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STRESZCZENIE/ABSTRACT

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia, ALL) jest najczęstszą chorobą rozrostową wieku 
dziecięcego. Powstaje na skutek klonalnej proliferacji prekursorowych limfocytów B lub T. Ważnymi lekami w le-
czeniu tej limfoproliferacyjnej choroby są L-asparaginaza oraz steroidy. Oba te leki mogą powodować zaburzenia go-
spodarki węglowodanowej. Celem pracy jest analiza częstości występowania nieprawidłowości w gospodarce wę-
glowodanowej u dzieci leczonych z powodu ALL. Pacjenci i metody. Analizie poddano dokumentację medyczną 97 
pacjentów. Dyskusja i wnioski. Zastosowanie L-asparaginazy oraz steroidów w leczeniu pacjentów z ostrą białacz-
ką limfoblastyczną jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej. U 11 
pacjentów (11,4%) z wartościami glikemii poniżej 230 mg/dl normalizację glikemii uzyskiwano poprzez zastosowa-
nie diety cukrzycowej. U 9 pacjentów (9,2%) z wartościami glikemii przekraczającymi 250 mg/dl leczeniem z wybo-
ru była dieta oraz insulinoterapia. Ukończenie steroidoterapii wiązało się ze stopniową redukcją dawek insuliny, a na-
stępnie zakończeniem insulinoterapii. U żadnego z pacjentów po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego nie 
obserwowano trwałej cukrzycy. Endokrynol. Ped. 12/2013;3(44):47-54.

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common hyperplastic disease of childhood. It arises from the 
clonal proliferation of progenitor cells B or T. The important drugs used to treat this lymphoproliferative disease are  
L-asparaginase and steroids. Both these medications can cause abnormalities of carbohydrate metabolism. The aim of 
study is to analyse the incidence of abnormalities in carbohydrate metabolism in children treated for ALL. Patients 
and methods. We analysed the medical records of 97 patients treated for acute lymphoblastic leukemia. Results and 
conclusions. The use of L-asparaginase and steroids in the treatment of patients with acute lymphoblastic leukemia 
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is a predisposing factor for abnormalities in carbohydrate metabolism. In 11 patients (11,4%) with glycaemia below 
230 mg /dl, glucose normalization was achieved through the use of a diabetic diet. In 9 patients (9,2%) with glycaemia 
exceeding 250 mg /dl, the treatment of choice was diet and insulin. Completion of steroid therapy was associated with 
a gradual reduction in insulin dose and next cessation of the insulinotherapy. There was no permanent diabetes in any 
of the patients after cancer therapy. Pediatr. Endocrinol. 12/2013;3(44):47-54.

wego układu nerwowego) w monoterapii lub razem 
z arabinozydem cytozyny i prednizonem.

IV etap to leczenie podtrzymujące: przez co naj-
mniej 2 lata od rozpoznania ALL: 6-merkaptopury-
na doustnie, metotreksat okresowo (najczęściej raz 
w tygodniu). 

Ważnymi lekami w leczeniu ALL są L-aspara-
ginaza oraz steroidy. Oba te leki mogą powodować 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

L-asparaginaza jest hydrolazą, enzymem kata-
lizującym rozszczepienie L-asparaginy do kwasu 
asparaginowego i amoniaku. Eliminacja L-aspara-
giny z otoczenia komórek nowotworowych prowa-
dzi do zahamowania cyklu komórkowego w fazie 
G1, zahamowania syntezy DNA i białek, apoptozy 
komórek i w efekcie do śmierci komórki. Zahamo-
wanie syntezy białek jest przyczyną większości po-
wikłań obserwowanych w trakcie leczenia L-aspa-
raginazą, zarówno preparatem w postaci natywnej, 
jak i pegylowanej, takich jak upośledzenie funkcji 
wątroby, trzustki, ośrodkowego układu nerwowe-
go. Zaburzenia zewnątrzwydzielniczej czynności  
trzustki przebiegają ze wzrostem poziomu amyla-
zy i lipazy w surowicy krwi, zaburzenia czynno-
ści wewnątrzwydzielniczej prowadzą do hipergli-
kemii [5, 6].

