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Z CHOROB¥ NOWOTWOROW¥
– AKTUALNY PROBLEM KLINICZNY
THROMBOSIS IN CHILDREN WITH MALIGNANCIES
– THE CURRENT CLINICAL ISSUE
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Streszczenie: U dzieci z chorob¹ nowotworow¹ wystêpuje zwiêkszone ryzyko rozwoju zakrzepicy. Wynika to zarówno z obecnoœci samego nowotworu, stosowanego leczenia, jak te¿ wspó³istnienia dodatkowych – wrodzonych i nabytych – czynników prozakrzepowych. Opisano liczne czynniki sprzyjaj¹ce
wystêpowaniu choroby zakrzepowej w przebiegu nowotworów. S¹ to miêdzy innymi zaburzenia w osoczowym uk³adzie krzepniêcia i fibrynolizy, zaburzenia w liczbie i czynnoœci p³ytek krwi, wytwarzanie
przez komórki nowotworowe substancji o charakterze prokoagulacyjnym lub te¿ miejscowa aktywacja
krzepniêcia w obrêbie guza nowotworowego. Niektóre leki cytostatyczne równie¿ wp³ywaj¹ na uk³ad
krzepniêcia i fibrynolizy, w pierwszym rzêdzie nale¿¹ do nich L-asparaginaza i glikokortykosteroidy. Do
dodatkowych czynników ryzyka rozwoju zakrzepicy u dzieci z chorob¹ nowotworow¹ zalicza siê centralne cewniki do¿ylne, a tak¿e znane z kliniki chorych doros³ych rozleg³e zabiegi chirurgiczne, d³ugotrwa³e unieruchomienie i ciê¿kie zaka¿enia. Coraz czêœciej podkreœla siê znaczenie wrodzonej predyspozycji do rozwoju zakrzepicy. Wskazane jest sformu³owanie standardów profilaktyki, diagnostyki i leczenia
zakrzepicy u dzieci z chorob¹ nowotworow¹.
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Abstract: Children with malignancies are at higher risk of development of thrombotic disease. It is connected
with the neoplastic disease alone, the anticancer treatment and the presence of additional – congenital and
acquired – procoagulatory factors. Numerous prothrombic factors in the course of malignancies have been
described. These are disorders of plasma coagulation and fibrinolysis, abnormal numbers and/or function of
platelets, the production of procoagulatory substances or local activation of coagulation in the tumor. Some
anticancer drugs may also influence the coagulation and fibrinolysis system, especially L-asparaginase and
glucocorticoids. Additional factors of thrombosis in children with neoplasms are central venous lines, extensive surgery, long term immobilizing and severe infections. Recently attention is paid to the congenital
predisposition to thrombosis. More data is needed to create the prophylactic, diagnostic and therapeutical
standards in the development of thrombosis in children with neoplasms.
Key words: thrombosis, malignancies, children

Wstêp
¯ylna choroba zakrzepowo-zatorowa w powszechnym
mniemaniu dotyczy ludzi doros³ych. Jednak w ostatnim czasie pojawiaj¹ siê doniesienia o zwiêkszonej czêstoœci zakrzepicy w populacji dzieci i m³odzie¿y. Nie ma jednoznacznych danych, obiektywnie oceniaj¹cych czêstoœæ choroby
zakrzepowo-zatorowej u dzieci. Stwierdzono jednak, ¿e
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w okresie rozwojowym zwiêkszone ryzyko zakrzepicy wystêpuje u noworodków i niemowl¹t do 4 miesi¹ca ¿ycia oraz
w okresie oko³opokwitaniowym. Wg ró¿nych autorów prawdopodobieñstwo wyst¹pienia incydentu zakrzepowo-zatorowego wynosi 0,7-1,9/100 000 dzieci; dane te s¹ jednak niepe³ne (1, 2). Mimo narastaj¹cej czêstoœci wystêpowania zakrzepicy u dzieci, nadal jest to problem znacz¹co rzadszy ni¿ u doros³ych, gdzie czêstoœæ jest szacowana na 2,5-5% populacji (3).

Zakrzepica u dzieci z chorob¹ nowotworow¹...
Znane s¹ liczne czynniki sprzyjaj¹ce wyst¹pieniu ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, okreœlone na podstawie obserwacji klinicznych incydentów zakrzepowych u ludzi doros³ych.
