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Prezentowana praca stanowi przegl¹d pimiennictwa dotycz¹cego nefrotoksycznoci powszechnie stosowanych w onkologii dzieciêcej pochodnych iperytu azotowego, takich jak: ifosfamid, cyklofosfamid i trofosfamid. Omówiono
czêstoæ wystêpowania, patomechanizm, czynniki ryzyka, typ i obraz kliniczny
zaburzeñ. Przedstawiono ró¿nice w nefrotoksycznoci poszczególnych leków,
opisano mo¿liwoci wczesnego wykrycia zaburzeñ, monitorowania ich przebiegu klinicznego i terapii. Wykazano, ¿e choroby nowotworowe u dzieci stanowi¹ czynnik ryzyka rozwoju przewlek³ej choroby nerek oraz, ¿e leczenie nefroprotekcyjne powinno byæ rozwa¿ane w ka¿dym, indywidualnie ocenianym, przypadku.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 247-251)
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Nephrotoxicity of nitrogen mustard derivatives
(ifosfamide, cyclophosphamide, trofosfamide)
in children
This paper presents review of the literature about nephrotoxicity of nitrogen
mustard derivatives, such as ifosfamide, cyclophosphamide and trofosfamide,
which are commonly used in paediatric oncology. The incidence,
patomechanisms, risk factors, type and clinical features of the disorders were
described, respectively. The differences of nephrotoxic effect of particular drugs
and possibilities of early detection and monitoring of clinical course and therapy
were discussed. It was pointed out that neoplastic diseases in children constitute a risk factor to develop chronic kidney disease and nephroprotection should
be considered in each case.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 247-251)

Oksazofosforyny, ifosfamid (IFO) i cyklofosfamid (CTX), s¹ lekami cytotoksycznymi szeroko stosowanymi w terapii nowotworów wieku dzieciêcego. Nale¿¹ do grupy leków alkiluj¹cych, s¹ pochodnymi iperytu azotowego. Oksazofosforyny s¹ nieaktywnymi prolekami, które przed osi¹gniêciem aktywnoci alkiluj¹cej wymagaj¹ biotransformacji z udzia³em mikrosomalnych
enzymów oksydacyjnych komórek w¹troby.
Cyklofosfamid jest jednym z najszerzej stosowanych leków przeciwnowotworowych
wykazuj¹cym wysok¹ skutecznoæ w leczeniu ostrych bia³aczek oraz ró¿nych guzów
litych. Ponadto wchodzi w sk³ad protoko³ów przygotowuj¹cych do przeszczepiania
komórek macierzystych pochodz¹cych ze
szpiku kostnego i krwi obwodowej oraz jest
u¿ywany jako lek immunosupresyjny w terapii schorzeñ nienowotworowych. Ifosfamid
charakteryzuje siê wysok¹ skutecznoci¹ w
terapii wielu guzów litych wieku dzieciêcego, takich jak: miêsaki tkanek miêkkich,
zwojaki zarodkowe wspó³czulne, nerczaki
p³odowe, miêsaki Ewinga, miêsaki kociopochodne, guzy zarodkowe, nowotwory z³oliwe OUN oraz ch³oniaki [4]. Sporód oksazofosforyn najmniej znanym cytostatykiem
jest trofosfamid (TRO), obecnie stosowany
w onkologii dzieciêcej tylko w leczeniu podtrzymuj¹cym miêsaków tkanek miêkkich w

