné Úspechy; Viac ako 50 % chorých prežíva

v dlhodobej

za

komplet-

nej remisii a má reálne šance na Úplné vyliečenie.
. Závažnou je všek skutočnosť, že napriek pokrokom v liečbe má leukémia u časti
v konečnom dôsledku nepriaznivý priebeh a končí progresiou
.

detí

choroby.

Vychádzajúc z predpokladu, že imunitný systém má dôležitú úlohu pri vzniku a v prie-

behu nádorovej choroby, boll a sú snahy o zlepšenie prognózy chorých integrovaním
terapeutických postupov do liečebného procesu s cieľom stimulovať prirodzenú

Imuno-

rezistenciu

a potlačovať supresorové iŕvchanizmy.
V oblasti nešpecifickej imunoterapie boli vyvinuté početné látky označované ako modifikátory biologickej odpovede. Z nich dosť používaným prípravkom je i levamizol.

Bol

použitý pri viacerých malignitách s rôznym výsledným efektom. V experimente predĺžil

tr-

vanie remisie a prežívanie myší s leukémiou, pri ktorých sa dosiahla remisia po liečbe
BCNU

(1). V klinike pozorovali priaznivý efekt levamizolu na dĺžku bezpríznakového

pre-

žívania pri resekovanom bronchogénnom karcinome (2), ako aj u chorých so skvamóznym

kar-

cinómom hlavy a krku (3). Použitie levamizolu u chorých s Ca mammae viedlo k protichodným výsledkom. Niektorí autori pozorovali dlhšie bezpříznakové obdobie (A), iní nezistili rozdiel vo výsledkoch pri liečbe'levamizolom a bez imunoterapie (5,6), ba pozorovali
aj horšiu prognózu u chorých liečených levamizolom oproti kontrolnej skupine (7).
OJedlnele bol levamizol

integrovaný

aj do liečby

leukémií. Jeho použitie v liečbe

akútnej nelymfoblastlckej leukémie dospelých vo fáze indukčnej liečby nebolo presvedčivé (B). Pridanie levamizolu k chemoterapii ALL u detí po dosiahnutí remisie viedlo k
signifikantnému poklesu relapsov v skupine, detí s nízkym rizikom oproti skupine bez imunoterapie (9).
.

•

Cieľom našej Štúdie bolo vyhodnotenie efektu liečby levamizolom u detí s ALL v pre-

t r v á v a j ú c e j kompletnej remisii po ukončení chemoterapie so zamorením na výskyt

pozdných

relapsov, infekčných komplikácií a na stav humorálnej a celulárnej imunity.
Súbor chorých a metódy
Súbor tvorilo 38.detí, 20 chlapcov a 18 dievčat, vo veku pri diagnóze od 1 10/12
do 11 A/12 rokov (priemerne
4 1 0 / 1 2 do 15 A/12 rokov

5 6/12 rokov), resp. vo veku pri začatí imunoterapie

od

(priemerný vek 8 9/12 rokov).

24 detí malo ALL so štandardným

rizikom a bolo liečených podľa protokolu

0276.

Tieto deti boli pri ukončení chemoterapie randomizované pre liečbu levamizolom a bez
imunoterapie.
12 detí malo ALL s vysokým rizikom a bolo liečených podľa protokolu 0380 a u všetkých SB aplikovala

imunóterapia

levamizolom.'

Prehľadné rozdelenie súboru je v tabuľke

č.l.

Imunóterapia pozostávala z perorálneho podávanie levaiiiizolu (Dekaris Richter) v
dávke

100 m g / m 2 na deň po 3 dni každé 2 týždne počas celého roka.
Pred liBČbou levemizolom a po Jej akonCeni boli u chorých vyšetrené hodnoty

celko-

vých a aktívnych T lymfocytov a B lymfocytov pomocou rozetových testov (E rozety a EAC
r o z e t y ) ako a j hladiny sérových lmunoglobulínov

IgA, IgG a IgM.

U všetkých detí boli evidované počty relapsov po skončení chemoterapie ako aj vý-
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Tab.č. 1:

skyty Infekčných komplikácií v

Zloženie súboru detí s ALL
Skupina

Typ ALL

I

priebehu roka.

Imunoterapia

Výsledky boli štatisticky vy-

Počet detí

hodnotené pomocou X

Štandardné

+

12

-

14

+

12

riziko
II

testu na 5 X hladine významnosti.

štandardné
riziko

III

metody, páro-

vého testu, T-testu a Wilcoxonovho

vysoké

Výsledky
Získané výsledky za 4 a 1/2

riziko

ročné obdobie boli nasledovné:
V prvej časti štúdie sme sle-

dovali niektoré ukazovatele stavu imunity. Priemerné hodnoty imunoglobulínov a rozetových
testov u deti so štandardne rizikovou formou ALL vyšetrené pred a po imunoterapll sú v
tabuľke č. 2. Nezistili sa štatisticky významné rozdiely v ich hodnotách pred a po lmunoterapii levamizolom. Priemerné hodnoty imunoglobulínov a rozetových testov v skupine detí s vysokorizikovou ALL sú v tabuľke č. 3. Takisto sa nezistili štatisticky

signifikant-

ně rozdiely v hodnotách sledovaných parametrov pred a po imunoterapll. Z výsledkov vyplýTab.č. 2:

Tab.č. 3:

Hodnoty imunoglobulínov a rozetových testov u detí

Hodnoty imunoglobulínov a rozetových testov ú

s ALL so štandardným rizikom pred a po imunoterapll

detí s ALL s vysokým rizikom pred a po imunoterapi 1<

levamizolom
Pred lmunoterapiou
Pred imunoterapll
9

<яЛ>

" IgA
IgG

(B/l).

X
75,6

134,3

1068,5 241,9

Po imunoterepli

n

x

12

131,4

12

s„

n

64,0

10

1123,5' 240,2

11

IgM

(g/l)

69,2

35,1

12

98,3

53,3

11

B Ly

(X)

28,0

8,9

10

28,2

6,0

11

T Ly
Ta Ly

(X)
(X)

55,5

5,0

10

58,9

5,3

11

25,5

5,9

9

23,0

3,4

9

x

9

s

Po Imunoterapll

n

IgA (g/l)

147,0

x
61,3

IgG (g/l)

1159,6

290,2

14

IgM (g/l)

73,8

45,8

14

14

x
195,9

Я
я
46,7

1248,7 281,5
97,9

40,3

28,6

5,1
5,9

15

27,4

6,0

8

58,4

15

61,4

5,2

e

Ta Ly (x)
í.

26,7

4,5

14

22,0

4,0

6

v skupine ALL so štandardným rizikom, ani v skupine s vysoko rizikovým typom ALL.
V druhej časti štúdie sme sa zamerali na výskyt infekčných komplikácií. V tabuľke
č. 4 sii uvedené počty infekcií pri 3 skupinách detí rôzne liečených, ako boli zaevidované v priebehu roka po ukončení chemoterapie. Pri štatistickom vyhodnotení sa nezistili významné rozdiely v počte infekcií u detí s lmunoterapiou a bez nej a neboli ani rozdiely vo výskyte infekcií medzi deťmi s rôzne rizikovými formami ALL.
V druhej časti štúdie
Tab.č. 4:

sme sa zamerali na výsky.t

Výskyt infekcií v priebehu prvého roka po
i
skončení chemoterapie pri troch skupinách deti s ALL
Počet infekcií
4

Počet
infekcii
í n * dieťa za rok

infekčných komplikácii. V
tabuľke č. 4 sú uvedené počty infekcií pri 3 skupinách
deti rôzne liečených, ako
boli zaevidované v priebehu

I

12

29

П

14

39

III

12

34
\

2,4
'

2,7
2,8*-

9

B Ly (x)

va, že imunoterapia levamizolom neviedla k štatisticky významným'zmenám v hladinách imuno-

Počet detí

9
9

T Ly (*)

globulínov IgA, IgG a IgM a ani k významným zmenám v hodnotách T a B lymfocytov a to ani

Skupina

n

roka po ukončení chemoterapie. Pri štatistickom vyhodnotení sa nezistili významné rozdiely v.počte infek-

cií u deti s lmunoterapiou a bez nej a neboli ani rozdiely,vo výskyte infekcií medzi
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deťmi s rôzne rizikovými formami ALL.
V tretej časti práce sme sa zamerali na analýzu pozdných relapsov ALL. Prehľad výskytu .relapsov ALL v troch sledovaných skupinách je v tabuľke č. 5. Statisticky sa nezistili významné rozdiely vo výskyte relapsov u detí, ktoré absolvovali, resp. neabsolvovali prídatnij imunoteraplu

levamizolom.
Záver

Tab. 6. S:
Výsledky tejto štúdie

Výskyt pozdných relapsov v troch skupinách detí

možno zhrnúť nasledovne:

s ALL po skonfiení chemoterapie

1. Nezistili sme štaSkupina

Počet

Počat

Druh

Čas

Ďalší.

Prežitie

detí

relapsov

relapsu

vzniku

priebeh

(mes.)

12

2

CNS

hodnotami

imunoglobulínov

2.KR

55+

5 po IT

2.KR

69+

0

10 po CHT

EX

51

0

14 po CHT

2.KR

80+

T
T

2 ne IT

EX

69

5 ns IT

2.KR

64+

T+D

3 na IT

tX

78

tisticky významné rozdiely

D

2 po IT

2.KR

90+

vo výskyte infekčných kom-

0

5 po IT

medzi niektorými ukazovateľ
mi imunitnej odpovede, t.j.

(mes.)
I

tisticky významné rozdiely

IgA, IgG a IgM, ako ani medzi hodnotami celkových a

II

14

III

2

12

4

3ktívnych T lymfocytov a
B lymfocytov pred a po imunoterapii

levamizolom.

2. Nezistili sa šta-

plikácií u detí, ktoré abLegenda:

solvovali imunoterapiu le-

IT imunoterapia, CHT chemoterapia, D dřeňový, T testes,
I(R kompletná remisia, EX exitus

vamizolom, a tými, ktoré
boli bez imunoterapie.
3. Nezistili sa šta-

tisticky významné rozdiely vo výskyte pozdných relapsov leukémie u detí, ktoré dostávali levamizol a detí, ktoré boli bez

imunoterapie.

Na základe týchto výsledkov usudzujeme, že imunoterapia levamizolom

neovplyvnila

významne imunitný stav chorých detí s ALL v štádiu dlhodobej iniciálnej kompletnej remisie po ukončení chemoterapie, 8ni neovplyvnila výskyt infekčných komplikácií a ani
frekvenciu pozdných relapsov choroby.
Perspektívne bude potrebné spresniť indikácie imunoterapie, voľbu optimálneho modifikátore biologickej odpovede, jeho dávkovanie a spôsob aplikácie podľa aktuálneho
imunitného stavu pacienta.
Nové imunoterapeutické stratégie s použitím nových biologických látok získených
rekombinačnou technológiou (interferon alfa, interleukín 2, LAK bunky, monoklonálne
protilátky) bude azda možné použiť na selektívnu stimuláciu prirodzenej rezistencie,
ako aj na stimuláciu Špecifickej protinádorovej imunity a neutralizáciu

supresorových

buniek (10, 11, 12, 13).
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PRECHOD MYEL0DYSPLASTICKÉH0 SYNDRÓMU (MPS)
DO AKÚTNEJ LEUKÉMIE
Ж
M.

1

(AL)
*

Steruská, E.

Demečková

Inštitút pre äafšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava
%ubkatedra hematológie a transfuziológie,

Bratislava,

klinika hematológie a transfuziológie, FN, Bratislava
Myelodysplastický syndróm (MDS), predtým označovaný ako refrakterná anémia, "tlejúca" leukémia, preleukémia ap. je klonálne ochorenie krvotvorby s inefektívnou hemopoézou v jednom alebo viacerých vývojových radoch. Klonálno3ť ochorenia potvrdzuje vyšetrenie karyotypu, izotopu G-6-PDH. Inefektívnosf krvotvorby dokazuje obvykle hyperp l a s t i c s dřeňová krvotvorba a periférna cytopénla.
Incidencia MOS vo vekovej skupine nad 60 rokov je 0,75 (1000) r., pri cielenom
pátraní

1,5 (1000) r., t.j. šesťnásobne väčšia ako pri akútnej leukémii (AL).

