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Przewlek³a niewydolnoæ nerek (PNN) oraz
zespó³ Fanconiego po chemioterapii
przeciwnowotworowej u 2 nastolatek
 opis przypadków
U dzieci z chorob¹ nowotworow¹ leczenie onkologiczne wyj¹tkowo prowadzi do przewlek³ej niewydolnoci nerek (PNN). Znacznie czêciej spotyka siê
ich przejciowe ostre uszkodzenie. Przedstawiamy opis dwóch przypadków, w
których stwierdzono wyst¹pienie ³¹czne PNN i zespó³u Fanconiego po chemioterapii guzów litych. U pierwszej z pacjentek, 11 letniej dziewczynki z rozpoznaniem kostniakomiêsaka koci udowej lewej, po chemioterapii przedoperacyjnej
i po resekcji guza z protezowaniem kolana zastosowano dodatkow¹ chemioterapiê w zwi¹zku z przerzutami do p³uc. W miesi¹c po zakoñczeniu kompleksowego leczenia (wraz z resekcj¹ fragmentu p³uca) stwierdzono pogorszenie funkcji
nerek i cechy zespo³u Fanconiego (eGFR ok. 62 ml/min/1,73m2). Po 7 latach
obserwacji stwierdzono progresjê niewydolnoci nerek ze spadkiem GFR poni¿ej 20 ml/min/1,73m2, co uzasadnia planowanie rozpoczêcia leczenia nerkozastêpczego. U drugiej z dziewczynek w wieku 15 lat rozpoznano guz zarodkowy
jajnika prawego z rozsiewem miejscowym do jamy otrzewnowej. Po 4 miesi¹cach chemioterapii wprowadzonej po leczeniu chirurgicznym wyst¹pi³y objawy
zespo³u Fanconiego, poprzedzone spadkiem eGFR, wyst¹pieniem objawów PNN,
niedo¿ywieniem i koniecznoci¹ rozpoczêcia hemodializoterapii, której zakoñczenie mo¿liwe by³o po 14 miesi¹cach. W badaniu biopsyjnym nerki tej pacjentki stwierdzono cechy uszkodzenia typowe dla chemioterapii, bez cech wznowy
choroby nowotworowej. Po 2 latach leczenia zachowawczego obserwowano
nieznaczn¹ progresjê PNN. Wnioski: Trwa³e uszkodzenie nerek po chemioterapii choroby nowotworowej jest niezwykle rzadkie u dzieci. Rokowanie zarówno
w kwestii poprawy funkcji nerek jak i w³aciwego czasu kwalifikacji do transplantacji nerek jest w przedstawionych przypadkach szczególnie trudne.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 266-270)