programach terapeutycznych grupy niemieckiej CWS (Cooperative Weichteilsarkom Studiengruppe) [9]. Jednym z g³ównych dzia³añ ubocznych ograniczaj¹cych
zastosowanie tych leków jest nefrotoksycznoæ. Efekt nefrotoksyczny zwi¹zany jest
g³ównie z ifosfamidem [28].
1. Ifosfamid (IFO)
Mechanizm nefrotoksycznoci IFO
Uwa¿a siê, ¿e uszkodzenie nerek po
podaniu IFO jest spowodowane utrat¹ ATP
w wyniku wi¹zania siê metabolitów IFO z
mitochondrialnym DNA, zablokowaniem
procesów regeneracji komórek w wyniku
po³¹czenia siê metabolitów IFO z j¹drowym
DNA oraz zablokowaniem przez metabolity
IFO mechanizmów zale¿nego od sodu
transportu fosforanów w komórkach cewek
nerkowych [24].
Podstawy patofizjologiczne
nefrotoksycznoci IFO
IFO jest przekszta³cany w w¹trobie do
aktywnych metabolitów g³ównie przy udziale cytochromu P450. Do moczu wydalany
jest w postaci nieaktywnych metabolitów i
akroleiny. Ocenia siê, ¿e zaledwie 20% podanej dawki tego cytostatyku wydalane jest
w postaci niezmienionej [17]. G³ówn¹ role
w nefrotoksycznoci IFO odgrywaj¹ jego
metabolity takie jak: 4-hydroksyifosfamid,
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Tabela I
Opublikowane prace dotycz¹ce pónej nefrotoksycznoci ifosfamidu (IFO) u dzieci wyleczonych z choroby nowotworowej.
Recent publications about ifosfamide-induced nephrotoxicity in children's survivors.

Tabela I - Skróty:
GFR - glomerular filtration rate, wartoæ filtracji k³êbuszkowej; eGFRSch - GFR oszacowany wzorem Schwartza
eGFRCocroft-Gaulta - GFR oszacowany wzorem Cocroft-Gaulta; EMUO - early-morning urine osmolality, wczesnoranna osmolarnoæ mocz u
Tmp/GFR - the renal tubular threshold for phosphate, cewkowy próg nerkowy dla fosforanów; TP/GFR - tubular phosphate reabsorption, cewkowa reabsorpcja fosforanów
ESRF - end stage renal failure, krañcowe stadium niewydolnoci nerek; HR - hipophosphatemic rickets, krzywica hipofosfatemiczna
TP/CCrea - fractional phosphate reabsorption, frakcyjna reabsorpcja fosforanów ; % TTA - percent amino acid reabsorption, procentowa reabsorpcja aminokwasów
% TGluc - percent glucose reabsorption, procentowa reabsorpcja glukozy; FE - fractional excretions of , frakcyjne wydzielanie .
FS - Fanconi syndrome, zespó³ Fanconi
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Tabela II
Klasyfikacja nefrotoksycznoci ifosfamidu wg R. Skinner [38].
Grading system of ifosfamide (IFO) nephrotoxicity according R. Skinner [38].

Stopieñ
zaburzeñ

G FR

Tm p/GFR
<12 m iesiêcy

Tm p/GFR
> 1 roku

HCO3
< 12 m iesiêcy

HCO3
> 1 roku

> 1EM UO

0

> 90

> 1.10

> 1.00

> 18.0

> 20.0

> 600 lub praw id³ow a odpow ied na DDAVP
(je¿eli jest badany )

1

60-89

0.90-1.09

0.80-0.99

15.0-17.9

17.0-19.9

500-599

2

40-59

0.70-0.89

0.60-0.79

12.0-14.9

14.0-16.9

400-499

3

20-39

bez objaw ów,
ale 0.60-0.69

0.50-0.59

bez objaw ów,
ale 10.0-11.9

12.0-13.9

bez objaw ów, ale 300-399 bez odpow iedzi na DDAVP
(je¿eli jest badany )

4

< 19

HR lub m y opatia
lub <0.60

< 0.50

HCM A
lub < 10.0

< 12.0

NDI lub < 300 bez odpow iedzi na DDAVP
(je¿eli jest badany )