Przyczyny hiperglikemii wynikłe ze stosowania 
L-asparaginazy są złożone. Uważa się , że L-aspara-
ginaza powoduje: 1) zmiany w obrębie receptorów 
insulinowych: hamuje ich syntezę oraz przyspie-
sza degradację, prowadzi do modyfikacji struktury  
receptorów z obniżeniem ich aktywności, 2) zmniej-
szenie dostępności struktur receptorowych w wyni-
ku ich przemieszczenia do przestrzeni wewnątrzko-
mórkowej, 3) zmianę struktury cząsteczki insuliny  
i w efekcie obniżenie jej aktywności, 4) podwyższe-
nie stężenia glukagonu i wzrost uwalniania glukozy 
z glikogenu, 5) podkreśla się również możliwość in-
dukowania p/c przeciwinsulinowych przez L-aspa-
raginazę [7–10]. 

Mechanizm przeciwnowotworowego działania 
glikokortykosteroidów nie został dokładnie pozna-
ny, ale wiadomo, że na komórkach limfoidalnych 
znajdują się receptory dla sterydów, a ich liczba na 
limfoblastach białaczkowych jest znacznie większa 

Wstęp

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lympho-
blastic leukemia, ALL) jest najczęstszą chorobą  
rozrostową wieku dziecięcego. Powstaje na skutek 
klonalnej proliferacji prekursorowych limfocytów 
B lub T. Częstość występowania ALL wynosi około 
4 nowych przypadków białaczki na 100 000 dzieci 
w wieku do 14 roku życia [1].

Leczenie ALL składa się z czterech etapów  
i trwa łącznie ok. 3 lat. Protokół leczenia chorych  
z ALL zależy od kwalifikacji do grup zaawanso-
wania na podstawie objawów klinicznych, wyni-
ków badań diagnostycznych i reakcji na wstępne 
leczenie. W przypadku ALL u dzieci od roku 2002  
w Europie stosowany jest protokół ALL-IC (trzy 
grupy ryzyka: SR – standard risk, ryzyko standar-
dowe, IR – intermediate risk, ryzyko pośrednie, 
HR – high risk, wysokie ryzyko). Obecnie pacjenci  
z ostrą białaczką limfoblastyczną leczeni są według 
Programu ALLIC 2002, który składa się z trzech 
protokołów leczniczych: I, Mm i II [1–4].

I etap terapii to leczenie indukujące (indukcja 
remisji), mające na celu osiągnięcie prawidłowe-
go stanu dziecka, prawidłowego mielogramu oraz 
obrazu krwi obwodowej i płynu mózgowo-rdzenio-
wego. Na tym etapie pełną remisję choroby uzysku-
je się u 97–98% dzieci. Stosowane są: winkrystyna, 
antracykliny (dauno- lub doksorubicyna), L-aspara-
ginaza, glikokortykosterydy (prednizon, deksame-
tazon) oraz leczenie wspomagające, które obejmuje 
profilaktykę zakażeń, nefropatii moczanowej i leu-
kostazy (w białaczkach hiperleukocytarnych) oraz 
podawanie koncentratu krwinek czerwonych przy 
niedokrwistości.

II etap to leczenie konsolidujące (konsolidacja 
remisji), trwające kilka kolejnych miesięcy, w celu 
redukcji resztkowych komórek białaczkowych: cy-
klofosfamid, arabinozyd cytozyny, metotreksat po-
dawany w dużych dawkach, 6-merkaptopuryna, 
6-tioguanina. Ten etap kończy się tzw. reindukcją 
(powtórzeniem zestawu leków z I etapu).

