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CELE Celem pracy było przeanalizowanie piśmiennictwa na temat ryzyka rozwoju nowotworu
u pacjentów z chorobą Parkinsona (PD), ocena całkowitego ryzyka wystąpienia nowotworu
u tych chorych, przyczyn zmienności w wynikach różnych badań oraz możliwych źródeł
stronniczości związanych z publikacjami.
METODY W elektronicznych bazach danych poszukiwano badań, które ukazały się do 18 listopada

2009 roku i dotyczyły ryzyka wystąpienia nowotworu u osób z PD. Poszukiwano takich słów
kluczowych, jak choroba Parkinsona, nowotwór i rak. Recenzenci indywidualnie przygotowywali
streszczenia każdego z badań oraz oceniali badania wykorzystując opracowane w tym celu
narzędzie. Ryzyko zachorowania na nowotwór chorych na PD zostało obliczone łącznie dla
różnych nowotworów oraz po wykluczeniu czerniaka i innych nowotworów skóry. Analizowano
również heterogenność badań włączonych do analizy oraz poszukiwano przyczyn stronniczości
w tych badaniach. Przeprowadzona została także analiza stratyﬁkacyjna pod względem płci,
nowotworów związanych i niezwiązanych z paleniem tytoniu oraz jakości badania. Łączny wynik
opracowano wykorzystując model efektów stałych i losowych.

WYNIKI W ogólnej analizie uwzględniono 29 badań obejmujących ogółem 107 598 pacjentów
z PD. W porównaniu z grupą kontrolną, łączne ryzyko rozpoznania nowotworu u pacjentów
z PD wynosiło 0,73 (95% przedział ufności [PU] 0,63-0,83), a po wykluczeniu raków skóry 0,69
(95% PU 0,62-0,78). Ryzyko było zależne od płci (ryzyko względne u mężczyzn RR=0,71,
95% PU 0,57-0,88, u kobiet RR=0,82, 95% PU 0,68-0,98). Po wykluczeniu raków skóry, zarówno
ryzyko nowotworów związanych z paleniem (RR=0,61, 95% PU 0,58-0,65), jak i niezwiązanych
z paleniem tytoniu (RR=0,76, 95% PU 0,65-0,89) było istotnie mniejsze u pacjentów z PD.
Dotychczasowe badania wykazują na istotnie mniejsze ryzyko zachorowania pacjentów z PD na
nowotwory. Celowe wydają się dalsze badania mające na celu wyjaśnienie biologicznego podłoża
tej obserwacji, a zwłaszcza związku z nowotworami niezależnymi od palenia tytoniu.
SŁOWA KLUCZOWE: choroby neurodegeneracyjne, nowotwory, metaanaliza
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Wprowadzenie
Istnieje coraz więcej dowodów na to, że u osób z chorobą
Parkinsona (PD) ryzyko zachorowania na większość nowotworów jest mniejsze. Obserwacja ta jest bardzo interesująca, ponieważ uważa się, że podłożem dla powstawania
nowotworów jest niekontrolowane przeżycie komórek, natomiast jednym z mechanizmów patogenetycznych w chorobie Parkinsona jest wymykająca się spod kontroli śmierć
komórek.1 Badania wykazują, że występowanie niektórych
nowotworów i PD jest związane z tymi samymi genami i szlakami biologicznymi, co pozwala przypuszczać, że u osób predysponowanych do wystąpienia PD istnieją pewne
mechanizmy chroniące je przed zachorowaniem na nowotwór.2,3
Mimo że w wielu badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że pacjenci z PD rzadziej chorują i umierają z powodu nowotworów, wyniki nie są jednoznaczne. Różnice w projektach
badań, metodyce oraz jakości powodują, że trudno jest określić pewny związek między tymi chorobami. Autorzy opracowania zdecydowali się więc na oszacowanie dowodów
dotyczących ryzyka raka u pacjentów z PD. Przedstawiono analizę ilościową wielu niezależnych badań, metaanalizę, której celem było oszacowanie całkowitego ryzyka wystąpienia
nowotworu u pacjentów z PD, poszukiwanie powodów zmienności w wynikach różnych badań oraz ocena potencjalnych
źródeł stronniczości w badaniach. Zgodnie z wiedzą autorów
jest to pierwsza metaanaliza dotycząca tego tematu. Z powodu
stwierdzonego wcześniej zwiększonego ryzyka nowotworów
skóry u chorych z PD,4-8 prawdopodobnie związanego z genami innymi niż odpowiadające za występowanie pozostałych raków i PD, wykluczono z metaanalizy czerniaki i inne raki skóry.

Metody
WYBÓR ARTYKUŁÓW

Celem opracowania była identyﬁkacja wszystkich badań,
w których podano częstość występowania raka wśród osób
z PD. Przeszukano bazy elektroniczne: Medline (od 1966 roku
do 18 listopada 2009 roku), Embase (od 1974 roku do 18 listopada 2009 roku) i ISI Web of Science (od 1900 roku do 18 listopada 2009 roku) korzystając z pomocy bibliotekarza
w Countway library (Boston, MA). Poszukiwano słów kluczowych, takich jak choroba Parkinsona, nowotwór i rak w tytułach lub tekstach publikacji, były one następnie kojarzone za
pomocą operatorów Boolean. Poszukiwania ograniczono
do badań z udziałem ludzi. W celu identyﬁkacji kolejnych
badań związanych z omawianą kwestią sprawdzano również piśmiennictwo wyszukanych wcześniej artykułów oraz kontaktowano się z ekspertami w tej dziedzinie, starając się zebrać
informacje o ewentualnych danych, które nie zostały opublikowane. Język, w którym napisana była praca, miejsce prowadzenia badań, ani grupy wiekowe nie stanowiły kryterium
wykluczającego. Starano się jednak ograniczyć możliwość wie-
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lokrotnego włączenia do analizy nakładających się danych i wynikającej z tego stronniczości w ilościowej ocenie ryzyka.
Analiza została przeprowadzona i opisana zgodnie z wytycznymi MOOSE dla metaanaliz z badań obserwacyjnych
w epidemiologii.9
KRYTERIA WŁĄCZENIA I WYKLUCZANIA DANYCH

