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CEL PRACY
Przedstawiono przegląd możliwości wykorzystania tomograﬁi komputerowej (TK)
w celu lepszego poznania nieprawidłowego składu ciała, zwłaszcza zmian dotyczących
beztłuszczowej masy ciała i tkanki tłuszczowej, występujących w przebiegu wyniszczenia
nowotworowego.
OSTATNIE ODKRYCIA
Jedną z charakterystycznych cech wyniszczenia nowotworowego jest zmniejszenie masy
mięśniowej z utratą tkanki tłuszczowej lub bez. Dlatego metoda badania składu ciała
pozwalająca na dokładne rozróżnienie tych tkanek ma zasadnicze znaczenie w ocenie tego
zespołu chorobowego. Chorzy na nowotwory złośliwe podczas ustalania rozpoznania
i obserwacji są rutynowo poddawani badaniom obrazowym o dużej rozdzielczości, takim
jak TK. W niedawnym badaniu, wykorzystującym TK w analizowaniu składu ciała, ujawniono
naturalny przebieg wyniszczenia nowotworowego, w tym zmiany w mięśniach szkieletowych,
tkance tłuszczowej, poszczególnych narządach i w samym guzie. Ilościowa ocena mięśni
szkieletowych za pomocą TK pozwala wyodrębnić chorych z sarkopenią i ustalić jej związek
ze stanem czynnościowym, toksycznością chemioterapii, progresją nowotworu oraz
umieralnością.
PODSUMOWANIE
Rutynowe wykonywanie badań TK w celu oceny stanu zdrowia chorych na nowotwory złośliwe
może być przydatne w ilościowym określaniu beztłuszczowej masy ciała i tkanki tłuszczowej,
interpretacji budowy ciała podczas badań populacyjnych oraz ocenie poszczególnych chorych
w związku z podejmowanymi decyzjami klinicznymi i terapeutycznymi.
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WPROWADZENIE

Wraz z wprowadzeniem nowych technologii służących ocenie składu ludzkiego ciała in vivo okazało się, że
określone proporcje beztłuszczowej masy ciała i tkanki
tłuszczowej są ważnym czynnikiem pozwalającym przewidzieć przebieg choroby nowotworowej. Chociaż tomograﬁa komputerowa (TK) jest złotym standardem wśród
metod służącym ocenie składu ciała, wykorzystywanie jej
w populacji osób, które nie chorują na nowotwór, jest
ograniczone z uwagi na dużą dawkę promieniowania,
znaczny koszt oraz to, że nie jest ona powszechnie dostępna. Te niedogodności nie dotyczą oddziałów onkologicznych, na których chorzy są rutynowo poddawani
temu badaniu podczas ustalania rozpoznania, a następnie monitorowania progresji nowotworu. Autorzy niniejszego artykułu przedstawiają możliwość wykorzystania
tych łatwo dostępnych obrazów dobrej jakości w celu
przeprowadzenia dokładnych i łatwych do wykonania
badań składu ciała w trakcie trwania choroby nowotworowej.
WYMAGANA SWOISTOŚĆ OCENY SKŁADU CIAŁA