Priebeh je chronický s progresiou alebo stacionárny so zriedkavými remisiami. Pri
časti chorých (10-40 X ) nastáva, prechoo do AL.
*MDS sa rozdeluje podia francúzskó-americko-britskej klasifikácie (FAB, Bennet a
Catovsky, 19B2) na 5 skupín: refrakterná anémia (RA); refrakterná anémia so zmnožením
sideroblastov

(RAS); chronická myelomonocytová leukémia (CMML); refrakterná anémia so

zmnožením blastov (RAEB); refrakterná anémia so zmnožením blastov v transformácii
(RAEB-t). Subklasifíkácla sa zakladá na počte blastov v krvi a kostnej dreni (tab.č. 1).
Prežívanie chorých s MDS má medián 15 mesiacov, viac ako 5 rokov žije len 8,3 X;
jeden rok prežíva 50 X chorých, 2 roky 30 X, tri roky 20 X chorých (podía FAB klaslfl- .
kácle je medián prežívania pri RA 41,5 mesiaca; pri RAS viac ako 70 mesiacov; pri CMML
nad 18 mesiacov; pri RAEB 11,5 mesiaca a pri RAEB-t 5,B mesiaca). Príčinou smrti je
viac ako v 70 X cytopénla, t.j. infekcie, sepsa a hemoragická diatéza, ostatní chorí
zomierajú na AL alebo interkurentné choroby.
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Tab.č. 1:

-

Nepriaznivé prognostické faktory pre prechod do AL zatiaľ nie sú jednotné; zaradujú sa
X blastov
krv

RA
RAS
X

menej ako I
"

k nim: percento blastov v dřeni, stupeň dysplá
kostná dreň

"

menej ako 5

(počet blastov v dreni, hladina

hemoglobínu,

"

H

M

ti

počet grenulocytov s trombocytov); progresív-

t,

ľ.

ne zmeny karyotype. In vitro rast granulocytov

CMML

"

"

"

H

RAEP

"

"

5

5 - 20

"

£

RAEB-t viac

zie granulo- a trombocytopoézy; súbor znakov

- monocytových kolónií a.i.
Prechod MDS do AL nastáva po 5-62 mesia-

21 - 30
q
X: počet monocytov viac akn 1 x 1 0 / 1

coch od diagnózy. FormB AL je v úplnej prevahe akútna- myeloická leukémia (AML), len ojodip.ele ALL, myeloproliferačný syndróm (CML), lym

fóroy.
V liečbe AL sa kombinovanými chemoterapeutickými protokolmi obvyklými pri AL de novo .dosahuje len 5 X kompletných remisií

(KR), väčšina chorých zomiera na komplikácie lieč

by (chýbanie rezervy normálnej hemopoézy). Ooslahnuté remisie sú krátke a' rýchlo vzniká
rezistencia na liečbu.• Nízkodávkovaná chemoterapia, predovšetkým cytozín-arabinosid, vedie k remlslám asi pri jednej tretine chorých (16 X KR, 21 X PR), najmä u chorých mladších ako 50 rokov. Jedinou zatiaľ

známou možnosťou vyliečenia je úspešná

transplantácia

identickej kostnej drene. V súčasnosti sa skúša liečba rastovými a diferenciačnými látkami, resp. ich kombináciou s chemoterapiou.
Hodnotíme skupinu 119 chorých s M05, z nich u 29 (24 X ) nastal prechod do AL (východiskový subtyp MOS bol pri 24 X RA, pri 10 X RAS, pri 34 X RAEB a pri 34 X RAEB-t).
V tejto skupine absolvovalo kombinovanú chemoterapiu 16 chorých (55 X), nízke dávky cytozín-arabinosidu dostalo 10 chorých (34 X), ostatní dostávali len symptomatickú

liečbu

kortikosteroldmi a anabolickými hormónami. Vcelku sme dosiahli kompletnú remisiu len jedenkrát (3,4 X ) u ostatných chorých boli remi3ie len krátkodobé a perciálne. Dvaja chorí
žijú 3 roky pri intermitentnej nízkodávkovanej Jliečbe cytozín-arabinosidom, 23 chorých
zomrelo. Od diagnózy MDS žili 5-120 mesiacov (r=40 mesiacov, Me=6 mesiacov). Prežívanie
od prechodu do AL bolo 2-36 mesiacov (reB,6, Me 5 mesiacov).
Závory: MDS Je chorobe prevažne vyššieho veku s dosť vysokou incidenclou a vážnou
prognózou, najmä u chorých, u ktorých MOS prejde do.AL (10-40 X). AL na základe MDS má
závažnejšiu prognózu ako AL de novo a kombinovaná chemoterapie obvyklá pri ML vedie ku
kompletným remlslám len pri 5 X (mladších) chorých. Získané remisie sú prevaŕne parciálne, krátkodobé a mortalita indukčnej liečby je velmi vysoká. Chorých troba individuálne
hodnotiť podľa celkového stavu e veku a v práci uvedených prognostických parametrov a
podľa toho voliť druh a dávkovanie liečby. Nové prístupy k liečbe, ako sú rastové faktory, diferenciačné látky, nízko dávkovaná chemoterapia, ínterferóny a.p., sú na miest$
pri klinických

skúškach.
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LÉEBA LEUKÉMIE г VLASATÝCH LVMFOCYTO
POOÄVÁNÍM ALFA-IhlTERFERDNU
PO IIOBU DELŠÍ NE? ROK
J.Čermák, *Radana NBuwirtová,
ibtav hematologie a krevní
x

v

3.Kvasníčka,

transfuze, Praha,

Odt1Řlení klinické hematologie FNsP, Praha 2
Leukémie z vlasatých lymfocytů Ctrichocelulární či hairy ceil

leukémie, drive leu-

kemická re t i ku!oendotelióza) patří mezi vzácnější lymfopro11ťersxivni onemocnění. Ппвз
se o něm soudí, že vychází

z poměrně zralých diferencovaných В lymfocytů

odpovídajících

nojspíše preplasmocytům, i když u auněk bývají pozorovány některé znaky T lymfocytů a
monocytů

(Л). Typický krevní nbraz zahrnuje splenomegalií

s pancytopenií v krevním obra-

ze. V kostní dřeni je snížena normální hemopoeza, obvykle je nalézán určitý stupňů flbrózy a je přítomna ložiskovítá Cl olfuzní infiltrace mononukleáry r. kulatým ti

ledvino-

ví tým jádrem a světlou cytoplasmou, jež tvoří zvláStril vláskovité výběžky. Při cytnchemickém vyšetření dávají tyto buňky pozitivní reakci na enzym tnrtnrát rezistentní kyselou
f oaf a tázu. . Onemocnění probíhá oovykle pomalu, hlavním nebezpečím

jsou komplikace vyplý-

vající z pancytopenie a výrazné imunosuprese, tj. infekce a krváceni.
К nepříznivé prognóze nemocnýcn s trichocelul lim í leukémií

přispívají

i omezené

terapeutické možnosti zahrnující splenektomii, jež může mít určitý efekt zejména u méně
pokročilých

androgenů, avSak' ř.onto s

forem, dále pak pooávžr.í Leukeranu, korcikoioů

omezeným efektem (1). Kombinovaná eytostatleká léčbs je větší nou .velmi riskantní dík stávající pancytopenií a ir.á vysokou incidenci fatálních Infekčních komplikací. Oil roku
je opakovaně popisován dobrý efek? podávání alfa-lnterferonu
čell

leukémií (HCL). U nemocných dochází к normalizaci

1УВ4

( •C -IFN) nemocným'o hairy

počtu trombocytů и granul осуtů,

к ústupu anemia а к vymizení čl výraznému poklesu počtu nádorových buněk v krvi a ve
dřeni

(5). Interferony mají řadu účinků na buněčné funkce (obr.č. 1), na prntinártorovém

účinku se zřejmě podílí' řada mechanismů, význam se připisuji! ze jmérwi inhlblcl irxpre.no
u r o tnonkooenů stimulu Vících buněčnou oroliferaci a ovlivnění

Imunitního nyntému (3).

V Ústnvu.hernatologie a krevní
Ohr,'.č. 1:

transfuze je ve spolupráci s Oddělením klinické hematologie FN v Praze
2 zkoušeno podávání JÍ -IFN nemocným

ÚBlHXX IJÍIERJEHOW

s HCL od roku 1985. Studio probíhá
tattii

hinI

1М1И fltbl |*l|IUt.ll>»l
tfUrlu
Mip«
/ Irr*iu lalMiMiliHik (ItM*
<r.ť Uu , ,rdlhl) l A M W q U M l
(IjMnl )-ř..'lu . I p t i b .
I r f d f u l tWr.Hj

rrijM UfwttIM )Am lUla b lna
UrmKtiM lall Ш и М Ым*т1
МЫ)

•HtliiU Ш Ы и , tlinltHH,
ш

HMtf,

[ l i n u ĽsJu
uiflft
•^.uijtlu MilHUmMfrt I|WH,a
•ktl.lM v talk
,ni

ve dvou

fázích.

Soubor nemocných a metodik;)

^«illiM

V prvé fázi studie ňlo o krátM1I.IU ««n*

/ l.t - »11llf
mllHjl tlaWli* мнШ,

kodobé podávání přirozeného «ť"-IFN
vyrobeného vf? Slovenské akademii

<>.1*1.. h a i

«pilu MtMtmIM, «^Ыи miUiMW
*Г»|1|ь и Ш

KlrUif

•ulullUK KWH)
«^•n hfili rrmmált14 Mll(»*l
HlMli|liiA Imldljá JiriHirful
|*A«irtl
, i );,Miet iiiniili
nHMi ií«M
utlpH. itlM ib№N«|i(Hltr KWI. II1ц 1п«Ч«П» Ind, RfM
Wt, latlllil •
«alby Я1, uh, n „rtJliUll Ut*l'l**i П1ЩЧМ Fmli*í* einkiw
ImIu* bktl.ltj Ыа>,и% ajtlit,. 'I'll M nl'línlll rimji
l ««•&!• I UTIbn** H A

či rekombinovaného
hringer

л

ved

-IFN firmy Boe-

nemocným většinou s velmi

pokročilým onemocněním r> těžkriu granulocytopenií a trombocytopenií. Laboraiorní nálezy u nemocných, dávky
a délka léčby jsou uvedeny na tab.
č. 1 .

Vc druhé fázi jsme srudoveii.dlouhodobé podávání iníerferonu nemocným s HCL. Jednomu nemocnému by i podáván rekombinovaný
ce čištěný lymfoblastoidný

«ŕ-'ÍFN firmy Boehringer, б nemocným pak vyso-

«Í-IFN firmy Wellcome (Wellferon). I.éčecný pro.tokol sestá-

val z indukční fáze a z-dlouhodobé udržovací léčby. Při léčbě o^-IFN Boehringer byla
indukce prováděna dávkou 5 mi.'. IU i.m. denně po dobu 12 týdnů, při udržovací léčbě by-
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lo od 13. do 52. týdne podáváno S rail. IU i.m. 2* týdně, od
Пе.

1.

Z.

Pakl. /
vidn

V 54

i/»

1 í1 1 Д
/«- итога»/

uacMtwf *ítm
ро И Ш

i.m. lx týdně a od 105. do 114.
týdne léčby 5 mil. IU i.m. 2x

Ť.»«Д
Л 1D»
ъ ш «л
ta*» >,а
uvil
/».!•
/
«,Ш >,ЦК/
3 »\1.).сЫ» t tfM /m*,
u И.1 30
а

ia

-

53. do 104. týdne 5 mil. IU

EFEKT
tM MOw

měsíčně. Wellferon byl v induk-

0

ční fázi aplikován v dávce 3

» ш «Л

.к n 1Л
М . 1.1
SAV Vfl
Satl.J.feal 1 tftm /ми /

/•••а /

» ш гп
1мм 9.9
m ft
/ 9,т мши
í$ti.l.é—* г if*;
h— U

m ti «Л
ими
/••ш/
mil •

mil. IU i.m. denně po dobu 12.,
0 - EII1US
/МЛа/

resp. 16. týdnů. Udržovací léčba sestávala z podávání 3 mil.

3.

1/42

M

)

4.

l/a

• U9 (.ä
» m 9Л
b*. M
м>м
PpfhŕlflpVF
/9,т 9,imt
i •H.l.dmt T týdnů / «,ма 9,те/

M

IU i.m. 3x týdně od 13. (resp.

o -ana
/ШЛО/

17. týdne) do 28 týdne a poté
v podávání 3 mil. IU i.m. 2x
týdně od 29. do 52. týdne a 3

D

mil. IU i.m. lx týdně od 53.,do
76. týdne léčby.
Charakteristika 7 nemocných
před léčbou Je uvedena v tab.č.

Tab.č. 2:

.

2. U 6 z nic'i předcházela splenektomie a léi.ba IFN byla indi-

Pie.
1.
ľ.
1.
4.
i.

т./
m

JplmM,

-

v*
ve
V я
1/я
ve

e.

IV 45

7.

IV 40

•a

- lllOUTOtl f lllEZT >0 / H> - |/l, l«Ao, M a - i 10tyl /
ft-UI leuko - 40,0 (nato - 117
/е.аз о,тж/
• -1M Iná* -17,9 trate-Я
/0,123 0.4ЯС/

1
kntirf *»
911 №
«01*

•M
M

ft- IO l«*a-3,9
/o,n5 o.iac/

M

ft-1* lM*e-l«,0 trate-70
/0,05! 0,3* /

41 (К

ft-lit l«*a-24,l trate-90
/0.1И 0.3GNC /

42 11С

M

Irate-as

nii s anamnézou recldivujících
infekcí, či pro progresi choroby' se stoupajícím počtem hairy

ft-117 Inka-2,4 trate-Id
/ 0,013 0,0Ж /
• - B Into - 2,1 In*» - a
/ 0.0И /

M

kována pro přetrvávající cytope-

cells v krvi i ve dřeni.
Kritériá hodnocení léčby

14 t №

byla tvořena stupnicí:
Я IK
It t К

kompletní remise - vymizení hairy cells z kostní dřeně,
vymizení hairy cells z periferní krve, Hb > 1 2 0 g/l, granulocyty > 1,5 x 1 0 / 1 , trombocyty
>

100 x 10 9 /l, normalizace ve-

likosti sleziny;
parciální remise - kompletní remise.v periferním krevním obrazu, redukce počtu hairy cells ve dřeni o > 5 0 X, redukce splenomegalie o > 50 X.
zlepšení - redukce počtu hairy cells ve dřeni o
v periferní krvi o > 5 0 X, Hb > 1 1 0 g/l, granulocyty

> 2 5 X, redukce počtu hairy cells
> 1 , 0 x 10 9 /1, tru.mbocyty

> 80 x

ío'/l, redukce splenomegalie o > 2 5 J,
nulový efekt - variace počtu hairy cells ve dřeni o < 25 X, variace počtu hairy cells
v periferní krvi o < 2 5 X, Hb

< 1 1 0 g/l, granulocyty

< 1 , 0 x Í0 9 /1, trombocyty < 00 x

lo'/l.
Výsledky
Výsledky léčby 4 nemocných v prvé fázi Jsou uvedeny na tab.č. 1. U žádného z nemoc-,
ných nedošlo к výraznějšímu ovlivnění hodnot krevního obrazu, 2

nemocné zemřely bezpro-

středně po podávání interferonu na těžké infekční komplikace.
Výsledky léčby 7 nemocných ve druhé fázi jsou shrnuty na obr.č. 2. U 6 nemocných,
kteří dokončili indukční léčbu, byla navozena remise choroby, a to v 5 případech parciální a v l případě kompletní, remise choroby. U vSech 6 nemocných při tom bylo dosaženo kompletní remise v periferním krevním obraze s normalizací hodnot Hb, leukocytů, granulocy-
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Obr.С. 2:

tú a trombocytů а з vymizením
vlasatých buněk z cirkulace.

he.

