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temat pracy: „Wybrane następstwa endokrynologiczne po zakończonym w dzieciństwie leczeniu 

przeciwnowotworowym” 

 

Streszczenie 

 

 
W ostatnich latach znaczny postęp nauk medycznych w diagnostyce i leczeniu 

spowodował znaczący wzrost liczby dzieci i młodych dorosłych po zakończonym w 

dzieciństwie leczeniu z powodu choroby nowotworowej. Dostępne badania populacyjne 

wskazują, że ponad 2/3 pacjentów rozwija co najmniej jedną chorobę przewlekłą związaną ze 

stosowanym w dzieciństwie intensywnym leczeniem. Zaburzenia endokrynologiczne należą do 

najczęściej występujących i wynikają głównie z działań niepożądanych stosowanych leków 

cytotoksycznych, glikokortykosteroidów oraz radioterapii. W chwili obecnej nie jest 

dokładanie poznana skala występowania odległych następstw endokrynologicznych w polskiej 

populacji, a wpływ niektórych czynników ryzyka związanych ze stosowanym leczeniem nie 

jest do końca wyjaśniony i pozostaje dyskusyjny. 

Celem cyklu prac była ocena częstości występowania wybranych, odległych następstw 

endokrynologicznych po zakończonym w dzieciństwie leczeniu przeciwnowotworowym. W 

pierwszej publikacji analizowano częstość występowania niskiej masy kostnej oraz oceniano 

wpływ stosowanego leczenia oraz zaburzeń hormonalnych na gęstość mineralną kości (bone 

mineral density, BMD) wśród dzieci z rozpoznanym w dzieciństwie chłoniakiem Hodgkina 

(HL) oraz chłoniakiem nieziarniczym (NHL) w okresie 5 lat od zakończenia leczenia. W 

kolejnych dwóch publikacjach grupę badaną stanowili młodzi dorośli po zakończonym 

leczeniu przeciwnowotworowym, u których oceniano częstość występowania niskiej masy 

kostnej, zaburzeń endokrynologicznych, insulinooporności (insulin resistance, IR) oraz 

zależności pomiędzy IR, stężeniem adipokin (leptyny, adiponektyny, rezystyny), zawartością 

masy tłuszczowej i stosowanym leczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii. 

Badania przeprowadzono w dwóch grupach: 1 grupa - 43 pacjentów (śr. Wiek 16.21  

4.4 lat) po zakończonym leczeniu z powodu chłoniaka Hodgkina (n=31) oraz chłoniaka 

nieziarniczego (n=12), 2 grupa – 75 pacjentów (śr. wiek 24.1  3.5 roku) po zakończonym w 

dzieciństwie leczeniu z powodu choroby nowotworowej (białaczki, n=29; chłoniaki, n=27; 

guzy lite, n=19). Wszyscy pacjenci pozostają pod opieką Poradni i Kliniki Onkologii i 
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Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 

Ocenę BMD, masy tłuszczowej i beztłuszczowej przeprowadzono metodą absorpcjometrii 

promieniowania X o podwójnej energii (DXA). Wartości referencyjne stanowiły wyniki 

uzyskane u 473 zdrowych dzieci zgodnych według płci i wieku wyrażonych w wartościach Z-

score. Każdego pacjenta poddano badaniom antropometrycznym z oceną: wskaźnika masy 

ciała, wysokości, wskaźnika WHR (waist-hip ratio) oraz badaniom laboratoryjnym, w których 

oceniano stężenia TSH, fT3, fT4, FSH, LH, estradiolu oraz testosteronu. Za kryterium 

insulinooporności przyjęto wartość wskaźnika HOMA-IR  2.86. Pacjentom z 2 grupy 

dodatkowo oznaczono stężenie adipokin (leptyny, adiponektyny oraz rezystyny), a grupę 

kontrolną stanowiło 49 zdrowych dorosłych. Źródłem informacji dotyczących stosowanego 

leczenia (chemioterapii, dawek napromieniania, dawki kumulacyjnej steroidów) były historie 

choroby pacjentów. Za krytyczny poziom istotności statystycznej przyjęto p  0.05. Projekt 

uzyskał akceptację Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Przeprowadzone badania w grupie pacjentów po zakończonym leczeniu z powodu HL i 