Badania włączane do metaanalizy musiały zawierać oryginalne dane, a iloraz szans (OR), wskaźnik ryzyka (RR), standaryzowany stosunek zapadalności do śmiertelności (SIR/SMR)
lub inne informacje pozwalające na obliczenie związku pomiędzy PD i zachorowaniem na nowotwór. W czterech przypadkach, wyniki tego samego badania zostały opublikowane
w kilku doniesieniach,6,7,10-15 do metaanalizy włączono więc
dane z najpóźniej opublikowanego artykułu6,7,10 lub z publikacji zawierającej dane wystarczające do wykluczenia czerniaka i innych raków skóry.11 Pewne badania4,11,16,17 opierały się
na obserwacjach kohorty i w przypadku rozpoznania raka
przed zachorowaniem na PD wykorzystywały analizę porównawczą, natomiast analiza kohorty była przeprowadzona
w przypadku, gdy rozpoznanie raka stawiano już po rozpoznaniu PD. Chociaż badania te prowadzono na tych samych
populacjach, przyjęto założenie, że prezentowane w ten sposób dane nie powinny się nakładać z powodu wykluczenia
z analizy prospektywnej pacjentów z rozpoznaniem nowotworu poprzedzającym zachorowanie na PD. W trzech badaniach wykorzystujących kohortę z Physicians’ Health
Studies,4,16,18 badanie dotyczące śmiertelności nie zostało
włączone do ogólnej analizy, lecz do subanalizy dla badań nad
śmiertelnością, ponieważ przypadki poszczególnych jednostek chorobowych zostały odnotowane w badaniu kohortowym. Z metaanalizy wykluczono też badania na materiale
autopsyjnym19-22 z powodu związanej z samym projektem badania znacznej stronniczości wynikając z doboru pacjentów.
W każdym ze zidentyﬁkowanych badań, dwóch badaczy
(A.B. i E.S.S.) niezależnie poszukiwało danych na temat
OR/RR (lub SMR/SIR), PU i innych potrzebnych informacji.
Zastosowano model dwukrotnego wyszukiwania i sprawdzania informacji w celu uniknięcia błędów i upewnienia się
o dokładności obliczeń. Kwestie sporne rozwiązywano na
drodze konsensusu. W jednym przypadku, SMR musiano
oszacować na podstawie wykresu.23 W innym przypadku,
w publikacji zamieszczono wyłącznie informacje na temat
procentowego rozpowszechnienia chorób w grupie kontrolnej, którą była populacja stanu w Stanach Zjednoczonych.24
SIR dla danego badania obliczano po uzyskaniu odpowiednich zależnych od czasu danych populacyjnych z narodowych
urzędów statystycznych.25
DEFINICJE WYNIKÓW

Głównym ocenianym parametrem w metaanalizie było występowanie u osób z PD nowotworów, z wyłączeniem, jeśli
było to możliwe, czerniaka i innych raków skóry. Jeśli informacje te były zawarte w opisie badania, wówczas przyjmowano
bezpośrednio obliczone OR lub RR (albo SMR/SIR). Jeśli
autorzy oryginalnych publikacji nie wykluczali tych nowotwo-
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rów z analizy, ale zamieścili informacje na temat ryzyka zachorowania na różne nowotwory, wówczas obliczano OR lub SR
na podstawie łącznych danych dla ryzyka wszystkich innych
nowotworów. Jeśli w badaniu nie zamieszczono wystarczających informacji, aby można było wykluczyć czerniaki lub inne
nowotwory skóry, wówczas przyjmowano łączne ryzyko dla
wszystkich raków. W subanalizie dla nowotworów związanych
i niezwiązanych z paleniem tytoniu stosowano zarówno deﬁnicje tych nowotworów przyjęte przez autorów publikacji, jak
i deﬁnicje zawarte w Surgeon General’s Report (lokalizacje
dla nowotworów związanych z paleniem: płuca, jama ustna,
gardło, krtań, przełyk, nerki, pęcherz moczowy, trzustka, żołądek i szyjka macicy)26 i zgodnie z nimi oceniano łączne ryzyko dla różnych lokalizacji nowotworów.
OCENA JAKOŚCI BADAŃ

Badacze niezależnie oceniali każde z badań ujętych w metaanalizie pod względem jakości, uwzględniając: deﬁnicje
rozpoznania PD (jasno zdeﬁniowane za pomocą ogólnie

uznanych kryteriów, gorzej zdeﬁniowane z częściowym zastosowaniem ogólnie przyjętych kryteriów, z zastosowaniem
innych niż ogólnie przyjęte kryteriów), potwierdzenie rozpoznania PD (w badaniu neurologicznym, na podstawie dokumentacji medycznej lub brak potwierdzenia), korektę pod
względem czynników zakłócających (wiele różnych czynników, w tym palenie tytoniu i wiek, wyłącznie wiek lub wiek
z połączeniu z czynnikami innymi niż palenie tytoniu, brak
korekty), źródło i kryteria rozpoznania nowotworu (na podstawie dokumentacji medycznej lub badania patologicznego,
na podstawie kodu ICD lub aktu zgonu lub rejestru populacji, żadne z powyższych), reprezentatywność przypadków
(badanie obejmujące znaczącą większość przypadków w zdeﬁniowanej populacji lub reprezentatywnej grupie populacyjnej, obejmujące tylko niektóre przypadki prowadzące
do niedostatecznej reprezentatywności próby). Przyznawane
oceny wahały się w zakresie od 0 do 9. Ostateczną spójną ocenę ustalano na drodze konsensusu. Dokładny okres obserwacji był podawany oddzielnie dla każdego z badań.

1813 zidentyﬁkowanych badań
722 w bazie Medline
412 w bazie Embase
636 w bazie ISI Web of Science
042 w spisie piśmiennictwa
001 badanie zarekomendowano autorom
1678 badań wykluczono (nie oceniano w nich ryzyka
wystąpienia raka u chorych z PD)
135 potencjalnie odpowiednich badań analizowano
pod względem potrzebnych informacji
38 badań wykluczono
25 nie dotyczyło ryzyka raka
06 opisów przypadków
05 badań z zakresu nauk podstawowych
02 przeglądy
96 badań przeszukiwano w celu uzyskania
dokładniejszych informacji
66 badań wykluczono
32 nie dotyczyły ryzyka raka
07 brak grup porównawczych
06 komentarzy/listów/artykułów redakcyjnych
04 badań autopsyjnych
04 kohorty nakładały się
03 dotyczyły wyłącznie raków skóry
05 brak dostatecznych danych
02 opisy przypadków
02 badania z zakresu nauk podstawowych
01 nie dotyczyło wyłącznie PD
30 badań włączonono do metaanalizy

RYCINA 1. Schemat przedstawiający wybór artykułów do metaanalizy: pacjenci z PD i ryzyko raka. *Ostatecznie do metaanalizy włączono 29 badań,
szczegóły i objaśnienie znajdują się w rozdziale „Metody”.
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ANALIZY STATYSTYCZNE