Chronic renal failure (CRF) and Fanconi syndrome
secondary to tumor chemotherapy in 2 teenagers
 case presentation
Chronic renal failure (CRF) is very rare in children after oncologic treatment;
acute kidney injury is much more frequent. This paper presents two cases of
chronic kidney disease and Fanconi syndrome after solid tumor chemotherapy.
One patient, a female aged 11, had been diagnosed with left femur osteosarcoma. Preoperative chemotherapy was followed by tumor resection with knee
prosthesis. Additional chemotherapy proved necessary because of right lung
metastasis. A month after the end of therapy, renal failure and Fanconi syndrome were observed (with GFR at ca. 62 ml/min/1.73m2). In the seven years's
follow-up and conservative therapy, progressing renal failure was observed with
a drop of GFR by 40ml/min/1.73m2. The patient has been scheduled for renal
replacement therapy. In the other patient, a female aged 15, endothelial sinus
tumor of left ovary was diagnosed with local peritoneal metastases. Surgical
treatment was employed, followed by chemotherapy. Four months into the treatment, symptoms of Fanconi syndrome were observed. A month after ceasin,
terminaton of chemotherapy, features of chronic renal failure were seen. Haemodialysis (HD) was introduced after additional 2 months because of malnutrition
and deterioration of GFR. Renal biopsy yielded kidney injury after chemotherapy,
with no symptoms of tumor relapse. After 14 months of HD, improved renal
function allowed a discontinuation of renal replacement therapy. After two years
of follow-up and conservative nephrologic treatment, stable renal function with
slight progression towards failure. Conclusions: Chronic kidney injury after
oncologic treatment in children is very rare. In the presented cases, diagnosis
based upon on renal function improvement and feasibility of renal transplant is
particularly difficult.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 266-270)
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Wstêp
Sta³y postêp w terapii przeciwnowotworowej, uwzglêdniaj¹cy tak¿e zabiegi przeszczepiania komórek macierzystych przyczynia siê do poprawy rokowania chorych.
Jednak¿e cen¹ stosowanej wspó³czenie
agresywnej chemioterapii mog¹ byæ powa¿ne powik³ania. U dzieci przewlek³e uszkodzenie nerek spowodowane chemioterapi¹
i radioterapi¹, opisywane jest niezwykle
rzadko [9,13]. W tej grupie wiekowej do
schy³kowej niewydolnoci nerek z przyczyn
onkologicznych najczêciej doprowadzaj¹
obustronne guzy Wilmsa. W praktyce znacznie czêciej spotykamy siê z przejciow¹,
ostr¹ niewydolnoci¹ nerek. Szczególnym
jej przypadkiem jest zespó³ lizy guza, wystêpuj¹cy zazwyczaj w pocz¹tkowej fazie
leczenia onkologicznego i zwi¹zany z masywnym rozpadem komórek i uwalnianiem
znacznych iloci kwasu moczowego [9,13,
16]. Przedstawiamy opis dwóch nastoletnich
pacjentek, u których stwierdzono nieodwracalne uszkodzenie nerek pod postaci¹ zespo³u Fanconiego oraz przewlek³ej niewydolnoci nerek o ró¿nym przebiegu, po chemioterapii guzów litych.

data

Rycina 1
Zmiany stê¿enia kreatyniny oraz eGFR (wg wzoru Schwartza) u pacjentki nr 1 z kostniakomiêsakiem.
The creatinine concentration and eGFR changes (according to Schwartz formula) in patient no 1 suffering to
osteosarcoma.

Przypadek 1

U 11 letniej pacjentki M.I. (nr hist. choroby
USD: 456 417) w 2002 rozpoznano kostniakomiêsaka (osteosarcoma) dystalnego odcinka koci
udowej lewej. Po pobraniu wycinka i rewizji histopatologicznej rozpoczêto chemioterapiê wg schematu Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia
Guzów Litych, z zastosowaniem doksorubicyny i
cisplatyny. 3 miesi¹ce po rozpoczêciu leczenia u
pacjentki wyst¹pi³a hipomagnezemia oraz przejciowe pogorszenie czynnoci nerek (stê¿enie kreatyniny w surowicy krwi  91 µmol/l, stê¿enia mocznika w normie). W styczniu 2003 roku u pacjentki
przeprowadzono ca³kowit¹ resekcjê guza wraz z
stawem kolanowym, wstawiaj¹c w to miejsce protezê wyd³u¿an¹ elektromagnetycznie. W maju
2003 zakoñczono kompleksowe leczenie. Czynnoæ nerek pozostawa³a w normie  stê¿enie kreatyniny w surowicy wynosi³o 67 µmol/l. Pó³tora roku
potem, podczas kontrolnych badañ wykryto zmiany przerzutowe w prawym p³ucu, wymagaj¹ce usuniêcia jego dolnego fragmentu. Pacjentka zosta³a
zakwalifikowana do kolejnej chemioterapii metotreksatem, etopozydem oraz ifosfamidem. W kwietniu 2005 zakoñczono leczenie onkologiczne. W
maju 2005 w badaniach laboratoryjnych u dziewczynki stwierdzono podwy¿szone stê¿enie kreatyniny (128 µmol/l) oraz mocznika (7 mmol/l), hipokaliemiê, hipofosfatemiê, hipomagnezemiê, ladowy bia³komocz i cukromocz oraz krwinkomocz.
Stê¿enie bia³ka ca³kowitego i albumin w surowicy
pozostawa³y w normie. Ultrasonograficznie obraz
nerek by³ prawid³owy. Z uwagi na wywiad oraz brak
innych objawów k³êbuszkowego zapalenia nerek
(ujemna immunologia), w tym  nadcinienia têtniczego, odst¹piono od wykonywania biopsji nerki. Za przyczynê niewydolnoci nerek uznano
uszkodzenie po chemioterapii. W³¹czono leczenie
nefroprotekcyjne (Ramipril) oraz leczenie objawowe  suplementacjê preparatami magnezu i potasu. W lipcu 2005 roku eGFR wg wzoru Schwartza wynosi³a 60 ml/min/1,73m2. Stê¿enie Cystatyny C by³o podwy¿szone, a eGFR wg wzoru Fillera