"РИС
"

ЮЙПНСГ Ш »

"*"

Tento eíekt byl pozorován po
'

12-24

1. «/«

týdnech podávání IFN

podle výše uvedených protokolů.
Indukce byla neúspěšná pouze u

2. Я/ 62

1 nemocné s těžkou iniciální
3. 1/31

granulocytopenií a trombocyto-

4. Z/35

-о-aim

5. * / О

кзпг

penií, infekčními komplikacemi
a prohlubující se hemoregickou
Liliu

— potn&Jl • 1«Ш

dlatézou, Jež zemřela po 2 týd-

» '!"

nech

léčby.

— potnbjt. i«tu

«. N/49

U ostatních nemocných byla
7. Г/40

• O - ť ^ j i y I,- -

(okrabijt » м е н

!

během léčby ve 2 případech pozorována infekce (tonsilitis a

О
12
21
52
It
114 týdny i pleuritls), vždy zvládnutelná
n - kaplitnl ml и R - prclilnl rial и г - tliptal 0 - nulmrý tf*t
podáváním antibiotik. U 2 nemocných došlo po aplikaci IFN opakovaně k zimnici se vzestupem
teploty, což vedlo к nutnosti preventivního podávání hydrokortisonu před aplikací IFN.
V 1 případě byl pozorován po IFN opakovaný pokles krevního tlaku, Jež vedl к redukci
aplikované dávky ze 3 mil. IU na 1 mil. IU. Jinak byla snášenlivost IFN dobrá a u žádného z nemocných nedošlo při opakovaných kontrolách během léčby к výraznějším změnám v
hodnotách jaterních testů, glykémie či v parametrech minerálního hospodářství a funkce
ledvin. Olouhodobá udržovací léčba byla zatím skončena u 3 nemocných.
U prvého z nich došlo již při udržovací léčbě v dávce 5 mil. IU 2x měsíčně к novému zhoršení krevního obrazu a rozvoji relapsu choroby, u 2. nemocného došlo к novému
poklesu postu granulocytů spolu se vzestupem počtu hairy cells ve. dřeni a jejich novým
vyplavováoím za 12 týdnů po ukončení udržovací léčby.
Závěr
Dosud získané výsledky dlouhodobé léčby našich nemocných

-IFN jsou ve shodě s pr-

vými zkušenostmi z dlouhodobé léčby HCL pomocí IFN ve světě (2,6). Naše zkušenosti můžeme shrnout do těchto bodů:
a) к normalizaci krevního obrazu spolu s vymizením vlasatých buněk z cirkulace a
jejich výraznou redukcí ve-dřeni vedlo podávání indukční dávky 3-5 mil. IU IFN denně pD
dobu 12 - 16 týdnů. Léčba byla poměrně dobře tolerována, vedlejší účinky byly vesměs
mírné a pouze u 2 nemocných тизе1а být léčba redukována, z toho u 1 pouze přechodně;
b ) negativní zkušenosti z 1. fáze studie a neúspěch podávání nemocné v těžkém stavu ve 2. fázi ukazuji na nutnost vymezení určitých kritérií pro podávání IFN: krátkodobá léčba (4-8 týdnů) nemá efekt, pro léčbu jsou nevhodní nemocní v terminálním stadiu
choroby s těžkou granulocytopenií a leukopenií (pod 1,0 x 10^/1) a trombocytopenií

(pod

25 x 1 0 / 1 ) , s infekčními s krvácivými komplikacemi. Zde může iniciální myelotoxický účinek IFN vést ke kritickému prohloubení stávající cytopenie a f a t á l n í m
c ) dlouhodobé sledování nemocných, jímž byl aplikován IFN,

komplikacím;

napovídá, že к udržení

remise choroby Je zřejmě ve většině případů nutné trvalé podávání alespoň určité udržovací dávky IFN (cca 3 mil. IU 1 x týdně).
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INTERFERON
V TERAPII MALIGNÍCH LYMFOPROLIFERATIVNÍCH

ONEMOCNĚNÍ

P.Opat, J.Drbal, R.Vyzula,
Institut medicínského výzkumu - Výzkumný ústav klinické a
experimentální onkologie, Brno
Úvod
Interferon (IFN) vzhledem ke svému protivirovému, antiproliferativnímu, cytostatickému a imunomodulaCnfmu efektu (2, 13, 14) byl v posledních 10 letech zařazen do terapeutického arzenálu u maligních lymfoproliferativních onemocnění s očekáváním pozitivního účinku na průběh těchto onemocnění, včetně možného ovlivnění předpokládaného virového etiologickáho agens. U nehodgkinských lymfomů (NHL) byla zjištěna dobrá

terapeutická

odpoveď u nižších stupňů malignity, horší u vyšSího stupně malignity (8,9,11,16,17). Po
použití vyšších dávek rekomblnovaného alfa 2 interferonu (rIFN-alfa) byl zaznamenán výrazný terapeutický efekt u těchto onemocnění (5,19). U M.Hodgkin (MH) Je v nečetných případech popisována minimální léčebná odpověď (11). U akutních lymfoblastických

leukémií

(ALL) bylo doznáno dobrých terapeutických výsledků s aplikací interferonu (10). Pozitivní
ovlivnění průběhu nemoci bylo zjištěno při aplikaci r-IFN-alfa pacientům s kožními formami lymfomů (3). Dominantním lékejn se pro výborné výsledky stel r-IFN-alfa v terapii vlasaté leukemle (20), zklamání přinesla terapie chronické lymfatické leukemie (6). Toxické
účinky r-IFN-alfa jsou celkové i orgánové (12) a jsou výraznější při použití vyšších dávek (21).
Dosaženi terapeutického efektu a sledování toxicity při podár.i' vysoké dávky r-IFNalfa u maligních lymfDproliferativních onemocnění, když od vysoké dávky jsme očekávali
především cytostatický efekt, nás vedlo к předběžné studii u malé skupiny již léčených
pacientů, resistentních na standardní terapii.
Materiál a metody
-•

'

-

j

Soubor se skládal ž 10 pacientů (5 mužů, 5 žen) s maligním lymfoprollferativním onemocněními z toho 2 případy akutní lymfoblastické leukemie (1. pacientka v druhém relapsu,
2. pacientka v prvním relapsu onemocnění), dále ze tří pacientů s maligním

lymfogranulo-

mem (smíšená buněčnost 1, noriulární skleróza 2) a pěti pacientů s nehodgkinakými
(centrocyto-centroblastický

lymfomy

1, centroblastlcký 3, lymfoblastický 1). Věkový průměr byl

43,1 let. Pacienti byli zařezeni do souboru vzhledem k tomu, žs jejich onemocnění bylo
rBsietentní к standardním modalitám léčby. Všichni pacienti 9 mallgnii.il lymfomy byli v

-
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době aplikace rIFN-alfa ve IV. stadiu onemocnění, jak bylo ověřeno rtg vyšetřením nebo
bioptlckýml nálezy. Karnofského index byl u všech pacientů větší než ВО.
Standardní biochemická, hematologická a rtg vyšetření byla prováděna před léčbou,
po skončení léčby jak při I. tak i II. cyklu terapie. U pacientů s akutní lymfoblaatic- .
kou leukemlí byla provedena punkce kostní dřené před léčbou a 14 dní po skončeni Jak
I., tak 1 II. cyklu aplikace rIFN-alfa.
Orientačně bylo к vyšetření hypersenzitivity oddáleného typu použito testů PRD II
a Streptokinázy

(S) 50 j. aplikovaných intradermálnš a odečítaných po 48 hodinách (0 -

negativní, 1 - pozitivní t.j. indurace e erytém více než 8 mm, 2 - výrazně pozitivní indurace a erytém více než 3.6 mm).
V terapii byl použit rIFN-alía (Boehringer, Ingelhein, F.R.G.), který byl podáván
v kontinuální i.v. infuzl v celkové dávce 120xl0 6 IU během 4B hodin (obsah Jedné lahvičky byl 5 x 10fi IU). Interferon byl rozpuštěn ve fyziologickém roztoku a čerstvý roztok
byl připravován každé 2 hodiny. Aplikace interferonu byla opakována za 1 měsíc. Léčba
provedena se souhlasem pacientů.
Efektivita a toxicita terapie byla hodnocena dle WHO (25).
Výsledky
Tab.č. 1:
Terapeutická odpověď na podání rIFN - alfa
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Výsledky léčby jsou sumarizovány v tab.č. 1. V případě akutních lymfoblastických leukémií bylo dosaženo kompletní remise s normalizací nálezu v diferenciálním krevním obraze i kostní dřeni, což bylo verifikováno jak cytologicky, tak i histologický, a tento stBV
byl navozen již prvním cyklem rIFN-alfa. Ooba trvání remise byla v jednom

případě 4, v

druhém 6 měsíců. Po tuto dobu byli pacienti (týká se i NHL a HH) bez další protinádorové
terapie. V případě akutních leukemlí došlo v období remise к výraznému zvýšení pozitivní
odpovědi v kožních testech oddálené hypersenzitivity.
U pacientů s maligním lymfogranulomem byl v jednom případě pac. s "bulky disease"
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(ВО) zaznamenán pokles FW a stabilizace onemocnění po dobu 2 měsíců. V druhém případě,
kde persistovala aktivita ve skeletu provázená extrémní FW, došlo к poklesu a zlepšení
nálezu o více jak 50 X, a to dle scintigrafického vyšetření skeletu, galší pacient měl
po léčbě rlFN-alfa pokles

FW a dle rtg zmenšení rozsáhlých mediastinálních uzlin o ví-

ce jak 50 X. Kožní testy původně negativní zůstaly negativní i po terapii. Terapeutickou
odpověď posledních dvou pacientů s MH lze charakterizovat jako parciální remisi.
Výsledky léčby pacientů s nehodgkinskými lymfomy byly tyto: v případě pacienta s
mnohočetnou kožní infiltrací došlo к parciální remisi trvající 2 měsíce a je možno mluvit o identickém efektu s podávanou chemoterapií, při které jsme před podáním rlFN-alfe
dosahovali stejných výsledků. V dalších případech, kdy šlo o pacienty s ВО, bylo v jednom případě dosaženo stabilizace onemocnění po dobu 2 měsíců s následnou dobrou odpovědí na kombinovanou chemoterapii. Ve dvou případech jsme nenalezli změn po dobu 2 a 4
měsíců a konečně byl Jeden případ progrese po podané imunomodulačnl léčbě, Pozitivita
kožních testů v případech NHL do Jistá míry provází relativně dobrou terapeutickou odpověď.
Doba trvání terapeutické odpovědi u 5 pacientů byla průměrně 4 měsíce (u ALL 5 měsíců).
Tab.č. 2:
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Toxicita vysoké dávky rlFN-alfa Je uvedena v tab.č. 2, Ve většině případů Jde předevSí m o teploty druhého stupne, 4 prípady svalové Blabosti byly zaznamenané pri opakovaném podání. Jinak byly zaznamenány celkové přízneky a laboratorní změny prvního stupne. V žádném případě nebylo nutno přerušit terapii, teploty byly dle potřeby

tlumeny

indomethacinovýml čípky.
Diskuse
V našem souboru početně velmi malém a zahrnujícím odliSná maligní

lymfoprollfera-

tivní onemocnění Jsme dosáhli v 50 procentech léčebnou odpověd ne opakované podání vysoké dávky rIFN-alía. Toxické účinky Jsou v souladu s literaturou (12,21) a nebylo nutno pro ně přerušovat léčbu.
Dosaženi kompletní remise д dvou pacientů в akutní lymfoblastickou leukemlí Již po
prvním podání rIFN-elfe Je velmi nsdějná co do dellího možnrtho použiti tohoto léku v
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terapii relapsu ALL v případě resistance na chemoterepil
získanou podáním leukocytárního

a podporuje pozitivní

zkušenost

IFN pacientům s ALL (10). Průvodná Ľlepšení poziíivlty

v kožních testech je jistě cenné.
Terapeutická odpověó byla u pacientů s M.Hodgkin
reluje s ojedinělými

aplikacemi

ve dvou případech ze tří, což ko-

leukocytárního IFN и tohoto onemocněni

ve srovnání se skeptickými zjištěními

(1) a Je slibné

získanými s rIFN-alfa v četnější skupině

(11).