SIR/SMR obliczano, jeśli nie zostały podane w publikacji,
w oparciu o liczbę przypadków stwierdzanych i oczekiwanych. Przy założeniu, że osoboczas grupy nieeksponowanej
był znacznie dłuższy niż grupy eksponowanej (osoboczas
[person-time] w onkologii – suma indywidualnych jednostek
czasu, w ciągu którego osoba należąca do badanej populacji
była eksponowana na określony czynnik ryzyka zachorowania
na nowotwór – przyp. tłum.), nie wyróżniano SIR/SMR oraz
OR lub RR dla zapadalności i włączano je do łącznej analizy,
ale zostały podane również oddzielnie ich wartości szacunkowe.27 Szacunkowe wskaźniki obliczano na podstawie wyników wszystkich badań spełniających kryteria włączenia
do analizy za pomocą metody opartej na modelu losowym
DerSimoniana i Lairda.28 W analizie określono wagę każdego
badania, jak również łączne ryzyko stosując zarówno model
efektów stałych, jak i losowych. Przedstawiono łączne dane
szacunkowe z obu modeli dla wszystkich analiz. Różnorodność badań analizowano za pomocą testu Q Cochrana, przy
założeniu istotności dla p <0,10.29 W celu ilościowej analizy
heterogenności badań, obliczono odsetek całkowitej zmienności wynikający ze zmienności pomiędzy badaniami (statystyka Ri).30 Źródła zmienności oceniano za pomocą analizy
stratyﬁkacyjnej i metaregresji podgrup zdeﬁniowanych w charakterystyce badania (rok publikacji, kraj, projekt badania,
czas obserwacji, jakość badania). Do oceny ewentualnej
stronniczości w publikacjach zastosowano metodę graﬁczną
(funnel plot) i wykres asymetrii regresji.31, 32 Przeprowadzono również analizy dla następujących podzbiorów: projekt
badania (badanie porównawcze, w którym zachorowanie na
nowotwór wystąpiło przed rozpoznaniem choroby Parkinsona, kohorta, w której do rozwoju nowotworu doszło po rozpoznaniu choroby Parkinsona, śmiertelność), czas obserwacji
po rozpoznaniu PD (<5 lat, 5-10 lat,>10 lat, po wykluczeniu
badań, w których oceniano zapadalność na nowotwory przed
rozpoznaniem PD), nowotwory związane i niezwiązane z paleniem tytoniu, swoiste lokalizacje, płeć. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą programu STATA
wersja 8.33

Wyniki
Kryteria włączenia do metaanalizy spełniało 30 badań, lecz
ostatecznie znalazło się w niej 29 badań (ryc. 1). Badanie
śmiertelności na podstawie kohorty Physicians’ Health Studies4,16,18 zostało uwzględnione tylko w subanalizie dotyczącej śmiertelności, a nie zostało włączone do metaanalizy
zbiorczej. Przeprowadzonych między 1917 a 2006 rokiem
29 badań uwzględnionych w metaanalizie objęło w sumie
107 598 pacjentów z PD z 11 krajów. Analizie poddano 9 badań kohortowych, w których zapadalność na nowotwory oceniano u pacjentów z rozpoznaną PD,4,6,11,34-39 7 badań
porównawczych, w których zapadalność na nowotwory oceniano przed rozpoznaniem PD,5,16,17,23,40-42 a 14 badań dotyczyło przyczyn zgonu (badania śmiertelności).7,10,18,24,43-52

Tom 5 Nr 3 2010 • Neurologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

W ponad połowie tych badań (n=18) jasno deﬁniowano
rozpoznanie PD w oparciu o ogólnie przyjęte kryteria (objawy
kliniczne zgodne z deﬁnicją parkinsonizmu, brak innych przyczyn parkinsonizmu, dobra odpowiedź na lewodopę lub inne
kryteria pomocnicze). W 9 badaniach rozpoznanie potwierdzano w badaniu neurologicznym,10,24,36,40,44,46-48, 50 a w 9 innych w oparciu o dokumentację medyczną.4,11,16-18,23,34,41,42,45
W trzech badaniach opisano częściowe wykorzystanie przyjętych kryteriów. W jednym z tych badań rozpoznanie potwierdzano na podstawie dokumentacji medycznej,52 natomiast
w pozostałych dwóch nie próbowano potwierdzić rozpoznania.7,51 W sześciu badaniach rozpoznanie PD opierano na
odpowiednim kodzie w Międzynarodowej Klasyﬁkacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych (ICD) w komputerowej bazie danych, nie próbując dodatkowo potwierdzać rozpoznania.5,6,35,38,39,43 W pozostałych trzech badaniach opierano się
na hospitalizacjach w celu potwierdzenia rozpoznania i również go nie oceniano.37,49 W dziesięciu badaniach źródłem informacji na temat pochodzenia i deﬁnicji rozpoznania
nowotworu była dokumentacja medyczna i wyniki badań patologicznych.4,11,16-18,23,24,34,36,40,42 W pozostałych badaniach,
informacje czerpano z kodów ICD zawartych w dokumentacji
medycznej, rejestrów populacyjnych5,6,35,37-39,41 lub z aktów
zgonu, w przypadku badań dotyczących przyczyn zgonu.7,43-52
Średnia ocena jakości badań wynosiła 5,2 (maksymalna liczba
punktów wynosiła 9).
W tabeli 1 podsumowano RR dla poszczególnych badań
oraz łączne RR dla całkowitego ryzyka wystąpienia nowotworu u pacjentów z PD i bez tej choroby. Łączna analiza 29 badań wykazała, że ryzyko rozwoju nowotworu jest o 27%
mniejsze wśród osób z PD (RR=0,73, 95% PU 0,63-0,83,
ryc. 2). Odwrotny związek pomiędzy rozpoznaniem PD a zachorowaniem na raka utrzymywał się po stratyﬁkacji badań
w zależności od czasu obserwacji i projektu badania. Subanalizy dla trzech projektów badania wykazywały jednoznacznie
zmniejszone ryzyko zachorowania na nowotwór, z łącznym
RR dla badań kohortowych wynoszącym 0,74, dla badań porównawczych 0,72, a dla badań śmiertelności 0,63. W przypadku analiz, w których kryterium stratyﬁkacji była płeć,
uśrednione ryzyko z różnych badań dla mężczyzn z PD
(RR=0,71, 95% PU 0,57-0,88) było tylko umiarkowanie mniejsze niż w przypadku kobiet (RR=0,82, 95% PU 0,68-0,98).
Mniejsze ryzyko raka było szczególnie wyraźne w przypadku nowotworów związanych z paleniem tytoniu (RR=0,60,
95% PU 0,55-0,67), w porównaniu z nowotworami niezwiązanymi z paleniem (RR=0,82, 95% PU 0,70-0,95). Po wykluczeniu badań dotyczących czerniaków i innych raków skóry,
ryzyko to było jeszcze mniejsze (tab. 1).
Tabela 2 przedstawia wyniki analizy sumującej RR z badań,
w których przedstawione zostało ryzyko dla określonych
lokalizacji nowotworowych. U pacjentów z PD stwierdzono mniejsze ryzyko zachorowania na raka okrężnicy i odbytnicy (RR=0,76, 95% PU 0,65-0,89), raka prostaty
(RR=0,80, 95% PU 0,72-0,88), nowotwory krwi (RR=0,76,
95% PU 0,64-0,89), raka płuc (RR=0,46, 95% PU 0,41-0,51),
nieczerniakowe raki skóry (RR=0,79, 95% PU 0,46-1,36).
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TABELA 1. ZWIĄZEK MIĘDZY PD I NOWOTWORAMI
Liczba badań