III etap to profilaktyka lub leczenie zajęcia 
OUN: duże dawki metotreksatu (do płynu mózgo-
wo-rdzeniowego jako profilaktyka zajęcia ośrodko-
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niż na limfoblastach prawidłowych. Do najczęściej 
spotykanych objawów niepożądanych wynikają-
cych z zastosowania steroidoterapii należą cukrzy-
ca i posterydowy zespół Cushinga. 

Uważa się, że za rozwój cukrzycy sterydowej 
odpowiedzialnych jest kilka czynników. Jednym  
z głównych mechanizmów jest wzrost insulinoopor-
ności obwodowej. Steroidy prowadzą do insulino-
oporności przede wszystkim poprzez upośledzenie 
fosforylacji reszt tyrozynowych receptora insulino-
wego, a także zahamowanie syntezy i fosforylacji 
wewnątrzkomórkowego białka IRS-1 [11, 12]. Gli-
kokortykosteroidy przyczyniają się do wzrostu gli-
kemii również na drodze aktywacji transkrypcji  
enzymów biorących udział w glukoneogenezie wą-
trobowej przy równoczesnym zwiększeniu podaży 
substratów potrzebnych do glukoneogenezy na sku-
tek aktywacji procesów katabolicznych (proteolizy 
i lipolizy) [13]. Steroidy hamując aktywność syn-
tazy glikogenowej zmniejszają utylizację glukozy) 
[14]. Istnieją też doniesienia o hamującym wpły-
wie glikokortykoidów na sekrecję insuliny przez 
komórki beta wysp trzustkowych. Jest to efekt nasi-
lenia rozpadu transporterów glukozy GLUT-2 oraz 
zwiększenia ekspresji receptora alfa -2-adrenergicz-
nego, co prowadzi do upośledzenia wydzielania in-
suliny [15]. Połączenie preparatów L-asparaginazy 
ze steroidami istotnie zwiększa częstość wystąpie-
nia zaburzeń gospodarki węglowodanowej. 

Celem pracy jest analiza częstości występowa-
nia nieprawidłowości w gospodarce węglowodano-
wej u dzieci leczonych z powodu ALL. 

Pacjenci i metody

Analizie poddano dokumentację medyczną 97 
pacjentów leczonych z powodu ostrej białaczki lim-
foblastycznej w latach 2006–2009 w Klinice He-
matologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,  
a konsultowanych w Klinice Endokrynologii i Dia-
betologii Dziecięcej UM w Lublinie. Grupę badaną 
stanowiło 57 chłopców i 40 dziewczynek w wieku  
od 2 do 18 lat, leczonych według Programu AL-
LIC 2002. U wszystkich w leczeniu zastosowa-
no L-asparaginazę i steroidy. W I protokole leczni-
czym zastosowano 8 dawek L-asparaginazy (5000j 
/ m2) lub 2 dawki pegylowanej postaci L-asparagi-
nazy 1000j/m2 oraz 38-dniową terapię prednizonem 
w dawce 40 mg/m2. W II protokole leczniczym były 
4 dawki L-asparaginazy lub 1 dawka pegylowanej 
postaci L-asparaginazy oraz 28-dniowa kuracja de-
xametasonem w dawce 10 mg/m2 (ryc. 1).

Badania poziomu glikemii wykonywano we 
krwi żylnej u wszystkich dzieci w czasie leczenia 
ALL metodą enzymatyczną przy użyciu analizato-
ra COBAS Integra 400. W przypadku rozpoznania  
cukrzycy według kryteriów IDF glikemię kontro-
lowano we krwi włośniczkowej przy pomocy glu-
kometrów. U dzieci oznaczano również glukozurię  
i poziom ciał ketonowych w moczu przy użyciu te-
stów paskowych. Oznaczano też hemoglobinę gli-
kowaną metodą immunoenzymatyczną (Abbott). 
Aby ocenić zewnątrzwydzielniczą funkcję trzustki, 
oznaczano poziomy amylazy i lipazy metodą kolo-
rymetryczną przy pomocy analizatora biochemicz-
nego Siemens Advia 1200.

