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STRESZCZENIE 

 

Najczęstszym nowotworem u dzieci jest ostra białaczka limfoblastyczna. Schemat 

leczenia ALL oparty jest na czterech fazach: indukcji remisji, konsolidacji, reindukcji remisji 

oraz leczenia podtrzymującego remisję, równolegle prowadzona jest profilaktyka bądź 

leczenie białaczki centralnego układu nerwowego. Cytostatyki stosowane w terapii tego 

nowotworu z uwagi na niski indeks terapeutyczny są przyczyną wielu powikłań, również 

zagrażających życiu. Występowanie polineuropatii indukowanej chemioterapią szacowane 

jest w dostępnych publikacjach z różną częstością w zależności od stosowanych substancji i 

schematów terapeutycznych, a także od rodzaju użytej skali do oceny nasilenia symptomów. 

Powikłanie to występuje u 40-90% chorych leczonych z powodu nowotworu. U dzieci z ostrą 

białaczką limfoblastyczną najczęstszą przyczyną występowania polineuropatii jest 

winkrystyna.  

 

Aktualnie brak jest skutecznych metod leczenia oraz zapobiegania polineuropatii 

indukowanej chemioterapią. Skłania to do poszukiwań predykcyjnych substancji, których 

zmiana stężeń korelowałaby z potencjalnym ryzykiem wystąpienia powikłań 

neurologicznych. Jak dotychczas brak jest również markerów biochemicznych powszechnie 

stosowanych w monitorowaniu przebiegu bądź w diagnostyce tego powikłania. 

 

Celem pracy była ocena przydatności klinicznej enolazy neurospecyficznej, białka tau 

oraz obecności delecji lub duplikacji w obrębie genu P450 CYP3A5 jako markerów 

polineuropatii indukowanej winkrystyną u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.  

 

Cel rozprawy zrealizowano poprzez: 

1. Określenie nasilenia objawów polineuropatii indukowanej winkrystyną u dzieci z ostrą 

białaczką limfoblastyczną.  

2. Porównanie stężenia NSE i białka tau w surowicy u dzieci z ostrą białaczką 

limfoblastyczną w różnych punktach czasowych leczenia oraz u dzieci z grupy 

kontrolnej. 

3. Porównanie stężenia NSE i białka tau w płynie mózgowo- rdzeniowym u dzieci z 

ostrą białaczką limfoblastyczną w różnych punktach czasowych leczenia oraz u dzieci 

z grupy kontrolnej. 



4. Porównanie stężeń NSE i białka tau u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z 

różnym nasileniem polineuropatii. 

5. Określenie obecności delecji lub duplikacji w obrębie genu P450 CYP3A5 u dzieci z 

ostrą białaczką limfoblastyczną i u dzieci z grupy kontrolnej. 

 

Badanie miało charakter prospektywny. Z uwagi na rzadkie występowanie choroby 

oraz wprowadzenie nowego schematu leczenia ALL u dzieci (AIEOP- BFM ALL 2017), 

badanie przeprowadzono na 29 pacjentach hospitalizowanych w Klinice Hematologii, 

Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego im. Prof. A. 

Gębali w Lublinie w latach 2015-2018. Pacjenci zakwalifikowani do grupy kontrolnej zostali 

podzieleni na dwie grupy, które odpowiednio liczyły 29 i 30 osób. 

 

W wyznaczonych punktach czasowych było przeprowadzone badanie przedmiotowe i 

neurologiczne, opracowane na podstawie danych literaturowych we własnej modyfikacji. 

Ponadto pacjenci bądź ich opiekunowie odpowiadali na pytania zawarte w autorskim 

kwestionariuszu, który służył do oceny subiektywnych objawów polineuropatii. Materiałem 

biologicznym użytym w badaniu była krew obwodowa i płyn mózgowo- rdzeniowy, które 

były pobierane w 1 i 33 dobie leczenia w celu oznaczenia stężenia NSE i białka tau. 

Dodatkowo w dniu rozpoczęcia leczenia była pobierana krew do badania genu P450 

CYP3A5. Stężenie białka tau oraz NSE było oznaczone metodą immunoenzymatyczną przy 

użyciu komercyjnych odczynników. Badanie genetyczne było wykonane metodą 

multipleksowej amplifikacji sondy zależnej od ligacji (MLPA). 

 

W mojej pracy potwierdziłam wysoką częstość występowania polineuropatii 

indukowanej winkrystną wśród pediatrycznych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną, 

która obserwowana była u 86,2% badanych. Najczęściej diagnozowanym powikłaniem była 

polineuropatia ruchowa, rzadziej występowały dolegliwości sensoryczne. W połowie 

przypadków objawy były ciężkie, ocenione na 3 lub 4 punkty według skali CTCAE v.5.0. 

Pozostali pacjenci nie mieli objawów neurologicznych bądź maksymalne jego natężenie 

wyniosło 1 albo 2 punkty. 