Wyjanienia, jednostki i definicje.
Ka¿dy pacjent jest oceniany na podstawie wystêpuj¹cych zaburzeñ i stopnia ich nasilenia. Jest to skala oceny punktowej. Ca³kowita iloæ punktów jest sum¹ poszczególnych
punktów wynikaj¹cych z oceny nastêpuj¹cych parametrów: GFR, Tm p/GFR, HCO3, EMUO. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce stopnie nefrotoksycznoci IFO: 0 punktów - bez nefrotoksycznoci; od 1 do 3 punktów - niewielka nefrotoksycznoæ; od 4 do 7 punktów - umiarkowana nefrotoksycznoæ; > 8 punktów - ciê¿ka nefrotoksycznoæ. Cztery punkty dla
indywidualnego parametru klasyfikacji (np. GFR) stanowi¹ ciê¿k¹ toksycznoæ w danym parametrze. Tm p/GFR jest wyliczany ze stê¿eñ fosforanów i kreatyniny w osoczu i moczu.
Je¿eli pacjent otrzymuje wodorowêglany (lub cytryniany), celem wyrównania kwasicy, ocena iloci punktów powinna byæ oparta o os tatnie stê¿enie HCO3 w osoczu przed
rozpoczêciem suplementacji. Zaleca siê coroczn¹ ocenê potrzeby kontynuacji leczenia, je¿eli przerywa siê suplementacjê (czasowo lub stale) ocena HCO3 mo¿e byæ dokonana
ponownie. GFR (glomerular filtration rate (ml min-1 1.73 m-2)) - wartoæ przes¹czania k³êbuszkowego; Tmp/GFR (renal threshold for phosphate (mmol/L)) - próg nerkowy dla
fosforanów; HCO3 - stê¿enie wodorowêglanów w osoczu (mmol/L); EMUO (early morning urine osmolality (mOsm/kg)) - wczesnoranna osmolalnoæ moczu; HR (hypophosphatemic rickets) - krzywica hipofosfatemiczna definiowana bochemicznie (umiarkowana lub ciê¿ka hipofosfatemia: <0.90 mmol/L dla wieku <12 miesiêcy, <0.8 mmol/L dla wieku >
1 roku), z objawami klinicznymi lub radiologicznymi lub obydwoma; Tmp/GFR=Pp-([Pu x Crp]/Cru), gdzie p - stê¿enie w osoczu, u - stê¿enie w moczu, P - fosforany, Cr - kreatynina;
HCMA (hyperchloremic metabolic acidosis) - metaboliczna kwasica hiperchloremiczna definiowana biochemicznie (umiarkowana lub ciê¿ka kwasica metaboliczna; HCO3 <15.0
mmol/L w wieku <12 miesiêcy, <17.0 mmol/L w wieku >1 roku; zwykle z umiarkowan¹ lub ciê¿k¹ hiperchloremi¹: >112 mmol/L), z lub bez objawów klinicznych (np. oddech
Kussmaula); NDI (nephrogenic diabetes insipidus) - nefrogenna moczówka prosta definiowana jako obecnoæ objawów klinicznych (polidypsja i poliuria, odwodnienie), z lub bez
zaburzeñ biochemicznych (umiarkowana lub ciê¿ka hipernatremia: >150 mmol/L), z brakiem odpowiedzi na DDAVP (desmopresynê); test z DDAVP - prawid³owa odpowied jest
definiowana jako osmolalnoæ moczu >800 mOsm/kg (niemowlêta <1 roku maj¹ ni¿sz¹ zdolnoæ zagêszczania moczu).
Skinner R., Sharkey I.M., Pearson A.D.J., Craft A.W.: Ifosfamide, mesna, and nephrotoxicity in children. J. Clin. Oncol. 1993, 11, 173 [38], za zgod¹

chloracetaldehyd i akroleina, które s¹ odpowiedzialne za wykorzystanie cewkowego
glutationu prowadz¹c do oksydatywnego
uszkodzenia cewkowych protein transportowych. W patogenezie zespo³u Fanconiego, oprócz bezporednio toksycznego dzia³ania metabolitów IFO, istotn¹ rolê odgrywa
uszkodzenie enzymów mitochondrialnych i
Na+-K+-ATPazy, które generuj¹ elektrochemiczny gradient dla aktywnego transportu
[10,21]. W badaniach na szczurach i in vitro w hodowlach komórek cewek proksymalnych stwierdzono bezporedni¹ toksycznoæ komórkow¹ spowodowan¹ lekiem i
jego metabolitami [21]. IFO, poza uszkodzeniem struktur nefronu, mo¿e równie¿ powodowaæ krwotoczne zapalenie pêcherza moczowego. Spowodowane jest ono dzia³aniem akroleiny na b³onê luzow¹ pêcherza.
Wprowadzenie do protoko³ów terapii obowi¹zku nawadniania i jednoczesnego podawania uroprotekcyjnie dzia³aj¹cej mesny
znacz¹co zmniejszy³o czêstoæ wystêpowania tego powik³ania z 40-60% do niespe³na
5% [13,38].
Czynniki ryzyka nefrotoksycznoci
IFO
Do najistotniejszych czynników ryzyka
nefrotoksycznoci IFO zalicza siê kumulacyjn¹ dawkê (>80 g/m 2) [16,26,33,37], m³ody wiek dziecka (mniej ni¿ 3 lata, w niektórych badaniach mniej ni¿ 5 lat) dla tubulopatii [33,36,41], starszy wiek dziecka dla
obni¿enia wartoci przes¹czania k³êbuszkowego (eGFR- estimated glomerular filtration
rate) [23], jednoczesne lub uprzednie leczenie cisplatyn¹ (CDDP) i innymi lekami nefrotoksycznymi [16,26,27,33], obecnoæ
wczeniejszej dysfunkcji nerek oraz jednostronn¹ nefrektomiê [2,18,27,33,35]. Sporód nich najwa¿niejszym czynnikiem ryzy-