Wszystkie badania, wszystkie typy nowotworów
Wykluczając czerniak i/lub inne raki skóry, jeśli było to możliwe
Wszystkie badania
Badania kohortowe
Badania porównawcze
Badania śmiertelności
Okres obserwacji <5 lat
Okres obserwacji 5-10 lat
Okres obserwacji ≥10 lat
Tylko nowotwory związane z paleniem
Tylko nowotwory niezwiązane z paleniem
Mężczyźni
Kobiety
Włączono tylko te badania, w których było możliwe dokładne wykluczenie
czerniaków i innych raków skóry
Ogółem
Tylko nowotwory związane z paleniem
Tylko nowotwory niezwiązane z paleniem
Mężczyźni
Kobiety

RR (95% PU)a

Statystyka Ri Test Q (p)

Efekty stałe

Efekty losowe

29

0,80 (0,77-0,82)

0,73 (0,63-0,83)

0,08

<0,001

29
9
7
14b
13
11
5
12c
14d
16
13

0,72 (0,70-0,75)
0,73 (0,70-0,76)
0,85 (0,78-0,93)
0,57 (0,53-0,62)
0,76 (0,73-0,79)
0,60 (0,56-0,65)
0,58 (0,45-0,74)
0,61 (0,58-0,65)
0,80 (0,77-0,84)
0,86 (0,81-0,92)
0,94 (0,88-1,00)

0,69 (0,62-0,78)
0,74 (0,64-0,87)
0,72 (0,52-1,01)
0,63 (0,50-0,79)
0,74 (0,63-0,87)
0,66 (0,57-0,77)
0,61 (0,34-1,11)
0,60 (0,55-0,67)
0,82 (0,70-0,95)
0,71 (0,57-0,88)
0,82 (0,68-0,98)

0,05
0,03
0,14
0,08
0,04
0,02
0,36
0,01
0,045
0,12
0,05

<0,001
<0,001
<0,001
<0,01
<0,001
0,04
<0,01
0,06
<0,001
<0,001
<0,001

14
11
10
7
6

0,71 (0,69-0,74)
0,61 (0,58-0,65)
0,79 (0,76-0,83)
0,68 (0,54-0,84)
0,94 (0,85-1,04)

0,71 (0,63-0,79)
0,60 (0,55-0,66)
0,76 (0,65-0,89)
0,65 (0,48-0,87)
0,61 (0,37-1,01)

0,02
0,01
0,04
0,05
0,25

<0,001
0,07
<0,001
0,18
<0,01

a Wskaźnik

ryzyka i 95% przedziały ufności.
badania śmiertelności na podstawie kohorty Physicians’ Health Study, nieuwzględnione w innych analizach.
c Uwzględniono następujące badania:4-7,11,37-39,42,44,45,49
d Uwzględniono następujące badania:4-7,11,36-40,42,44,45,49
b Obejmuje

Nie obserwowano żadnego związku pomiędzy rozpoznaniem
PD a ryzykiem raka sutka (RR=0,96, 95% PU 0,75-1,21). Natomiast ryzyko wystąpienia czerniaka złośliwego było większe
u osób chorych na PD (RR=1,41, 95% PU 0,90-2,19).
Analiza regresji sugerowała, że im nowsze badanie, tym wyraźniejsza jest odwrotna zależność pomiędzy PD i zachorowaniem na nowotwór (β=0,1, p=0,03). Analizy stratyﬁkacyjne
oraz metaregresja wykazały, że ocena jakości badania, czas obserwacji i rok opublikowania wyników wyjaśniają niewielką
część zmienności pomiędzy badaniami. Test Eggera (p=0,70)
nie wykazał istotnej stronniczości związanej z doniesieniami
na temat ryzyka raka u pacjentów z PD, a analiza graﬁczna nie
ujawniła asymetrii. Test Begga i Mazumdara (p=0,79) również
nie wskazywał na wyraźną stronniczość związaną z publikacją.

Omówienie
W przeprowadzonej metaanalizie 29 badań, rozpoznanie PD
było związane z mniejszym o 27% ryzykiem rozwoju jakiegokolwiek nowotworu i o 38% mniejszym ryzykiem nowotworów po wykluczeniu czerniaka i innych raków skóry. Redukcja
ryzyka była istotna zarówno dla nowotworów związanych
(40% zmniejszenie ryzyka), jak i niezwiązanych z paleniem tytoniu (24% zmniejszenie ryzyka).

64

Mniejsze ryzyko rozwoju nowotworu u pacjentów z PD było powtarzalne w różnych badaniach niezależnie od ich projektu, długości obserwacji i innych warunków. Ryzyko
pozostawało na podobnym poziomie wraz z wydłużającym
się okresem obserwacji (a tym samym czasem pomiędzy wystąpieniem PD i zachorowaniem na nowotwór). Obaliło to
podejrzenia, że mniejsze ryzyko raka w przypadku PD mogło
wynikać z opóźnienia pomiędzy wystąpieniem pierwszych
objawów PD a postawieniem rozpoznania nowotworu. Ponadto, ponieważ nie we wszystkich badaniach deﬁnicja PD
i nowotworu była jasna, istniała możliwość stronniczości wynikającej z niewłaściwej klasyﬁkacji tych chorób, co jednak
nie znalazło potwierdzenia w analizie stratyﬁkacyjnej opartej
na jakości badań. Ponadto stwierdzono, że im nowsze badanie, tym większe było prawdopodobieństwo uzyskania wyników istotnych statystycznie. Na temat powodów tej
prawidłowości można jedynie spekulować. Na przykład nowsze badania były bardziej uważnie projektowane, stosowano
w nich lepsze deﬁnicje PD lub prowadzono je z udziałem
większych grup pacjentów. Dokładna ocena za pomocą różnych metod sugeruje również, że prawdopodobieństwo
stronniczości związanej z publikacjami jest mało prawdopodobne. Nie można jednak całkowicie wykluczyć takiej możliwości, ponieważ testy statystyczne mają zwykle ograniczoną
moc, zwłaszcza gdy oceniana jest mała liczba badań. Znaczną
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Barbeau (1963)
Driver (2007)
Elbaz (2005)
Guttman (2004)
Jannson (1985)
Minami (2000)
Olsen (2005)
Pressley (2003)
D'Amelio (2004)
Driver (2007)
Elbaz (2002)
Levine (1992)
Olsen (2006)
Powers (2005)
Rajput (1987)
Ben-Shlomo (1995)
Beyer (2001)
D'Amelio (2006)
Di Rocco (1996)
Fall (2003)
Harada (1983)
Hely (1999)
Hoehn (1967)
Kessler (1971)
Louis (1997)
Vanacore (1999)
Wermuth (1995)
Westlund (1956)
Fois (2009)
Łącznie
0,1

