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Summary
In 48 children (mean age 14.6 years) successfully treated of acute lymphoblastic leukemia,
Hodgkin disease, and Wilms’ tumor, densitometric measurement of lumbar region of vertebral column with DEXA method was carried out. The level of certain markers of bone turnover, such as: osteocalcin and crosslinked telopeptide of type I collagen, were also evaluated. In correlation analysis, the age of a patient at the time of a treatment, duration of
a therapy, time interval since treatment cessation, and physical activity after treatment,
were taken into account.
Bone mineral density reduction was observed in 25% of patients, densitometric criteria of
osteopenia were found in 15% of patients, and osteoporosis in 10%. The highest percentage
of bone mineral density reduction was found in patients with history of Wilms’ tumor.
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Wst´p
Choroby nowotworowe stanowià drugà, co do cz´stoÊci
przyczyn´ zgonów u dzieci. W Polsce co roku na chorob´
nowotworowà zapada ok. 1100 dzieci i m∏odzie˝y do 18
r ˝ycia [1]. Udoskonalenie metod diagnostycznych, a tak˝e
intensyfikacja i modyfikacja leczenia przeciwnowotworowego sprawi∏y, ˝e ponad 66% dzieci, u których rozpoznano
chorob´ nowotworowà pozostaje trwale wyleczonych. Stosowanie chemio- i radioterapii wià˝e si´ jednak z mo˝liwoÊcià wystàpienia wielu powik∏aƒ. ToksycznoÊç terapii przeciwnowotworowej mo˝e ujawniç si´ tak˝e wiele miesi´cy
i lat po zakoƒczeniu leczenia. Jednym z odleg∏ych powik∏aƒ
choroby nowotworowej i jej leczenia, stosunkowo ma∏o dotychczas poznanym jest osteoporoza.
Patomechanizm rozwoju osteoporozy w przebiegu choroby
nowotworowej jest bardzo z∏o˝ony i nie do koƒca poznany.
Rozpoznanie osteopenii czy osteoporozy w chwili posta-
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wienia diagnozy choroby nowotworowej dowodzi, ˝e sam
proces nowotworowy wp∏ywa na metabolizm kostny. Za
g∏ówny czynnik sprawczy rozwoju osteoporozy w przebiegu choroby nowotworowej uznaje si´ jednak skutki uboczne stosowanej terapii przeciwnowotworowej.
SpoÊród znanych czynników ryzyka rozwoju osteoporozy
niska aktywnoÊç fizyczna stanowi jednà z wa˝niejszych
przyczyn zmniejszenia masy kostnej. Codzienna aktywnoÊç
fizyczna pobudza wytwarzanie bodêcotwórczych pràdów
piezoelektrycznych uczestniczàcych w przebudowie kostnej. Nacisk na koÊç powoduje powstanie ∏adunków ujemnych pobudzajàcych czynnoÊç osteoblastów. Odcià˝enie
koÊçca prowadzi do powstawania ∏adunków dodatnich oraz
zwi´ksza miejscowà produkcj´ prostaglandyn pobudzajàc
resorpcj´ kostnà. Intensywne leczenie przeciwnowotworowe jest nieod∏àcznie zwiàzane z okresami d∏ugotrwa∏ej hospitalizacji pacjenta. Cz´sto z∏y stan ogólny pacjenta zwiàzany z zaawansowaniem procesu nowotworowego, bàdê
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powik∏ania chemio- i radioterapii, sprawiajà, i˝ konieczne
staje si´ zastosowanie re˝imu ∏ó˝kowego.
Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e obecnie na tysiàc m∏odych osób
doros∏ych przypada jedna leczona w dzieciƒstwie z powodu
nowotworu z∏oÊliwego, celowa wydaje si´ ocena w jakim
stopniu choroba nowotworowa i jej leczenie prowadzi do
upoÊledzenia mineralizacji tkanki kostnej.
Celem pracy by∏a ocena odleg∏ego wp∏ywu choroby nowotworowej oraz stosowanej chemio- i/lub radioterapii na
kszta∏towanie masy kostnej u dzieci. W analizie przyczyn
obni˝enia masy kostnej uwzgl´dniono: wiek chorego
w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, d∏ugoÊç trwania terapii, czas jaki up∏ynà∏ od zakoƒczenia leczenia oraz
stopieƒ aktywnoÊci fizycznej pacjentów, którzy pomyÊlnie
zakoƒczyli leczenie przeciwnowotworowe. Badano tak˝e
wp∏yw promieniowania rentgenowskiego na g´stoÊç mineralnà kr´gos∏upa u pacjentów, u których stosowano napromienianie jamy brzusznej.