Rycina 2
Biopsja nerki u pacjentki nr 2. Preparat srebrzony. Widoczne pogrubia³e ciany i w³óknienie kanalików.
Kidney biopsy in patient nr 2. Silver staining. Tubular fibrosis and thickened tubular walls are seen.

wyliczono na 44 ml/min/1,73m2. W grudniu 2006 z
powodu nasilenia niedokrwistoci rozpoczêto leczenie darbopoetyn¹ alfa. W tym czasie obserwowano dalsz¹ progresjê niewydolnoci nerek oraz
stopniowe narastanie stê¿enia kreatyniny do 216
µmol/l  w grudniu 2006 i do 376 µmol/l  w lipcu
2007 (eGFR  22,2 ml/min/1,73m2). Aktualnie, w 7
lat od rozpoznania choroby nowotworowej i po
skutecznym leczeniu onkologicznym stan ogólny
pacjentki jest bardzo dobry, niemniej obserwuje siê
systematyczn¹ progresjê niewydolnoci nerek
(eGFR wg Schwartza  16 ml/min/1,73m2, stê¿enie kreatyniny 406 µmol/l, cystatyny C  2,74 mg/
l). W leczeniu pacjentki stosowane jest pe³ne po-
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stêpowanie zachowawcze, ze sta³¹ poda¿¹ preparatów magnezu i potasu. Stê¿enie hemoglobiny wynosi 12,6 g/dl, nie wystêpuje nadcinienie
têtnicze. W badaniu ogólnym moczu stwierdza siê
sta³y ladowy bia³komocz i cukromocz. Pacjentka
pozostaje w remisji onkologicznej. Z uwagi na progresjê choroby planowane jest przygotowanie chorej do leczenia nerkozastêpczego i za³o¿enie przetoki têtniczo-¿ylnej do hemodializy.
Wykres stê¿enia kreatyniny w surowicy i progresjê niewydolnoci nerek (w czasie obserwacji) u
pierwszej z pacjentek przedstawiono na rycinie 1.
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Przypadek 2
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Rycina 3
Biopsja nerki u pacjentki no 2. Barwienie PAS. Widoczne w³óknienie cewek.
Kidney biopsy in patient no 2. PAS staining. Tubular fibrosis is evident.
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U 15 letniej dziewczynki (S.B. nr hist. chor.
USD: 510 006) w czerwcu 2005 rozpoznano zarodkowy guz terminalny (endothelial sinus tumor,
yolk sac tumor) jajnika prawego z obecnymi przerzutami miejscowymi do jamy otrzewnej. Zastosowano leczenie operacyjne oraz nastêpow¹ chemioterapiê w postaci etopozydu, ifosfamidu i cisplatyny oraz vinblastyny, bleomycyny i cisplatyny. Przebiegaj¹ce bez powik³añ leczenie onkologiczne zosta³o zakoñczone w grudniu 2005 niemniej, dwa miesi¹ce wczeniej stwierdzono cechy zespo³u Fanconiego. W styczniu 2006 u pacjentki wyst¹pi³ cukromocz, niewielki bia³komocz
oraz cechy przewlek³ej niewydolnoæ. W marcu