0,69
Nowotwory u osób z chorobą Parkinsona

10

RYCINA 2. Ryzyko względne nowotworów u pacjentów z PD w 29 badaniach włączonych do metaanalizy. W przypadkach, gdy było to możliwe wykluczono
czerniaka i inne raki skóry. Wykres pokazuje oszacowane ryzyko i przedziały ufności dla każdego z badań, szacunkową wartość ryzyka na podstawie
łącznych wyników (przerywana linia pionowa) i przedział ufności (romb) dla modelu efektu losowego. Wartości szacunkowe przedstawiono w postaci
prostokątów, obszar każdego prostokąta jest odwrotnie proporcjonalny do oszacowanej zmienności efektu w badaniu, dając czytelny obraz badań,
w których efekt ten został oszacowany bardziej precyzyjnie.

TABELA 2. ZWIĄZEK POMIĘDZY PD A NOWOTWORAMI O OKREŚLONEJ LOKALIZACJI
RR (95% PU)a

Liczba badań

Nowotwory o określonej lokalizacji
Czerniak
Inne raki skóry
Sutek
Jelito grube i odbytnica
Prostata
Białaczki i chłoniaki
Płuca

8b
8
7
9
9
6
10

Efekty stałe

Efekty losowe

1,56 (1,27-1,91)
0,94 (0,87-1,02)
1,00 (0,90-1,11)
0,77 (0,71-0,83)
0,80 (0,72-0,88)
0,76 (0,64-0,89)
0,46 (0,41-0,51)

1,41 (0,90-2,19)
0,79 (0,46-1,36)
0,96 (0,75-1,21)
0,76 (0,65-0,89)
0,80 (0,72-0,88)
0,76 (0,64-0,89)
0,46 (0,41-0,51)

Statystyka Ri Test Q (p)

0,17
0,54
0,06
0,05
<0,01
<0,001
<0,001

0,02
<0,001
<0,01
<0,001
0,41
0,66
0,70

a Wskaźnik
b Należy

ryzyka i 95% przedziały ufności.
podkreślić, że piśmiennictwo dotyczące związku pomiędzy czerniakiem i PD jest ubogie.

część danych włączonych do tej metaanalizy stanowiły wyniki badań Olsena i wsp.5,6 Jednak ich wykluczenie nie zmieniło istotnie wyniku opracowania: skojarzone RR wynosiło 0,68
(95% PU 0,59-0,78) dla łącznej analizy, 0,74 (95% PU 0,59-0,92)
dla badań kohortowych i 0,68 (95% PU 0,44-1,05) dla badań
porównawczych.
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Na podstawie danych z kohorty autorów4,16,18 oszacowano ryzyko wystąpienia nowotworu w ciągu całego życia na
36,5% (30,9-42,1) w przypadku pacjentów z PD, w porównaniu z 44,6% (43,3-45,8) dla grupy referencyjnej. Ryzyko wystąpienia raka w ciągu całego życia w Stanach Zjednoczonych
wynosi 43,8% (43,7-43,9).53 Statystyka ryzyka wystąpienia
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TABELA 3. BADANIA DOTYCZĄCE ZWIĄZKU MIĘDZY PD I NOWOTWOREM
Pierwszy autor, rok publikacji

RR (95% PU)

Korekta

Badania kohortowe
Barbeau, 196334
Driver, 20074

0,31 (0,11-0,51)
0,70 (0,48-1,03)b

Wiek
Wiek, płeć, palenie tytoniu, alkohol, BMI, ćwiczenia ﬁzyczne

Elbaz, 200511

1,28 (0,81-2,04)

Wiek, płeć, palenie tytoniu

Fois, 200939
Guttman, 200435
Jansson, 198536
Minami, 200037
Olsen, 20056
Pressley, 200338

0,72 (0,68-0,77)
0,62 (0,54-0,71)b
0,43 (0,23-0,63)b
0,83 (0,46-1,37)b
0,70 (0,66-0,75)b
1,15 (0,99-1,34)

Wiek, płeć, rok pierwszej hospitalizacji, region
Wiek, płeć
Wiek
Wiek
Wiek, płeć
Wiek

Badania porównawcze
D’Amelio, 200440
Driver, 200716
Elbaz, 200217

0,5 (0,1-2,5)b
0,79 (0,54-1,16)
0,77 (0,45-1,32)

Wiek, palenie tytoniu, alkohol, kawa
Wiek, płeć, palenie, alkohol, BMI, ćwiczenia ﬁzyczne
Wiek, płeć

Levine, 199223
Olsen, 20065
Powers, 200641
Rajput, 198742

0,31 (0,21-0,46)
0,90 (0,83-0,99)
0,93 (0,53-0,62)
1,00 (0,61-1,66)

Wiek, płeć
Wiek, płeć
Wiek, palenie tytoniu, grupa etniczna, wykształcenie
Wiek, płeć

Ben-Shlomo, 199543
Beyer, 200144
D’Amelio, 200610

0,7 (0,3-1,5)
0,61 (0,34-1,08)
0,92 (0,21-4,07)

Wiek, płeć, region
Wiek, płeć
Wiek, płeć, region

Di Rocco, 199624
Driver, 200818 d
Fall, 200345

0,33 (0,20-0,46)
0,68 (0,39-1,17)b
0,93 (0,48-1,80)