Dawniej za wyniszczenie nowotworowe uważano
przede wszystkim utratę masy ciała. Zależność między
zmianami całkowitej masy ciała a przebiegiem choroby
nowotworowej ma długą historię. W badaniach nad wyniszczeniem, prowadzonych od najdawniejszych lat
do dziś, uznawano to za prawdę, czego dobrym przykładem jest to, że utratę masy ciała nadal uznaje się za kryterium włączenia i jeden z głównych punktów końcowych
randomizowanych badań klinicznych poświęconych leczeniu chorych wyniszczonych. Na przykład po przeanalizowaniu 55 badań klinicznych, oceniających wpływ leków
poprawiających apetyt na wyniszczenie nowotworowe,
Yavuzsen i wsp.1 stwierdzili, że w 91% z nich w wynikach
leczenia uwzględniono zmianę całkowitej masy ciała.
Dopiero od niedawna badania kliniczne poświęcone wyniszczeniu nowotworowemu zaczęły się skupiać na składnikach ciała, takich jak beztłuszczowa masa ciała, uznając
je za główne punkty końcowe.2-5
Umiejscowienie znaczenia pomiarów masy ciała
w badaniach nad wyniszczeniem pozostaje w uderzającym przeciwieństwie do wielu innych stanów, w których
dochodzi do zmiany składu ludzkiego ciała. Powszechnie uznano, że zmiany masy ciała mogą dotyczyć każdego z głównych przedziałów tkankowych (tkanki
mięśniowej, tkanki tłuszczowej i kości), a w każdym
z tych przedziałów mogą następować swoiste zmiany
narządowe, tkankowe i regionalne. Bardzo różnorodne
pojmowanie zmian składu ludzkiego ciała ewoluowało
wraz z rozwojem technologii obrazowania ciała wykorzystujących w dużej mierze swoistość poszczególnych
tkanek i narządów w celu ich odróżnienia. Szczególnymi cechami TK i metod obrazowania opartych na rezo-
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nansie magnetycznym (MR) są swoistość i dokładność
w badaniu składu ciała, dlatego opracowano je, potwierdzono ich wiarygodność i zaczęto stosować.6-8 Chociaż
dwuenergetyczną absorpcjometrię rentgenowską (dual
energy X-ray, DEXA) cechuje większa dokładność, nie
pozwala ona na odróżnianie tkanki beztłuszczowej
od tkanki tłuszczowej.6
Metody oparte na obrazowaniu narządów zaczęły
odgrywać główną rolę w zrozumieniu znaczenia lipidów
w ludzkim ciele, tj. odrębnego przeznaczenia podskórnej, trzewnej i wewnątrzmięśniowej tkanki tłuszczowej,
wnikania tłuszczów do tkanek, w tym stłuszczenia wątroby i gromadzenia lipidów w komórkach mięśniowych,
a także ich szczególnej dynamiki w otyłości, starzeniu organizmu i cukrzycy.8 Innym obszarem zastosowania
technik obrazowania narządów jest badanie zaniku tkanki kostnej, a u osób z osteoporozą i osteopenią standardową metodą oceny stała się w praktyce klinicznej
densytometria kości za pomocą analizy regionalnych obrazów DEXA. Ważną cechą zmian w składzie ciała, takich jak osteopenia i zróżnicowane gromadzenie się
lipidów w różnych przedziałach tkankowych, jest to, że
są one niedostrzegalne klinicznie i ich wykrycie wymaga
zastosowania swoistych metod. Kolejnym zjawiskiem jest
zanik mięśni, który może być ukryty w ogólnej masie ciała i jej zmianach, a nowością jest rozpoznanie sarkopenii
(tj. ciężkiego zaniku mięśni) stwarzające poważny problem kliniczny. Mianem sarkopenii określa się ilościowe
zmniejszenie masy mięśniowej o ponad 2 SD (odchylenie
standardowe) poniżej wartości typowej dla zdrowych
dorosłych.9 Powoduje ona zaburzenia czynnościowe
i niesprawność,9,10 zwiększone ryzyko złamań kości,
upadków,9 wydłużenie czasu pobytu w szpitalu,11 zakażenia wewnątrzszpitalne12 oraz skrócenie przeżycia
w przebiegu chorób nienowotworowych.13 Sarkopenia
nie ogranicza się do osób szczupłych lub wyniszczonych.14 Proces starzenia się jest często równoległy
do zmniejszenia masy ciała i zwiększenia zasobów tkanki tłuszczowej, co może się przyczyniać do otyłości sarkopenicznej.15,16 W ostatnich badaniach17,18 zwrócono
uwagę na zwiększającą się częstość występowania otyłości sarkopenicznej u Kanadyjczyków i Europejczyków
w podeszłym wieku.
Ważnym wnioskiem wynikającym z przedstawionych
wyżej danych jest zmienność składu poszczególnych elementów masy ludzkiego ciała i ich zaburzeń. Zaczynają to
przyznawać eksperci specjalizujący się w zespołach wyniszczenia, a w opublikowanej ostatnio przyjętej wspólnie
deﬁnicji wyniszczenia nowotworowego19 wyraźnie wyodrębniono zachowanie mięśni szkieletowych i tkanki
tłuszczowej. Uznano, że wyniszczenie jest złożonym zespołem metabolicznym występującym w przebiegu pewnych schorzeń i cechującym się utratą masy mięśniowej,
niekiedy wraz z utratą masy tłuszczowej. Głównym objawem klinicznym wyniszczenia jest u dorosłych utrata masy ciała (skorygowana o przewodnienie), a u dzieci
zaburzenia wzrostu. Chorobie wyniszczającej często to-
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warzyszą jadłowstręt, stan zapalny, insulinooporność oraz
zwiększony rozpad białek mięśniowych. To potwierdzenie odrębności w zachowaniu mięśni i tkanki tłuszczowej
oraz fakt, że na całkowitą masę ciała składają się masa
nowotworu i jego przerzutów (nierzadko również obrzęków i wodobrzusza),20 stwarzają konieczność uwzględnienia szczegółowych pomiarów składu ciała.
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA U CHORYCH NA NOWOTWORY:
DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ

