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Motto: Scribere necesse est, vivere non est
Czyli: Tylko to się naprawdę zdarzyło, co zostało zapisane*
*Przekład Tomasza Osoińskiego

Koleżanki i Koledzy,

U

miejętność trafnego diagnozowania, zwłaszcza w odniesieniu do przypadków
trudnych i nietypowych, jest sztuką. Jak to z umiejętnością artystyczną bywa,
są w tej materii wirtuozi, rzemieślnicy i osoby pozbawione talentów.

W

warunkach rozpanoszenia się w medycynie wszelkiej maści procedur, wytycznych i innych nowomodnych pomysłów nikt nie powinien mieć trudności
z postawieniem rozpoznania. Może i tak jest, ale czy każde proceduralnie postawione rozpoznanie jest trafne? Doświadczenie życiowe pokazuje, że niekoniecznie.

P

rzed laty opracowywałam dane o gorączce niejasnego pochodzenia, analizując,
jakie okoliczności są najbardziej przydatne w ustaleniu rozpoznania. Okazało
się, że dolegliwości opisywane przez pacjenta najbardziej korelowały z rozpoznaniem
końcowym! Była to epoka ze skromnym dostępem do badań obrazowych, więc
trzeba było dokładniej wsłuchiwać się w słowa pacjenta. Dziś sytuacja zmieniła
się diametralnie – nowoczesnych badań obrazowych i wszelkich innych dostatek,
a pacjenci nie zawsze wiedzą, jak zreferować swoje dolegliwości.

S

zczególnie trudne jest diagnozowanie chorób rzadkich – pacjenci odwiedzają
liczne gabinety lekarskie, a czas postawienia prawidłowej diagnozy sięga nawet
kilkunastu lat. Wbrew oczekiwaniom starannie kolekcjonowane duże bazy danych
medycznych nie ułatwiają diagnozowania trudnych przypadków.

J

ednym z bardziej istotnych czynników wpływających na obniżenie trafności
diagnozowania jest narastające spychanie na margines wiedzy patofizjologicznej
przez procedury i wytyczne. O ile wiedza oparta na wypełnianiu procedur dobrze
sprawdza się w dziedzinach technicznych, o tyle z medycyną jest inaczej. Zmienność objawów, dynamika i indywidualny obraz choroby są tymi czynnikami, które
ograniczają przydatność sztywnych reguł.
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Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 z późn.
zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28
lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 2084-5685
jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie
w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez
Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura P. 293987 A)
w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną,
religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub zawodowym.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie znaczenia
postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną częścią
naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych,
którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania
medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL
na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także
nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura,
muzyka, podróże.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)
„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu
osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom publicznym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są
wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom.
Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale i osobistej
satysfakcji.
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Na łamach „Neurology”
opublikowano doniesienie
BDNF Val66Met predicts cognitive decline in the Wisconsin
Registry for Alzheimer’s Prevention autorstwa E. A. Boots

i wsp., w którym wykazano, że
polimorfizm Val66Met genu
BDNF przyspiesza rozwój otępienia w przebiegu choroby
Alzheimera. Autorzy obserwowali 1023 pacjentów w wieku

https://en.wikipedia.org/wiki/Brain-derived_neurotrophic_factor#/media/File:Brain-derived_neurotrophic_factor_-_PDB_id_1BND.png

Nowe dane o chorobie Alzheimera
54,94±6,41 przez
6,92±3,22 lat. Stwierdzono, że osoby z tą
mutacją szybciej traciły
zdolność do uczenia się
i zapamiętywania. (K.K.)

Źródło: http://www.neurology.org/content/early/2017/05/03/WNL.0000000000003980.short?sid=2376aac3-3526-438d-9900-f36a87a058bb

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Alzheimera#/media/File:ChAlzheimera-obraz-m%C3%B3zguPL.jpg

http://www.newswise.com/articles/gene-mutation-may-speed-up-memory-loss-inalzheimer-s-disease

Konferencja na temat zdrowia
nastolatków
Jak trafić z przekazem
prozdrowotnym do społeczeństwa, a zwłaszcza do
młodzieży? – pytano wielokrotnie podczas konferencji
zorganizowanej przez Health
Behaviour in School-Aged
Children (HBSC, http://www.
hbsc.org/). Mówiono, że spójne
wiadomości o zdrowiu przekazuje społeczeństwu Francja,
także Słowenia ma dobre dane
i udostępnia je nie tylko instytutom badawczym, ale też
rodzicom.
Jak przekazać dzieciom
i młodzieży, że zdrowy styl
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życia jest przyjemny? Oto kilka
ważnych stwierdzeń jakie padły w czasie konferencji:
# zbyt rzadko mówi się, że
zdrowy styl życia daje wyrzut
endorfin
# po krótkim spacerze
mózg pracuje lepiej – dowodzą
tego dane z badań obrazowych
mózgu
# ruszaj się – będzie ci dobrze, choć zmiana stylu życia
na początku może być bardzo
trudna
# nie promocja wyglądu,
ale promocja zdrowia jest
ważna

