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Pytanie:
Jaki wpływ na płodność kobiety ma
przebyte w dzieciństwie leczenie
przeciwnowotworowe?
Rodzaj zagadnienia:
Szkodliwy wpływ/rokowanie
Projekt badania:
Retrospektywne badanie kohortowe
Autorzy pochodzący z wielu ośrodków wykorzystali dane pochodzące z Childhood Cancer
Survivor Study (CCSS), aby wyłonić kobiety leczone w dzieciństwie lub okresie dorastania z powodu nowotworu złośliwego i ocenić wpływ
tego leczenia na płodność. CCSS było wieloośrodkowym, sponsorowanym przez National
Cancer Institute retrospektywnym badaniem kohortowym gromadzącym dane 20 720 osób,
u których w latach 1970-86 rozpoznano nowotwór wieku dziecięcego, a ich leczenie zakończono przed ponad 5 laty.
Przeanalizowano dane uzyskane na podstawie 5149 kwestionariuszy nadesłanych
przez kobiety w wieku 15-45 lat, które nie
przebyły sterylizacji chirurgicznej. Grupę kontrolną utworzono z sióstr chorych najbliższych im wiekiem (n=1441). Informacje
o zastosowanej chemio- i radioterapii zaczerpnięto z dokumentacji medycznej kobiet
leczonych z powodu nowotworu. Obliczono
skumulowane dawki leków alkilujących, aby
określić zsumowaną punktację dawki tych leków (AAD). Po uwzględnieniu zmiennych
zakłócających porównano wskaźniki płodno92 | Pediatria po Dyplomie Vol. 14 Nr 1, Luty 2010

ści wśród wcześniej leczonych z uzyskanymi
u kobiet z grupy kontrolnej.
W porównaniu z grupą kontrolną kobiety
z populacji CCSS były młodsze, częściej samotne, rzadziej po studiach, na ogół nigdy nie wyszły za mąż i zwykle nie paliły tytoniu.
Po skorygowaniu o te cechy ryzyko względne
(RR) zajścia kiedykolwiek w ciążę w porównaniu z ich siostrami wyniosło 0,81 (95%
PU 0,73-0,90). Wśród kobiet z populacji CCSS
stwierdzono korelację między większą dawką
promieniowania podanego na jajniki/macicę
a mniejszą szansą na zajście w ciążę. Większym dawkom promieniowania podanym
na podwzgórze lub przysadkę również towarzyszyła mniejsza szansa na zajście w ciążę.
Chore z wysoką punktacją w skali AAD i otrzymujące lomustynę (RR=0,44) lub cyklofosfamid (RR=0,8) miały mniejszą szansę
na zajście w ciążę kiedykolwiek. Płodność
zmniejszała się również w miarę zwiększania
skumulowanej dawki poszczególnych leków.
Autorzy uznali, że u kobiet leczonych
w dzieciństwie z powodu nowotworu złośliwego występują zaburzenia płodności. Czynnikami ryzyka niepłodności są: duże dawki
promieniowania podane na podwzgórze, jajniki lub macicę, duże skumulowane dawki leków alkilujących oraz stosowanie lomustyny
bądź cyklofosfamidu.
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Około 78% wszystkich dzieci, u których
przed ukończeniem 15 lat rozpoznano nowo-