Zastosowanie tomograﬁi komputerowej wyłącznie
w celu oceny składu ciała osób niechorujących na nowotwory jest ograniczone z uwagi na dużą dawkę promieniowania.6 Ekspozycja osób zdrowych na promieniowanie
wyłącznie po to, by zbadać skład ciała, jest nieetyczna.8
Takie zastrzeżenia można pominąć u chorych na nowotwory, badanie umożliwia bowiem śledzenie wzrostu guza oraz odpowiedzi na leczenie. Chorzy ci są rutynowo
oceniani za pomocą badań obrazowych o dużej rozdzielczości, ale uzyskane dzięki nim informacje nie są w pełni
wykorzystywane, częściowo z powodu braku odpowiednich metod i koncepcji postępowania w danym ośrodku
onkologicznym. Wyniki tych badań są cennym źródłem
informacji, w wielu ośrodkach przechowywanym w formie zapisu cyfrowego, dostępnego w klinicznych bazach
danych pochodzących z diagnostyki obrazowej. W ośrodku onkologicznym, w którym pracują autorzy, chorzy
na nowotwory lite płuca lub przewodu pokarmowego są
zwykle poddawani badaniom obrazowym cztery razy
w roku w trakcie aktywnego leczenia. W randomizowanych badaniach klinicznych poświęconych leczeniu
przeciwnowotworowemu postępowanie opiera się
w znacznym stopniu na wynikach badań obrazowych,
w tym TK i MR, a także wykorzystaniu Response Evaluation Critera in Solid Tumors (RECIST). To szczególne
poleganie na diagnostyce obrazowej daje onkologom bezprecedensową możliwość oceny składu ciała chorych
na nowotwory, łącznie z powtarzaniem pomiarów w czasie leczenia.
Tomograﬁa komputerowa jest złotym standardem
wśród metod obrazujących skład ciała na poziomie tkankowym i narządowym.8 Podstawy obrazowania składu
ciała opisano szczegółowo w innych doniesieniach.6,8
Trzeba podkreślić, że są to metody powszechnie dostępne. Oprogramowanie służące analizowaniu wyników badania jest dostępne w sprzedaży (np. Slice-O-matic,
Tomovision, Montreal, Kanada), dzięki czemu może to
zrobić każdy, kto zna anatomię ciała ludzkiego, zasady
diagnostyki obrazowej oraz umie posługiwać się oprogramowaniem.
Ponieważ wykonywane w onkologii badania obrazowe rzadko ukazują całe ciało, wynik każdego z chorych należy porównać z wystandaryzowanym obrazem
poszczególnych części ciała, dlatego wybrano obrazy
uzyskane w określonych punktach topograficznych
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Skala jednostek Hounsﬁelda dla tkanki tłuszczowej i mięśni szkieletowych.
Skala jednostek Hounsﬁelda (HU) jest przekształceniem pierwotnego pomiaru liniowego
współczynnika pochłaniania, w którym gęstość radiologiczną wody destylowanej
w standardowej temperaturze i ciśnieniu uznaje się za zero jednostek HU, a gęstość
powietrza w standardowych warunkach ciśnienia i temperatury (STP) uznaje się za
-1000 HU. Typowe wartości HU ustalono dla kości (+400 HU), mięśni szkieletowych
(+40 HU) i tkanki tłuszczowej (-120 HU).

układu kostnego. W większości opracowań dotyczących chorób nienowotworowych pojawiają się punkty
topograficzne kręgosłupa lędźwiowego.21-23 Na obszarze tym znajdują się narządy trzewne, podskórna
i międzymięśniowa tkanka tłuszczowa, mięsień
lędźwiowo-udowy i mięśnie przykręgosłupowe (prostowniki kręgosłupa i mięsień czworoboczny lędźwi),
a także mięśnie brzucha: poprzeczny, skośny zewnętrzny i skośny wewnętrzny oraz prosty. Ponieważ
powierzchnia przekrojów poprzecznych tkanek na
pojedynczych zdjęciach obszaru lędźwiowego wydaje
się silnie korelować między tkanką tłuszczową,
mięśniową i masą beztłuszczową w całym ciele,24,25
w celu scharakteryzowania chorych na nowotwór
przyjęliśmy za wzór przekrój poprzeczny na wysokości
trzeciego kręgu lędźwiowego (L3). Na tej podstawie
można bezpośrednio porównywać obrazy uzyskane
u poszczególnych osób lub na podstawie okolic
lędźwiowych oszacować przybliżoną beztłuszczową
masę całego ciała. Swoiste tkanki identyfikuje się
na podstawie ich cech anatomicznych, po czym rozgranicza i określa ilościowo, opierając się na ustalonych wcześniej progach wyrażonych w jednostkach
Hounsfielda (HU) (ryc. 1), wykorzystując dostępny
program analizy obrazu. Poza mięśniami i tkanką tłuszczową można określać ilościowo masę kości i innych
narządów.8,26 Pola powierzchni przekrojów poprzecznych (w cm2) oblicza się automatycznie za pomocą
programu po wyznaczeniu granic badanych narządów.
Obrazy TK wykorzystuje się często w celu oszacowania zawartości tkanki tłuszczowej w mięśniach szkieletowych (wewnątrzmięśniowej i międzymięśniowej
tkanki tłuszczowej), cechującej się mniejszymi wartościami HU (średnie pochłanianie).8
Zastosowanie analizy TK w celu badania składu ciała oraz jego zmian w przebiegu choroby to optymalny
wybór z uwagi na możliwość odróżnienia poszczególnych tkanek, a także dostępność wielu obrazów pochodzących z badań wykonywanych w trakcie długotrwałej
obserwacji. Na rycinach 2-4 ukazano niektóre ważne za-
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RYCINA 2