 

Wyniki stężenia enolazy neurospecyficznej wykazały istotne statystycznie różnice 

pomiędzy grupami kontrolnymi i grupą badaną w różnych punktach czasowych niezależnie 

od pobranego materiału do badania. W surowicy poziom NSE był wyższy w grupie badanej 



przed rozpoczęciem leczenia niż w grupie kontrolnej 1, ale bez istotnej różnicy między nimi. 

W trakcie leczenia jego stężenie obniżyło się i w 33 dobie istotnie różni się od poziomu w 1 

dobie i od poziomu NSE grupy kontrolnej 1. W płynie mózgowo- rdzeniowym natomiast 

stężenie enolazy neurospecyficznej jest niższe przed rozpoczęciem leczenia i różni się istotnie 

od grupy kontrolnej 2. W trakcie leczenia jego poziom wzrasta, ale nie osiąga poziomu 

istotnie wyższego od poziomu w 1 dobie leczenia. Porównanie stężenia NSE u pacjentów z 

różnym nasileniem polineuropatii zarówno w surowicy jak i w płynie mózgowo- rdzeniowym 

wykazało brak istotnych różnic między grupami. 

 

Stężenie białka tau w obu pobranych do badania materiałach w 1 dobie protokołu było 

istotnie statystycznie wyższe niż w grupach kontrolnych. W trakcie leczenia poziom jego 

wzrastał, ale nie osiągnął istotności statystycznej między badanymi punktami czasowymi. 

Wykazano natomiast istotną różnicę w stężeniu białka tau w płynie mózgowo- rdzeniowym w 

chwili rozpoczęcia leczenia między pacjentami z różnym nasileniem polineuropatii. 

 

Badanie metodą MLPA genu P450 CYP3A5 u osób z grupy kontrolnej 1 nie wykazało 

delecji bądź duplikacji w obrębie analizowanego regionu, natomiast w grupie badanej 

stwierdzono dodatkowy fragment P450 CYP3A5 u 3 pacjentów. Wszystkie te osoby należały 

do grupy pośredniego ryzyka ALL. U dwóch badanych wystąpiły objawy ciężkiej 

polineuropatii, ocenionej na 3 punkty według CTCAE v.5.0. Trzeci pacjent nie prezentował 

symptomów VIPN. Na podstawie tych wyników z uwagi na małą liczebność grupy nie można 

jednoznacznie potwierdzić, aby delecja bądź duplikacja w badanym regionie była przyczyną 

różnic w występowaniu polineuropatii wśród pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną.  

 

Wnioski: 

1. Polineuropatia indukowana winkrystyną jest częsta u dzieci z ostrą białaczką 

limfoblastyczną i w połowie przypadków ma ciężki przebieg. 

2. NSE nie było markerem różnicującym pacjentów z polineuropatią indukowaną 

winkrystyną i tych, u których to powikłanie miało ciężki przebieg. 

3. Stężenie białka tau w płynie mózgowo- rdzeniowym przed leczeniem było istotnie 

wyższe u dzieci, u których później wystąpiła polineuropatia indukowana winkrystyną o 

ciężkim przebiegu. 



4. W świetle prezentowanych badań białko tau w płynie mózgowo- rdzeniowym 

mogłoby służyć jako marker nasilenia polineuropatii indukowanej winkrystyną u dzieci z 

ostrą białaczką limfoblastyczną. 

5. Badanie delecji i duplikacji genu P450 CYP3A5 warto kontynuować w uzupełnieniu 

o ekspresję tego genu, co zwiększy czułość tej metody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         SUMMARY 

 

         The most common cancer in children is acute lymphoblastic leukemia. The ALL 

treatment regimen is based on four phases: remission induction, consolidation, remission 

induction, and remission maintenance therapy, with prophylaxis or treatment of central 

nervous system leukemia being performed in parallel. Cytostatics used in the therapy of this 

cancer due to the low therapeutic index are the cause of many complications, also life-

threatening. The occurrence of chemotherapy- induced polyneuropathy is estimated in 

available publications with varying frequency depending on the substances and therapeutic 

regimens used, as well as on the type of scale used to assess the severity of symptoms. This 

complication occurs in 40-90% of patients treated for cancer. In children with acute 

lymphoblastic leukemia, vincristine is the most common cause of polyneuropathy. 

 

 Currently, there are no effective methods of treatment and prevention of 

chemotherapy- induced polyneuropathy. This leads to the search for predictive substances 

whose concentration change would correlate with the potential risk of neurological 

complications. So far, there is also no biochemical markers commonly used in monitoring or 

diagnosing this complication. 

 

The aim of the study was to assess the clinical usefulness of neurospecific enolase, tau 

protein and the presence of deletions or duplication within the CYP3A5 gene P450 as markers 

of vincristine- induced polyneuropathy in children with acute lymphoblastic leukemia. 