Zaliczamy do nich wiek powy¿ej 40. roku ¿ycia, przebyty uraz
lub zabieg operacyjny, zw³aszcza ortopedyczny, oty³oœæ, ci¹¿ê
i okres po³ogowy, a tak¿e choroby nowotworowe, choroby uk³adu kr¹¿enia, wspó³istniej¹ce ¿ylaki ¿y³ koñczyn dolnych, nadp³ytkowoœæ samoistn¹. Przebyty incydent zakrzepowo-zatorowy znacznie zwiêksza ryzyko ponownego wyst¹pienia zakrzepicy. Ostatnio podnosi siê równie¿ znaczenie genetycznie uwarunkowanej trombofilii, zwi¹zanej z niedoborami inhibitorów
krzepniêcia, b¹dŸ zaburzaj¹cej proces fibrynolityczny. Nale¿y
równie¿ wspomnieæ o zwiêkszonym ryzyku zakrzepicy w przebiegu chorób nerek i kolagenoz (1, 4-7).
Patogeneza zakrzepicy w chorobach nowotworowych
W 1865 roku Rudolf Virchow sformu³owa³ aktualne do dnia
dzisiejszego trzy zasadnicze przyczyny prowadz¹ce do powstania zakrzepu w œwietle naczynia. Nale¿¹ do nich zaburzenia
przep³ywu krwi (spowolnienie), zmiany w integralnoœci œciany
naczyniowej i zmiany w sk³adzie samej krwi (6).
Proces nowotworowy mo¿e w sposób bezpoœredni lub poœredni modulowaæ wszystkie elementy klasycznej triady Virchowa. Wg autorów amerykañskich zaburzenia krzepniêcia, usposabiaj¹ce do powik³añ zakrzepowych, wystêpuj¹ u 90% pacjentów z przerzutow¹ chorob¹ nowotworow¹, z kolei powik³ania zakrzepowo-zatorowe stanowi¹ drug¹ w kolejnoœci
przyczynê zgonów w tej grupie pacjentów. Nale¿¹ do nich
najczêœciej: nadp³ytkowoœæ, podwy¿szone stê¿enie fibrynogenu, brak innych czynników krzepniêcia (V, VII, XI i XII) oraz
podwy¿szone stê¿enie produktów degradacji fibrynogenu i
fibryny. Zaburzenia dotyczyæ mog¹ równie¿ uk³adu fibrynolitycznego, jak np. obni¿enie poziomu antytrombiny III, bia³ek
C i S oraz podwy¿szone stê¿enie inhibitora aktywatora plazminogenu. W przebiegu chorób nowotworowych obserwowano ponadto zarówno wyd³u¿enie, jak i skrócenie czasu
protrombinowego oraz APTT, a tak¿e obni¿enie stê¿enia osoczowych czynników krzepniêcia (6, 8).
W badaniach histopatologicznych wycinków z nowotworów z³oœliwych, m. in. raka jajnika i ¿o³¹dka, stwierdzono obecnoœæ miejscowego procesu zakrzepowego w obrêbie samego
guza. Przyczyn¹ tego mo¿e byæ bezpoœrednie naciekanie naczyñ krwionoœnych przez guz nowotworowy, a tak¿e aktywacja
osoczowego uk³adu krzepniêcia przez produkowane w komórkach nowotworowych substancje o charakterze prokoagulantów. Nale¿¹ do nich: czynnik tkankowy (TF) - integralna glikoproteina b³ony komórkowej, stanowi¹ca kofaktor czynnika VIIa
w aktywacji zewn¹trzpochodnej drogi krzepniêcia, oraz prokoagulant nowotworowy CP, bezpoœrednio aktywuj¹cy czynnik X
(8-10). Naciekaj¹ce nowotwór makrofagi równie¿ mog¹ byæ Ÿród³em czynnika tkankowego oraz prokoagulacyjnych cytokin,
zw³aszcza interleukiny 1 i TNF. Te dwie cytokiny z jednej strony
indukuj¹ produkcjê i ekspresjê TF na powierzchni komórek œródb³onka, a z drugiej strony hamuj¹ procesy wygaszaj¹ce krzepniêcie poprzez obni¿enie ekspresji trombomoduliny, obni¿enie
uwalniania tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA) oraz
zwiêkszenie stê¿enia inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI)
(6). Komórki nowotworowe mog¹ równie¿ aktywowaæ p³ytki krwi,
poprzez uwalnianie dwufosforanu adenozyny (ADP), tromboksanów, a tak¿e poœrednio przez trombinê, powsta³¹ na drodze
aktywacji osoczowego uk³adu krzepniêcia. Wskutek aktywacji
p³ytek na ich powierzchni odk³adaj¹ siê bia³ka wi¹¿¹ce siê
z komórkami nowotworowymi, np. selektyna P. Procesowi temu
przypisuje siê znaczenie w tworzeniu mikrozatorów i mikrozakrzepów z komórek nowotworowych, a tak¿e inwazyjnoœæ nowotworów. Udowodniono, ¿e doœwiadczalnie wywo³ana ma³op³ytkowoœæ zapobiega powstawaniu przerzutów nowotworów
u zwierz¹t. Guz nowotworowy mo¿e tak¿e powodowaæ zaburzenia w przep³ywie krwi, poprzez ucisk na naczynia ¿ylne. Niekiedy spowolnienie przep³ywu jest wynikiem nadlepkoœci krwi,

wynikaj¹cej z nadmiaru kr¹¿¹cych komórek (bia³aczka) lub bia³ek osocza (szpiczak plazmocytowy).