A2

A1

B1

B2

Obrazy przekroju poprzecznego na poziomie lędźwiowym dwóch chorych na nowotwór, u których wartość BMI była identyczna i wynosiła 24,3 kg/m2.
Schematy A1 i B1 przedstawiają obrazy w oryginalnej skali poziomów szarości dwóch chorych na raka z identycznym BMI wynoszącym 24,3 kg/m2. Schematy A2
i B2 przedstawiają odpowiednie segmenty badanych tkanek, gdzie odpowiada mięśniom szkieletowym, tkance tłuszczowej trzewnej, tkance tłuszczowej
podskórnej, a tkance tłuszczowej wewnątrzmięśniowej. Chory A to 68-letni mężczyzna z rakiem jelita cienkiego, a chory B to 54-letni mężczyzna z rakiem trzustki.
W porównaniu z chorym B (powierzchnia przekroju mięśni szkieletowych 177 cm2, całkowita powierzchnia przekroju tkanki tłuszczowej 303 cm2 [60% trzewna]),
masa mięśni szkieletowych chorego A na obszarze lędźwiowym jest znacznie mniejsza (31,7 cm2), a masa całkowitej tkanki tłuszczowej większa (573 cm2, [63%
trzewnej]).

▪

▫

gadnienia związane ze swoistością tkanek chorych na nowotwory. Wszystkich chorych ocenia się według standardowego punktu topograﬁcznego szkieletu, L3.
Głównymi przedziałami tkankowymi są narządy wewnętrzne, mięśnie szkieletowe i tkanka tłuszczowa, zarówno trzewna, jak i podskórna. Na rycinie 2
przedstawiono obrazy TK dwóch mężczyzn chorych
na nowotwór, których wartość BMI była jednakowa.
Skład ciała jednego z nich stosunkowo nie odbiega
od normy, u drugiego zaś doszło do skrajnego zaniku
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▪

▪

mięśni. Bilans masy ciała drugiego z chorych wykazuje
zwiększoną objętość podskórnej i trzewnej tkanki tłuszczowej, a także znaczne naciekanie tłuszczem grup mięśni przykręgosłupowych, wyróżnione jako obszary
cechujące się pochłanianiem promieniowania (HU)
mniejszym niż zero. Klinicznie nie dostrzega się zaniku
mięśni z uwagi na wyraźne zwiększenie wartości BMI,
wynoszącej 24,3 kg/m2, a więc sięgającej górnej granicy
zakresu wartości prawidłowych. Na rycinie 3 ukazano
utratę masy mięśni szkieletowych i następujący jedno-
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RYCINA 3
A2

A1

B1

B2

Zróżnicowane zmiany w mięśniach i tkance tłuszczowej u chorego na raka płuca.
Zdjęcia A1 i B1 przedstawiają obrazy w oryginalnej skali poziomów szarości chorego na nowotwór wykonane w dwóch odrębnych punktach czasowych. Zdjęcie
A1 wykonano 390 dni przed śmiercią, a zdjęcie B1 58 dni przed śmiercią. Zdjęcia A2 i B2 ukazują odpowiednie segmenty badanych tkanek, gdzie odpowiada
mięśniom szkieletowym, tkance tłuszczowej trzewnej, tkance tłuszczowej podskórnej, a tkance tłuszczowej wewnątrzmięśniowej. Podczas 332-dniowego
odstępu czasowego między wykonaniem zdjęć A i B zmniejszył się obszar mięśni szkieletowych z 173 do 86,7 cm2, a całkowita tkanka tłuszczowa zwiększyła się
z 452 (48% trzewna) do 506 cm2 (55% trzewna).

▪

▪

cześnie przyrost tkanki tłuszczowej w okresie między 390 a 58 dniem poprzedzającym zgon chorego
na nowotwór. Rycina 4 również przedstawia zachodzące w czasie zmiany u chorej na raka trzustki, u której
między 152 a 40 dniem przed śmiercią nastąpił zanik
mięśni i powstało wodobrzusze. U obojga ostatnich chorych wyraźne zmniejszenie masy mięśniowej zostało zamaskowane całkowita masą ciała z uwagi na jednoczesne
nagromadzenie się tkanki tłuszczowej i powstanie wodobrzusza.