Wiek, płeć
Wiek, palenie
Wiek, płeć

Harada, 198346
Hely, 199947
Hoehn, 196748
Kessler, 197249

0,53 (0,20-0,86)
0,84 (0,42-1,51)
0,49 (0,19-0,78)
0,36 (0,19-0,68)b

Brak
Wiek
Brak
Wiek, płeć, grupa etniczna

Louis, 199750
Vanacore, 19997

0,30 (0,07-1,38)
0,57 (0,51-0,62)b

Brak
Wiek, płeć

Wermuth, 199551
Westlund, 195652

1,23 (0,52-1,94)
3,0 (0,60-5,40)b

Wiek
Wiek

Badania śmiertelności

Raki skóry, w tym czerniak zostały wykluczone, gdy było to możliwe, a RR zostały obliczone, jeśli nie było ich w badaniu źródłowym, – = brak danych.
BMI – indeks masy ciała, M – mężczyźni, K – kobiety.
a Całkowity czas trwania obserwacji (chyba, że zaznaczono, że podana jest średnią lub medianą) od czasu rozpoznania PD na podstawie badań,
b Z wykluczeniem raków skóry, w tym czerniaka.
c Liczba zgłoszonych zgonów uzyskanych z oﬁcjalnych narodowych danych statystycznych.
d Wykluczone z analizy z wyjątkiem subanaliz dla badań śmiertelności.
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Przypadki (źródło)

Kontrola/przypadki referencyjne (źródło)

Czas
obserwacji
(lata)a

502 (szpital)
487 (Physicians’ Health Studies)

128 841 (populacja)
487 (Physicians’ Health Studies)

3
8

196 (system sprzęgania dokumentów,
Rochester Epidemiology Project)
4355 (system sprzęgania dokumentów)
15 304 (system sprzęgania dokumentów)
406 (szpital)
228 (szpitale, poradnie)
14 088 (Danish National Hospital Registry)
790 (badanie populacyjne)

185 (miejscowa populacja)

12
Przypadki: mediana 5,2
Kontrola: mediana 5,9
–

574 860 (system sprzęgania dokumentów)
30 608 (populacja)
–
2 100 000 (populacja)
5 127 070 (Danish Central Population Register)
24 040 (badanie populacji)

3,2-3,4
6
Średnia 8,6
8
–
5

4
3
8
2
3
2

46 (poradnie)
487 (Physicians’ Health Studies)
196 (system sprzęgania dokumentów,
Rochester Epidemiology Project)
119 (szpital)
8090 (Danish National Hospital Registry)
352 (poradnie)
118 (dokumentacja medyczna)

70 (lokalna populacja)
487 (Physicians’ Health Studies)
196 (lokalna populacja)

–
–
–

9
8
7

238 (szpital)
32 320 (Danish Central Population Register)
484 (poradnie)
236 (populacja zamieszkująca w tym samym okręgu)

–
–
–
–

5
3
6
7

PD zgony/PD wielkość kohorty (źródło)

Zgłoszone zgony/całkowita wielkość grupy kontrolnej
lub kohorty (źródło)
220/421 (poradnie)
4491/4491 (Norwegian Central Bureau of Statistics)
70/116 (badanie populacji)

310/310 (szpital)
320/560 (PHS)
121/170 (leczenie lekami przeciwparkinsonowskimi,
poradnie)

167 405/167 405 (populacja)
130/560 (PHS)
229/510 (lokalna populacja)

50/101 (szpital)
63/149 (Sydney Multicentre Study of PD)
233/802 (szpital)
186/468 (szpital)

3405/125 291 (lokalna populacja)
–/–
1 072 724/– (populacja)
142/468 (szpital)

98/288 (rejestr populacyjny)
10 322/59 094 (baza danych dla leków
przeciwparkinsonowskich)
253/458 (szpital)
111/154 (szpital)

186/1690 (lokalna populacja)
31 058/2 561 904 (populacja)

Czas obserwacji/średni
czas trwania PD
Średnia 20/–
4
Przypadki: średnia 7,7/5,5
Kontrole: średnia 10,0
13,2/–
Mediana 5,8/5,3
F przypadki: średnia 4,8/12,8
F kontrole: średnia 4,6
M przypadki: średnia 4,4/12,8
M kontrole: 4,8
–/7,4
10/9,1
–/9,4
M przypadki: –/mediana 7,4
F przypadki: –/mediana 5,9
Średnia 3,5/–
Średnia 5,7/–

–/435 000 (lokalna populacja)
–/–

18/–
5-33/–

195/220 (poradnie)
84/245 (poradnie)
46/58 (badanie populacji)