2006 dziewczynka zosta³a przyjêta do szpitala na
oddzia³ nefrologiczny z powodu znacznego os³abienia i niedo¿ywienia. U dziecka przy przyjêciu
nie stwierdzono obrzêków ani nadcinienia têtniczego. Badania laboratoryjne wykaza³y zaawansowan¹ mocznicê, rozpoczêcia leczenia nerkozastêpczego by³o koniecznoci¹. W wynikach badañ
zwraca³a uwagê nasilona niedokrwistoæ, nieznaczna ma³op³ytkowoæ i leukopenia (Ht: 18%,
Hb  5,8 g/dl, erytrocyty  2 020 000/mm3, p³ytki
98 000/mm3, leukocytoza 3200/mm3). Stê¿enie kreatyniny w surowicy wynosi³o 1178 µmol/l a mocznika  24,3 mmol/l. Obserwowano niewyrównan¹
kwasicê metaboliczn¹ (pH: 7,265; HCO3-13,5; BE
(-12) mmol/l) oraz niewielk¹ hiperkaliemiê i hiperfosfatemiê (Na  141 mmol/l; K  5,47 mmol/l; Ca
 2,38 mmol/l; P  1,81 mmol/l), stê¿enie magnezu by³o w normie (0,77 mmol/l). Stê¿enie cystatyny C wynosi³o 5,47 mg/l (norma do 0,95 mg/l). W
badaniu moczu stwierdzano ladowy bia³komocz i
cukromocz oraz niewielki krwinkomocz. W badaniu ultrasonograficznym nerki by³y powiêkszone,
o silnie wzmo¿onej echogenicznoci, z wyranym
zró¿nicowaniem korowo-rdzeniowym. W badaniach immunologicznych stwierdzono nieznacznie
obni¿one stê¿enie komponenty C3c dope³niacza
oraz podwy¿szone miano antystrepolizyn (ASO),
co mog³o sugerowaæ wspó³istnienie ostrego k³êbuszkowego zapalenia nerek z uszkodzeniem nerek po chemioterapii. Rozpoczêto natychmiastow¹ hemodializoterapiê. Wyrównano niedokrwistoæ
poprzez kilkakrotne przetoczenie KKCz  a nastêpnie rozpoczêto leczenie erytropoetyn¹.
W wykonanej biopsji nerki stwierdzono prawid³owy obraz k³êbuszków bez z³ogów immunologicznych oraz pogrubienie cian cewek wraz z ich
w³óknieniem. Zmiany cewkowe przypomina³y
uszkodzenie po radioterapii (której pacjentka nie
otrzymywa³a). Obrazy z biopsji nerki przedstawiono na rycinach 2 i 3.
Na podstawie obrazu klinicznego oraz biopsji
nerki rozpoznano uszkodzenie nerek po chemioterapii. U dziewczynki wykluczono nawrót choroby onkologicznej. Po wyrównaniu stanu ogólnego
pacjentkê zakwalifikowano do przewlek³ej hemodializoterapii i za³o¿ono cewnik permanentny do
¿y³y szyjnej wewnêtrznej prawej. U pacjentki nadal utrzymywa³a siê znaczna diureza resztkowa,
nie obserwowano nadcinienia. Z uwagi na nieznaczne podwy¿szenie ASO kontynuowano leczenie fenoksymetylopenicylin¹ przez 4 miesi¹ce. Po
7 miesi¹cach terapii nerkozastêpczej zmniejszono iloæ zabiegów HD do 2 tygodniowo, a nastêpnie, wobec spadku stê¿enia kreatyniny, do jedne-