twór złośliwy, przeżywa obecnie pięć lat,
a już wkrótce jedna na 450 osób będzie
w odległym okresie po leczeniu z powodu
nowotworu wieku dziecięcego.1,2 Chemioterapia i radioterapia mają jednak znaczące odległe skutki (patrz AAP Grand Rounds
2009;21:58; 2008;20:63-64; 2007;18:
62-63; 2005;13:13-14 [Pediatria po Dyplomie. 2006;10 (3):88-89]).
Mimo dobrze znanego zagrożenia
bezpłodnością, jakie stwarza leczenie
przeciwnowotworowe, wśród kobiet przeprowadzono zaledwie kilka badań epidemiologicznych mających na celu lepsze poznanie
tej zależności i wyłonienie czynników ryzyka.
W rzeczywistości w kilku badaniach nie wykazano znacznego upośledzenia płodności
kobiet leczonych w dzieciństwie z powodu
nowotworu złośliwego.3-4 Omawiane badanie dostarcza bardzo poszukiwanych informacji ułatwiających bliższe omówienie
z chorymi zagrożenia ich płodności w związku z zaleceniem stosowania swoistej chemiolub radioterapii. Dane uzyskane podczas tego badania mogą się okazać przydatne
w projektowaniu przyszłych badań klinicznych, aby zminimalizować ryzyko bezpłodności, zachowując możliwość wyleczenia.
Przyczyną niewydolności jajników może być
bezpośredni wpływ leków cytotoksycznych lub
promieniowania na jajniki, lub pośrednie działanie wynikające z napromieniania mózgu powodującego niedobór gonadotropiny i wtórny
niedorozwój gonad.5 Kobiety leczone wcześniej
z powodu nowotworu są również narażone
na wcześniejsze wystąpienie menopauzy, co
znacznie skraca czas, w którym mają szansę
na zajście w ciążę. Główną zaletą omawianego
badania jest uwzględnienie wszystkich tych
przyczyn niepłodności.
Głównym ograniczeniem tego badania jest
to, że nie informuje ono o pragnieniu zajścia
w ciążę wyrażanym przez uczestniczki badawww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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nia. Niewykluczone, że złe doświadczenie
związane z przebytym nowotworem złośliwym
może wpłynąć na chęć posiadania dzieci przez
te kobiety, zwłaszcza w połączeniu ze znanymi
czynnikami zakłócającymi, takimi jak wiek, rasa lub stan cywilny. Ponadto autorzy podali tylko liczbę ciąż, a nie liczbę żywych urodzeń, nie
odnieśli się zatem do potencjalnej zależności
między leczeniem przeciwnowotworowym
a poronieniami.
Zaburzenia płodności występujące wśród
uczestniczek badania leczonych w dzieciństwie
z powodu nowotworu złośliwego podkreślają
znaczenie dalszej obserwacji tej populacji chorych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
powinien być tego świadom i mieć pewność,
że chora podlega właściwej opiece oraz badaniom przesiewowym. Chore należy kierować

do klinik zajmujących się odległymi skutkami
leczenia, w których nieodłączną częścią
wszechstronnego programu są zagadnienia dotyczące endokrynologii i reprodukcji. Wytyczne
są dostępne również na stronie internetowej
Children’s Oncology Group http://www.survivorshipguidelines.org.
Słowa kluczowe: nowotwór wieku dziecięcego, płodność,
kobiety leczone z powodu nowotworu w dzieciństwie
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Ar ty kuł uka zał się ory gi nal nie w AAP Grand
Ro unds, Vol. 22, No. 3, Sep tem ber 2009, p. 28:
Fer ti li ty in Fe ma le Chil dho od Can cer Su rvi vors,
wy da wa nym przez Ame ri can Aca de my of Pe dia trics (AAP). Pol ska wer sja pu bli ko wa na przez
Me di cal Tri bu ne Pol ska. AAP i Me di cal Tri bu ne
Pol ska nie po no szą od po wie dzial no ści za nie ści sło ści lub błę dy w tre ści ar ty ku łu, w tym wy ni ka ją ce z tłu ma cze nia z an giel skie go na pol ski.
Po nad to AAP i Me di cal Tri bu ne Pol ska nie po pie ra ją sto so wa nia ani nie rę czą (bez po śred nio
lub po śred nio) za ja kość ani sku tecz ność
ja kich kol wiek pro duk tów lub usług za war tych
w pu bli ko wa nych ma te ria łach re kla mo wych.
Re kla mo daw ca nie ma wpły wu na treść pu bli ko wa ne go ar ty ku łu.
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Kliniczne czynniki prognostyczne występowania zapalenia płuc
u dzieci ze świszczącym oddechem
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Pytanie:
Które dane z wywiadu oraz objawy stwierdzone podczas badania przedmiotowego
u dzieci ze świszczącym oddechem zgłaszających się na oddziały pomocy doraźnej mają
związek z występowaniem u nich radiologicznego zapalenia płuc?
Rodzaj zagadnienia:
Rozpoznanie
Projekt badania:
Prospektywne badanie kohortowe
Niniejsze prospektywne badanie kohortowe
przeprowadzono na oddziale pomocy
doraźnej Children’s Hospital w Bostonie
między listopadem 2006 roku a październikiem 2007 roku. Jego celem było ustalenie,
czy można u dzieci zgłaszających się ze
świszczącym oddechem wykorzystać
występujące u nich objawy kliniczne
do opracowania reguły pomagającej
w podejmowaniu decyzji klinicznej, kiedy
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