Materia∏ i metody
Badaniami obj´to dzieci leczone z powodu choroby nowotworowej w latach 1988–1999 w Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AM w Gdaƒsku. Warunkiem kwalifikacji pacjentów do badaƒ by∏o wykluczenie
wyst´powania u nich schorzeƒ przewlek∏ych, mogàcych
mieç potencjalny wp∏yw na kszta∏towanie masy kostnej
w okresie poprzedzajàcym zachorowanie. Ostatecznie analizie poddano 48 osób w wieku od 10,3 do 21,3 lat (Êr. 14,6),
które podzielono na trzy grupy. Grup´ I stanowi∏o 19 pacjentów poddanych terapii z powodu ostrej bia∏aczki limfoblastycznej, grup´ II – 17 pacjentów leczonych z powodu
ziarnicy z∏oÊliwej i grup´ III – 12 pacjentów leczonych
z powodu guza Wilmsa. Badania wykonano u wszystkich
pacjentów po zakoƒczeniu czynnej chemio- i radioterapii,
w stanie pe∏nej remisji klinicznej. W grupie I stosowano
chemioterapi´ i profilaktyczne napromienianie oÊrodkowego uk∏adu nerwowego wed∏ug schematów BFM 83 i BFM
90. U wszystkich pacjentów grupy II stosowano chemioterapi´, a u 16 tak˝e radioterapi´. W grupie III stosowano
chemioterapi´, leczenie operacyjne oraz radioterapi´ jamy
brzusznej wed∏ug schematów SIOP 9 i SIOP 92.
G´stoÊç mineralnà koÊçca oceniano w oparciu o pomiar
densytometryczny odcinka l´dêwiowego kr´gos∏upa (pomiar Êredni z trzonów L2-L4), w pozycji A-P metodà DEXA
(absorpcjometrii przy zastosowaniu dwóch energii promieniowania rentgenowskiego). Wyniki pomiarów wyra˝ano
jako g´stoÊç mineralnà koÊçca – BMD (bone mineral density) w g/cm2 i jako liczb´ odchyleƒ standardowych (SD) od
Êredniej dla wieku i p∏ci (Z-score). Ze w wzgl´du na wi´kszà
czytelnoÊç analizy uzyskanych wyników BMD w pracy tej
przedstawiono wy∏àcznie wartoÊci BMD Z-score. U pacjentów w wieku 10–18 r. ˝. korzystano z polskich norm opracowanych przez Lorenca [2]. Osteopeni´ rozpoznawano
przy obni˝eniu BMD Z-score o wi´cej ni˝ 1 SD do 2 SD
w∏àcznie (Z-score < –1 do –2), osteoporoz´ natomiast
w przypadku obni˝enia BMD Z-score o wi´cej ni˝ 2 SD (Zscore < –2). Takie kryterium rozpoznania osteoporozy
u dzieci wybrano w oparciu o fakt, i˝ 2 SD (od przyj´tej
normy) sà granicà fizjologii rozwojowej i patologii [3].
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U wszystkich badanych oceniono wiek kostny na podstawie zdj´cia radiologicznego lewej r´ki wraz z nadgarstkiem
(ocena wed∏ug atlasu Kopczyƒskiej-Sikorskiej z roku 1969).
W badanych grupach poddano analizie stopieƒ aktywnoÊci
fizycznej w okresie po zakoƒczeniu leczenia ustalajàc trzy
stopnie aktywnoÊci fizycznej: 1. brak lub zmniejszona aktywnoÊç fizyczna w stosunku do zdrowych rówieÊników
(zwolnienie z zaj´ç wychowania fizycznego, brak udzia∏u
w zaj´ciach sportowych pozalekcyjnych), 2. przeci´tna aktywnoÊç fizyczna, 3. zwi´kszona aktywnoÊç fizyczna
(udzia∏ w zaj´ciach wychowania fizycznego i dodatkowo si∏ownia, aerobik, jogging, sport wyczynowy).
AktywnoÊç metabolicznà tkanki kostnej oceniano poprzez
pomiar wybranych wskaêników obrotu kostnego w surowicy: osteokalcyny (OC) i karboksyterminalnego telopeptydu
kolagenu typu I (ICTP). Poziom osteokalcyny ca∏kowitej
oznaczano metodà immunoenzymatycznà przy u˝yciu zestawów Immulite Osteocalcin firmy DPC (USA). Poziom
ICTP oznaczano metodà radioimmunologicznà (RIA) przy
u˝yciu zestawów firmy Orion Diagnostica (Finlandia).