W przebiegu bia³aczki, a zw³aszcza ostrej bia³aczki promielocytarnej czêsto wystêpuje jawny klinicznie zespó³ wykrzepiania
wewn¹trznaczyniowego. W przypadku raka ¿o³¹dka, a tak¿e
innych narz¹dów obserwuje siê niekiedy wspó³istnienie wêdruj¹cego zakrzepowego zapalenia ¿y³ powierzchownych trombophlebitis migrans (zespó³ Trosseau). ¯ylna choroba zakrzepowozatorowa jest przez niektórych autorów uwa¿ana za prodromalny objaw choroby nowotworowej (1, 6, 11-13).
Wp³yw chemioterapii na ryzyko choroby zakrzepowej
Czynnikami mog¹cymi wyzwoliæ procesy zakrzepowe
u chorych nowotworowych mog¹ byæ równie¿ stosowane leki.
Spoœród nich znaczenie to przypisuje siê w najwy¿szym stopniu
L-asparaginazie i glikokortykosteroidom, ale tak¿e bleomycynie,
mitomycynie, dakarbazynie, 6-tioguaninie skojarzonej z metotreksatem lub arabinozydem cytozyny (11, 14-16). L-asparaginaza jest lekiem przeciwnowotworowym o specyficznym mechanizmie dzia³ania. Po podaniu parenteralnym powoduje rozpad
obecnego w surowicy aminokwasu asparaginy do kwasu asparaginowego i amoniaku. Asparagina nie jest dla cz³owieka aminokwasem niezbêdnym, poniewa¿ w komórkach organizmu ludzkiego znajduje siê syntetaza asparaginy, enzym katalizuj¹cy reakcjê odwrotn¹. Aktywnoœci tego ostatniego enzymu nie wykazuj¹
transformowane nowotworowo komórki szeregu limfatycznego,
st¹d asparaginaza jest skutecznym cytostatykiem stosowanym w
ramach polichemioterapii w ostrej bia³aczce limfoblastycznej i nieziarniczych ch³oniakach z³oœliwych. Z uwagi na bardzo szybk¹
eliminacjê asparaginy w przestrzeni pozakomórkowej po zastosowaniu leku dochodziæ mo¿e do objawów niepo¿¹danych, zw³aszcza ze strony narz¹dów, które charakteryzuj¹ siê ¿yw¹ produkcj¹
bia³ek (16). Spoœród powik³añ wymieniæ nale¿y wp³yw na osoczowy uk³ad krzepniêcia. Mo¿e on wynikaæ z obni¿enia wytwarzania
czynników krzepniêcia (I-XII), ale i osoczowych inhibitorów krzepniêcia (ATIII, bia³ko C i S). Opisywano równie¿ obni¿enie poziomu
plazminogenu i podwy¿szenie poziomu czynnika von Willebranda. Fakty te t³umacz¹ ró¿norodny obraz kliniczny zaburzeñ hemostazy po asparaginazie. W badaniach Gugliotty i wsp. w grupie
238 dzieci i doros³ych leczonych asparaginaz¹ czêstoœæ nieistotnych klinicznie krwawieñ wynosi³a 2,1%. Zaobserwowa³ on jeden przypadek œmiertelny, podczas gdy czêstoœæ incydentów zakrzepowych o ró¿nym stopniu ciê¿koœci wynosi³a 4,2% (14). Dane
dotycz¹ce prozakrzepowego dzia³ania glikokortykosteroidów w
chorobach nowotworowych nie s¹ do koñca jednoznaczne. W
wielu wypadkach autorzy opieraj¹ siê na zaburzeniach obserwowanych u chorych z zespo³em Cushinga – podwy¿szenie aktywnoœci czynnika VIII, XII i IX, kalikreiny, plazminogenu i α-2-antyplazminy oraz skrócenie czasu czêœciowej tromboplastyny (12,
15). Równie¿ inne cytostatyki mog¹ sprzyjaæ procesom zakrzepowym, co jest zwykle zwi¹zane z uszkodzeniem œciany naczyñ krwionoœnych. Nale¿y tutaj wymieniæ m.in.: zespó³ wenookluzyjny (VOD) po stosowaniu bleomycyny i mitomycyny,
zespó³ Budda-Chiarego opisywany po stosowaniu dakarbazyny w monoterapii lub w skojarzeniu, a tak¿e po stosowaniu 6tioguaniny w skojarzeniu z metotreksatem lub arabinozydem
cytozyny, fenomen Raynauda opisywany po poda¿y bleomycyny, udary mózgowe, obserwowane po poda¿y cisplatyny w
po³¹czeniu z L-asparaginaz¹ oraz mikroangiopatyczn¹ anemiê
hemolityczn¹ po zastosowaniu cisplatyny i mitomycyny. Szczególnie czêsto wyst¹pienie zespo³u wenookluzyjnego, a zw³aszcza jego postaci w¹trobowej, zwi¹zane jest z megachemioterapi¹ z nastêpowym przeszczepieniem szpiku kostnego z powodu chorób limfoproliferacyjnych. W badaniu histopatologicznym wycinków w¹troby we wczesnych stadiach VOD opisywano uszkodzenie œródb³onka w obrêbie ¿y³ i zatok w¹troby
oraz miejscowe wykrzepianie wewn¹trznaczyniowe.