▪

NOWE ODKRYCIA

Chociaż badanie TK jest stosunkowo nową metodą
obrazowania w celu ustalenia składu ciała w przebiegu
nowotworu złośliwego, przedmiotem dyskusji są korzyści wynikające z jego zastosowania w ocenie chorych
dotkniętych innymi zaburzeniami prowadzącymi do
wyniszczenia, takimi jak zakażenie HIV27,28 lub starzenie się.29,30 Ważnymi kamieniami milowymi były takie
odkrycia, jak ujawnienie, że zespół nieprawidłowego roz-
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RYCINA 4

A1

A2

B1

B2

Postępująca utrata masy mięśniowej i tłuszczowej z wodobrzuszem u chorej na raka trzustki.
Zdjęcia A1 i B1 przedstawiają obrazy w oryginalnej skali poziomów szarości chorej na raka trzustki wykonane w dwóch odrębnych punktach czasowych. Zdjęcie
A1 wykonano 152 dni przed śmiercią, a zdjęcie B1 40 dni przed śmiercią. Zdjęcia A2 i B2 ukazują odpowiednie segmenty badanych tkanek, gdzie odpowiada
mięśniom szkieletowym, tkance tłuszczowej trzewnej, tkance tłuszczowej podskórnej, a tkance tłuszczowej wewnątrzmięśniowej. Podczas 112- dniowego
odstępu czasowego między wykonaniem zdjęć A i B zmniejszył się obszar mięśni szkieletowych z 159 do 113 cm2, a obszar całkowitej tkanki tłuszczowej
zmniejszył się z 455 (39% trzewna) do 333 cm2 (39% trzewna).

▪

▪

mieszczenia tkanki tłuszczowej (lipodystroﬁa) towarzyszy leczeniu przeciwwirusowemu, a jego pojawienie się
przemawia za niekorzystnym przebiegiem klinicznym. Istnieje kilka nowotworów złośliwych, w przebiegu których
w większości badań obserwowano rozkład tkanki tłuszczowej (trzewnej w porównaniu z podskórną). Von Hafe
i wsp.31 porównali 63 chorych na raka gruczołu krokowego z taką samą liczbą dostosowanych wiekiem mężczyzn
z grupy kontrolnej i stwierdzili zwiększone ryzyko zachorowania na raka gruczołu krokowego u mężczyzn z oty-
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▪

▫

łością trzewną, wyrażoną ilościowo jako obszar tkanki
tłuszczowej trzewnej (iloraz szans 4,6, przedział ufności
[PU] 2,6-8,2) oraz stosunkiem tkanki tłuszczowej trzewnej do podskórnej (iloraz szans 6,0, PU 2,3-11,0).31
Freedman i wsp.32 badali zmiany masy ciała i jego składu zachodzące w trakcie i po uzupełniającej chemioterapii u kobiet chorych na raka piersi. Rozkład tkanki
tłuszczowej oceniali za pomocą badania TK. Po uzupełniającej chemioterapii stwierdzili zwiększenie stosunku
tkanki tłuszczowej trzewnej do podskórnej. Wpływ lecze-
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nia z powodu raka piersi na skład ciała oceniali również
Nguyen i wsp.33 Podczas przekrojowego badania z udziałem 32 chorych leczonych tamoksyfenem i 39 kobiet
z grupy kontrolnej oceniali oni stłuszczenie wątroby i rozkład tkanki tłuszczowej. U kobiet przyjmujących tamoksyfen stwierdzili większą ilość tkanki tłuszczowej
w narządach trzewnych i wątrobie w porównaniu z grupą kontrolną.33
W niniejszym artykule podsumowano wyniki niektórych ostatnich badań prowadzonych przez zespół,
w skład którego wchodzą autorzy, poświęconych wyniszczeniu nowotworowemu oraz zmianom w składzie ciała
występującym w przebiegu nowotworu.
NATURALNY PRZEBIEG WYNISZCZENIA
NOWOTWOROWEGO