Analiza statystyczna
Do oceny istotnoÊci ró˝nic rozk∏adów parametrów iloÊciowych zastosowano test Shapiro-Wilka. Do oceny ró˝nic parametrów iloÊciowych zastosowano testy nieparametryczne test Manna-Whithey, a, test Anova rang Kruskala-Wallisa.

Wyniki badaƒ
W tabeli 1 przedstawiono charakterystyk´ badanych grup.
W tabeli 2 przedstawiono wartoÊci BMD Z-score w poszczególnych grupach.
Analiza pomiarów g´stoÊci mineralnej koÊçca nie wykaza∏a
statystycznie istotnych ró˝nic wartoÊci BMD Z-score w sto-

Tabela 1. Wiek leczenia, d∏ugoÊç leczenia, czas od zakoƒczenia
leczenia, wiek aktualny.
Table 1. Patients’ age at the time of treatment, duration of therapy,
interval since treatment ending, actual age.
Wiek
w trakcie
Grupa leczenia (lata)
Grupa I
Grupa II
Grupa III

4,4±2,2
13,0±2,7
4,3±3,1

G∏ugoÊç
leczenia
(m-ce)

Czas od
zakoƒczenia
leczenia (lata)

Ârednio±SD
33,9±1,8
7,2±2,0
8,3±2,6
3,0±1,3
14,4±4,9
7,8±2,0

Wiek
aktualny
(lata)
13,8±2,2
16,7±2,5
13,0±2,3

Tabela 2. WartoÊç BMD Z-score w poszczególnych grupach.
Table 2. BMD Z-score value in each group.
Grupa
Grupa I
Grupa II
Grupa III

WartoÊç Mediana Minimum Maximum Odchylenie
Êrednia
standardowe
0,1
0,4
–0,5

0,3
–0,1
–0,3

–2,2
–2,5
–2,2

3,0
3,8
1,5

1,4
1,7
1,3
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leczenia (p=0,57), BMD Z-score a czasem od zakoƒczenia
leczenia (p=0,14) oraz BMD Z-score a wiekiem w trakcie
leczenia (p=0,07).

Tabela 3. Cz´stoÊç wyst´powania osteopenii/osteoporozy
w poszczególnych grupach.
Table 3. Incidence of osteopenia/osteoporosis in each group.
Grupa
Grupa I
Grupa II
Grupa III

Norma
15 (79%)
13 (76,4%)
8 (66,6%)

Osteopenia

Osteoporoza

2 (10,5%)
3 (17,7%)
2 (16,7%)

2 (10,5%)
1 (5,9%)
2 (16,7%)

Tabela 4. WartoÊci OC i ICTP w poszczególnych grupach.
Table 4. OC and ICTP values in each group.
Zmienne
OC ng/ml
OC Z-score
ICTP ug/L
ICTP Z-score

Grupa I

Grupa II
WartoÊç Êrednia±SD
34,4±17,6
24,5±20,5
0,0±2,3
0,0±1,3
12,7±3,9
11,0±4,4
1,7±2,9
2,6±2,1

Grupa III
39,7±27,6
–0,2±0,7
17,7±6,5
5,4±3,7

Tabela 5. Stopnie aktywnoÊci fizycznej w poszczególnych grupach.
Table 5. Degree of physical activity in each group.
Stopieƒ aktywnoÊci fizycznej
1
2
3
0 (0,0%)
17 (89,5%)
2 (10,5%)
2 (11,8%)
12 (70,6%)
3 (17,6%)
3 (25,0%)
9 (75,0%)
0 (0,0%)