data

Rycina 4
Zmiany eGFR (wg wzoru Schwartza) u pacjentki SB z zarodkowym guzem terminalnym.
The eGFR changes (according to Schwartz formula) in patient no 2 with yolk sac tumor.

go zabiegu na tydzieñ. Pacjentka stale wymaga³a
podawania erytropoetyny oraz korygowania nasilonej kwasicy metabolicznej.

W czerwcu 2007 podjêto próbê zakoñczenia hemodializoterapii. Stê¿enie kreatyniny w surowicy (ok. 490 µmol/l ) oraz stê¿enia mocznika pozostawa³y stabilne, nie
obserwowano zaburzeñ jonowych i wahañ
pH krwi. Po 3 tygodniach usuniêto cewnik
permanentny.

Aktualnie, po prawie 2 latach obserwacji, wyniki badañ laboratoryjnych pacjentki s¹ stabilne.
Obserwuje siê bardzo powoln¹ progresjê niewydolnoci nerek oraz niewielkie podwy¿szenie cinienia têtniczego.

Przez kilka miesiêcy utrzymywa³a siê tendencja do hipokalcemii oraz nasilona, wtórna nadczynnoæ przytarczyc (wzrost stê¿enia PTH do 628,9
pg/ml), wynikaj¹ce czêciowo z nieregularnego
za¿ywania leków przez pacjentkê, która wymaga³a bardzo wysokich dawek aktywnych metabolitów
witaminy D3 oraz wêglanu wapnia. W scyntygrafii
przytarczyc nie stwierdzono przerostu gruczo³ów
przytarczycznych, w badaniu densytometrycznym
uwidoczniono cechy osteoporozy. W ostatnich
badaniach biochemicznych krwi z wrzenia 2009
stê¿enie kreatyniny wynosi³o 531 µmol/l (eGFR
wg wzoru Schwartza  15 ml/min/1,73m2), stê¿enie PTH powróci³o do normy, stê¿enie elektrolitów
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pozostaje w normie, utrzymuje siê nieznaczna hipokaliemia, obserwuje siê sta³y niewielki bia³komocz i cukromocz. Pacjentka otrzymuje pe³ne leczenie zachowawcze jak w PNN, w tym suplementacjê potasu i magnezu oraz du¿e dawki mieszanki alkalizuj¹cej. Dziewczynka pozostaje w remisji
onkologicznej i jest w trakcie przygotowañ do rodzinnego, wyprzedzaj¹cego przeszczepu nerki a
w razie braku mo¿liwoci przeszczepienia - do
ponownego rozpoczêcia dializoterapii (matka pacjentki zosta³a wstêpnie zdyskwalifikowana jako
potencjalna dawczyni nerki z powodu nadcinienia têtniczego i musi przejæ rozszerzon¹ diagnostykê).
Zmiany eGFR u pacjentki SB przedstawiono
na rycinie 4.
Dyskusja
Wystêpowanie przewlek³ego uszkodzenia nerek po leczeniu cytostatykami jest u
dzieci niezwykle rzadkie. Potwierdza to doniesienie badaczy wêgierskich, którzy oceniali funkcje nerek dzieci u leczonych w przesz³oci lekami przeciwnowotworowymi [23].
Czêciej opisuje siê przejciowe zaburzenie czynnoci nerek, do ich ostrej niewydolnoci w³¹cznie, wymagaj¹cej leczenia nerkozastêpczego [13]. W wiêkszoci przypadków uszkodzenie ma charakter odwracalny. Powszechnie znane s¹ czynniki zwiêkszaj¹ce toksycznoæ chemioterapii, takie jak
odwodnienie, choroba nerek, podesz³y wiek,
zaburzenia elektrolitowe [16]. Do znanych
nefrotoksycznych leków z grupy cytostatyków nale¿y cisplatyna, stosowana miêdzy
innymi w terapii guzów litych. Cisplatyna
uszkadza nerki g³ównie przez wp³yw na mitochondria i zmniejszenia funkcji Na-K/ATPazy, nasilenie apoptozy i wywo³ywanie stanu zapalnego w komórkach cewek bli¿szych, szczególnie w odcinku S3 zewnêtrznej warstwy rdzenia. Sheikh-Hamad i wsp.
wykazali na modelu szczurzym niekorzystny wp³yw cisplatyny na szlaki reguluj¹ce
mechanizm apoptozy komórki tj. niektórych
kaspaz i aktywacjê kinazy JNK [18]. Inni
badacze podkrelaj¹ rolê aktywacji TNF-alfa
jako czynnika uszkadzaj¹cego komórki i
wywo³uj¹cego stan zapalny po zastosowaniu cisplatyny [11,17]. Niektórzy postuluj¹
wp³yw cisplatyny na hemodynamikê têtniczki
doprowadzaj¹cej i nastêpowe niedokrwienie
odcinka S3 cewki proksymalnej [13]. W biopsji nerek najczêciej stwierdza siê martwicê
komórek cewek proksymalnych, wraz z ich
poszerzeniem i tworzeniem wa³eczków.
Opisuje siê tak¿e w³óknienie ródmi¹¿szu i
stwardnienie k³êbuszków. U doros³ych wykazano, ¿e nefrotoksycznoæ jest proporcjonalna do dawki leku. Najczêciej przejciowy wzrost stê¿enia kreatyniny w surowicy
chorego (o oko³o 25-30%) pojawia siê w kilkanacie dni po podaniu leku. Toksycznoæ
leku mo¿na zmniejszyæ przez prawid³owe
nawadnianie pacjenta, poda¿ mannitolu, diuretyków, teofiliny i N-actetylocysteiny oraz
dostosowanie dawki leku do wydolnoci
nerek pacjenta [4]. Ostatnio wykazano na
modelu zwierzêcym, ¿e hiperurykemia
zwiêksza ryzyko ostrego uszkodzenia nerek indukowane cisplatyn¹ [12]. Uwa¿a siê,
¿e cisplatyna mo¿e wywo³ywaæ trwa³e obni¿enie filtracji k³êbuszkowej [4,9]. Opisano
miertelny przypadek pacjentki, u której za-