Wyniki

Zaburzenia funkcji wewnątrzwydzielniczej 
trzustki w postaci cukrzycy (glikemie na czczo ≥126 
mg/dl, między posiłkami ≥ 200 mg/dl) stwierdzono 
u 20 pacjentów, co stanowi 20,6% całej analizo-
wanej grupy. U 18 spośród nich wystąpiły typowe  
dla cukrzycy objawy w postaci polidypsji i poliurii. 
U 2 pacjentów nie obserwowano żadnych objawów 
związanych z hiperglikemią, a podwyższone stęże-
nia glukozy stwierdzono w trakcie wykonywania 
rutynowych badań laboratoryjnych. U żadnego pa-
cjenta nie wystąpiła dysfunkcja części zewnątrzwy-
dzielniczej trzustki – świadczyły o tym prawidłowe 
poziomy amylazy i lipazy w surowicy krwi. W gru-
pie 20 pacjentów, u których wystąpiła cukrzyca, 14 
było w trakcie protokołu I, a 6 innych w trakcie pro-
tokołu II. 

U 11 dzieci z glikemiami <230 mg/dl (11,4% ca-
łej analizowanej grupy) po zastosowaniu diety cu-
krzycowej oraz ograniczeniu podaży glukozy we 
wlewach kroplowych osiągnięto normalizację stę-
żenia glukozy: glikemie na czczo wynosiły od 89 
mg/dl do 103 mg/dl, glikemie poposiłkowe: 122 
mg/dl–145 mg/dl. 

U 9 pacjentów, co stanowiło 9,2% całej analizo-
wanej grupy, stwierdzono: glikemie > 250 mg/dl, 
typowe dla cukrzycy objawy (polidypsja, poliu-
ria), obecność glukozurii i ketonurii przy prawidło-
wym pH krwi. Nie obserwowano u nich kwasicy 
ketonowej. Troje z tych dzieci pochodziło z rodzin,  
w których występowała cukrzyca typu 2 (ryc. 2).  
U 5 z tych dzieci stwierdzono cechy dojrzewania:  
u 3 IV fazę dojrzewania wg skali Tannera, u 2 II 
fazę. Może mieć to związek ze zwiększonym ryzy-
kiem rozwoju cukrzycy. W trakcie protokołu I było 
6 z tych pacjentów, a 3 innych w trakcie protoko-
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Ryc.	1.	Program leczenia wg ALL IC 2002
Fig. 1. Programm ALLIC 2002

Protokół I
Terapia Indukcyjna

Dzień 1 8 15 22 29 36 43 50

PRED PO/IV 60 mg/m2/d

VCR IV 1.5    mg/m 2/d

CPM IV 1 000 mg/m2/d

DNR IV 30     mg/m 2/d 

L-ASP IV 5 000 IU/m2/d 

ARA -C IV 75 mg/m2/d 

6-MP PO 60      mg/m 2/d

57 64

MTX IT

Protokół II 
Terapia Reindukcyjna

Dzień 1 8 15 22 29 36 43 49

DEXA PO/IV 10 mg/m2/d

VCR IV 1.5 mg/m2/d

CPM IV 1 000 mg/m2/d

DOX IV 30 mg/m2/d 

ARA -C IV 75 mg/m2/d 

6-TG PO 60 mg/m2/d

L -ASP IV 10 000 IU/m2/d

MTX IT  
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Ryc.	2. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u pacjentów leczonych z powodu ALL
Fig. 2. Abnormalities of carbohydrate metabolism in children with ALL

Tabela	I.	Leczenie cukrzycy u dzieci z ALL
Table I. Treatment of diabetes mellitus in children with ALL

lp Protokół
Protocol 

Wiek 
(lata)
Age

(years) 

Insulina 
j/db 

Insulin
U/day

Insulina 
j/kg 

Insulin 
U/kg b.w.