Grupa
Grupa I
Grupa II
Grupa III

Tabela 6. BMD Z-score dla poszczególnych stopni aktywnoÊci
fizycznych.
Table 6. BMD Z-score value in relation to the degree of physical activity.
Stopnie
Odchylenie
aktywnoÊci WartoÊç
Mediana Minimum Maximum standardowe
fizycznej Êrednia
1
2
3

–1,7
–0,0
2,6

–1,8
–0,1
2,2

–2,2
–2,5
2,1

–1,0
2,7
3,8

0,4
1,2
0,8

sunku do wartoÊci prawid∏owych w ˝adnej z grup (p>0,05).
Nie obserwowano statystycznie istotnej ró˝nicy wartoÊci
BMD Z-score pomi´dzy poszczególnymi grupami (p>0,45).
W badanej grupie dzieci u 25% pacjentów stwierdzono obni˝enie g´stoÊci mineralnej koÊçca poni˝ej przyj´tych norm.
U 15% pacjentów rozpoznano osteopeni´, u 10% osteoporoz´ (tabela 3).
Nie obserwowano statystycznie znamiennej ró˝nicy cz´stoÊci wyst´powania osteopenii i osteoporozy pomi´dzy poszczególnymi grupami (p=0,86).
W oparciu o wywiad i badanie przedmiotowe u ˝adnego
z badanych pacjentów nie stwierdzono dolegliwoÊci ze
strony narzàdu ruchu.
W ˝adnej z badanych grup nie obserwowano statystycznie
istotnej korelacji pomi´dzy BMD Z-score a czasem trwania
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U wszystkich badanych wiek kostny by∏ zgodny z wiekiem
kalendarzowym.
We wszystkich badanych grupach poziom OC mieÊci∏ si´
w granicach normy wiekowej. Nie wykazano ró˝nic znamiennych statystycznie wartoÊci OC pomi´dzy poszczególnymi grupami (p=0,10). Wykazano statystycznie istotnà
ró˝nic´ wartoÊci ICTP pomi´dzy poszczególnymi grupami.
W grupie II i III u wi´kszoÊci pacjentów wartoÊci ICTP by∏y
powy˝ej normy wiekowej (tabela 4).
Nie zaobserwowano statystycznie znamiennej korelacji
mi´dzy BMD Z-score a ICTP Z-score, ocenianej u wszystkich pacjentów (p=0,41) oraz w poszczególnych grupach.
Nie obserwowano statystycznie istotnych ró˝nic cz´stoÊci
wyst´powania wartoÊci prawid∏owych BMD, osteopenii
i osteoporozy (p=0,86) w zale˝noÊci od wartoÊci ICTP Zscore, jednak˝e zauwa˝ono tendencj´ wi´kszej cz´stoÊci
wyst´powania osteoporozy wÊród dzieci z podwy˝szonà
wartoÊcià ICTP.
We wszystkich badanych grupach przewa˝a∏y osoby z drugim stopniem aktywnoÊci fizycznej (tabela 5).
Pierwszy stopieƒ aktywnoÊci fizycznej najcz´Êciej notowano w grupie III, natomiast trzeci stopieƒ aktywnoÊci w grupie II. Stwierdzono statystycznie istotnà ró˝nic´ wartoÊci
BMD Z-score dla poszczególnych stopni aktywnoÊci fizycznej ocenianà u wszystkich chorych (p<0,001), ponadto obserwowano silnie dodatnià korelacj´ pomi´dzy tymi parametrami (p<0,001) – tabela 6.
WÊród pacjentów, u których stosowano napromienianie
okolicy l´dêwiowej kr´gos∏upa (miejsce pomiaru densytometrycznego), u 35% stwierdzono obni˝enie wartoÊci BMD
poni˝ej normy wiekowej. U chorych, u których nie stosowano napromieniania okolicy l´dêwiowej kr´gos∏upa obni˝enie BMD stwierdzono u 18%. Nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji mi´dzy wartoÊcià BMD Z-score w zale˝noÊci od stosowania napromieniowania okolicy l´dêwiowej (p=0,50).