ka wydaje siê byæ kumulacyjna dawka IFO
[15,19,35,37]. Wg Skinnera i wsp. ograniczenie kumulacyjnej dawki IFO do dawki <84
g/m2 zmniejsza czêstoæ wystêpowania klinicznie istotnej nefrotoksycznoci, podczas
gdy dawki >119 g/m2 s¹ zwi¹zane z wysokim ryzykiem powa¿nej toksycznoci [35].
Wg Loebsteina i wsp. ca³kowite dawki IFO
>60 g/m2 [19], u dzieci m³odszych poni¿ej 3
roku ¿ycia >45 g/m2 [18], stanowi¹ najsilniejszy czynnik ryzyka nefrotoksycznoci. Chocia¿ wy¿sze dawki kumulacyjne s¹ zwi¹zane z wiêkszym prawdopodobieñstwem nefrotoksycznoci, do chwili obecnej bezpieczna dawka IFO nie zosta³a jednoznacznie
okrelona [20]. Dane z pimiennictwa dotycz¹ce wieku jako czynnika ryzyka s¹
sprzeczne. Wiêkszoæ doniesieñ podaje, ¿e
dzieci m³odsze, poni¿ej 3-5 roku ¿ycia, maj¹
wiêksze ryzyko nefrotoksycznoci IFO
[18,36], ale biologiczny mechanizm tego zjawiska nie zosta³ poznany [1]. Wg Dubourg i
wsp. cewki proksymalne izolowane zarówno od dzieci poni¿ej 5 roku ¿ycia, jak i doros³ych wykazuj¹ tak¹ sam¹ podatnoæ na
dzia³anie chloroacetaldehydu (nefrotoksyczny metabolit IFO) [11]. Badanie McCune i
wsp. wykaza³o, ze dzieci i doroli, którzy
otrzymali IFO w dawce >20 g/m2 wykazuj¹
podobn¹ podatnoæ na nefrotoksycznoæ
tego cytostatyku [20]. Badania Loebsteina i
wsp. wykaza³y, ¿e toksycznoæ nerkowa IFO
jest potencjalizowana przez kumulacyjn¹
dawkê CDDP, która powoduje obni¿enie
GFR. To mo¿e prowadziæ do zmniejszenia
klirensu IFO, szczególnie jego toksycznych
metabolitów. Ponadto, uszkodzenie cewek
wywo³ane CDDP mo¿e spowodowaæ zmniejszenie skutecznej sekrecji cewkowej metabolitów IFO lub os³abienie konwersji mesny
do jej wolnej formy tiolowej [18]. W badaniu
Rossi i wsp. najwa¿niejszym pojedynczym
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czynnikiem ryzyka nefrotoksycznoci IFO
by³a jednostronna nefrektomia (iloraz szans
dla rozwoju zespo³u Fanconi wyniós³ 11.4)
[27]. W ostatnich latach podkrela siê, ¿e
nefrotoksycznoæ IFO charakteryzuje siê
indywidualn¹ zmiennoci¹ uzale¿nion¹ od
niezidentyfikowanych jeszcze genetycznych
czynników ryzyka [20].
Charakterystyka kliniczna
nefrotoksycznoci IFO
Nefrotoksycznoæ spowodowana IFO
obejmuje subkliniczn¹ cewkow¹ utratê glukozy, fosforanów, dwuwêglanów, aminokwasów i protein, objawowy nerkowy zespó³
Fanconiego i rzadkie przypadki niewydolnoci nerek [18,33]. IFO mo¿e spowodowaæ
ostr¹ dysfunkcjê nerek oraz przewlek³e
uszkodzenie k³êbków i cewek (proksymalnych i dystalnych) o ró¿nym stopniu nasilenia zmian od postaci subklinicznych, jak np.
izolowana glikozuria, po jawne klinicznie
zaburzenia funkcji nerek [15]. Przewlek³a
nefrotoksycznoæ spowodowana IFO dotyczy 30-60% dzieci leczonych tym cytostatykiem [33,38]. Istnieje du¿a miêdzyosobnicza zmiennoæ w pocz¹tku, naturze i ciê¿koci przewlek³ej nefrotoksycznoci IFO u
dzieci [33]. Najczêstsz¹ manifestacj¹ nefrotoksycznoci IFO jest dysfunkcja cewek
proksymalnych, rzadziej obni¿enie GFR,
które mo¿e wyst¹piæ wtórnie do uszkodzenia cewek [23,33,37]. Wg Skinnera i wsp.
czêstoæ wystêpowania powa¿nej przewlek³ej nefrotoksycznoci IFO wynosi 30% [38],
w du¿ych wieloorodkowych badaniach ocenia siê, ¿e dotyczy do 11% leczonych IFO