V případech NHL jsme zaznamenali dobrou terapeutickou odpově3 pouze u kožního
fomu nižšího stupně malignity, Která byla ekvivalentní podané chemoterapii

CHOP-Bleo, Metotrexát) a je v souhlase s dobrými efekty terapie IFN kožních forem
mů (3). Stav beze změny, či s t a b i l i z e d

lym-

(kombinace

onemocnění ve 3 případech NHL vyšší

lymfo-

malignity,

nelze považovat za léčebný úspěch a potvrzují se již dřívější výsledky získané s leukocytárním

IFN (9,15,16) s s rIFN-alfa (5,17,19). Pozitivita kožních testů byla i v našem

případě v určité korelaci s léčebnou odpovědí, jak je uváděno-v literatuře

(9).

Z našich výsledků lze soudit, že terapeutická odpověď byla и různých typů
ní ovlivněna

onemocně-

nejen druhem onemocnění, ale i masou nádoru, kdy и pacientů s malým

rozsa-

hem onemocnění bylo dosaženo dobré terapeutické odpověai а naopak při i/ětším rozsahu onemocnění bylo dosaženo jen stabilizace onemocnění a v jednom případě léčba zcela selhala.
Nelze vyloučit možnost, že v případech, kdy Dylo dosaženo stabilizace onemocnění, by další průběh těchto případů mohl být pozitivně ovlivněn podáním dalších cyklů rIFN-alfa.
Je všeobecně přijímáno,

že malé dávky IFN mají především

imunomodulační a velké spí-

še cytostatický efekt, kdy odpověó na podání tohoto imuoomodulátoru není zcela
na přítomnosti receptorů pro IFN na povrchu buněk (4). Byla prokázána rožnost

závislá
dosažení

léčebného efektu podáním vysokých dávek IFN při selhání nižších dávek (8). Dle našeho
názoru so na příznivém léčebném efektu vysokých dávek IFN vedle přímého
účinku může podílet
vých buněk

cytotoxického

i jeho imunomodulační komponenta, ať již pomoGÍ stimulace efektoro-,

anebo cestou zvýšeného uvolnění antigénu z deštruovaných nádorových buněk. .

řřo tento poslední uvedený-mechanismus mohou svědčit změny hladiny

beta-2-mikroglobull-

ny při terapii rIFN-alfa, (18).
Soudíme, že indlkece podáoí IFN u hematologlckých

malignit nejsou jen NHL nižší ma-

lignity, jak uvádí sumarizující práce (7, 23, 2A), ale i M.Hodgkin a akutní
ká

lymřoblastle-

leukemie.
V budoucnosti musí být provedeny další studie respektující masu nádoru, jak

čuje medzinárodní studijní skupina pro užití Interferonu v onkologii

doporu-

(22).

Souhrn
V naší klinické studii Jsme u 10 pacientů s maligním lymfoprollferativním
ním, rezistentním na standardní terapii (akutní lymfoblastická

onemocně-

leukemie - 2, m.Hodgkin -

3, nehodgkinské lymfomy - 5), užili alfa-2-rekombinovaný interferon v dávce 120x10° IU
V kontinuální

l.v. Infuzl

trvající 48 hodin. Oruhá aplikace byla opakována v intervalu

jednoho měsíce. Terapeutická odpověá byla zeznamanána v 50 procentech případů, a to kompletní remise (v obou případech akutních lymfoblastlckých leukemlí), parciální remise 3
(m.Hodgkin - 2, nehodgklnský

lymfom nižšího stupně malignity - 1). Stav se po léčbě ne-

změnil u čtyřech pacientů s nehodgkinskými lymfomy vyšší malignity a u jednoho pacienta
s e stejným onemocněním došlo к progresi. Toxicita byla v souladu з údaji uváděnými v 11teretuře .a nebylo nutné i při tak vysoké dávce alfa-2-rekombinovaného

interferonu v žád-

ném přípLjě přerušit léčbu. Výsledky, co do terapeutického efektu použitého
toruu

imunomodulá-

maligních lymfoproliferativních onemocnění, Jsou slibné, 1 když je nutno v tomto

směru provádět dalSÍ studie.
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KLINIKA A PATOLÚGA
MALÍGNYCH MELÁNÚMOV

IMUNOLOGICKÁ

WžETŘENÍ

NEMOCNÝCH 5 MALIGNlM MELANOMEM
M.Kohoutek, V.KoIek + , J.Macháček, J.Vočková,
E.Fischerová,

H.Simánková,

Fakultní nemocnice s poliklinikou, Olomouc
Rádioterapeutická

odděleni

+ Klinika tuberkulosy a respiračních nemocí, Olomouc
Chirurgie, rádioterapie, chemoterapie představují v boji proti nádorovému onemocnění léčebné metody ničicí nejen buňky nádorové, ale i zdravá. Naproti tomu imunoterapie
představuje stále ideál cílené léčby směrované jen proti buňkám nádorově změněným.
Pri cíljsnou imunoterapii a kombinaci této léčby s ostatními postupy je nutno lépe
poznat činnost imunitního systému onkologických nemocných.
V průběhu roku 1987 - 1988 jsme na RTO v Olomouci, v laboratoři klinické onkologie,
zavedli panel imunologických vySetření, jehož "součástí je stanovení hladiny sérových lmunoglobulínů nefelometricky, kožní testy soupravy Imunoskin test Sevac, vyšetření fagocytárni aktivity s užitím mikrosferických hydrofilných partikulí, subpopulací lymfocytů periferní krve nepřímým imunofluorescenčním testem pomocí monokxonálních protilátek MEM57,
OKT 4 в MEM 31 a přímým imunofluorescenčním testem pomoci polyklonální protilátky proti
lehkým řetězcům imunoglobulinu. Součástí každého vySetření je též kompletní krevní obraz,
elektroforéza proteinů rlazmy a sedimentace (tab.č. 1).
Kontrolní skupiTab.fi. 1:

ny zdravých osob, vy-

Přehled vyšetřovacích metod

šetřených jednotlivými metodami, čítají

IMUNOLOGICKÁ

vyggrtoí

20 - 30 osob obou' pohlaví mladšího a střed-

Imunoglobulinj- v B é r u - IgCl IgA IgM
Imunoskintest SEVAC
- Index kožních testů
Fagocytóza leukocytů periferní krve - užití MSH?
Lymfocytární oubpopulacc - CD3 / par: T /
CD4 / T helpsr-induktor /
CD8 / T cytotoxické-supresorové /
SIg - povrchový imunoglobulin
/ "B" bunJcy /

ního věku, kožními testy jsou vyšetřeny i osoby staré. Parametry
jednotlivých vyšetření kontrolních skupin
odpovídají

literárním

údajům.
Vyšetřili jsme
opakovaně 22 nemocných
léčených pro maligní
melanom - charakteris-

tika souboru je v tab.č. 2.
Výsledky vySetření kožních testů:
U nemocných Jsme zjistili výrazně nižší hodnoty indexu kožních testů oproti kontrolám. Ve skupině nemetastazujíclch melanomú Jsou Jeft u 3 nemocných průměrné hodnoty indexu kožních testů v rámci normy, ve skupině metastazujících melanomů Jsou průměrné hodnoty
IKT v 75 X výrezně nlžSÍ než u zdravých kontrol a i ve zbylé čtvrtině se pohybuji při dolní hranici normy (obr.č. 1, obr.č. 2).
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Obr.č. 1:

Obr.č. 2:

Hodnoty indexu kožních testů (vlevo) a koncen-

Hodnoty IKT a koncentrace sérových imuno-

trace sérových imunoglobulinů (vpravo) u pa-

globulinů u nemocných s

cientů s nemetastasujicím melanomem - patrný

melanomem - patrný výraznější pokles IKT

pokles hodnot indexu kožních testů (IKT)

než u příznivější skupiny. Výsledky vy-

oproti kontrolám - rozmezí referenčních hod-

šetření imunoglobulinů vykazují větší

metastasujícím

not šrafovaná, průměrná hodnota skupiny stloup-

rozptyl, vyšší hodnoty IgM než referenč-

covým grafem. Patrno zvýšení průměrných kon-

ní opět zjišťovány u nemocných s přízni-

centrací IgM.

vějším průběhem - znázorněno plnými body,
než и nemocných s minimální odpovědí na
terapii - prázdné body, nebo s progredujícím onemocněním - znázorněno trojúhel-

Tab.č. 2:
Charakteristiky

níkem. .

souboru
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Obr.6. 4:

Výsledky vyšetření fagocytární aktivity - F.I. -

Fagocytární aktivita - metastasující mela-

fagocytární index, F.L. - počty fagocytujících

nomy.

leukocyte v relativním (uprostřed) a absolutním

Symbolika jako u obr.č. 3.

(vpravo) počtu. Nemetastasující melanomy.
Fagocytární index se v obou skupinách nemocných pohybuje v rámci referenčních hodnot, u nemetastezujících melanomů pozorujeme mírně vyšší počty fagocytujících leukocytů, ve skupinš metastazujících se také tyto počty pohybují okolo průměrné hodnoty referenční, alb s větším rozptylem.
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Obr.č. 5:
Lymfocytární subpopulace - šrafované rozmezí refe-

Obr.č. 6:
Lymfocytární subpopulace - metastasující me-

renčních hodnot, sloupcovým grafem průměry jednotli-

lanomy. Symbolika jako u obr.č. 5. Výrazný

vých parametrů, jednotlivými body průměrné hodnoty

pokles absolutních počtů C04+ a CD3+ buněk,

jednotlivých nemocných. Příznivější skupina - abso-

výrazný vzestup relativních počtů buněk ne-

lutní počty v rozmezí referenčním, v relativních

soucích imunoglobuliny

počtech naznačen pokles počtu C04+ a CD3+ buněk a
zvýšení počtu buněk nesoucích imunoglobuliny.

(SIg).

- 233 V hodnocení subpopulací lymfocytů periferní krve (obr.č. 5 a 6) nelézáme rozdíly
jak oproti kontrolnímu souboru, tak 1 mezi oběma skupinami navzájem. V hodnocení relativním vyniká u obou skupin zvýšení počtů buněk nesoucích povrchové imunoglobullny, které Je u méně příznivé ekuplny výraznější. V hodnocení absolutních počtů Je výrazný pokles počtů buněk C04+ (helperů-induktorů) u nemocných я metastazujícím melanomem. Tento
pokles Je v relativních počtech pozorovatelný i u příznivější

akupiny.

Jak tedy odpovědět na otázku význemu tohoto vyšetření u maligního melanomu ? Na Jednoznačný závěr Je z uvedených předběžných výsledků brzy. Nicméně Je patrné, íe u těchto
nemocných Je detekovatelný defekt imunity, který je výrazný u onemocnění s horSím průběhem, t.J. u metastazujících

nádorů.

MOŽNOSTI BIOCHEMIE
V MONITOROVÁNÍ MALIGNÍHO MELANOMU
B.Matouš, A.Ouděšínská, M.Koštířová, Z.Schwippelová,
E.Bubnová,
II. ústav lékařské chemie a biochemie,
Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy, Praha
Pigmentové- buňky (melanocyty) mají schopnost vytvářet pigment eumelanin a feomelanln. Tato jejich schopnost je daná přítomností specifického metabolického směru - melanogeneze. Melanogeneze probíhá ve specifických cytoplasmatlckých organelách pigmentových
buněk - melanosomech - a je katalyzovaná specifickým enzymem tyrosinasou (E.C. 1.14.18.1)
(3). V průběhu melanogeneze vzniká celá řada metabolitů jednak fenolové a jednak indolové
struktury, které se buô volně, nebo ve formě konjugátů s kyselinou glukuronovou a sírovou
vylučují močí (5,6). Vzhledem k tomu, že schopnost vytvářet pigment je typická i pro pigmentované formy maligního melanomu, je tedy logické předpokládat, že u takových melanomů
bude celý metabolický směr vedoucí к tvorbě pigmentu zvýšený a jak aktivita

tyrosinasy,

tak i exkrece specifických metabolitů melanogeneze bude kvantitativně odlišná od zdravých
jedinců.
Možnosti biochemického monitorování maligního melanomu můžeme rozdělit do dvou základ
nich skupin:
1. sledování specifických markerů melanogeneze,
2. sledování nespecifických markerů jak melanogeneze, tak i jiných.
Mezi specifické markery melanogeneze patří tyrosinase jako klíčový enzym celého metabolického pochodu vedoucího к tvorbě pigmentu eumelaninu a feomelaninu a všechny metab.ollty dopachinonu, základní látky vznikající na cestě přeměny aminokyseliny tyrosinu na OOPA
a dopachinon, od kterého se odvíjejí obě metabolické cesty veooucí jak к tvorbě eumelaninů, tak i feomelaninů. Skupinu těchto metabolitů můžeme dále dělit na eumelaninové melanogeny, mezi něž patří jednak lzomerní 5-hydroxy-6-methoxy- a 6-hydroxy-5-methoxyindoly a
jednek lzomerní 5-hydroxy-r6-methoxy- a 6-hydroxy-5-methoxy-2-indolkarboxylové kyseliny a
řeomelaninové melanogeny, mezi které patří především 5-S-cysteinyldopa a jeho deriváty.
Mezi nespecifické markery melanogeneze petří samotný 3,4-dihydrqxyfenylalanin

(DOPA)

a jeho přímé metabolity - dopamin, kyseline vanilmléčná a kyselina homovanllová. Do této
skupiny můžeme ještě řadit methoxytyrosln a hydroxymethoxyfenyl-pyrohroznovou

kyselinu.