Czas leczenia 
pełnymi dawkami 

insuliny 
Duration of full-

dosis insulintherapy

Odstawianie 
insulinoterapii
Cesation of 

insulintherapy

Całkowity czas 
leczenia insuliną
Total duration of 
insulintherapy

1 I 5 8 0,42 10 dni 16 dni 26 dni

2 I 7 14 0,58 17dni 22 dni 39 dni

3 I 10 14 0,43 15 dni 22 dni 37 dni

4 I 11 21 0,55 18 dni 27 dni 45 dni

5 I 14 23 0,45 12 dni 19 dni 31 dni

6 I 14 34 0,63 13 dni 22 dni 35 dni

7 II 8 15 0,55 17 dni 22 dni 39 dni

8 II 11 16 0,43 17 dni 22 dni 39 dni

9 II 15 29 0,53 20 dni 26 dni 46 dni

łu II. Zastosowano u nich oprócz diety cukrzyco-
wej insulinoterapię. W leczeniu stosowano insulinę 
NPH oraz insulinę krótko działającą (regular) przez 
okres 10 do 27 dni. Insulinę NPH podawano w dwu 
dawkach – rano i wieczorem, a insulinę krótko dzia-
łającą w 3 dawkach – przed głównymi posiłkami. 
Zapotrzebowanie na insulinę wynosiło 0,42–0,63  
j/kg masy ciała/dobę. Średnie zapotrzebowanie na 
insulinę w całej grupie wynosiło 0,51±0,07 j/kg 
m.c., w grupie leczonej wg protokołu I – 0,51±0.08 
j/kg m.c, w grupie leczonej wg protokołu II 
– 0,5±0,05 j/kg m.c (tab. 1).

Od momentu rozpoczęcia insulinoterapii uzy-
skano stopniowo ustąpienie polidypsji i poliurii, 
ujemne wyniki gluko- i ketotestów w moczu oraz 
normalizację stężenia glukozy. U wszystkich pa-
cjentów objawy cukrzycy ustąpiły wraz z zakoń-
czeniem sterydoterapii. W czasie trzyletniej obser-
wacji u żadnego dziecka nie obserwowano rozwo-
ju cukrzycy. 

79,4%
11,4%

9,2 %

20,6% bez cukrzycy

bez insuliny

leczeni  insuliną
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Dyskusja

Połączenie preparatów L-asparaginazy ze ste-
roidami, stosowane równocześnie w protokołach 
leczniczych, istotnie zwiększa częstość wystąpienia  
zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Ryzyko roz-
woju cukrzycy związane ze steroidoterapią jest pro-
porcjonalne do wielkości przyjmowanej dawki ste-
rydu. Każdy wzrost dawki prednizolonu o 0,01 
mg/kg/db wiąże się z 5% wzrostem ryzyka rozwo-
ju choroby [16–18]. Ryzyko wystąpienia cukrzycy 
jest większe, gdy pacjent ma nadmierną masę ciała, 
wcześniej występowała u niego nieprawidłowa glike-
mia na czczo lub nieprawidłowa tolerancja glukozy 
oraz w przypadku występowania cukrzycy w rodzi-
nie [16]. W badanej przez nas grupie u 3 pacjentów 
w wywiadzie stwierdzono występowanie cukrzycy  
w rodzinie i u każdego z tych dzieci podczas leczenia 
ALL wystąpiła cukrzyca. U wszystkich dzieci przed 
rozpoczęciem leczenia poziomy glikemii były prawi-
dłowe. Ważny jest również wiek rozpoczęcia terapii 
sterydami. W okresie pokwitania i starzenia się orga-
nizmu występuje „fizjologiczna” insulinooporność, 
co sprzyja rozwojowi cukrzycy [19, 20].