Wynik oceny
jakoścI
badania

8

3
6
6
7
8
6

6
6
5
2
6
4
3
4

w których informacja ta została podana lub opis badania umożliwiał bezpośrednie obliczenie.
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nowotworuw ciągużyciabyłakorygowanapodwzględemkonkurencyjnegoryzykazwiązanegoześmiertelnościąz innych
przyczyn,dlategomożnaprzyjąć,żeodzwierciedlaonacałkowiteryzykowystąpieniachorobyw pozostałychlatachżycia.
Odwrotnązależnośćmiędzyzachorowaniemnanowotworya chorobąParkinsonapróbowanowyjaśnićw sposóbinny
niżprzyczynowo-skutkowy.Popierwszesugerowano,żepacjenciz PDmogąbyćrzadziejpoddawanibadaniomprzesiewowymw kierunkunowotworów,ponieważwrazz postępem
niesprawnościstająsięonetrudnedo wykonania.Możeto
mieć jednak znaczenie głównie dla wyników uzyskanych
w badaniachkohortowychobejmującychpacjentówz postawionymrozpoznaniemPD,niewyjaśniajednakmniejszego
ryzykastwierdzanegow badaniachporównawczychu chorych,u którychniepostawionojeszczerozpoznaniaPD.Niektórzysugerują,żeponieważśmiertelnośćwśródpacjentów
z PDjestwiększaw porównaniuz populacjąogólną,prawdopodobieństwo zgonu z powodu raka jest mniejsze wśród
osób,któreprzeżyjąmimoPD.54 Jednakmniejszazapadalność na raka stwierdzana w prospektywnych badaniach
kohortowych(któraobejmujeczasprzeżyciaw okresieobserwacjiorazograniczoneinformacjeo przeżyciupozakończeniubadania)orazw analizachryzykadotyczącychcałego
życiapowoduje,żepowyższewyjaśnieniewydajesięmało
wiarygodne.Innąpopularnąhipotezątłumaczącąmniejszą
zapadalnośćnanowotworywśródpacjentówz PDjestodwrotnazależnośćpomiędzyPDi paleniemtytoniu.55 Rzeczywiście,możetotłumaczyćmniejszeryzykozachorowaniana
nowotwory związane z paleniem tytoniu, ale nie wyjaśnia
zmniejszonegoryzykawystępowanianowotworówniezależnychod paleniatytoniu.Metaanalizaautorówwykazuje,że
odwrotnyzwiązekpomiędzyPDi rakamizależnymiod paleniajestrzeczywiścienajsilniejszy(niezależnieod aktualnego
stanuuzależnienia),jednakw 10badaniachdotyczącychzachorowanianarakiniezwiązanez paleniem,powykluczeniu
czerniakówi innychrakówskóry,nadalpozostajeistotny.
Istnieje wiele wyjaśnień biologicznych dla odwrotnego
związkupomiędzywystępowaniemnowotworówi PD.Mimo
żerodzinnapostaćPDjestrzadka,możnapodejrzewać,że
mutacjepredysponującekomórkido apoptozyi prowadzące
do wystąpieniaobjawówchorobyParkinsona,zmniejszająryzykoraka,natomiasttepromującewzrostkomóreki sprzyjającepowstawaniunowotworówrzadkosąprzyczynąPD.2,3
Dysregulacjaszlakuubikwityny/proteasomów,odpowiedzialnegozadegradacjębiałeki kontrolęcyklukomórkowego,jest
powszechnazarównow PD,jaki wielurakach.W PDdochodzido zahamowaniafunkcjiproteasomów,56 natomiastw nowotworach obserwuje się ich nadmierną ekspresję.57
Schernhammeri wsp.58 wysunęlihipotezę,żemniejszeryzykorozwojurakawśródosóbz PDjestzwiązanezezwiększonym stężeniem melatoniny. Istnieją liczne dowody
pochodzącez badańlaboratoryjnychi epidemiologicznych,
żemelatoninaodgrywarolęw karcynogenezie.Poparciemdla
tejhipotezysąstwierdzaneu chorychz PDwiększychporannychstężeńmelatoninywekrwiw porównaniuzgrupą
kontrolną osób zdrowych. Dowody na udział melatoniny
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w chorobach neurodegeneracyjnych nie są jednak jednoznaczne.
Ograniczenieanalizydo badańwykluczającychczerniaka
i innerakiskóryspowodowałonasilenieobserwowanejwcześniejasocjacji.PouwzględnieniułącznegoRRczerniakana
podstawieniewielkiejpodgrupybadańwłączonychdo metaanalizy,w którychwskaźnikitezostałypodaneoddzielnie,
stwierdzono,żeryzykowystąpieniaczerniakajestu osóbz PD
istotniewiększe.Opisywanotorównieżw wieluinnychbadaniach,którychniewłączonodo analizy,ponieważjejcelem
miałabyćocenaryzykainnychnowotworów.Wcześniejsze
obserwacjedotyczącezwiększonegoryzykaczerniakau pacjentówz PDwzmacniałyprzekonanie,żebyćmożejestto
związanezestosowaniemlewodopy.Jednakprzeglądybadań
z ostatniejdekadyniepotwierdzajązwiązkuprzyczynowego.59,60 W badaniuOlsenai wsp.5,6 opartymnaDuńskimRejestrzeNowotworówwykazanozwiększoneryzykoczerniaka
zarównoprzed(OR=1,44,95% PU 1,03-2,01),jaki porozpoznaniuPD(OR=1,95,95% PU 1,4-2,6).Obserwacjetesądodatkowymargumentemprzemawiającymzahipotezą,żez PD
i rakamiskórysązwiązaneinneczynnikigenetyczne(np.kolorskóryi włosów)i środowiskowe,niżw przypadkupozostałychnowotworówi PD.60
W metaanaliziestwierdzonomniejsząredukcjęryzykanowotworówu kobietz PD,w porównaniuz mężczyznamiz PD.
Jednymz wytłumaczeńjestfakt,żenajczęstszenowotwory
w StanachZjednoczonych,czyliraksutkau kobieti rakprostatyu mężczyzn(którestanowią25%wszystkichnowotworów),61 sąw różnysposóbzwiązanez PD:niestwierdzasię
związkupomiędzyPDi rakiemsutka,natomiastistniejeodwrotnazależnośćmiędzyPDi rakiemprostaty.Jesttakżemożliwe,żeu kobieti mężczyznróżnesąteżzwiązkiz rakami
zależnymii niezależnymiod paleniatytoniu,potencjalniewynikającez odmiennegorozpowszechnieniapaleniaw zależności od płci. Ponieważ w badaniach włączonych do tej
metaanalizyniebyłydostępneinformacjepozwalającenatakieobliczenia,jesttokwestia,którapowinnazostaćwyjaśnionaw dalszychbadaniach.
W pojedynczychdoniesieniach6,37 wykazanoistotnieczęstszewystępowanierakasutkau pacjentówz PD.Sugerowano,
żebyćmożepacjenciz PDsąrzadziejpoddawanibadaniom
przesiewowymwrazz postępemichchoroby,podczasgdyna
jejpoczątkusąnawetintensywniejbadani.Autorzynieznaleźlijednakdowodównazwiększoneryzykoinnychnowotworów,takichjakrakokrężnicyi odbytnicylubrakprostaty,dla
którychprowadzonesąbadaniaprzesiewowe(dlaobutych
raków,tj.rakaokrężnicyi odbytnicyoraz rakaprostaty,wszystkiebadaniazawartew subanalizachzostałyopublikowane
w ciągu ostatniej dekady). Metaanaliza autorów wykazała
istotniemniejszełączneRRdlaobutychrakówu chorych
z PD,w porównaniuz grupąkontrolną,cosprawia,żepowyższewytłumaczenietegoefektuwydajesięmałoprawdopodobne. Ponadto, sumaryczne ryzyko raka sutka obliczone
w przedstawionejmetaanalizieniemiałozwiązkuz PD.
Zaletąmetaanalizyjestbardzoszczegółoweposzukiwanie
danych,dużaliczbaprzypadków,wykluczenieczerniakówi in-
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nychrakówskóry(napodstawieobserwacji,żeterakiwykazująodmiennyzwiązekz PDniżpozostałenowotwory),subanalizy dla nowotworów związanych i niezwiązanych
z paleniemtytoniu.Należyjednakwymienićpewneograniczeniabadania.Popierwsze,autorzyniebyliw stanieskorygować
wynikówpodwzględemchoróbwspółistniejących,chociaż
zwyklegrupykontrolnepochodziłyz podobnychśrodowisk,
cogrupabadana(tab. 3).Podrugie,wieleograniczeńjest
związanychz poszczególnymibadaniamiwłączonymido metaanalizy.Badaniadotycząceraków,jakoprzyczynyzgonów
mogłynieuwzględniaćwywiadunowotworowegow przeszłościlubnowotworówwystępującychu chorego,a nieuwzględnionych w karcie zgonu. Może to w pewnym stopniu
tłumaczyć,dlaczegow badaniachdotyczącychprzyczynzgonu,RRdlanowotworówjestmniejszeniżw badaniacho innym charakterze. Jednak przynajmniej w jednym badaniu,
w którymprzyczynyzgonówbyłyanalizowanew oparciuo dokumentacjęmedyczną,stwierdzono,żeryzykozgonówz powodu nowotworów u chorych z PD jest mniejsze.18
Stronniczośćdotyczącaprzeżyciajestistotnąkwestiąw badaniachporównawczych,którez deﬁnicjiporównujątych,którzyprzeżylii rozwinęłysięu nichobjawyPDz tymi,którzy
dożylitegosamegowiekui niedoszłou nichdo rozwojuchoroby.JeżeliprzeznaczeniempacjentajestzachorowanienaPD,
aleumrzeonwcześniejz powoduraka,torozpoznanietego
nowotworu nie zostanie odnotowane jako związane z PD.
Z drugiejstrony,jeślizapadalnośćnanowotworyw grupie
kontrolnejjestobliczanaw oparciuo statystykinarodowelub
analizowana retrospektywnie, wtedy wszystkie nowotwory
niezależnieod przeżyciazostanąwłączonedo analizy,comożebyćprzyczynąstronniczościw stosunkudo grupykontrolnej. Jako że badania kohortowe nie są podatne na
stronniczośćwynikającąz czasuprzeżycia,w rozważaniachna
tematryzykarakanależywziąćpoduwagęw ichprzypadku
wpływleczeniaPD.Autorzysąjednakprzekonani,żewymienioneograniczenianiewpływająznacząconawynikimetaanalizy,ponieważwyliczoneryzykobyłopodobnew podgrupach
wynikającychz projektubadania.Przybliżonewyliczenianależyjednaktraktowaćostrożniezewzględunawiększąniżprzypadkowaheterogennośćbadań,pomimobrakuokreślonych
wyraźniejejprzyczyn(zarównostronniczośćwynikającaz publikacji, jak i żaden konkretny czynnik nie odpowiadał za
znacznączęśćtejzmienności).Ostatecznie,podaneszacunkowewartościryzykadlanowotworówo określonychlokalizacjachsąopartenamałymmateriale.W przypadkuczerniaka
obliczonezostaływ oparciuo wynikiniewielubadańnadtym
tematem,copowoduje,żeniejestmożliwewyciągnięciena
ichpodstawieostatecznychwniosków.Niemniejjednak,ta
subanalizailustrujepotrzebędalszychbadańnadryzykiemnowotworówo określonejlokalizacjia PD.
Podsumowując,wynikibadaniaautorówsugerują,żeu pacjentówz PDryzykorozwojuzarównonowotworówzwiązanych,jaki niezwiązanychz paleniemtytoniujestwiększe.
Pomimoograniczeńobejmującychniewyjaśnionąheterogennośćbadańi możliwąstronniczośćwynikającąz badańnad
śmiertelnością,obserwowanazależnośćutrzymujesięnieza-