DOPA a jeho metabolity jsou nespecifickými markery melanogeneze proto, že DOPA je také mateřskou látkou i pro jiné skupiny biologicky důležitých látek, Jako jsou katecholaminy,
a exkrece jeho metabolitů je také odrazem aktivity sympatoadrenální soustavy a nejenom

-
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melanogeneze.
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•

Pro monitorování maligního melanomu mají význam takové markery, které jsou pro melanom specifické a frekvence jejich průkazu koresponduje s klinickým stavem nemocných.
Tyto podmínky splňuje sledování dopaoxidasové aktivity tyrosinasy v seru a sledování exkrece eumelaninových a feomelaninových melanogenů v moči nemocných maligním melanomem.
Tyrosinase, klíčový enzym melanogeneze, je glykoprotein obsahující meä a má dvě aktivity, resp. funkce. První aktivita tyrosinasy (tyrosinasová) je zodpovědná za přeměnu
L-tyrosInu na L-3, 4-dihydroxyfenylalanin (DOPA) a druhá aktivita (dopaoxidasová) je zodpovědná za dehydrogenaci (oxidaci) DOPA na dopachinan. U nemocných maligním melanomem se
nám osvědčilo sledování dopaoxidasové aktivity tyrosinasy v seru pomocí fotometrické assaye (10). Nalézali jsme dobrou korelaci mezi klinickými stadii onemocnění a dopaoxidasovou aktivitou, stejně tak jako i mezi histologickým obrazem primárního nádoru (6).
Při sledování exkrece eumelaninových a feomelaninových melanogenů v moči nemocných
maligním melanomem bylo nalezeno, že exkrece se zvyšuje s progresí onemocnění a její sledování má tedy značný význam prognostický (3,4,5,6,7,9). Podle našich zkušeností při sledování části eumelaninových melancgenů (izomerních indolů) je její kontinuální zvyšování vždy nepříznivým znamením pro nemocného, aniž by záleželo na

její absolutní výši. Zvy

Sující se exkrece melanogenů mnohdy předchází klinické projevy progrese onemocnění. Často jsme také pozorovali pokles exkrece eumelaninových melanogenů (izomerních indolů) po
chemo- a imunoterapil

(6,7).

Sledování nespecifických merkerů melanogeneze, metabolitů DOPA, má význem především
u apigmentovaných (amelanotických) forem maligního melanomu. U apigmentovaných

(amelano-

tlckých) forem maligního melanomu převySuje exkrece metabolitů DOPA nad exkrecí eumelaninových melanogenů a tím nepřímo indikuje sníženou tvorbu dopachinonu a tím i sníženou
aktivitu tyrosinasy

(8).

Jedním z nejvíce užitečných nespecifických markerů nádorového růstu u maligního melanomu je sledování koncentrace kyseliny sialové v seru (6). Kyselina slalová je součástí membránových glykoproteinů a její zvyšující se koncentrace svědčí o přírůstku nádorové hmoty. Průkaz její zvyšující se koncentrace v seru nemocných maligním melanomem je
důležitým prognostickým faktorem, který dobře monitoruje^óbě

pigmentované 1 aplgmento-

vané metabolické formy maligního melanomu (6).
Závěrem můžeme shrnout, že v současné době může průběžné sledování eumelaninových
a feomalaninových melanogenů, aktivity tyrosinasy, metabolitů DOPA a kyseliny sialové
poskytnout základní informace o metabolické aktivitě maligní pigmentované buňky a tak
přispět к prognostickým závěrům u nemocných maligním melanomem.
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VLIV LÉČBY
NA PĚTILETÍ: A

DESETILETť PŘEŽITÍ

Ц. PACIENTO S MALIGNÍM NELANOMEM

Siffnerová, Bustová, Zikmund,
Rádioterapeutické oddělení KNsP, České Budějovice
Maligní melanom patří к zhoubným nádorům s vysoce maligním a nevypočitatelným chováním, které vyplývá z jeho biologických vlastností, je bezpochyby, 2e dnešní léčba maligního melanoi.nu staví do popředí chirurgické postupy. Ale vzhledem k tomu, že u více
ne? 50 X pouze chirurgicky ošetřených pacientů dochází к relapsu, je pochopitelná snaha
o navázání další onkologické léčby'.
Formou retrospektivní studie byly zpracovány údaje od 326 paciěntů, kteří prošli
krajskou melanomovou komisí v Českých Budějovicích a byli léčeni v letech 196B - 1982.
Soubor tvoří 143 mužů a 173 žen. Věkové rozložení sledovených pacientů je znázorněno
na grafu fi. li
Maximum výskytu maligního melanomu se obvďxore
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Nejvíce primárních
afekcí je v oblasti zad 27,2 X - a jde i o nej-

častější lokalizaci и mužů. Na druhém místě jsou melanoblastomy na bérci - 15,5 X s výraznou převahou žen. Zanedbatelný není eni výskyt na horních končetinách - 12,3'X a na
tváři 6,6 X.
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Stojí za zmínku, že u žen

i

jsou daleko více. postiženy dollokalizace

млиеыт

ní končetiny, a to v 69 přípa-

мкшюми

dech proti 16 melanoblastomům
u mužů ve stejné lokalizaci. Roli zde jisti má sluneční expozice
Vyšší postižení melanoblastomů
na končetinách u žen zřejmě také souvisí s jejich lepší prognozou.
Všechny maligní melanomy
byly histologický ověřeny. Bližší histologická diferenciace nebyla v dřívějších létech prováděna a proto ji zde neuvádíme.
Do souboru nebyli zařazeni pacienti s melanosis circumscripце%(г)

ta preblastomatosa Dubreuilh.
ifго trfJcp еКа,

Ve snaze zlepšit prognosu
nemocných s maligním melanomem

jsme jako následující léčbu.po chirurgickém výkonu zvolili aktinoterapii. Jakmile se jizva dokonale zhojila,

byla ozářena i s širokým lemem nejčastěji, elektronovým

zář-ením be-

tatronu 6-8 MeV. Aplikovali jsme denně dávku 2,5 - 3 Cy dle velikosti pole a téměř vždy
do 60 Gy.
U primárního nádoru, kde byl jasný směr odtoku lymfy, např. na končetinách, jsme
ozařovali i příslušné spádové uzliny, i když nebyly manifestně postiženy. Aktinoterapie
uzlin byla prováděna kobaltovým či cesiovým ozařovačem s denní dávkou 2,5 Gy do celkové
dávky 50 Gy. V době diagnózy byl jeden pacient se vzdálenými metastázami a byl pouze o-,
pérován.
Protože u všech.pacientů nebylo možné následné ozáření provést, bu3 pro nevhodný
kožní terén či. odmítnutí další léčby, byl soubor takto rozdělen do dvou skupin. Prvá skupina

216 pacientů byle po chirurgické léčbě ozařována, druhá skupina 100 pacientů po
operaci nebyla ozařo-
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vána vůbec nebo až dodatečně.
A teä jaké máme
/ /

/

/

p*rf£re
/•vrev/ww
M£HOCW<H
s
y ZÁVISLOSTI
Ы4 ZPŮSOBU
РтИАЯЫ/

qe,tMAU6Ni
melahom
lecaY
f 1963 - t98&)

výsledky ?
V tabulce lze srovnat
pětileté přežití u sku-

V
POCET
РАС!£ЫГ5

ĹECBA

f r
S tirr
ешшяы

до

-too
догдмлг

+0T4Ar-

ОРМШЖ-*
м'агиы

ar<4&r-

лчвжлг

ОжгАге

* а/*УжА меиы
v ягчйг-

ггемовжг

piny 100 pacientů jen
ÄWffizí

a?

sier

retetrtr •чыои oe
sá
ИяЪ

a

operovaných a u skupiny 216 pacientů operovaných s následným ozářením. Jedná se o

S9

37
69%

32
66%

-fir

9

soubor nemocných z let

67

9£
¥S%

J?6
étM

35-

*

ny pacientů ošetřených

so

4>9

M
90%
W

H

да

ffň
S3%

1968 - 1982. Ze skupi•ff 4Í
3
?%

jen operativně přežilo
5 let 42 56 nemocných,
z toho bez recidívy 71

9Л
Tro

f6
*6%
rCs,

X. Oo pěti let zemřelo

- 237 -

zbylých 58 %, z toho na jinou d.g 14 X.
Lepších výsledků bylo dosaženo u nemocných ošetřených kombinovaně. 5 let přežilo
55 X pacientů, z tcH1»* bylo i více nemocných bez recidívy - 86 X. Do pěti let zemřelo 45
X, z toho na jinou dg 16 X. Z našeho souboru bylo možné zpracovat i desetileté přežití,
a to z let 1968 - 1977.
Hodnocena je 64 ne-
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V desetiletém přežití jsou výsledky pacientů ošetřených kombinovaně

3
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ve srovnání se samotnou
operativní léčbou ještě
o něco lepší. 10 let pře-

/fro trtscf*

žívá 41 X nemocných a bez
recidivy je celých 92 X.

Do 10 let zemřelo 59 X nemocných, z toho na jinou dg 14 X.
Zajímavá je i sledování dalšího vývoje onemocnění po skončení primární léčby.
Zaměřili j sme se na vznik lokální recidivy, kde je možné pozorovat nejvetší rozdíl mezi
skupinou pacientů jerv operovaných a pacientů léčených kombinovaně.
Recidivy maligního melanomu v oblasti regionálních uzlin a vzdálené metastázy jsou
v obou skupinách přibližně stejné.
Následující graf ukazuje vznik recidivy v oblasti jizvy a okolí v závislosti na čase a
způsobu primární léčby.
Na svislé ose je
Graf č. 2
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udáván počet pacientů.
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10 pacientů se реиге 4ч Jednelo o recidívu v ozářené oblasti a fix jsme pozorovali vznik
satelitních metastáz bezprostředně za hranicí ozařovjcího pole. ľ grafu Jednoznačně vyplývá, jednak častější výskyt lokálních recidív u pacientů jen operovaných,

a dále sku-

tečnost, že maximum těchto recldiv v zniká v obou skupinách do 24 měsíců od primární léčby. V dalších měsících je počet již nižäí, hlavně VB skupině léčené kombinovaně - pouze
2 pacienti.
Co říci závěrem ?
I přes různorodý a spíSe odmítavý postoj k aktinoterapii maligních melanomů řada
experimentálních prací, Jak in vltro, tak In vivo ukazuje, že možnosti radioteraple nejsou zcela vyčerpány. Tento názor potvrzuje i předložený rozbor naSich nemocných, který
JednoznaCně vyznívá lépe pro skupinu léčenou chirurgicky s následným ozářením.
Věříme, že nyní, když používáme hypofrakcionace s vySSÍ jednotlivou dávkou, podaří se
nám výsledky u maligního melanomů Ještě zlepšit.

OKULTN? PRIMÁRNÍ MELANÚM
v MATERIALI MELANÚMOVEJ SKUPINY
VYCHllpnSinVENSKřHO KRAJA
F.HáJJ. S.Končeková, P.Bilčík, A.Clchý, E.Potocká,
llnrmnt(ivnni.irn>Ui|)tcká'klinika FNnP, Košice,
Ústnv patologickej nnntomle FN, Košice,
Klinika rádioterapie a onkológie FN, Košice
Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie FN, Košice
Uplynulých tekmer 12 rokov veľmi úzkej spolupráce v rámci melanómovej skupiny, ktorú tvorili dermatológ, plastický chirurg, patológ a onkológ, potvrdilo význam

tímového

prístupu k jednému z najzávažnejších nádorových ochorení vôbec. Poskytlo priestor pre
jednotný, uvážlivý postup v diagnostike, terapii, dispenzerizácii a nie nakoniec aj v
prevencii. Súčasne umožnilo v mnohých prípadoch konfrontovať niektoré rozporné údaje z
lletratúry

s vlastnými

poznatkami.

V kraji s približne 1,5 mil. obyvateľov bolo za uvedené obdobie diagnostikovaných
s histologickou verifikáciou 307 prípadov melanómu. U 13 pacientov išlo o dg. metastázy
melanómu, pričom napriek dôkladnému anamnestickému, klinickému a laboratórnemu vyšetreniu sn nrpodarilo objaviť primárny tumor (pozri tabuľku).
TSto o 3 ženy a 10 mužov vo veku 22-72'rokov (priemerný vek 49 rokov). Najčastejšie, u 6 pacientov, bola zistená metastáza v lymfatických uzlinách. Kutánne, resp. subkutánne metastázy boli zistené u 5 pacientov, a to v 4 prípadoch solitárne, raz početné
ložiská. U 2 pacientov bola metastáza melanómu zistená v mozgu.
U 4 chorých bol v cielenej anamnéze údaj o výskyte pigmentovej škvrny na koži, ktorá
pred 2-12 mesiacmi vymizla, v troch prípadoch bez. vonkajšieho zásahu, v jednom prípade
po poranení. Na základe týchto údajov možno pripustiť, že išlo o spontánnu, resp. posttraumatlckú regresiu primárneho tumoru. V 9 prípadoch sa suspekiné zmeny na koži alebo
anamnestické údaja o primárnom nádore nezistili. Ani rádionuklídové metódy neprispeli
k odhaleniu primárneho

ložiska.