stosowano N-actetylocysteinê w celu odwrócenia uszkodzenia nerek po b³êdnie podanej zbyt du¿ej dawce cisplatyny [19]. Nowa
liposomalna forma cisplatyny  lipoplatyna
jest uwa¿ana za postaæ leku mniej toksyczn¹ dla nerek [2,22].
Innym lekiem o znanym wp³ywie nefrotoksycznym jest metotreksat, stosowany w
mega-wysokich dawkach jako jeden z podstawowych leków w terapii bia³aczek i ch³oniaków u dzieci. Jego wp³yw na nerki jest
znany i wi¹¿e siê z precypitacj¹ metabolitów w cewkach dystalnych i wywo³ywaniu
ostrej niewydolnoci nerek przez mechanizm zatykania cewek [9]. Powszechnie
uznanymi sposobami zapobiegania i leczenia tego uszkodzenia jest odpowiednie nawadnianie chorego, alkalizacja moczu, stosowanie leukoworyny oraz karboxypeptydazy 2, metabolizuj¹cej metotreksat do nieaktywnych form [16].
Ifosfamid ma mniej jasny mechanizm
nefrotoksycznoci [7]. Lek ten jest metabolizowany analogicznie jak powszechnie u¿ywany w nefrologii cyklofofsamid, ale w odró¿nieniu od niego powoduje przewlek³e
zaburzenia czynnoci cewek nerkowych.
Najczêciej opisywanym zaburzeniem po
stosowaniu ifosfamidu jest zespó³ Fanconiego, raportowany u doros³ych i u dzieci
[5,7,14,15]. Objawy uszkodzenia cewek
mog¹ pojawiæ siê nawet w kilka miesiêcy
po zakoñczeniu terapii i rzadko doprowadzaj¹ do ciê¿kiego upoledzenia filtracji k³êbuszkowej, mog¹ mieæ charakter przejciowy.
Toksycznoæ leku ma zwi¹zek z dawk¹ sumaryczn¹ i nasila j¹ ró¿noczasowe podawanie cisplatyny i innymi leków nefrotoksycznych, takich jak aminoglikozydy, amfoterycyna B czy acyklowir [6,20,21]. Opisano przypadki nieodwracalnej niewydolnoci
nerek z koniecznoci¹ leczenia dializacyjnego po zastosowaniu ifosfamidu u doros³ych [3,7].
Z uwagi na zwiêkszaj¹c¹ siê w ostatnich latach liczbê przeszczepieñ szpiku kostnego (bone marrow transplantation  BMT,
obserwuje siê wzrost liczby przypadków
nefrotoksycznoci towarzysz¹cych temu
leczeniu. Uwa¿a siê, ¿e czêstoæ ostrej niewydolnoci nerek po BMT u dzieci mo¿e
wynosiæ do 6-50% przypadków, w tym oko³o 5-10% chorych wymaga leczenia nerkozastêpczego [8,9,13]. Wi¹¿e siê to jednak¿e nie tylko z bezporednim wp³ywem cytostatyków, ale tak¿e z wyst¹pieniem zespo³u
w¹trobowo-nerkowego, posocznic¹, stosowaniem innych leków nefrotoksycznych jak
np. amfoterycyny B czy cyklosporyny A oraz
bezporedni¹ toksycznoci¹ przeszczepionego szpiku. Podkrela siê szczególnie istotn¹ rolê uszkodzenia endothelium i wyst¹pienia zespo³u hemolityczno-mocznicowego jako przyczyny ostrej niewydolnoci nerek u dzieci po BMT [9]. Antignac i wsp.
przedstawili grupê 7 dzieci po BMT z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek i ZHU oraz
charakterystycznymi zmianami w postaci
mezangiolizy w bioptatach nerek [1]. Wydaje siê, ¿e w kontekcie coraz szerszego
zastosowania BMT u dzieci nale¿y wnikliwie oceniaæ funkcjê nerek i poszukiwaæ