 

The aim of the dissertation was achieved through: 

1. Determination of the severity of vincristine-induced polyneuropathy in children with 

acute lymphoblastic leukemia. 

2. Comparison of NSE and tau serum levels in children with acute lymphoblastic 

leukemia at various treatment time points and in control children. 

3. Comparison of NSE concentration and tau protein in cerebrospinal fluid in children 

with acute lymphoblastic leukemia at various treatment time points and in control 

children. 

4. Comparison of NSE and tau protein levels in children with acute lymphoblastic 

leukemia with varying degrees of polyneuropathy. 



5. Determination of the presence of deletion or duplication within the P450 CYP3A5 

gene in children with acute lymphoblastic leukemia and in children from the control 

group. 

 

The study was prospective. Due to the rarity of the disease and the introduction of a new 

treatment regimen in childhood ALL (AIEOP- BFM ALL 2017), the study was conducted on 

29 patients hospitalized in the Department of Hematology, Oncology and Transplantology, 

University Children's Hospital of  Prof. A. Gębala in Lublin in 2015-2018. Patients included 

in the control group were divided into two groups, which respectively numbered 29 and 30 

people. 

 

At the designated time points, physical and neurological examination based on literature 

data in own modification was carried out. In addition, patients or their carers answered the 

questions contained in the author's questionnaire, which was used to assess the subjective 

symptoms of polyneuropathy. The biological material used in the study was peripheral blood 

and cerebrospinal fluid, which were collected on days 1 and 33 for treatment to determine 

NSE and tau protein levels. In addition, on the first day of treatment, blood was collected for 

testing the P450 CYP3A5 gene. The concentration of tau protein and NSE was determined by 

enzyme- linked immunosorbent assay using commercial reagents. The genetic test was 

performed by multiplex ligation- dependent probe amplification (MLPA). 

 

In my study, I confirmed the high incidence of vincrist induced polyneuropathy among 

paediatric patients with acute lymphoblastic leukemia, which was observed in 86.2% of 

respondents. Motor polyneuropathy was the most frequently diagnosed complication, sensory 

discomfort was less frequent. In half of the cases, the symptoms were severe, scored 3 or 4 on 

the CTCAE v.5.0 scale. Other patients had no neurological symptoms or the maximum 

intensity was 1 or 2 points. 

 

The results of the neurospecific enolase concentration showed statistically significant 

differences between the control groups and the test group at different time points regardless of 

the collected material for the study. Serum NSE levels were higher in the group before 

treatment than in control group 1, but without a significant difference between them. During 

treatment, its concentration decreased and on day 33 it significantly differs from the level on 



first day and from the NSE level of control group 1. However, in the cerebrospinal fluid the 

concentration of neurospecific enolase is lower before the start of treatment and is 

significantly different from control group 2. During treatment, its level increases, but does not 

reach a level significantly higher than the level on the first day of treatment. Comparison of 

NSE levels in patients with varying degrees of polyneuropathy in both serum and CSF 

showed no significant differences between groups. 

 

The concentration of tau protein in both materials collected for study on first day of the 

protocol was statistically significantly higher than in the control groups. During the treatment, 

its level increased, but did not reach statistical significance between the time points examined. 

However, a significant difference was found in the concentration of tau protein in the 

cerebrospinal fluid at the start of treatment between patients with varying degrees of 

polyneuropathy. 

 

Examination of the P450 CYP3A5 gene by MLPA in control group 1 did not show any 

deletions or duplication in the analyzed region, whereas in the examined group an additional 

P450 CYP3A5 fragment was found in 3 patients. All these people belonged to the 

intermediate risk group ALL. Two people had symptoms of severe polyneuropathy, assessed 

in 3 points according to CTCAE v. 5.0. The third patient showed no signs of VIPN. Based on 

these results, due to the small size of the group, it cannot be unequivocally confirmed that 

removal or duplication in the studied region caused differences in the occurrence of 

polyneuropathy among patients with acute lymphoblastic leukemia. 

 

Conclusions: 

1. Vincristine- induced polyneuropathy is common in children with acute lymphoblastic 

leukemia and is severe in half of the cases. 

2. NSE was not a marker differentiating patients with vincristine- induced 

polyneuropathy and those in whom this complication was severe. 

3. The concentration of tau protein in cerebrospinal fluid before treatment was 

significantly higher in children who later developed severe vincristine induced 

polyneuropathy. 

4. In the light of the presented studies, tau protein in cerebrospinal fluid may serve as a 

marker of the severity of vincristine- induced polyneuropathy in children with acute 

lymphoblastic leukemia. 



5. It is worth to continue examination of  the deletion and duplication of the P450 

CYP3A5 gene in addition to the expression of this gene, which will increase the 

sensitivity of this method. 

 

 

 