Terapeutický postup aa nelíšil od postupu u pacientov s metastázami pri zistenom
primárnom melanómev

-
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Halinnv melanóm s nezisteným primárnym tumorom (údaje o 13 pacientoch)
Por.

1.

Pohlavie

Vek

Lokalizácia
metastáz

Suspektné
zmeny

muž

53

inguln.l.u.

žena

22

subcut.solit.cr.l.dx.

3.

muž

57

axil.l.u.

4.

muž

72

subcut.solit.femor.l.dx.

5.

žena

44

inguln.l.u.

6.

muž

61

axil.l.u.

-

7.

muž

mts.cerebri

-

•2.

•

AnBmn.údaJe
k prim.tumoru

-

-

-

pigm.škvrna

spont.regreaia
-

r

•

-

-

8.

muž

41
48

9.

nuž

31

cuT.BOIIT.Femor.l.dx.

pigm.škvrna
pigm.škvrna

axil.l.u.

-

10.

žena

70

počet.cut.cr.l.dx.

11.

muž

65

cut.sollt.front.l.dx.

12.

muž

31

mts. cerebri

13.

muž

41

rBtroauric.l.u.

-

apont.regreeia
'

epont.regreaia
-

-

pigm.škvrna

regreaia po traume

Legenda: l.u. = lymfatické uzliny
subcut. = subkutánne metastázy
cut. = kutánne metastázy

Z 13 uvedených pacientov 9 editovalo v priebehu 2-24 mesiacov. Zo 4 eSte žijúcich
v 2 prípadoch diseminácla progreduje 2, resp. 6 mesiacov po diegnostikovaní ochorenia..
Dvaja pacienti, 22-ročná a 44-ročná žena, prežívajú bez známok ochorenia 5, resp. 9 rokov .
Uvedených 13 prípadov nezisteného primárneho tumoru v súbore 383 рас. в melanómom
tvorí 3 S. V svetovej literatúre sa udáva 1,9 - 16 % zastúpenia nezisteného primárneho
ložiska (5). Častejšie ide o mužov (6), čo je v súlade s naším pozorovaním, podobne ako
ú d a j o častejšom výskyte metastáz v lymfatických uzlinách.
Ako možnosti genézy metastáz melanomu pri

nezistenom primárnom tumore sa v litere-

túre (8) najčastejšie uvádzajú:
- spontánny ústup primárneho tumoru
- primárny tumor sa nachádza na viscerálnych

orgánoch

- melanóm sa tvorí "de novo" v lymfatických uzlinách a cievach
- primárny tumor bol zničený traumou alebo neadekvátnym

ošetrením

- primárny tumor nebol zistený vzhladom k lokalizácii a velkosti
- primárny tumor je neodlíšltelný od benígnych lézií
Za kritériá pre nezistený'primárny

tumor sa považujú (3):

1. Žiadny anamnestický údaj o operačnom alebo traumatickom odstránení pigmentovaných
alebo nepigmentovaných kožných zmien.
2. Žiadne operačné jazvy v príslušnej lymfatickej oblasti.
3. žiadne údaje v zmysle enukleácle alebo exenterácie orbity.
Aj pri dodržiavaní týchto kritérií však možno připustit mylnú klinickú diagnózu primárneho tumoru a neadekvátnu

liečbu.

I ked melanóm predstavuje Iba asi 1 X malígnych tumorov, medzi spontánne regredovanými prípadmi tvorí 11 X (4). Vyššie percento - 18 X, resp. 16 X sa. udáva iba pri hyper-,
nefróme'a neuroblastoma (2). V prípadoch spontánnej regresie melanómu ide vHčšlnou o
typ SSM (B).
Problémy aú v otázkach kritérií priznania spontánnej regresie vzhľadom na to, ta
pri melanoma nie Ja.možná aplnif podmienku pr.obatórnaj excízle a následnej histologickej
diagnostiky. Sú možnosti spolahnutla sa na klinickú diagnózu primárneho tumoru alebo aZ

,
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ne nález metastáz bez zistenia primárneho' tumoru.
Prognóza pacientov a nezisteným primárnym tumorom ae nelíši od prípadov so známym
primárnym tumorom. OjBdinelým JB pozorovanie lepšej prognózy pacientov prvej skupiny
(1). Prevláda názor, íe spontánna regresla primárneho tumoru má skOr prognosticky nepriaznivý význam (3,5,6),. s hrozbou fodroyentnej dlsemlnácie. Ide tu pravdepodobne o
selekciu vysqkomalígnych nádorových bunečných klonov, ktorá sa vymkli kontrole s neskfir
zodpovedajú za prudký rozeev (в).
Z výsledkov dlhodobých sledovaní vyplýva, že vBčSina týchto pacientov nakoniec axltuje ne generalizáciu Melanómu (4,5,6,7) a teda zistenie spontánnej regresie nemOže
alilžit ako indikátor benígneho priebehu alebo dĺžky prežívanie. Potvrdzujú to aj naša
pozorovania.
Literatúre
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SPONTÁNNE REGRESIE
PRI HALtGNYCH MElANflMOCH
V.Chrenko, Z.Pačovský, Z.Mechl,
Výzkumný ústav klinická a experimentálni onkologle, Brno
Vo Výskumnom ústave klinickej a experimentálnej onkológie v Brne je od roku 1968
sústredená liečba a sledovanie pacientov s diagnózou mallgneho melanómu v rámci Juhomoravského kraja. V tejto pomerne velkej zostave sa vyskytovali prípady, že toto ochorenie sa diagnostikovalo až ne základe Metastáz. Podľa početných literárnych údajov bolo
tekých prípadov od 4 X do 12 X (Belch, Baab, Chang, Galliano). Z tohoto počtu sa aOklsdným vySetrení* podarí nájst primárny nádor dodatočne asi v 10 až 20 X a asi pri tretine pozorným vyáetrením alebo anamnézou zletíme, že v minulosti mail

a im bol vykonaný

neradikálny chirurgický zákrok - odstránenia pigmentovaného znamienka - bez histologickej verifikácie. U ostatných pacientov, tj. pri vKCIine,sa vlak primárny nádor nepodarilo n á j s ť . Asi pri 2/3 aa ochorenie p r e j a v u j e a2 metastázami v uzlinách

(najčaetejlí

výskyt v axlle)a l e n v t r e t i n a tr p r e z e n t u j e v z d i a l e n ý m i metastázami kožnými, podkožnými, pracnými, v mozgu et3. Pr« t i e t o p r í p a d y mflžw b y t t i e t o dve Jednoduché vysvetlenia:
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1. Malígny melanóm vzniká primárne v lymfatických uzlinách alebo v parenchymatóznych

orgánoch.
2. Nastáva spontánna regresie primárneho nádoru na imunologickom podklade, čo sa

prejaví deštrukciou

(úplnom alebo čiastočnou) primárneho nádoru po založení

metastáz.

Toto druhé vysvetlenie oa zdá byť prijatelnejSie. Definíciu spontánnej regresie
ako čiastočné alebo úplné vymiznutie nádoru bez liečebného zásahu predložil ako prvý
Stewart. Podia mnohých autorov
neho nádoru

(Smltn, Stehlin a ď a l š í ) pri spontánnej regresii primár-

s už prítomnými metastázami vo väčäine prípadov

nebýva priaznivejšia

prog-

nóza, čo si možno vysvetliť tým, že malígny melanóm vo svojom bunečnom zložení býva
často

multiklonálny.
Vysoká heterogenita melígneho melanómu bola v štúdiách nášho pracoviska

dokumento-

vaná ako pri sledovaní obsahu DNA, tak i pri výskyte HLA.D antigénov. Charakterizuje
rOznu morfologickú i funkčnú diferenciáciu bunečných subpopulácií. Prognostický

to

význam

týchto znakov je rOzny. Aneuploidné melanómy sa v našom klinickom hodnotení chovajú rovnako ako diploidné. Naopak, prognosticky nepriaznivo sa ukazuje prítomnosť HLA.D antigénov

v nádorových buňkách, a tc vzhľadom na zapojenie týchto antigénov do mechanizmu

prezentácie a rozpoznávania

antigénov

imunitným systémom. Ukazuje sa tu mnoho

s možnosťou imunoregulácie a spontánnej regresie nádoru

(2aloudík 1985, 1987,

súvislostí
1988).

Výsledky
Od roku 1980 do roku 1983 vrátane bolo v našom ústave liečených 368 pacientov s
diagnózou malígny melanóm. Z tohto počtu bolo 19 prípadov, tj. 5,16 X, pri ktorých

sme

klinicky pozorovali spontánnu regresiu, ktorá bola aj histologický potvrdená okrem dvoch
prípadov, v ktorých primárny malígny melanóm nenašiel a choroba sa prejavila až výskytom
metastáz. V 14 prípadoch šlo o čiastočnú a v 3 prípadoch o úplnú' regresiu, keď sa našlo
len miesto depigmentácie po regredovanom primárnom

nádore.

Tento náš súbor pacientov nám umožňuje hodnotiť 5-ročné prežitie. Zo skupiny

19 pa-

cientov, u ktorých sme pozorovali spontánnu regresiu, zomreli len dvaja, šlo o pacientov,
u ktorých sa choroba prrjjavlla metastázami a primárny nádor nebol nájdený. Treba však

po-

dotknúť, že v týchto dvoch prípadoch nemuselo ísť o regresiu primárneho nádoru. Ten mohol byť lokalizovaný

napríklad na sliznici zažívacieho traktu alebo v iných

lokalitách,

ale sa to nepodarilo.
Z histologického hľadiska
a vratenobunečný

šlo 17-krát o epiteliálny

typ nádoru, 2-krát o

zmiešaný,

typ sa v n a š e j zostave nevyskytol. Väčšinou išlo o superficlálny

malíg-

ny melanóm alebo lentigo maligna melanóm, tada o superficiálne typy, čo potvrdzujú i
hodnoty Breslowa 0,3 až 1,3 a hodnoty Čiarka I až II • len v 2 prípadoch III. Vo všetkých prípadoch bola mitotická aktivita I a tiež mohutný lynfocytárny infiltrát, vďaka
čomu bolo možné tieto ukazovatele
,

popísať.

Na základe týchto výsledkov možno konstatovat, že prípady, ktoré sa.prejavia

až

metastázami, majú prognózu zlú, ale prípady so známkami spontánnej regresie, či už čiastočnej alebo úplnej, bez známok diseminácie v č a s a operácie, majú prognózu dobrú.

Potvr-

dzujú to i všetky uvedené ukazovatele.
Záver
NAkoniec 'mOžeae uzavrieť, že význam spontánnej regresie nemožno podceňovať, a to
hlavne z týchto dttvodov:
1. Existencia spontánnej regresie podporuje koncepciu biologickej kontroly hostitela nad nádoroa a.potrebu ďalšieho výskumu ako protinádorovej obrany hostiteľa, tak 1 faktorov ovplyvňujúcich rast nádorových

buniek.

2. Hlbšie štúdium spontánnej regresie mOže viest k lepšiemu porozumeniu
regramie a tiež k uplatneniu týchto znaloetí v klinickej onkológii.

meahanizmu
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Z PRACOVNEJ SCHSDZE
SEKCIE RÁDIOLOGICKEJ FYZIKY COS*
(17. novembra 1988 v Bratislave)

Vztah mezi kvalitou radlotaraple
a postgraduálním vyškolením
lékařů-radloterapeutů"
Z.Chvojka,
Radiologické klinika, Hradec Králové
Téměř všechny přednášky sekce radiologických fyziků České onkologické společnosti
jsou zaměřeny na fyziku, dozimetrii, ozařovací techniku a nové vybavení redioterapeutických oddělení. Je to specifická problematika povolání rádioterapeutického fyzika, at jde
o přírodovědce, nebo inženýra. Není to viek problematika jen právě jmenovaných, měla by
to být i problematika lékařů-radloterapeutů.
Když byla kdysi sekce radiologických fyziků ustavena, domníval se výbor Onkologické společnosti, že зексв

bude sloužit dvěma ůčelúm: nejpřednějším Účelem mělo být orga-

nizování rádioterapeutických fyziků, kteří tehdy byli v naší medicíně bez vlastního fóra. Druhou funkcí sekce mělo být

také spojení mezi rádioterapeutickými fyziky, a lékaři

oboru rádioterapie. Hned'od samého začátku však došld k tomu, že druhou funkci se sekci
plnit nepodařilo, a jak se postupem času ukázalo, bylo to vinou lékařů.
Jsme jedním z těch, kteří pamatují stav radloterapie začátkem padesátých let. Tehdy
se radioterapeutl spoléhali bud na to nepatrné množství dozimetrietů, kteří tehdy byli
v radloterapli zaměstnáni, nebo si dozimetrii dělali sami. Bylo však samozřejmostí, že
znali velmi dobře,, nebo i dokonale, techniku a metodiku léčby zářením. To zase předpokládalo, že budou znát dokonale, nebo alespoň dobře, radiologickou fyziku. Koneckonců dělají tyto znalosti radioterapeuta radioterapeutem.