Cytostatyki mog¹ bezpoœrednio uszkadzaæ œródb³onek naczyniowy, co ujawnia siê podwy¿szeniem stê¿enia czynnika von
Willebranda, trombomoduliny i PAI (17).
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Centralne cewniki ¿ylne
Leczenie wszystkich bez ma³a nowotworów wieku dzieciêcego opiera siê na wielomiesiêcznej chemioterapii, stosowanej
przewa¿nie drog¹ do¿yln¹. Z tego powodu od dawna poszukiwano mo¿liwoœci unikniêcia licznych nak³uæ ¿y³ u ma³ych pacjentów. Odpowiedzi¹ na te potrzeby sta³y siê cewniki centralne
do d³ugotrwa³ego zastosowania (6 miesiêcy – 3 lata), tunelizowane w tkance podskórnej i siêgaj¹ce do wysokoœci ¿y³y g³ównej
górnej. To udogodnienie nie jest jednak wolne od wad. Zastosowanie opisanych cewników wi¹¿e siê z ryzykiem uogólnionych
zaka¿eñ i w³aœnie ¿ylnej zakrzepicy, której w tym przypadku
sprzyja obecnoœæ p³aszczyzny adhezyjnej w naczyniu, infuzji
stê¿onych roztworów oraz ewentualne uszkodzenie œródb³onka
naczyniowego przez cewnik (1, 6, 18, 19).
Inne czynniki ryzyka zakrzepicy u dzieci z chorob¹ nowotworow¹
W przebiegu chorób nowotworowych u dzieci i ich leczenia mo¿e dojœæ do wyst¹pienia dodatkowych czynników,
potencjalnie sprzyjaj¹cych ¿ylnej zakrzepicy. Spoœród nich
nale¿y wymieniæ np. unieruchomienie, zabieg operacyjny,
znieczulenie ogólne, przetoczenia preparatów krwiopochodnych, infekcje, zw³aszcza uogólnione. Ryzyko pooperacyjnej zakrzepicy jest 2-3-krotnie wy¿sze u pacjentów z
chorob¹ nowotworow¹ w porównaniu z pacjentami bez no-

wotworu (6). Coraz czêœciej podkreœla siê równie¿ problem
wrodzonej predyspozycji do zakrzepicy zwi¹zanej z niedoborem niektórych inhibitorów krzepniêcia (np. bia³ka C, bia³ka S, antytrombiny III), niedoborem plazminogenu lub genetycznie uwarunkowan¹ opornoœci¹ na aktywne bia³ko C
(APCR), zale¿n¹ od mutacji czynnika V FV506 Leiden (mutacja punktowa w genie czynnika V: Arg 506->Gln); czy te¿ hiperhomocystynemi¹. W przypadku homozygotycznoœci mutacji
Leiden ryzyko incydentu zakrzepowego jest du¿e, jednak
i u heterozygot mo¿e dochodziæ do zakrzepicy przy wspó³istnieniu dodatkowych czynników ryzyka (1, 17, 20-22). Wykrywanie genetycznej sk³onnoœci do zakrzepicy jest wiêc
szczególnie istotne w grupie dzieci z chorob¹ nowotworow¹.

Podsumowanie
Zakrzepica wieku dzieciêcego stanowi rzadki, ale istotny
problem kliniczny. Choroba nowotworowa sprzyja wyst¹pieniu zakrzepicy u dzieci. Konieczne s¹ dalsze prace, które
pomog¹ sformu³owaæ standardy profilaktyki, diagnostyki
i leczenia u dzieci zagro¿onych ryzykiem zakrzepicy.
Praca powsta³a w ramach prac w³asnych UM nr 663-11-502
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