U 6 dzieci w badanej przez nas grupie do roz-
woju cukrzycy doszło w trakcie protokołu I. W tym 
schemacie leczenia stosowany jest prednizolon oraz 
oprócz innych leków daunorubicyna. W protokole 
II stosowany jest deksametazon. Według niektórych 
badań stosowanie deksametazonu bardziej predys-
ponuje do rozwoju cukrzycy niż stosowanie pred-
nizonu [21].

Postępowanie lecznicze w cukrzycy sterydowej 
w odniesieniu do naszych pacjentów zależało od na-
silenia hiperglikemii. Przy glikemiach poniżej 230 
mg/dl stosowano z zadowalającym efektem dietę 
cukrzycową, przy wyższych glikemiach (w badanej 
grupie wartości powyżej 250 mg/dl) stosowano die-
tę i insulinoterapię. Według Gittoesa i wsp. u osób 
dorosłych stosujących przewlekle sterydy przy gli-
kemiach do 216 mg/dl możliwe jest leczenie dietą, 
przy wartościach między 216 a 306 mg/dl leczenie 
dietą i doustnymi lekami hipoglikemizującymi, na-
tomiast powyżej 306 mg/dl wskazane jest leczenie 
insuliną oraz dietą. Zdaniem Gittoesa w cukrzycy 
wynikłej ze stosowania wysokich dawek sterydów 
(powyżej dawki równoważnej 40 mg prednizolonu/
dzień) leczeniem z wyboru jest jednak insulinotera-
pia [15].

Ze względu na podkreślane przez wielu auto-
rów podobieństwo w mechanizmie powstawania 
cukrzycy sterydowej i cukrzycy typu 2 u osób doro-
słych z nieznacznie podwyższonymi glikemiami ce-
lowe wydaje się stosowanie w uzasadnionych przy-
padkach doustnych leków hipoglikemizujacych 
[22]. Jednak ze względu na brak dużych randomizo-
wanych badań klinicznych potwierdzających bez-
pieczeństwo i skuteczność stosowania leków doust-
nych w cukrzycy sterydowej wielu autorów uważa, 
że jedynym zalecanym sposobem leczenia jest in-
sulinoterapia [23–30]. W odniesieniu do dzieci in-
sulinoterapia w połączeniu z dietą cukrzycową jest  
jedyną skuteczną i bezpieczną metodą leczenia. 
Dawki insuliny, ilość wstrzyknięć należy indywidu-
alizować w zależności od wartości glikemii.

U wszystkich obserwowanych przez nas pacjen-
tów objawy cukrzycy ustąpiły wraz z zakończeniem 
steroidoterapii. Przemijający charakter cukrzycy 
sterydowej u dzieci leczonych z powodu ALL ob-
serwowali również inni autorzy [31–33]. 

Według Mohna i wsp. chemioterapia może 
uszkadzać część zewnątrzwydzielniczą trzustki 
[34]. 

Podobnie jak w naszych badaniach brak zabu-
rzeń części zewnątrzwydzielniczej trzustki podczas 
leczenia ALL obserwowała Angela M. Spinola-Ca-
stro i wsp. [19]. Jednak zdaniem innych autorów 
podczas stosowania L-asparaginazy u 2–16% dzieci 
występuje zapalenie trzustki [35, 36].

Wnioski

1. Zastosowanie L-asparaginazy oraz steroidów 
w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfobla-
styczną jest czynnikiem predysponującym do wy-
stąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

2. U pacjentów z wartościami glikemii poniżej 
230 mg/dl normalizację glikemii uzyskiwano po-
przez zastosowanie diety cukrzycowej.

3. U pacjentów z wartościami glikemii przekra-
czającymi 250 mg/dl leczeniem z wyboru była die-
ta oraz insulinoterapia.

4. Ukończenie steroidoterapii wiązało się ze 
stopniową redukcją dawek insuliny, a następnie za-
kończeniem insulinoterapii. 

5. U żadnego z pacjentów po zakończeniu le-
czenia przeciwnowotworowego nie obserwowano 
trwałej cukrzycy.
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