"

Postupně se však začaly hromadit bezbřehé poznatky klinická onkologie a mladí radioterapeutl, aby stačili tempu růstu nových poznatků, hledali pomocníky pro dozimetrii 1
plánování léčby zářením. Nejprve velká, později 1 menší rádioterapeutická pracoviště si
vydobyla svého radiologického fyzika. Zatímco radiologický fyzik se od začátku avé práce v medicíně snažil do sebe vstřebat okrajové poznatky medicíny, mladší radioterapeutl
si od šedesátých let zjednodušovali život i.práci tím, že okrajové poznatky radiologické fyziky do značná-míry

obětovali znalostem klinické onkologie.Dnes Je mezí mladými ra-

dio terapeuty situace taková, že nejsou schopni pochopit, proC se obor redioteraple a obor
klinické onkologie od sebe oddělily.
Klinická onkologie má však mezi svými velmi praonýml povinnostmi onkologickou epidemiologii ve formě registru nádorových onemocnění, což je tak rozsáhlá práce sama o sobě,
že ji dávat na hřbet radioterapeutům Je pŕílil nadmerná zátiž. Dále by iflela klinická ohkologle zbavit radloteraputy dlspenzarizace těch onkologlokýoh nemocných, které radloterapeut téměř nedostane к léčbě (např. karcinomy žaludku, primární karcinomy pankreasu a
Jater), a tím 1 jejich láfiby cytostatiky, kterou by měli radioterapeutl provádět jen ve
•pojeni s předchozí nebo následnou radloterapli,

+

Správa o p r a c o v n e j echfldzi S e k c i a r á d i o l o g i c k é j / f y z i k y COS publikujeme v tomto M e l e
A k t u a l í t z k l i n i c k e j o n k o l ó g i e v r u b r i k e Správy,

str.

- 243 Začátkem padesátých let vypadni obor radioteraple tak, Jak by vypadat měl: šlo o klinický obor, který se zabýval léčebným využitím ionizujícího záření. Týmově se posoudily
všechny možnosti léčby

(šlo-li a nádor) a nedala-li se přednost chirurgii, zbývala radio-

teraple. Cytostatika se tehoy používalo Jen tam, kde nádor byl citlivý na radloterapli,
e tedy i na radiomimetiká. Tehdy Oyi náš obor opravdu radloterapli, i když požíval

jako

přístrojové vybavení Jen hloubkovou konvenční rentgenterapii a brachyradiumterapi1. 2e
Jsme v této situaci musel) v určitém nemalém rozsahu zvládnout též radiologickou

fyziku,

bylo samozřejmou povinností radioterapeutO. Příliv radiologických fyziků mezi radioterapeuty mnohonásobně zpřesnil dávkování, metodiku ozařování atd. Současně se však začalo
na radiologické fyziky epoléhat v dozimetrii i metodice natolik, že se v tomto přesně
ohraničeném oboru něco pokazilo a obor se začal ze strany lékařů považovat za klinickou
onkologii, aniž by se kdo ptal, kdo vlastně bude nositelem znalostí

radioterapie.

Když dnes vedeme naše pokračovatele, aby v rozumné míře ovládali radloterapli i po
stránce fyzikální, technické i metodické (být ve smyslu rozsahu Zámečníkovy

Radioterapie

jako učebnice pro zdravotnické školy), snaží se mnozí lékaři buď přejít na pozice klinického onkologa bez valných znalostí radioterapie, anebo tam, kde se radloter«pie na lékařské

fakultě přednáší šířaji, nevstupují absolventi do oboru radioterapie preventiv-

ně vůbec,
Oiskutoval jsme tyto problémy s jedním z docentů radioterapie z NOR a ukázalo se, že
ani u nejmladší generace radioterapeutů v NDR nepřipouští nikdo z vedoucích lékařů a vedoucích radloterapeutů to, aby nový radioterapeut do sebe nasával jen internlstické znalosti klinické onkologie a přenechával techniku léčby a dozi metrii fyzikům, aniž by s
nimi spolupracoval.
U nás Je zvykem, že plánování a objednávání přístrojů provádějí lékaři - přednostové radloterapli, Je jich' zástupci' a ordináři. Až současná generace opustí svá pracoviště,
nebudou za těchto okolností jejich nástupci znát dokonale ozařovací techniku a pak začne
trpět i práce redloterapeutů, nepodaří-li se jim navázat hned teď náležitý kontekt s lékařl-radioterapeuty.
Spolupráce současné mladé generace na společném poli radioterapeutů a radiofyziků
není již zdaleka to, co byla; tato generace své znalosti fyziky a ozařovací techniky mění za znalosti různých merkrů, což je též potřebné, ale až po znalostech

radioterapin.

Pro radiologické fyziky z toho vyplývá Jen Jediný přednostní úkol, opakovat neustále to,
co nocítí za povinnost lékaři (ve spolupráci nebo za podpory přednosty odděleni). Jen tak
ве budou mladí lékaři a fyzici učit spolupracovat na objednávání nových přístrojů a na
rozovoji metodiky léčby zářením a na jejím dávkování a Jen tak přestane

lékařů-rediote-

repeutů ubývá t (nezapomeňme, že stav je v celé CSSR již povážlivý).
Problematika, kterou již dlouho měl někdo z nás přednést (ale nikdo se k tomu neměl),
je za součBsného stavu mateni si pojmů radioterapie

versus klinická onkologie problema-

tikou pro vážné zamyšlení, prl které Je ještě mnoho Jiných důvodů, než které jsou v tomto
článku uvedeny.

ftÍQÍCl A ZÁZNAMNÍ SYSTĚMY (ftZS)
V.Kryštof, J.Pecina
V počátečních obdobích rozhodováni o automatizaci prací při ozařováni nemocných exle
toval názor o uložení pacienta na ozařovací stůl a Jeho umístění do požadované pozice vůči svazku záření bez zásahu obsluhy a po ozáření opět uvolnění pacienta z ozařovny bez
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přímého zákroku zdravotnického personálu. Tekový postup byl zcela odlldštěný a není možný z etických důvodů, -7e proto nesmírně důležité správně zvolit míru automatizace. Hlediskem musí být snaha po zlepšení manipulace s přístrojem

(s ozařovačem), po zpřesnění

ozařovacího procesu, zmenšení možných chyb, usnadnění práce zdravotnického personálu, ale
tak, aby tento personál nebyl vyloučen z léCebného procesu, ale

mohl se hlouběji věno-

vat přímému styku s pacientem. 7 z n a m e n á přístrojům ponechat ty úkony, které mohou vykonat přesněji a rychleji než člověk, a dále ргбсе rutinního charakteru, čímž se odlehčí
obsluze od únavné zátěže opakujících se prací.
fiZS konají práce dvojího charakteru: kontrolují práci laboranta v přípravě jednotlivého ozáření (uložení pacienta, nastavení parametrů ozařovače) a dále kontrolují chod ozařovače (nastavení technických a geometrických parametrů a jejich udržení během ozařování)
a protokolují ozáření.
ftZS se tak uplatňuje ve třech fázích ozařcvacího procesu:
- ve fázi přípravné, kdy jsou kladeny nejvištSÍ požadavky na práci laboranta,
- ve fázi ozařovací, kdy plný dozor nad chodem ozařovače oese počítač,
- ve fázi závěrečné, kdy převzetím administrativních kroků počítačem se laborant může plně věnovat nemocnému.
Samozřejmě vzrůstá enormně důležitost správné přípravy a vložení potřebných údajů
ke konkrétnímu pacientovi do fiZS před zahájením radio terapie. A z toho vyplývají požadavky na počet a na kvalifikaci в zapracovaoost veíkerých pracovníků, kteří jitou do procesu
léčby zářením začleněni.
Příkladem ftZS je systém Mevamatic, určený pro lineární urychlovače typu Hevetron.
Záznamní a verifikační systém Mevamatic-3 fy. Siemens se zkoušel jako nejnovější programová verze od roku 1983, a to ve spojení s lineárním urychlovačem Mevatron (tehdejší typ
77); klinické zkušenosti z mnoha pracovišť disponujících tímto systémem vedou к dalšímu
vývoji zejména programového vybavení, které se stává univerzálnějším. Tzn., že různá uživatelská pracoviště si mohou přizpůsobit programové vybavení svým podmínkám.
Komponenty systému Mevamatic-3: vlastní počítač POP 11-23-PLUS se dvěma unašeči kazetových disků po 10 MB záznamní kapacity, dva terminály (hlavní a vedlejší), z nichž
hlavní pracuje v bezprostřední blízkosti ovládací konzoly urychlovače a vedlejší рек může být instalován v místnosti plánováni ozařování, v lékařské místnosti, ve zvláštní pracovně atd., aby se provoz obou terminálů vzájemně nerušil. Jinak systém může pracovat
až s 5 terminály, se dvěma i více urychlovači v síti apod. К sestavě déle patří tiskárna
u hlavního terminálu ke zpracování záznamních karet pacientů.
Mevamatic plní tyto úlohy:
- zpracovává a obhospodařuje terapeutické údaje až u několika stovek pacientů

'

- kontroluje počet a pořadí jednotlivých ozářeni
- ověřuje nastavení ozařovače, tj. technických parametrů
- eviduje parametry ozáření včetně skutečně aplikované dávky pro každého pacienta
podle data a ozářených polí
- plní řadu dalších speciálních a pomocných funkcí
Dialog uživatele s počítačem probíhá na monitorech terminálů nikoliv po Jednotlivých
řádcích, ale po celých stránkách, tzv. "maskách", aby uživatel neztrácel možnost kontrolovat celé množství zadávaných údajů a informací ve vzájemné souvislosti.

Pokud by pra-

coval po řádcích, ztrácel by uživatel nutný přehled, údaje by zapomínal a dopouštěl by
se chyb. Výběr potřebných stránek čili masek se děje formou nabídky, tzv. "Menu", a volby kódovým znakem.
Hlavní nabídka systému Mavs.mtic představuje základní kapitoly - skupiny funkcí systému :
- zpracování údajů o pacientech
- ozařování včetně tisku ozařovací karty, tj. protokolu pacient®
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- yýpiey (tisk) seznamů, přehledů aj.
- Informace pro uživatele systému
- zásahy do systému programovatelná uživatelem, tJ.trvalé ukládání potřebných dat,
informací, údajů, zkratek, kódů
- tréningový a simulační režim pro výuku a zapracování nových obsluh systému i vlastního ozařovače
- denní uzávěrku, tj. ukončovací operace po směné.
Systém je vybaven rozsáhlými pomocnými texty (help-text), které usnadňují práci obsluze zejména v počátečních obdobích po zapracování, dokud se převážnou část programového
sledu nenaučí obsluha zpaměti.
ňídící počítač PDP-11 pracuje pod multi-uživatelským operačním systémem RSX-11M. Chyby uživatele, zjištěné počítačem, jsou oznámeny uživately chybovým hlášením prostřednictvím, monitoru . Opravy a změny zadávaných údajů jsou možné v příslušných stránkách (maskách)
dialogu. Všechny obsluhující osoby jsou zapsány do systému Mevamatic Jako uživatelé svými
kodovýml slovy (password), včetně "stupně oprávnění". Každá funkce systému vyžaduje určité oprávnění. Pokud takovým stupněm iživatel nedisponuje, nemůže s konkrétní funkcí pracovat. Tím se zabezpečují data a úkony Mevamaticu před neoprávněným zásahem a zneužitím.
К ilustraci práca s Mevamaticem ještě dodejme, že např. zápis nového pacienta znamená vyplnit 4 stránky - masky - údajů:
- administrativní data pacienta
- všeobecná data plánované radioterapie
- společné údaje ozařovací serie
- data Jednotlivých ozařovacích polí.
Přitom mějme na paměti, Že jde o řídící a záznamový systém (ftZS),' tj. faktické údaja ozařovacího plánu (informace, rozhodnutí, parametry, číselné

údaje, dávkové údaje a

apod.) musí být zpracovány nezávisle předem (bud manuálně, nebo využitím plánovací počítačové konzoly, např. Evados) a teprve pak Je možná jejich vložení - zapsání - do Mevamaticu. Z druhé strany má als obsluha v další etapě vlastního ozařc /ání výhodu:
- aktuálního výpisu potřebných údajů ke konkrétnímu pacientovi (který je evidován
a vyvoláván trvale přiděleným číslem) na monitoru Jak v ovladovně, tak v ozařovné (paralelní monitor)
-automatické kontroly všech ručně nastavovaných hodnot na přístroji
- automatického vytištění aktuálního řádku dD ozařovací karty pacienta (jako ozařovací protokol, odpadá tedy ruční zápis)
- dozor nad dosažením či překročením celkové dávky.
Při vybavení pracoviště alespoň dvěma terminály

(hlavní a vedlejší) lze hlavního

terminálu průběžně používat к přímé práci s urychlovačem, zatímco vedlejšího terminálu,
např. na pracovišti rtg simulátoru, použijeme během ozařování к zapisování nových pacientů к ozařování v dalších dnech. Při nutných požadovaných změnách na místě v ozařovné má
obsluha u hlavního terminálu možnost ozařovat v tzv. režimu nedodržení předepsaných hodnot (override), což je ale systémem Mevamatic zaprotokolováno. V denním uzavíracím výpisu fyzikálním а lékařském po smána jsou protokolovány souhrnně všechny údaje všech pacientů toho dne ozářených a také veškeré úkony obsluhy v dialogu s Mevamaticem.
Bezpečnost dat uložených v Mevanatiou je zajištěna periodickým vytvářením kopií datového disku.
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. DOZIMETRICKÉ ZAJIŠTĚNI HBI
I.Pridal, J.Zajíc,
Fakultní nemijintcB, Olomouc
Přibližně v polovině sedmdesátých let došlo v rao'ioterapii k renesanci postupů, které využívají ozáření velkých objemů tkáně. Mezi tyto techniky se nepochybně řadí i půltělové ozáření (HBI). Podstatou půltělového ozáření je aplikace vysoké jednorázové, popřípadě frakcionováné dávky na horní (U-HBI) nebo dolní (L-HBI) polovinu těla. Ačkoliv je
HBI technika zavedena na mnoha rádioterapeutických pracovištích, nebyl pro ni doposud
vypracován universální protokol. Je to dáno především rozdílným technickým vybavením pracovišť, která se touto technikou zabývají. Nejvhodnější pro velkoobjemová ozáření jsou
v současné době nepochybně lineární urychlovače, neboť s nimi lze dosáhnout ozáření velkých polí při dostatečném dávkovém příkonu. Poněvadž lineární urychlovače nejsou dosud
na nafiich pracovištích běžné, pokusili jsme se na radioterapeutickém oddělení FNsP v Olomouci realizovat tuto techniku na československém ozařovači Chisobalt 2B, který patří к
základnímu vybavení rádioterapeutických pracovišť v CSSR. Použitím tohoto ozařovače pro
velkoobjemové ozařování se ovšem vyhrotily problémy s dozimetrickým zajištěním
Tyto problémy lze shrnout do následujících

techniky.