pacjentów [16,18,35]. U pacjentów leczonych IFO powszechne jest przewlek³e
uszkodzenie cewek proksymalnych [33]. W
wielu przypadkach dysfunkcja cewek jest
bezobjawowa [15]. Mo¿e manifestowaæ siê
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bezobjawowymi zaburzeniami takimi jak:
subkliniczna glikozuria (90% pacjentów),
aminoacyduria (28% pacjentów), zaburzenia reabsorpcji fosforanów (20-30%), kalciuria, magnezuria, sporadycznie natriuria oraz
zwiêkszone wydalanie bia³ek niskocz¹steczkowych i antygenów cewek proksymalnych
[13,28,29,33,35]. Najpowa¿niejsze manifestacje kliniczne uszkodzenia cewek to krzywica hipofosfatemiczna i kwasica cewkowa
proksymalna, których czêstoæ wystêpowania ocenia siê miêdzy 5 a nawet ponad 25%
w mniejszych jednoorodkowych badaniach
[35,37]. Jako odleg³e nastêpstwa krzywicy
hipofosfatemicznej mog¹ rozwin¹æ siê zaburzenia wzrostu [37,40], wystêpuj¹ce
zw³aszcza u niemowl¹t i ma³ych dzieci [33].
Do rozwoju zaburzeñ wzrastania w nerkowym zespole Fanconiego dochodzi w zasadzie w wyniku 2 mechanizmów: nerkowej
utraty fosforanów oraz nerkowej kwasicy
cewkowej [14,40]. Wg Skinnera i wsp. IFO
mo¿e spowodowaæ rzadko wystêpuj¹ce
uszkodzenie cewek dystalnych, klinicznie
objawiaj¹ce siê zaburzeniami zdolnoci zakwaszania i zagêszczania moczu. Powa¿ne nastêpstwa, takie jak moczówka nerkopochodna, wystêpuj¹ sporadycznie [37].
Uszkodzenie k³êbuszków po IFO nie jest tak
czêste jak cewek i wystêpuje wtórnie do rozwoju dysfunkcji cewek [18,25,33,37]. Obni¿enie GFR jest dobrze opisanym zjawiskiem
w chorobach cewek, w których p³yn¹cy dorodkowo do k³êbuszka pr¹d krwi jest hamowany przez aparat przyk³êbuszkowy i
aktywnoæ uk³adu renina-angiotensyna.
Jednak¿e u niektórych pacjentów, szczególnie dorastaj¹cych, uszkodzenie k³êbuszków
mo¿e byæ g³ówn¹ cech¹ toksycznoci IFO.
W literaturze opisano postêpuj¹ce uszkodzenie k³êbuszków po IFO, ale bardzo rzadko konieczne jest w tych przypadkach leczenie nerkozastêpcze [25]. W opublikowanych doniesieniach czêstoæ wystêpowania
maj¹cej znaczenie kliniczne przewlek³ej toksycznoci k³êbuszkowej u dzieci ocenia siê
na 1,4 do 45% [37], a nawet do 50%, w nastêpstwie podania wiêkszej iloci konwencjonalnych dawek IFO, zale¿nie od grupy
pacjentów [35]. Powszechne jest nieznaczne upoledzenie filtracji k³êbuszkowej
(GFR>80 ml/min/1.73 m2pc) [37]. Ocenia siê,
¿e po zakoñczonej terapii IFO stwierdza siê
obni¿enie GFR o 35 ml/min/1.73 m2 p.c. [35].
Ma³o wiadomo na temat przebiegu odleg³ej nefrotoksycznoci spowodowanej IFO
[33]. Wiêkszoæ prac dostêpnych w pimiennictwie dotyczy ma³ych grup pacjentów lub
krótkiego okresu obserwacji i donosi o normalizacji, poprawie oraz pogorszeniu parametrów funkcji nerek [3,33,41]. Funkcja cewek nerkowych mo¿e ulec pogorszeniu nawet po zaprzestaniu leczenia przeciwnowotworowego (w okresie do 3 lat) [29]. Stopieñ odwracalnoci nefrotoksycznoci IFO
pozostaje nieprzewidywalny [26]. Wg Skinnera po wielu latach od zakoñczenia leczenia przeciwnowotworowego mo¿liwa jest
poprawa funkcji nerek, a nawet ca³kowite
ust¹pienie zaburzeñ biochemicznych i objawów klinicznych ciê¿kiego zespo³u Fanconiego [33]. Z drugiej strony funkcja zarówno k³êbuszków [25,33,37], jak i cewek [33]