markerów uszkodzenia nerek w tej grupie
pacjentów. W pimiennictwie s¹ te¿ nieliczne doniesienia o przewlek³ym uszkodzeniu
nerek w mechanizmie mikroangiopatii za-
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krzepowej po leczeniu radio- i chemioterapi¹ oraz BMT u doros³ych [10]. Natomiast w
grupie pediatrycznej praktycznie nie ma
doniesieñ na temat nieodwracalnej niewydolnoci nerek, w wiêkszoci przypadków
autorzy opisuj¹ cechy uszkodzenia cewek,
niewielkie obni¿enie filtracji k³êbuszkowej lub
mikroalbuminuriê [6,13,23].
W leczeniu guzów litych u opisanych
przez nas nastoletnich pacjentek stosowano zarówno ifosfamid jak i cisplatynê, co
nasili³o ich nefrotoksycznoæ. Do manifestacji niewydolnoci nerek i cech zespo³u
Fanconiego dosz³o w krótkim okresie czasu, 1-2 miesiêcy po zakoñczeniu leczenia.
Zwraca uwagê, ¿e u pacjentki nr 2 z powodu progresji niewydolnoci nerek oraz z³ego stanu klinicznego konieczne by³o natychmiastowe rozpoczêcie dializoterapii a progresja uszkodzenia nerek by³a bardzo dynamiczna. Biopsja nerki potwierdzi³a etiologiê niewydolnoci nerek. Po rocznym leczeniu dializacyjnym dosz³o do poprawy i stabilizacji funkcji nerek z mo¿liwoci¹ zaprzestania hemodializ. U drugiej pacjentki stwierdzano systematyczn¹ progresjê niewydolnoci nerek, w ci¹gu 4 lat nast¹pi³ spadek
GFR o ok. 40 ml/min/1,73 m2. Charakterystyczne cechy zespo³u Fanconiego ze
znaczn¹ tendencj¹ do hipomagnezemii i hipokaliemii utrzymuj¹cej siê pomimo niskiej
filtracji k³êbuszkowej by³y obecne w obydwu
przypadkach. Hipomagnezemia jest jedn¹
z bardzo charakterystycznych zaburzeñ
opisywanych po leczeniu cisplatyn¹ [4]. U
obydwu dziewczynek wystêpowa³a znaczna niedokrwistoæ, natomiast nie obserwowano nadcinienia têtniczego. U obu pacjentek konieczne bêdzie w bliskiej przysz³oci
ponowne rozpoczêcie leczenia nerkozastêpczego oraz kwalifikacja do przeszczepienia
nerki. W przypadku guza zarodkowego ryzyko nawrotu choroby po transplantacji jest
ma³e, natomiast pacjentka z kostniakomiêsakiem wymaga wg aktualnych zaleceñ 5
letniego okresu karencji po zakoñczeniu leczenia onkologicznego. Ponadto, to w³anie
w jej przypadku istnieje zwiêkszone ryzyko
nawrotu choroby nowotworowej po transplantacji nerki.
Wnioski
1. Ciê¿kie i nieodwracalne uszkodzenie
nerek po chemioterapii guzów litych u dzieci jest wyj¹tkowo rzadko przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoci nerek.
2. Zespó³ Fanconiego w postaci bia³komoczu, cukromoczu, hipokaliemii i hipomagnezemii mo¿e byæ pierwszym, rozpoznawanym powik³aniem chemioterapii, je¿eli w
stosowanym schemacie leczenia s¹ cisplatyna i ifosfamid.
3. Przebieg kliniczny i rokowanie co do
poprawy funkcji nerek po leczeniu nefrotoksycznymi cytostatykami s¹ u dzieci trudne
do przewidzenia.
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