
SOUHRN  

Cílem práce bylo popsat a strukturovat pozdní následky na pohybovém aparátu u  

pacientů, kteří byli v dětství  léčeni  pro  nefroblastom  (NFB).  Pacienti  podstoupili  terapii,  

skloţenou ze tří typů léčby: chemoterapie, radioterapie a chirurgická léčba.   

Dílčí cíle:  

Na relativně homogenní skupině pacientů (s jediným typem základního onemocnění  

léčených v akutní fázi) popsat typické posturální poruchy hybného systému rozvinuté  

během pěti a více let odstupu od ukončení kombinované léčby (chirurgické, chemo-  a  

radioterapie). V návaznosti na tato zjištění navrhnout pro pacienty bezprostředně po léčbě  

i po delší časové prodlevě systém prevence poruch hybného systému vznikajících jako  

sekundární následky léčby primární diagnózy. Porovnat funkční poruchy hybného  

systému a funkční poruchy plicních funkcí u pacientů s/bez radioterapie. Posoudit dopad  

poruch hybného systému na tělesnou zdatnost jedince.  

Práce  je klinickou průřezovou studií s retrospektivním dohledáním dat pacientů  léčených  

pro NFB v letech  v době od 1.1.1980  do 31.12.2004 na Klinice dětské onkologie  (dnes  

Klinice dětské hematologie a onkologie UK-2.LF a FN Motol). Studie probíhala po dobu tří  

let 2005-2008 ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze.  

Soubor a metody: Celkem bylo vyšetřeno 151 pacientů.  Pacienti byli v době  studie  

občané ČR,  nejméně 5 let po skončené terapii v celkové remisi stavu.   

Výsledky: Práce shrnuje výsledky sledování  vyskytovaných  znaků  funkčních  poruch  a  

studuje vztah mezi výsledky vyšetření pohybového aparátu a ostatních klinických  

vyšetření. Stanoví pilotní  soubor  posturálních testů a na jejím základě specifikuje  

v jednoduchém posturálním testu charakteristické kompenzační mechanismy. Tato data  

pak koreluje se stabilometrickým vyšetřením a vyšetřením postury aspekcí. Dílčí část  

práce je věnována problematice jizvy. Pacienti byli při hodnocení výsledků rozděleni do tří  

kohort (kohorta I. s lézí na levé straně, kohorta II. s lézí  na  pravé  straně,  kohorta  III.  

s jiným typem léze  –  například bilaterální nebo extrarenální forma tumoru),  aby bylo  

moţné odhalit  vztah laterality léze (jizvy, sutury vnitřních vrstev)  a  sledovaného  znaku  

(například shift trupu, zešikmení pánve, výsledky z měření  na  tenzometrické  plošině).  

Práce stručně komentuje výsledky dalších klinických a laboratorních všetření, které byly  

provedeny a jejich vztah k poruchám hybného systému.  

Závěry: Podařilo se popsat  typický posturální vzor pacienta  léčeného v dětství pro NFB.  

Nejčastěji se vyskytovaly tyto znaky: posun trupu ve frontální rovině, dysbalance v oblasti 

lopatek, zešikmení pánve,  inspirační drţení hrudníku, anteverze pánve, předsun hlavy a  



pánve  (pořadí odpovídá četnosti výskytu znaku od nejvyšší k nejmenší). Byla prokázána  

pozitivní korelace mezi léčbou antracykliny a větším počtem následků  v pohybovém  

systému  po této terapii.  U pacientů po proběhlé radioterapii se prokázala pozitivní  

korelace s bolestmi zad a kloubů a to i přesto, ţe chodili jedinci vyšetřovaného souboru na  

rehabilitaci, měli častěji skoliózu, častěji stranovou dekompanzaci ve stoji. Přes všechny  

tyto nálezy jsou pacienti poměrně dobře kompenzovaní pravděpodobně  i proto,  ţe mají  

díky svému věku dobré adaptační moţnosti. Proti očekávání jsme nalezli jen mírné  

poruchy plicních funkcí.  Nenašli jsme přímou vazbu na sníţenou zdatnost jedince a  

posturální odchylky.  Navrhli jsme program sekundárně preventivních opatření poruch  

hybného systému.  Bylo by vhodné s určitým  časovým  odstupem  znovu  sledovat  vývoj  

pozdních následků léčby nefroblastomu, zejména moţné zvýšení prevalence funkčních  

a/nebo strukturálních poruch pohybového aparátu ve vztahu s narůstající dobou od léčby  

WT v dětství.  Z pohledu ostatních  systémů  jsou  tito  pacienti  ohroţeni  významně  vyšší  

prevalencí rizikových faktorů v oblasti lipidového profilu, krevního tlaku i tělesné zdatnosti.  

  

Podklady pro tuto práci vznikly jakou součást řešení grantu s názvem Léčebné výsledky a  

pozdní následky onkologické léčby dětí a adolescentů v dlouhodobé remisi nefroblastomu  

NR 8796-3 IGA MZČR, který probíhal v letech 2005-2008 ve FNM.  
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