mo¿e ulec pogorszeniu nawet po zakoñczeniu leczenia. Chocia¿ skutecznoæ prowadzonego leczenia onkologicznego powinna
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byæ ostro¿nie równowa¿ona z toksycznoci¹, powinno unikaæ siê stosowania IFO w
dawce kumulacyjnej 100 g/m2 lub wy¿szej.
Ogólnie przyjête zalecenia i rekomendacje
pozwalaj¹ na kontynuacjê terapii IFO kiedy
stwierdza siê zmniejszenie ciê¿koci nefrotoksycznoci. Jednak¿e, powszechnoæ
subklicznej cewkowej toksycznoci, nawet
u pacjentów, którzy otrzymali niskie ca³kowite dawki, sugeruje, ¿e istniej¹ indywidualne ró¿nice w metabolizmie IFO, które pozwalaj¹ wyjaniæ, przynajmniej czêciowo,
zmienn¹ toksycznoæ w poszczególnych
grupach pacjentów [37].
Tak szeroki zakres podawanej czêstoci wystêpowania uszkodzenia k³êbuszków
i cewek nerkowych w ró¿nych pracach wynika z kilku czynników. Badane grupy nie
by³y jednorodne pod wzglêdem doboru pacjentów, prowadzone badania kliniczne ró¿ni³y siê metodami s³u¿¹cymi do oceny funkcji nerek oraz brakiem jednolitych kryteriów
oceny nefrotoksycznoci, co niew¹tpliwie
utrudnia porównywanie wyników. Poszczególne, ostatnio opublikowane prace dotycz¹ce tego zagadnienia zestawiono w tabeli I.
Ocena stopnia nefrotoksycznoci IFO
u dzieci
W 1993 roku Skinner i wsp. zaproponowali skalê stopniowego systemu oceny nefrotoksycznoci IFO odnosz¹c¹ siê do wieku pacjenta (tabela II) [38]. Skala ta umo¿liwia szczegó³ow¹ ocenê stanu nefrologicznego dziecka. Obejmuje sumê stopni 4 indywidualnie ocenianych parametrów
funkcji nerek (GFR, Tmp/GFR, HCO 3 ,
EMUO), z których ka¿dy jest okrelany w 5
stopniach ciê¿koci. Na tej podstawie nefrotoksycznoæ IFO mo¿na oceniæ jako: brak
(0), ³agodn¹ (1-3), umiarkowan¹ (4-7), ciê¿k¹ (>8) [35,38]. Badacze niemieccy, Stöhr i
wsp., pos³uguj¹ siê uproszczon¹ i bardziej
praktyczn¹ klasyfikacj¹ oceny nefrotoksycznoci spowodowanej IFO wyró¿niaj¹c tubulopatiê umiarkowan¹ - przy wstêpnej diagnozie obecne przynajmniej 2 z nastêpuj¹cych
zaburzeñ: hipofosfatemia, proteinuria, glikozuria oraz ciê¿k¹ - przy wstêpnej diagnozie
stwierdza siê przynajmniej 3 z nastêpuj¹cych zaburzeñ: hipofosfatemia, glikozuria,
proteinuria, niskie stê¿enie dwuwêglanów
oraz podwy¿szone stê¿enie fosfatazy alkalicznej w surowicy [41]. Mimo to skala Skinnera zosta³a zawarta w standardach postêpowania protoko³u leczenia miêsaków tkanek miêkkich grupy CWS [9].
Dzia³anie nefroprotekcyjne
Zakres dzia³añ nefroprotekcyjnych zapobiegaj¹cych wyst¹pieniu uszkodzenia
nerek przez IFO obejmuje nawadnianie w
iloci 3 l/m2/24 h, prowadzone do 48 godzin
po zakoñczonym wlewie IFO, poda¿ Mesny
oraz wyrównywanie zaburzeñ gospodarki
wodno-elektrolitowej w czasie wlewu IFO [9].
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pacjenci z rozpoznaniem guza Wilmsa stanowi¹ grupê chorych
w sposób szczególny zagro¿onych incydentami ostrego uszkodzenia nerek oraz nara¿onych na wyst¹pienie przewlek³ej choroby
nerek. Dlatego te¿ onkolog prowadz¹cy leczenie powinien zwróciæ szczególn¹ uwagê na dzia³ania nefroprotekcyjne. Dzia³anie
oszczêdzaj¹ce nerkê widoczne jest równie¿
w strategiach terapeutycznych programów