NHL wykazały niską masę kostną (BMD Z-score  -2) jedynie u 7% pacjentów (3/43). Nie 

stwierdzono istotnych różnic w zakresie analizowanych parametrów (wysokość, masa ciała, 

BMD Z-score, radioterapia, chemioterapia) pomiędzy grupami oraz ze względu na czas od 

zakończenia leczenia (poniżej i powyżej 2 lat). 

Podobny odsetek niskiej masy kostnej uzyskano w grupie młodych dorosłych - 9% (7/76), 

natomiast zaburzenia niewielkiego stopnia (Z-score  -1) stwierdzono u 25% badanych 

(19/76). Nie wykazano istotnej korelacji pomiędzy stężeniem hormonów a gęstością mineralną 

kości. Subkliniczną niedoczynność tarczycy rozpoznano u 12.5% pacjentów (9/76). 

Stwierdzono również istotnie wyższe stężenie TSH wśród pacjentów z grupy badanej w 

porównaniu z grupą kontrolną (2.65 mIU/l ± 1.4 vs 1.99 mIU/l ± 0.97, p = 0.015). Izolowane, 

wysokie stężenie FSH wykryto u 9% badanych, natomiast wzrost stężenia zarówno FSH jak i 

LH stwierdzono w 15% przypadków. Wśród grupy badanej obserwowano istotnie większy 

odsetek młodych dorosłych z nieprawidłowym stężeniem FSH w porównaniu z grupą 

kontrolną (18/76 vs 5/49; p = 0.049). W badanej populacji nadwagę obserwowano u 20% 

(15/76), a otyłość u 9% ozdrowieńców (7/76). Przeprowadzona analiza nie potwierdziła 

istotnie zwiększonej częstości występowania insulinooporności w grupie młodych dorosłych. 

Nie wykazano również istotnych różnic w stężeniu badanych adipokin w zależności od 

stosowania radioterapii. W grupie ozdrowieńców z nadwagą w porównaniu z pacjentami z 

prawidłową masą ciała stwierdzono istotnie większą wartość wskaźnika HOMA-IR (0.42 vs 
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0.14, p = 0.006) oraz obniżony stosunek adiponektyny do masy tłuszczowej (0.26 vs 0.52, p = 

0.003). W analizie wielowariantowej czynnikiem istotnie wpływającym na wskaźnik 

insulinooporności u kobiet był wskaźnik leptyna/adiponektyna (L/A) (wzrost HOMA- IR o 

0.024 na każdą jednostkę wzrostu wskaźnika L/A, p = 0.019). 

Przeprowadzone badania nie potwierdziły istotnych klinicznie zaburzeń funkcjonowania 

układu kostnego zarówno wśród dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu z powodu HL i 

NHL, jak również u młodych dorosłych ozdrowieńców. Subkliniczne zaburzenia wydzielania 

hormonów przez układ dokrewny stanowią istotny problem występujący wśród młodych 

dorosłych i mogą predysponować do wystąpienia pełnoobjawowych chorób w późniejszym 

życiu. Podobnie zmiany w stężeniach adiponektyny i leptyny niekorzystnie wpływające na 

wskaźnik HOMA-IR mogą sprzyjać wystąpieniu insulinooporności i jej następstwom 

klinicznym. Żaden z włączonych do badania dorosłych pacjentów nie był świadomy istnienia 

nieprawidłowości w badaniach hormonalnych. Należy podkreślić, że nie istnieje w Polsce 

kompleksowy program opieki nad pacjentami, którzy osiągnęli pełnoletność. Uzyskane  

wyniki  wskazują  na  potrzebę̨   dalszych,  długofalowych  badań  w celu monitorowania i 

poprawy stanu zdrowia ozdrowieńców po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej. 