należy zlecać wykonanie zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej w celu wykrycia
zapalenia płuc. Do badania kwalifikowano
chorych ze świszczącym oddechem
w wieku �≤21 lat, jeśli wykonano u nich
zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej. Z badania wykluczono chorych na przewlekłe
choroby układu oddechowego z wyjątkiem
astmy oskrzelowej, z podejrzeniem urazu,
aspiracji ciała obcego oraz z chorobami
sprzyjającymi rozwojowi zapalenia płuc
(niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, immunosupresja).
Lekarze oddziału pomocy doraźnej wypełniali formularze, podając informacje na
temat występowania kaszlu, gorączki, bólu
w klatce piersiowej, bólu brzucha, trudności z oddychaniem, wciągania podżebrzy
i międzyżebrzy, stękania wydechowego, lokalnego osłabienia szmerów oddechowych,
trzeszczeń, świszczącego oddechu oraz odpowiedzi na zastosowane podczas wizyty
na oddziale pomocy doraźnej leczenie
astmy oskrzelowej. Dokonano przeglądu
dokumentacji medycznej pod kątem danych
demograficznych, wywiadu, parametrów
czynności życiowych, stanu ogólnego
oraz leczenia. Obecność zapalenia płuc
ustalano na podstawie zdjęć radiologicz-

nych klatki piersiowej analizowanych przez
dwóch radiologów dziecięcych, którzy nie
otrzymywali żadnych informacji klinicznych
dotyczących pacjentów. Gdy pojawiała się
różnica zdań na temat występowania
zapalenia płuc, stosowano oficjalną interpretację.
Kry te ria włą cze nia speł ni ło łącz nie 526 cho rych re pre zen tu ją cych 61%
wszyst kich za kwa li fi ko wa nych do ba da nia. Me dia na wie ku wy no si ła 1,9 ro ku, 59% sta no wi li chłop cy, a u 47%
w wy wia dzie wy stę po wał świsz czą cy od dech. Ra dio lo gicz nie potwierdzone za pa lenie płuc stwierdzono u 26 dzieci (4,9%)
(opi nia obu ra dio lo gów by ła zgod na je dy nie u 4 cho rych).
U dzieci z gorączką �≥39°C, stwierdzoną pod czas wi zy ty na od dzia le po mo cy
do raź nej, wy stę po wa ło pię cio krot nie
więk sze ry zy ko roz wo ju za pa le nia płuc
w porównaniu z chorymi z niższą ciepłotą
ciała. Nie stwierdzono związku ogniskowo
wy stę pu ją cego ści sze nia szme rów od de cho wych, ogni sko wych trzesz czeń oraz
przyspieszenia oddechu podczas wstępnej
oceny chorego lub w dowolnym momencie pobytu na oddziale pomocy doraźnej
z występowaniem zapalenia płuc. Za poLuty 2010, Vol. 14 Nr 1 Pediatria po Dyplomie | 93