Omówienie
Osteoporoza jest jednym z wielu odleg∏ych, niekorzystnych
nast´pstw choroby nowotworowej, wyst´pujàcym zarówno
u osób doros∏ych jak i u dzieci [4,5].
U chorych onkologicznych preferowanym miejscem pomiaru densytometrycznego jest odcinek l´dêwiowy kr´gos∏upa
[5]. Uzasadnieniem takiego wyboru jest du˝a zawartoÊç
w tym regionie szkieletu koÊci gàbczastej, która ze wzgl´du
na wy˝szà aktywnoÊç metabolicznà wykazuje wi´kszà
w stosunku do koÊci korowej podatnoÊç na leczenie cytostatykami, zw∏aszcza glikokortykoidami. Pomiar metodà
DEXA stanowi pewne uproszczenie oceny masy kostnej.
Metoda ta nie uwzgl´dnia rzeczywistej obj´toÊci koÊci, lecz
jedynie g´stoÊç powierzchniowà. Jedynà dotychczas stosowanà metodà umo˝liwiajàcà rzeczywistà ocen´ g´stoÊci
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mineralnej koÊçca jest metoda iloÊciowa tomografii komputerowej, która ma ograniczone zastosowanie u dzieci ze
wzgl´du na nara˝enie pacjenta stosunkowo wysokà dawkà
napromieniowania, a tak˝e wysoki koszt badania [6].
Na podstawie uzyskanych wyników badaƒ pomiarów densytometrycznych nie stwierdzono odchyleƒ od normy wiekowej Êredniej wartoÊci BMD w badanych grupach. Podobne wyniki uzyska∏ Henderson [5]. Pomimo prawid∏owej
Êredniej wartoÊci BMD w badanych grupach u 25% dzieci
stwierdzono obni˝enie g´stoÊci mineralnej koÊçca poni˝ej
przyj´tych norm. SpoÊród wszystkich pacjentów najni˝szà
Êrednià wartoÊç BMD i jednoczeÊnie najwy˝szà cz´stoÊç
wyst´powania obni˝enia g´stoÊci mineralnej koÊçca poni˝ej
przyj´tych norm zanotowano w grupie dzieci po zakoƒczeniu leczenia guza Wilmsa. W grupie tej jako jedynej z badanych grup stosowano radioterapi´ jamy brzusznej. Howland i wsp. wykaza∏ szereg zmian destruktywnych w tkance kostnej znajdujàcej si´ w polu napromieniowania o charakterze osteopenii, osteolizy, ja∏owej martwicy koÊci,
osteosklerozy [7]. W grupie II u 41% pacjentów, u których
stosowano radioterapi´ okolicy oko∏oaortalnej i podprzeponowej odcinek l´dêwiowy kr´gos∏upa mieÊci∏ si´ tak˝e
w polu napromieniowania. Mimo, ˝e nie stwierdzono statystycznej zale˝noÊci pomi´dzy napromieniowaniem kr´gos∏upa w odcinku l´dêwiowym a wartoÊcià BMD wykazano,
˝e u dzieci, u których odcinek l´dêwiowy kr´gos∏upa mieÊci∏ si´ w polu naÊwietlaƒ u 35% g´stoÊç mineralna koÊçca
by∏a obni˝ona. W pozosta∏ej grupie obni˝enie BMD poni˝ej
wartoÊci referencyjnych dotyczy∏o 18% pacjentów.
Cennym uzupe∏nieniem oceny stanu metabolizmu kostnego
jest pomiar markerów przebudowy kostnej. Proces nowotworowy, a nast´pnie chemioterapia, powodujà zachwianie
równowagi metabolicznej tkanki kostnej. Z chwilà przerwania dzia∏ania czynników uszkadzajàcych dochodzi do
normalizacji procesów przebudowy kostnej, co wyra˝a si´
prawid∏owymi wartoÊciami wskaêników obrotu kostnego.
W badanej grupie dzieci Êrednie wartoÊci poziomu OC mieÊci∏y si´ w zakresie wartoÊci referencyjnych. Ârednie wartoÊci ICTP by∏y znamiennie wy˝sze od wartoÊci prawid∏owych, co wskazywa∏oby na aktywacj´ procesów resorpcji