Przedstawiliśmy pierwsze obszerne opracowanie
omawiające zastosowanie obrazowania metodą TK w badaniu wyniszczenia nowotworowego. W badaniu Lieffers i wsp.34•• określiliśmy ilościowo potencjalny udział
zwiększenia masy tkanek cechujących się znacznym zapotrzebowaniem energetycznym (takich jak narządy, nowotwór) w utracie masy ciała w przebiegu raka jelita
grubego. Badanie zaprojektowano jako długotrwały retrospektywny przegląd objętości narządów (wątroby
[w tym przerzutów], śledziony) oraz tkanek obwodowych (mięśni szkieletowych, tkanki tłuszczowej) na obrazach TK w trakcie progresji wyniszczenia u chorych
na zaawansowany nowotwór. W tym celu wybrano chorych, którzy zmarli z powodu raka jelita grubego,
a w ostatnim roku życia przebyli co najmniej cztery udokumentowane badania TK. Analiza 134 badań TK
umożliwiła następującą całościową interpretację ich wyników: rok przed śmiercią chorych ich narządy, w tym
wątroba (2,3±0,7 kg) i śledziona (0,32±0,2 kg), były
większe w stosunku do referencyjnych wartości dla zdrowych dorosłych. Na miesiąc przed śmiercią u większości
chorych wątroba zawierała bardzo wiele przerzutów
i była powiększona do 3,0±1,5 kg (p=0,010), ponadto
stwierdzono tendencję do powiększania się śledziony
(p=0,077). Z czasem następowało gwałtowne powiększanie się wątroby i przerzutów, w przeciwieństwie
do jednoczesnej utraty masy mięśniowej (4,2 kg) oraz
tłuszczu (3,5 kg) (p <0,05), również postępującej gwałtownie. Oszacowany odsetek beztłuszczowej masy wątroby zwiększył się w ostatnim roku życia z 4,5 do 7,0%
(p <0,001). Najgwałtowniejszą utratę masy tkanek obwodowych i przyrost masy wątroby oraz przerzutów obserwowano w ostatnich 3 miesiącach przed śmiercią.
W prospektywnej kohorcie chorych na raka jelita grubego stwierdzono, że masa wątroby i masa przerzutów
były znaczącymi wykładnikami spoczynkowej przemiany
materii. Sugeruje to, że u chorych na zaawansowany nowotwór z przerzutami aktywność guza może być ważną
cechą świadczącą o ujemnym bilansie energetycznym.

Sarkopenia czynnikiem przepowiadającym
umieralność z powodu nowotworu

Prospektywnie obserwowaliśmy grupę 2115 chorych na lite nowotwory płuca lub układu pokarmowego
skierowanych do regionalnego ośrodka onkologicznego
w Edmonton w Kanadzie. Prado i wsp.35•• opublikowali pierwsze wyniki uzyskane w tej grupie dotyczące
chorych, których w chwili ustalenia rozpoznania nowotworu uznano za otyłych na podstawie wartości BMI
wynoszącej co najmniej 30 kg/m2. Obrazy TK na poziomie kręgosłupa lędźwiowego były dostępne u 85%
tych otyłych chorych i przeanalizowano je w kierunku
całkowitej masy mięśni szkieletowych na przekroju poprzecznym. Wśród 2115 chorych włączonych do badania za otyłych uznano 325 (15%). Ustalone dla płci
punkty odcięcia, określające znaczącą zależność między
małą masą mięśniową a umieralnością, potwierdzono
analizą optymalnej stratyﬁkacji. Wśród 250 chorych
z dostępnym wynikiem badania TK, spełniającym
kryteria analizy, 38 (15%) znalazło się poniżej tych
punktów odcięcia i uznano ich za chorych z sarkopenią.
W porównaniu z otyłymi chorymi bez sarkopenii otyłości sarkopenicznej towarzyszyło znaczne pogorszenie
sprawności (p=0,009) i okazała się ona niezależnym
czynnikiem pozwalającym przewidzieć przeżycie (iloraz
zagrożeń 4,2, 95% PU 2,4-7,2, p <0,0001). Co uderzające, mediana czasu przeżycia otyłych chorych z sarkopenią (10 miesięcy) była o połowę krótsza niż mediana
czasu przeżycia podobnych pod innymi względami
chorych, u których sarkopenia nie występowała (21 miesięcy). Wyniki tego badania udowodniły zmienność składu ciała chorych na nowotwory, nawet jeśli mieszczą się
oni w tym samym zakresie wartości BMI (otyli) i powiązały otyłość sarkopeniczną ze stanem czynnościowym
i przeżyciem. Przedstawione wyniki świadczą o wyodrębnieniu ważnego i nieznanego wcześniej czynnika rokowniczego.
Sarkopenia czynnikiem przepowiadającym
toksyczność leczenia

