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Neuropatologická diagnostika 
v dûtské onkologii pohledem klinika
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SOUHRN
Léãba nádorÛ mozku u dûtí a adolescentÛ je nároãn˘ úkol vyÏadující multidisciplinární pfiístup a spolupráci mnoha odborností. V po-
sledních letech diagnostika a léãba mozkov˘ch nádorÛ dosáhly v˘znamného pokroku. U fiady onemocnûní, zvlá‰tû embryonálních ná-
dorÛ mozku, byly identifikovány klinicky relevantní biomarkery, které jsou vyuÏívány pro stratifikaci do léãebn˘ch skupin. Spolupráce
klinikÛ, patologa a molekulárního biologa je tak zásadní pro úspû‰nou terapii. âlánek pfiedstavuje nûkteré v˘znamné pfiíklady spolu-
práce v dûtské neuro-onkologii.
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Neuropathological diagnostics in pediatric oncology from the clinical point of view

SUMMARY
Treatment of pediatric brain tumors in children and adolescents is a tremendous challenge for the treating physicians, requiring a multi-
disciplinary approach and co-operation of multiple sub-specialities. Considerable progress in diagnostics and treatment of brain tumors
has been made in recent years. In many brain tumors, especially embryonal brain tumors important, clinically relevant bio markers, we-
re identified and are increasingly used in patient stratification into risk groups. Collaboration between clinicians, pathologists and mole-
cular biologists is essential for successful therapy. This article gives some examples of collaboration in pediatric neuro-oncology.
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Nádory centrálního nervového systému (CNS) jsou nejãastûj‰í
solidní nádory u dûtí a adolescentÛ, pfiedstavují pfiibliÏnû 20–
–25 % dûtsk˘ch malignit s incidencí 3,2 nov˘ch onemocnûní na
100 000 dûtí mlad‰ích 15 let vûku. Jedná se o heterogenní skupi-
nu onemocnûní podle histogenetického pÛvodu, biologického cho-
vání, lokalizace, klinick˘ch pfiíznakÛ a vûku manifestace. Léãba ná-
dorÛ CNS zÛstává pfies pokrok dosaÏen˘ v posledních letech ob-
tíÏná, léãebné v˘sledky nekopírují zlep‰ení dokumentované u jin˘ch
nádorov˘ch onemocnûní dûtského vûku, napfiíklad dûtsk˘ch leuké-
mií. Nádory CNS jsou tak nyní nejãastûj‰í pfiíãinou úmrtí na ná-
dorové onemocnûní u dûtí s mortalitou 0,9–1,1 na 100 000 dûtí.
Navíc, fiada dûtí si po úspû‰né léãbû nádoru mozku odná‰í do Ïi-
vota v˘razn˘ handicap, limitující jejich dal‰í uplatnûní.

Péãe o pacienty s nádory CNS je mezioborová, v pfiípadû ná-
dorÛ CNS u dûtí a adolescentÛ se na péãi o pacienty podílí dûtsk˘
onkolog, neurochirurg, patolog, radioterapeut, neuroradiolog, neu-
rolog, psycholog, fyzioterapeut, genetik a fiada dal‰ích.

Neuropatolog je nedílnou souãástí neuroonkologického t˘mu.
Pro svou práci musí mít pfiístup ke v‰em dostupn˘m klinick˘m in-
formacím, v˘sledkÛm laboratorních vy‰etfiení i zobrazovacích me-

tod. Patolog napfiíklad jistû ocení informaci o pozitivitû nádorov˘ch
markerÛ (AFP, ß-hCG) v likvoru pfiípadnû séru pfii hodnocení drob-
ného bioptického vzorku germinomu CNS. Podobnû charakteristic-
k˘ MRI obraz nûkter˘ch nádorÛ, napfiíklad pilocytárního astrocy-
tomu jako dobfie ohraniãeného nádoru s cystickou komponentou
a nádorov˘m nodulem ve stûnû cysty, nebo MRI obraz pfii diagnó-
ze gliomatosis cerebri mÛÏe patologovi v˘znamnû pomoci.

Diagnostika nádorÛ CNS je komplexní, základem souãasné sys-
tematické klasifikace nádorÛ CNS je histopatologické a imunohis-
tochemické vy‰etfiení podle aktuální 4. revidované klasifikace ná-
dorÛ CNS Svûtové zdravotnické organizace z roku 2007 (1).

V posledních letech rychle pfiib˘vá nov˘ch poznatkÛ o biologii
jednotliv˘ch nádorÛ získané technikami molekulární genetiky a pa-
tologie. Byly identifikovány nové jednotky nádorÛ, zpfiesnila se kla-
sifikace nádorÛ stávajících, byl potvrzen v˘znam fiady prognostic-
k˘ch znakÛ. Pro stanovení léãebného postupu a prognózu pacien-
ta potfiebujeme urãit diagnózu rychle, pfiesnû a získat co nejvíce
klinicky relevantních poznatkÛ. V souãasné dobû je zcela nezbyt-
né, aby byl zaji‰tûn biologick˘ materiál nejen pro vlastní histopa-
tologické vy‰etfiení, ale i vy‰etfiení doplÀující, pfiedev‰ím molekulár-
nû biologická, která se stávají nedílnou souãástí diagnostick˘ch a lé-
ãebn˘ch postupÛ. DÛleÏitá je tedy mezioborová spolupráce jiÏ v do-
bû plánovaní neurochirurgické intervence, aÈ jiÏ se jedná o kom-
pletní odstranûní nádoru nebo biopsii.

Standardem péãe v dûtské onkologii je léãba pacientÛ v rámci
prospektivních, vût‰inou mezinárodních, klinick˘ch studií. Jen tak
je moÏné dosáhnout dal‰ího zlep‰ení léãebn˘ch v˘sledkÛ u jinak
vzácn˘ch onemocnûní. Úãast ve studiích se zastoupením v‰ech spo-
lupracujících oborÛ vãetnû patologie, umoÏní zajistit léãbu na nej-
vy‰‰í dostupné úrovni.
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