tkanki kostnej. Nie wykazano jednak statystycznie znamiennej korelacji pomi´dzy poziomem OC i ICTP a BMD.
Zaobserwowano natomiast zwi´kszonà cz´stoÊç wyst´powania osteopenii i osteoporozy u dzieci, u których poziom
ICTP by∏ podwy˝szony. Oceniajàc wskaêniki metabolizmu
kostnego po kilku latach od zakoƒczenia terapii przeciwnowotworowej trzeba pami´taç, ˝e zmieniajà si´ one bardzo
dynamicznie w przeciwieƒstwie do powolnych zmian
uchwytnych w badaniu densytometrycznym. Dlatego te˝
nale˝y liczyç si´ z brakiem korelacji pomi´dzy tymi parametrami.
Podczas leczenia choroby nowotworowej, a tak˝e przez pewien czas po jego zakoƒczeniu aktywnoÊç fizyczna pacjenta pozostaje znacznie zredukowana. W badanej grupie dzieci poddano ocenie wp∏yw stopnia aktywnoÊci fizycznej na
BMD w okresie po zakoƒczeniu leczenia choroby nowotworowej. Na podstawie analizy statystycznej zaobserwowano
wyraêne ró˝nice wartoÊci BMD w zale˝noÊci od stopnia ak-
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tywnoÊci fizycznej, a tak˝e pozytywnà korelacj´ pomi´dzy
tymi parametrami. WÊród pi´ciorga dzieci z pierwszym
stopniem aktywnoÊci fizycznej stwierdzono obni˝enie Êredniej wartoÊci BMD poni˝ej normy, wÊród pi´ciu pacjentów
z trzecim stopniem aktywnoÊci fizycznej zanotowano istotnie wy˝szà g´stoÊç mineralnà koÊçca. W grupie III, w której stwierdzono najni˝szà Êrednià wartoÊç BMD, stwierdzono najwi´cej osób z pierwszym stopniem aktywnoÊci fizycznej i jednoczeÊnie ˝adnego z trzecim stopniem aktywnoÊci fizycznej. Uzyskane wyniki wskazujà na korzystnà
rol´ aktywnoÊci ruchowej u dzieci obarczonych czynnikami
ryzyka osteoporozy jakim jest choroba nowotworowa.
Podsumowujàc wyniki badaƒ oraz obserwacje badaczy zajmujàcych si´ problematykà osteoporozy w aspekcie choroby nowotworowej, nie ma wàtpliwoÊci co do jej negatywnego wp∏ywu na metabolizm koÊci. TrudnoÊci w ujednoliceniu opinii wynikajà cz´sto z heterogennoÊci badanych
grup pacjentów, ró˝norodnoÊci stosowanych schematów leczenia, a tak˝e indywidualnej wra˝liwoÊci chorego na toksyczne dzia∏anie chemio- i radioterapii. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e tylko wczesna identyfikacja dzieci z obni˝eniem
g´stoÊci mineralnej koÊçca umo˝liwia wdro˝enie dzia∏aƒ
terapeutycznych w czasie kiedy istniejà realne perspektywy poprawy i maksymalizacji szczytowej masy kostnej.

Wnioski
1. Przeprowadzone badania ujawni∏y, ˝e 25% dzieci b´dàcych w pe∏nej remisji klinicznej choroby nowotworowej,
po pomyÊlnie zakoƒczonej chemio- i radioterapii wykazuje obni˝enie g´stoÊci mineralnej koÊçca poni˝ej przyj´tych norm; 15% spe∏nia densytometryczne kryteria osteopenii, a 10% – osteoporozy.
2. Szczegó∏owa analiza wywiadu chorobowego pacjentów
wykazujàcych nieprawid∏owà g´stoÊç mineralnà koÊçca
sugeruje z∏o˝onà patogenez´ osteoporozy, bowiem
u wi´kszoÊci chorych stwierdzono wspó∏wyst´powanie
kilku czynników ryzyka.
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