Nasze ostatnie badania skupiły się na wyjaśnieniu poglądu, zgodnie z którym chorzy z sarkopenią w przebiegu nowotworu złośliwego mogą być podatni na ciężkie
powikłania toksyczne w trakcie leczenia układowego.
W dwóch opublikowanych badaniach oceniano to zagadnienie u chorych leczonych ﬂuoropirymidyną, 5-ﬂuorouracylem (5-FU) i kapecytabiną.36,37• Prado i wsp.36
przeanalizowali dane pochodzące z prospektywnego
badania z udziałem chorych na raka okrężnicy
w II lub III stopniu zaawansowania leczonych 5-FU i leukoworyną, oceniając częstość występowania wymagającej zmniejszenia dawek leków toksyczności wobec tkanki
mięśniowej mierzonej za pomocą TK. Zmniejszenie dawek leków było konieczne zwłaszcza wśród uczestniczących w tym badaniu kobiet cechujących się małą masą
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mięśni szkieletowych w stosunku do powierzchni ciała
(iloraz szans 16,73, p=0,021). Po zakończeniu tego
wstępnego badania ukazującego, że niewielka zawartość
beztłuszczowej masy ciała jest ważnym czynnikiem
przepowiadającym wystąpienie toksyczności u kobiet
otrzymujących 5-FU w konwencjonalnych dawkach obliczanych na jednostkę powierzchni ciała, kontynuowano badanie Prado i wsp.37• z udziałem chorych na raka
piersi z przerzutami leczonych kapecytabiną. Włączono
doń kobiety, których nowotwór był oporny na leczenie
antracyklinami lub taksoidami. Za pomocą badania TK
mierzono masę mięśni szkieletowych na przekroju poprzecznym na poziomie L3 i rozpoznawano sarkopenię
na podstawie wcześniej przyjętych i opublikowanych
punktów odcięcia.35•• Toksyczność oceniano po pierwszym kursie leczenia, zaś czas do wystąpienia progresji
nowotworu określano prospektywnie. Do grupy sarkopenii zaklasyﬁkowano około 25% chorych, przy czym
rozpoznawano ją u osób z prawidłową masą ciała, nadwagą lub otyłych. Działania toksyczne stwierdzono u 50%
chorych z sarkopenią w porównaniu z zaledwie 20% chorych, u których sarkopenia nie występowała (p=0,03),
a czas do pojawienia się progresji nowotworu był wśród
chorych z sarkopenią krótszy (101,4 dnia, 95% PU
59,8-142,9) niż u pozostałych chorych (173,3 dnia, 95%
PU 126,1-220,5, p=0,05). Sarkopenia jest zatem znaczącym czynnikiem przepowiadającym toksyczność i czas
do wystąpienia progresji raka piersi z przerzutami u chorych leczonych kapecytabiną. Przedstawione wyniki
zwiększają potencjalną przydatność oceny składu ciała
w przewidywaniu toksyczności i indywidualizowaniu
dawkowania chemioterapeutyków.

PODSUMOWANIE

Badania obrazowe wykorzystywane w celu rozpoznawania nowotworów złośliwych i podczas dalszej obserwacji chorych są bezpośrednio dostępnym źródłem
szczegółowych informacji o składzie ciała i jego zmianach u chorych na nowotwory. Można posługiwać się
nimi podczas badań poświęconych wyniszczeniu w celu
dokładnego określenia zachodzących z czasem zmian
swoistych składowych ciała oraz masy ciała. Dane te są
z kolei przydatne w klasyﬁkowaniu wyniszczenia jako
kryteria włączenia do udziału w randomizowanych badaniach klinicznych dotyczących zwalczania wyniszczenia
i oceny ich wyników, a w przyszłości będzie można je
wykorzystać w celu udoskonalenia prognozowania i korygowania dawek leków.
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ƵƌǌČĚǌĞŶŝĂŵŝƚĞŐŽƚǇƉƵŶĂƑǁŝĞĐŝĞ͘
WŽŵŝŵŽĐŝČŐųĞũƌŽǌďƵĚŽǁǇ͕ŽĚŵĂƌĐĂϮϬϬϵƌŽŬƵĚŽƚĞũƉŽƌǇƵĚĂųŽƐŝħŶĂŵƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝđƚĞƌĂƉŝħϳϳƌŽĚǌĂũſǁŶŽǁŽƚǁŽƌſǁǁƌſǏŶǇĐŚůŽŬĂůŝǌĂĐũĂĐŚ͘ϯϮϬƉĂĐũĞŶƚſǁǌϮϬŬƌĂũſǁƑǁŝĂƚĂƐŬŽƌǌǇƐƚĂųŽďČĚǍŬŽƌǌǇƐƚĂǌ
ƉƌŽƉŽŶŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌŶĂƐůĞĐǌĞŶŝĂ͘EŝĞĚĂǁŶŽǌŽƐƚĂųŽĚĚĂŶǇĚŽƵǏǇƚŬƵƚƌǌĞĐŝǌƉŝħĐŝƵƉůĂŶŽǁĂŶǇĐŚƉŽŬŽũſǁ
ƚĞƌĂƉŝŝ͘