Tom 5 Nr 3 2010 • Neurologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

leżnieod projektubadania,okresuobserwacjii charakterystykibadania.Dlapotwierdzeniaobserwacjipotrzebnesądodatkowe badania epidemiologiczne, w których zostaną
wykluczone przypadki czerniaka i inne nowotwory skóry,
i któredostarcząinformacjiookreślonychlokalizacjachnowotworów,jaki rakasutka.Potrzebnesąrównieżdalszebadania nad potencjalnymi mechanizmami biologicznymi
tłumaczącymiodwrotnązależnośćmiędzyPDi nowotworami,ponieważwiedzanatentematmożepomócw zapobieganiui leczeniutychchorób.
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W

ystępowanienowotworówu osóbz chorobąParkinsona jest ważnym zagadnieniem klinicznym
i interesującymproblemembadawczym.Pierwsze
doniesieniadotyczyłymożliwościnawrotuczerniakau osób
leczonychlewodopą(1972r.)(teoretycznieuzasadnione,
ponieważlewodopajestsubstratemw synteziedopaminy
i melaniny)i doprowadziłydo sformalizowaniaprzeciwwskazanialeczeniapreparatamilewodopyu osóbz chorobąParkinsonai czerniakiem.Wątpliwościdotycząceryzyka
rozwojunowotworuskóryu osóbz chorobąParkinsona
otrzymującychleczenieprzeciwparkinsonowskie(lewodopa,agoniścidopaminy,rasagilina)zainicjowałylicznebadania epidemiologiczne. W 2010 r. ukazał się przegląd 26
badań (opublikowanych w latach 1966-2008) (Ferreira
i wsp.1)dotyczącychwspółwystępowaniarakaskóryi chorobyParkinsona.Wynikipracwskazująnawiększączęstość
występowaniaczerniakaskóryi innychtypówrakaskóry
u osóbz chorobąParkinsonaniżw populacjiogólnej.Jednakwynikipowyższychbadań,podobniejakobserwacje
Hoehni Yahra(1967r.),sugerująogólnemniejszeryzyko
rozwojurakau osóbz chorobąParkinsona(z wyjątkiemra-
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katarczycyi rakapiersi,w którychryzykowydajesięwiększe,podobniejakw rakuskóry).
Komentowanyartykułzawieraobszernyprzeglądbadań
i metaanalizę29prac(opublikowanychw latach1966-2009),
obejmującychłącznieponad100 000osóbz chorobąParkinsona.Potwierdziłyoneogólniemniejszeryzykowystępowania raka u tych osób (po wykluczeniu raka skóry).
Wpływczynnikówryzyka(płeć,wiek,palenietytoniu)nie
jestjeszczeoczywisty,dlategobadaniapowinnyobejmować
etiopatogenezę nowotworów i choroby Parkinsona. Nie
wiemytakże,coodpowiadazazmniejszoneryzykowystępowaniarakawśródosóbz chorobąParkinsona.Autorzy
omawianejpracydyskutująewentualneznaczeniedysregulacjiprocesówrozpadubiałekorazkontrolicyklukomórkowegolubzaburzeniastężeniamelatoninywekrwichorych.
Zmianieulegapogląddotyczącyetiopatogenezywystępowaniarakaskóryu osóbz chorobąParkinsona.Ferreira
i wsp.sugeruje,żew zwiększaniuryzykawystępowaniarakaskóryniemaznaczeniadrogabiochemiczna,leczwrażliwośćnauszkodzenieskórypowodowanesłońcem.
Obecniebrakujezaleceńdotyczącychkoniecznościwykonywaniaregularnychbadańdermatologicznychu osób
z chorobąParkinsonaleczonychlekamiprzeciwparkinsonowskimi, jednak lekarze powinni zachować czujność
w odniesieniudo nowotworowychzmianskórnych.
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