okruhů:

1. Vlastnosti přístroje Chisobalt neumožňují současně zajistit dostatečný dávkový
příkon, požadované rozměry ozařovaného pole a optimální ozařovací techniku, tj. zejména
vhodnou geometrii a komfortní uložení pacienta. Výsledná technika proto musí představovat kompromisní řešení uvažující všechna uvedená omezení.
2. Při velftoobjemovém ozařování vznikají obtíže se zajištěním dostatečné homogenity prozáření rájmová oblasti. Zájmová oblast je zpravidla nepravidelného tvaru, obsahuje
řadu nehomogenit a je celá obsažena v ozařovaném poli. Stanovení dávkové distribuce v
takové oblasti je velice komplikované e neumožňují ho běžně ani komerčně dodávané systémy pro plánováni radioterapie. Proto je modelově výpočty dávkové distribuce třeba korigovat podle výsledků měření na pacientech. Zajištění kvalitní dozimetrie při HBI předpokládá tedy individuální přístup к Jednotlivým případům vycházející z měření na pacientech přes modelové výpočty dávkové distribuce až po návrh kompenzace nehomogenního

roz-

ložení dávky.
Na našem oddělení bylo technikou HBI ozářeno doposud 20 pacientů. U většiny z nich
se jednalo o pellativní léčbu diseminovaných nádorových onemocnění s rozsáhl ým postižením skeletu. S ohledem ne vlastnosti přístroje Chisobalt 2B jsme pro HBI zvolili následující techniku. Pacient Je ozařován vleže na podlaze ze dvou protilehlých polij v poloze na nádech a v poloze na břiše. Takový poetup zaručuje nejstabilnější uložení nemocného a tím dodržení ozařovacích.podmínek v průběhu celého ozáření. Uložením pacienta
na podlaze došlo ke zvětšení OK ne 175 cm. Při tomto OK lze po odstranění

sekundárních

clon získat pole o velikosti 60 cm x 60 cm, což u průměrně vysokého člověka umožní ozářit horní polovinu těla od temene hlavy po úroveň obratle 13, popř. spodní polovinu těla od obratle L4 přibližně do 1/3 tibil (viz. obr. č. 1). U všech nemocných bylo ozáření provedeno Jed.iorázově s celkovou ložiskovou dávkou 6 Gy pro U-HBI a 6-8 Gy pro LH8I. Ozeřovecí časy při dávkovém příkonu asi 0,25 Gy/min dosahují irodnot do 20 minut
na jedno pole.
Pro zajištění dozimetrie při HBI Jame nejprve stanovili dávku v maximu hloubkové
dávky ve středu ozařovaného pole. Určovali Jeme ji měřením ve fantomu 80 cm x 40 cm x
20 cm, který nám sloužil к modelování dozimetrických poměrů v tele pacienta, Kontrola
byla provedena výpočtem dle (1) a současně byla prováděna také kontrolní měření termolumlniscenčními dozlmetry. Všechny postupy dávaly srovnatelné výsledky a odchylkou od
měření ve fantomu nepřevyšující 3 X.
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Obr.б. 1
Další z parametrů

•

Obr.č. 2
nezbytných pro půltělové ozáření je homogenita rozložení dávky

v použitém poli. Výsledky měření ionizační komorou v maximu ionizace ve vodním fantomu
BO cm x 40 cm x 20 cm, který jsme použili к modelování dávkové distribuce v těle ozařovaného pacienta, jsou znázorněny na obr.č. 2. Velikost pole definovaná podle způsobu používaného u československých ozářovačů - tedy 50 % izodozou - je zde 60 cm. Takto určená dávková distribuce byla kontrolována termoluminiscenční dozimetrií měřením na pacientech. Lze říci, že měření odpovídají zjištěné závislosti s přesností do 5 X, pokud výsledky korigujeme na různou vzdálenost odlišných partií povrchu těla od zdroje záření.
Posledním z nezbytných

parametrů pro zajištěni HBI je procentuální hloubková dáv-

ka. Hloubkovou dávku jsme měřili opět ve vodním xantomu o rozměrech 80 cm x 40 cm' x
20 cm ionizační'komorou. Její průběh je naznačen na obr.č. 3. Pro porovnání je na tomto
obrázku znázorněna také spádová křivka pro pole 10 x 10 x 75 cm.Pro výpočet hloubkové
dávky 1 ze užít také metod využívajících TAR, jak je to popsáno napr. v (1,2). Potřebné
hodnoty TAR pro extrémně velká pole lze nalézt v práci (3).
Výpočty ložiskové dávky
založené na měřeních ve fantomu kontrolujeme u všech pacientů měřením ionizační komorou
zavedenou do rekta případně do
jícnu do úrovně bifurkace trachey. Srovnáním výsledků takových měření ukazuje, že dávka
určená přímým měřením v rsktu
je téměř^o 5 % systematicky vyšší než dávka určená na základě
procentuální hloubkové dávky.
Při ozáření horní poloviny těla
ju shoda lepší a nepřevyšuje
3 X. V tomto případě je ovšem
pil výpočtech nutné provádět
Obr.č. 3

korekci dávky na průchod záření plicní tkání.
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Dozimetrická zajištění HBI techniky na naSem oddělení vychází z měření ve vodním
fantomu 60 cm x 40 cm x 20 cm. Základním nedostatkem takového modelového přístupu je,
2e nemůže přesněji zohlednit vliv nehomogenit a uvážit individuální rozdíly stavby těla u různých pacientů. Uvedené faktory lze postihnout jedině použitím dokonalejších modelových

objektů, zejména celotělových fantomů typu "AIDERSON RANDO FANTOM" a zvláStě

důsledným využívaním měření na pacientech.
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S PRÄVY

XXV. JUBILEJNĚ ONKOLOGICKÉ DNI
V dňoch 2. - 4.11.1938 sa po 25-krát konali v BratislBve onkologické dni, ktoré
usporiadala Slovenská lekárska společnost, obidve sesterské onkologické spoločnosti slovenská a česká - a Slovenská patologická a Slovenská hematologlcka spoločnosť. Posledná z nich bola spoluusporiadaJúcou spoločnosťou tak trocha z "historického dOvodu",
pretože predtým sa už viackrát zúčastnila na spoločných úspešných podujatiach. Spoluúčasť patologickej spoločnosti vyplynulo z množstva spoločných problémov a otázok. Vzhľadom na to, že' XXV. onkologické dril boli jubilejné, trvali o deň viac ako inokedy. Zúčastnilo sa na nich vyše 320 odborníkov, bolo prednesených 122 prednášok a vystavených
41 posterov.
Hlavné témy boli stanovené z hľadiska aktuálnosti onkologickej problematiky, a to:
1. všeobecné problémy

spolupráce patológa 9 klinického onkológa

2. novšie metodiky uplatňované v histopatológli nádorov a ich prínos pre klinickú
onkológiu
3. cytodiagnostika
4. nové trendy v diagnostike a terapii leukémií a lymfómov
5. markery ľudských nádorových buniek
fi. klinika a patológia malígnych melanómov
7. pracovná schňdza melanómových komisií v ČSR a SSR
V poslednom Case sa ukázala ešte výraznejšie potreba blízkej spolupráce patológa
a klinického onkológa, čo dokázalo i 24 prednesených referátov, po ktorých bola bohatá
a konštruktívna diskusia. Hovorilo sa nielen o všeobecných otázkach spolupráce, ale ej
o spolupráci v kookrétnych oblastiach, napr. v detskej onkológii, pri odbere a spracovaní materiálov, o požičiavaní preparátov, o problémoch klasifikácie a pod. Nedajú sa
vymenovať všetky témy, ktorým bola venovaná pozornost, hlavné však Je, že sa potvrdila
správnosť voľby tejto tematiky; dá sa predpokladať, že o takéto spoločné podujatie bude záujem 1 v budúcnosti.
Hlatopatológia nádorov, tak ako žiadna oblasť v onkológii, nezaostáva vo vývoji
a Je dobrá si pripomenúť novôie metodiky, ako tomu bolo i v 8 referátoch prednesených
k druhej téme. Príno3 nových metodík bol zdôraznený hlavne v prvej prednáške, po ktorej nasledovali

informácie zaoberajúce sa skúsenosťami z cytometrie, použitia protilá-

tok, prognózami a dalšími

otázkami.

K problematike cytodiagnostiky bolo odpřednášených

12 referátov. I v tejto časti

sa hovorilo o dôležitosti spolupráce klinika a patológa, ôalej o aapiračnej cytologii,
od cytodiagnostiky prsníka a dýchacích ústrojov až po cytodiagnostIku štítnej žľazy.
Štvrtej tematickej oblesti - novým trendom v diagnostike a terapii leukémií s lymfómov - sa poskytol najväčší priestor. Bolo odpřednášených 4í referátov, ktoré poukázali na súčasné možnosti diagnostiky, klasifikáciu a priebežné skúsenosti s různými
liečebnými modalitami.
Od druhého dfta prebiehali onkologické dni v 2 paralelných zasadaniach: a popri
cytodlagnostike sa súbežne rokovalo o markeroch ľudských nádorových buniek. Bolo prednesených 20 zaujímevých informácií, v ktorých bola reč o nádorových markeroch vo výnkumu * klinickej praxi, n blochemiokýoh charakteristikách, skúsenostiach s СЕЛ a výalňdkuch Р.1Л.
Posledný tematický okruh, venovaný melanómom, mal 12 prednááok zameraných na epidemiológiu s prognostiku melanómov, problematiku displastických névov, význam lmunolo-
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gických vySetrení a metastáz malígneho melanómu. Po týchto prednáškach nasledovala

pra-

covná schôdza melanómových komisií, druhá v poradí pri onkologických dňoch, ktorá ukázala na ich prínos a položila základ pravidelným rokovaniam ako súčasti onkologických
dní.
Po prvýkrát boli postery rovnocenné prednáSkam, ich počet nebol zanedbateľný, v
priebehu 2 dni bolo vyvesených 41 posterov. Ukázal sa ich prínos jednak v tom, že umožnil prezentáciu väčšieho množstva prác než by to bolo možná prednáškami, ale hlavne vytvoril možnost podrobnejšieho Štúdia vyvesených príspevkov, čo viedlo k bohatej diskusii, ktorá bola spoločná a rozdelená dd tematických celkov. Dúfame, že táto forma Informácie si nájde pevné miesto l na ďelfiích onkologických dftoch.
Záverom sl dovoľujeme povedať, že XXV. Jubilejné onkologické dni splnili svoje poslanie: vytvorili základ pre diskusiu a lepSlu spoluprácu 3 rOznych, ale spolupracujúcich odborov, ako Je patológia, hematológia a onkológia. Zostáva otvorená perspektíva
delších takýchto podujatí, ktoré môžu byt prínosom pre liečbu onkologických pacientov.

Viera Laglnová

PRACOVNÁ SCHfoZfr
SEKCIE. RÁDIOLOGICKEJ

FYZIKY

Rádiologickí fyzici sa pravidelne 2 x do roka schádzajú na pracovných

schôdzach,

jedna schôdza býva 1-dňová a druhá 2-dňová. Riešia sa na nich aktuálne otázky vyplývajúce z problematiky práce, či už sú to otázky dozimetrie, plánovania liečby alebo zabezpečovanie kvality v rádioterapii.
V rámci takýchto pravidelných schôdzi poriadaných"Sekciou rádiologickej fyziky
ČOS a Sekcie lekárskej fyziky SLFaB bola dfta 17.11.1988 pracovná schôdza v Bratislave.
Odznelo na nej spolu 9 referátov. Hovorilo sa o zabezpečení kvality rádioterapie v našich podmienkach,a to nielen všeobecne, ale aj konkrétne vo vztahu k stanoveniu absorbovanej dávky a v brachyterapii. Ďalšie referáty boli zamerané na kvalitu a postgraduálne štúdium, na spresnenie ožiarenia hlavy a krku a polotelové ožiarenie. Hovorilo sa i
o možnostiach nových ožarovacích príetrojov a nakoniec bola podaná informácia o inovácii výrobkov Chirany pre rádlotereplu. Ako vidieť zo stručného výpočtu tém, program
bol bohatý, a keäže na takýchto pracovných schôdzach Je len okolo 50 odborníkov z celej republiky, býva bohatá, konštruktívna a neformálna aj diskusia a výmena názorov.
Tak tomu bolo aj na tejto schôdzi.

Viera Laglnová
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