leczenia nerczaka p³odowego grupy SIOP
(International Society of Paediatric Oncology). W ostatnim programie terapii nerczaka
p³odowego wysokiego ryzyka z cytostatyków
o udowodnionej nefrotoksycznoci stosuje
siê karboplatynê (CBDCA) i cyklofosfamid
(CTX). W latach wczeniejszych zgodnie z
zaleceniami programu stosowane by³y CBDCA i IFO [22].
Nefrotoksycznoæ IFO u doros³ych
i dzieci
Ocenia siê, ¿e IFO powoduje przewlek³e uszkodzenie nerek u oko³o 9.5% pacjentów doros³ych [20]. Wiêkszoæ badañ sugeruje, ¿e przewlek³a nefrotoksycznoæ
IFO jest bardziej powszechna u dzieci ni¿ u
doros³ych. Byæ mo¿e wynika to z faktu, ¿e
dzieci otrzymuj¹ wy¿sze pojedyncze i kumulacyjne dawki IFO [38]. Wg McCune i wsp.
dzieci i doroli, którzy otrzymuj¹ IFO w dawce >20 g/m2 maj¹ porównywaln¹ podatnoæ
i wra¿liwoæ na nefrotoksyczne dzia³anie
IFO [20].
2. Cyklofosfamid (CTX)
Cytostatyk ten jest stosowany w onkologii dzieciêcej od wielu lat. Znany jest z
ma³ej nefrotoksycznoci. Mo¿e mieæ bezporedni wp³yw na cewki nerkowe skutkuj¹c
retencj¹ wody [4,5,7]. Jednym z g³ównych
skutków ubocznych CTX jest krwotoczne
zapalenie pêcherza moczowego [28,39].
Czynnikiem przyczynowym jest akroleina,
która powstaje w czasie aktywacji leku w
systemie P-450 w hepatocytach. Mesna ma
zdolnoæ wi¹zania akroleiny i skutecznie zapobiega krwotocznym zapaleniom pêcherza
moczowego [4,8]. Obecnie przy terapii CTX
obowi¹zuje profilaktyczne nawadnianie oraz
poda¿ Mesny. Odleg³ym, rzadko spotykanym nastêpstwem stosowania CTX s¹ nowotwory z³oliwe pêcherza moczowego [30].
3. Trofosfamid (TRO)
Nie ma doniesieñ o nefrotoksycznoci
TRO, mimo, ¿e jest metabolizowany przede
wszystkim do IFO [6,28]. Brak doniesieñ o
nefrotoksycznoci TRO jest prawdopodobnie zwi¹zany z faktem, ¿e lek ten jest stosowany w niskich dawkach podawanych doustnie w ramach schematów leczenia podtrzymuj¹cego lub paliatywnego [42].
Podsumowanie
U dzieci ostre i przewlek³e uszkodzenie
nerek o ciê¿kim przebiegu spowodowane
chemioterapi¹ opisywane jest rzadko
[34,43]. W terapii guzów litych wieku dzieciêcego powszechnie stosowane s¹ pochodne iperytu azotowego. Sporód nich
najwiêkszy efekt nefrotoksyczny wykazuje
ifosfamid [15,34], po zastosowaniu którego
mo¿e dojæ do rozwoju przewlek³ej choroby
nerek (PChN). Cyklofosfamid i ifosfamid powoduj¹ równie¿ krwotoczne zapalenia pêcherza moczowego. Najmniej nefro- i urotoksyczny w omawianej grupie leków jest