:ĞĚŶĂŬŝůŽƑđƉĂĐũĞŶƚſǁǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚƚĞƌĂƉŝČƉƌŽƚŽŶŽǁČǌŶĂĐǌŶŝĞ
ƉƌǌĞǁǇǏƐǌǇųĂŶĂƐǌĞǁǇŽďƌĂǏĞŶŝĂ͘
tĐĞůƵǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĂǌĞƐƉŽųƵǌĂƚƌƵĚŶŝŵǇǁĚŽǁŽůŶǇŵƚĞƌŵŝŶŝĞ͗

>ĞŬĂƌǌǇƐƉĞĐũĂůŝƐƚſǁƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝŝ
WŽƐŝĂĚĂƐǌŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞůƵďǁŶĂũďůŝǏƐǌǇŵĐǌĂƐŝĞũĞǌĚŽďħĚǌŝĞƐǌ͍KĚŬĂŶĚǇĚĂƚſǁŽĐǌĞŬƵũĞŵǇ
ĚŽďƌĞũǌŶĂũŽŵŽƑĐŝũħǌǇŬĂŶŝĞŵŝĞĐŬŝĞŐŽ͕ǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĂŽƌĂǌǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĂŶŽǁŽĐǌĞƐŶČƚĞƌĂƉŝČƉƌŽƚŽŶŽǁČ͘WƌŽƉŽŶƵũĞŵǇŝŶƚĞƌĞƐƵũČĐČ͕ďĂƌĚǌŽĚŽďƌǌĞƉųĂƚŶČƉƌĂĐħǁŶĂũŶŽǁŽĐǌĞƑŶŝĞũƐǌǇŵĐĞŶƚƌƵŵƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚǇĐǌŶǇŵǁƵƌŽƉŝĞŽƌĂǌŵŽǏůŝǁŽƑđƉĞųŶĞŐŽŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂƐƉĞĐũĂůŝǌĂĐǇũŶĞŐŽǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞƚĞƌĂƉŝŝƉƌŽƚŽŶŽǁĞũ͘ŽĚĂƚŬŽǁŽŽĨĞƌƵũĞŵǇĚĂƌŵŽǁĞǌĂŬǁĂƚĞƌŽǁĂŶŝĞ͘
/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽZ/E<ZWZKdKEd,ZWzEdZǌŶĂũĚƵũČƐŝħŶĂŶĂƐǌĞũƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũǁǁǁ͘ƌƉƚĐ͘ĚĞ͘
ĂůƐǌĞƐǌĐǌĞŐſųǇĐŚħƚŶŝĞŽŵſǁŝŵǇƉŽĚĐǌĂƐŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞŐŽƐƉŽƚŬĂŶŝĂ͘
ƉůŝŬĂĐũĞǌĂǁŝĞƌĂũČĐĞsŽƌĂǌůŝƐƚŵŽƚǇǁĂĐǇũŶǇǁũħǌǇŬƵŶŝĞŵŝĞĐŬŝŵůƵďĂŶŐŝĞůƐŬŝŵƉƌŽƐŝŵǇŽƉƌǌĞƐǇųĂŶŝĞ
ŶĂĂĚƌĞƐĞͲŵĂŝů͘ŽƐƚĂŷĐǌųŽŶŬŝĞŵŶĂƐǌĞŐŽƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶĞŐŽǌĞƐƉŽųƵ͊KĐǌĞŬƵũĞŵǇŶĂdǁŽũČŬĂŶĚǇĚĂƚƵƌħ͊
EŽƌďĞƌƚĚůĞƌͻWZK,>d,'ͻ,ĂŶƐͲWŝŶƐĞůͲ^ƚƌ͘ϭϬͻϴϱϱϰϬ,ĂĂƌͬDƵĞŶĐŚĞŶ
dĞů͘нϰϵϴϵͬϰϱϲϵϲϵϵϬͻͲDĂŝůũŽďΛƉƌŽŚĞĂůƚŚ͘ĚĞ
WƌŽƐŝŵǇŽĚŽƉŝƐĂŶŝĞŬůĂƵǌƵůŝ͗ͣtǇƌĂǏĂŵǌŐŽĚħŶĂƉƌǌĞƚǁĂƌǌĂŶŝĞŵŽŝĐŚĚĂŶǇĐŚŽƐŽďŽǁǇĐŚǌĂǁĂƌƚǇĐŚǁŽĨĞƌĐŝĞĚůĂƉŽƚƌǌĞďƉƌŽĐĞƐƵƌĞŬƌƵƚĂĐũŝǌŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϳ͘Ϭϴ͘ϭϵϵϳƌ͘ǌ͘h͘ǌϮϬϬϮƌ͕͘EƌϭϬϭ͕ƉŽǌ͘ϵϮϯǌĞǌŵ͘͟
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