trofosfamid. Ocena funkcji nerek w czasie
aktywnego leczenia przeciwnowotworowego i po jego zakoñczeniu stanowi wa¿ny element postêpowania diagnostycznego umo¿liwiaj¹cy wczesne rozpoznanie skutków
ubocznych prowadzonego leczenia. Pamiêtajmy, ¿e choroba nowotworowa i jej leczenie nale¿¹ do czynników ryzyka PChN, st¹d
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w ka¿dym przypadku nale¿y rozwa¿yæ dzia³anie nefroprotekcyjne. Wród pediatrycznych pacjentów onkologicznych zw³aszcza
dzieci z guzem Wilmsa stanowi¹ grupê chorych predysponowan¹ do rozwoju PChN.
Prowadzone leczenie skojarzone, zgodne z
protoko³ami SIOP (International Society of
Paediatric Oncology) i NWTS (National
Wilms Tumor Study), doprowadzi³o do
znacznego wzrostu liczby osób wyleczonych
siêgaj¹cej obecnie 80-90%. Dzieci po terapii obejmuj¹cej nefrektomiê, chemioterapiê
z zastosowaniem IFO oraz radioterapiê
mog¹ rozwin¹æ wtórny zespó³ Fanconiego.
Pacjenci ci wymagaj¹ kontroli czynnoci jedynej nerki. Onkolog kontroluj¹c swojego pacjenta po zakoñczonym leczeniu
przeciwnowotworowym w pierwszym roku
powinien badaæ go co miesi¹c, w drugim
roku co 2 miesi¹ce, w trzecim i czwartym
co najmniej raz na 6-12 miesiêcy. Podczas
badañ kontrolnych nale¿y oceniæ jedyn¹
nerkê w badaniu USG i ledziæ jej czynnoæ
wydalnicz¹ wyliczaj¹c wartoæ przes¹czania k³êbuszkowego, kontroluj¹c bia³komocz
oraz mierz¹c cinienie krwi. EGFR, ze
wzglêdu na dok³adnoæ, mo¿na oszacowywaæ z surowiczego stê¿enia cystatyny C pos³uguj¹c siê wzorem Fillera [12] lub nowym
równaniem Schwartza dla dzieci z PChN,
które uwzglêdnia surowicze stê¿enia cystatyny C, kreatyniny i mocznika [32]. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e zgodnie z zaleceniami
National Kidney Foundation w praktyce klinicznej do oceny eGFR u dzieci rekomendowany jest klasyczny wzór Schwartza,
uwzglêdniaj¹cy stê¿enie kreatyniny w surowicy i wzrost dziecka [31,44].
Podsumowuj¹c dzieci i m³odzi doroli po
zakoñczonym leczeniu przeciwnowotworowym wymagaj¹ nie tylko sta³ej kontroli onkologicznej, ale równie¿ monitorowania odleg³ych nastêpstw prowadzonego leczenia,
w tym sta³ej obserwacji w kierunku PChN, a
w przypadku jej rozpoznania równie¿ opieki
nefrologa.
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