# przekazy te należy kierować do 11-13-latków, ponieważ wtedy młodzież koncentruje się na swoim wyglądzie,

a argumenty o zdrowiu nie
przemawiają do wyobraźni.
(K.K.)
Żródło: materiały prasowe
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Czynność żołądka u dzieci z atrezją przełyku
Długoletnie obserwacje
wykazały, że problemy zdrowotne dzieci z atrezją przełyku
nie ograniczają się do wieku
noworodkowego i niemowlęcego, lecz na ogół mają charakter przewlekły. Związane jest to
z częstszym występowaniem
wad wrodzonych układu krążenia, kostno-stawowego czy
moczowego oraz innymi niż
atrezja przełyku nieprawidłowościami w obrębie przewodu
pokarmowego.
Na łamach czasopisma „Frontiers in Pediatric”
w kwietniu 2017 r. ukazała się
praca poglądowa autorstwa D.
Duvoisin i U. Krishnan Gastric Function in Children with
Oesophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula (http://
journal.frontiersin.org/article/10.3389/fped.2017.00076/
full) omawiająca zagadnienia
związane z funkcjonowaniem
żołądka u dzieci z atrezją
przełyku. Główne problemy
związane są z następującym
zaburzeniami:
# refluks żołądkowo-przełykowy
# niewłaściwa kurczliwość
przełyku
# występowanie przełyku
Barreta
# zwężenie przełyku w miejscu
zespolenia oraz w dolnym
odcinku
# trudnościach w spożywaniu
posiłków.
O ile o zaburzeniach
w funkcjonowaniu przełyku
sporo wiadomo, o tyle wiedza
na temat zaburzeń czynności
żołądka jest stosunkowo niewielka. Prawidłowa czynność
żołądka jest regulowana przez
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złożony system nerwowo-humoralny zlokalizowany w mózgu i rdzeniu kręgowym (Th
6-10), ścianie żołądka (splot
Auerbacha – przywspółczulny splot nerwowy przewodu
pokarmowego kontrolujący
jego motorykę) oraz miejscowo wydzielane hormony peptydowe, takie jak na przykład
gastryna (powoduje między
innymi skurcz dolnego zwieracza przełyku, pobudza wydzielanie kwasu solnego i pepsyny
przez żołądek). Wszystkie te
mechanizmy wpływają na
funkcjonowanie mięśniówki gładkiej żołądka. Bodźce
z układu współczulnego do
żołądka są przewodzone przez
nerw błędny. W czasie operacji
atrezji przełyku zachodzi ryzyko uszkodzenia lewego nerwu

Krystyna Knypl

błędnego, co może zmieniać
Pacjenci z atrezją przełyczynność żołądka.
ku mają także częściej zespół
Ponadto Y. Nakazato i wsp. poposiłkowy (ang. dumping
w doniesieniu Abnormal tra- syndrome), jest on często obcheal innervation in patients serwowany u osób po zabiegu
with esophageal atresia and fundoplikacji.
tracheoesophageal fistula: study
Nie ma dostatecznych
of the intrinsic tracheal nerve badań klinicznych na temat
plexuses by a microdissection zastosowania prokinetyków
technique wykazali, że spoty- w leczeniu zaburzeń kurczlika się zaburzenia rozwojowe wości u osób z atrezją przełyku.
nie tylko unerwienia przełyku,
ale także żołądka i tchawicy. Piśmiennictwo
Nieprawidłowe unerwienie 1. Duvoisin D., Krishnan U.:
przełyku, tchawicy oraz żo- Gastric Function in Children
łądka powoduje zaburzenia with Oesophageal Atresia and
w funkcjonowaniu tych na- Tracheoesophageal Fistula.
„Frontiers in Pediatrics” 2017
rządów.
Natomiast B.Q. Qi i wsp. Apr 12;5:76
w doświadczalnym modelu http://journal.frontiersin.org/aratrezji przełyku wywołanym ticle/10.3389/fped.2017.00076/
przez podawania adriamycyny full
szczurom wykazali nieprawi- 2. Nakazato Y. i wsp.: Abnordłowy przebieg nerwu mal tracheal innervation in pabłędnego i krtaniowego tients with esophageal atresia
wstecznego oraz zmniej- and tracheoesophageal fistula:
szenie liczby komórek study of the intrinsic tracheal
w zwojach nerwowych, nerve plexuses by a microdisa także obniżoną gę- section technique
stość zwojów i włókien „Journal of Pediatric Surgery”
nerwowych. M. Tugay 1986 Oct; 21(10): 838-44.
i wsp. opisywali obniżo- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
ną kurczliwość komórek pubmed/3783366
mięśni gładkich żołądka 3. Qi B.Q i wsp.: The vagus and
w doświadczalnej atrezji recurrent laryngeal nerves in
przełyku po adriamy- the rodent experimental model
of esophageal atresia. „Jourcynie.
Ocena czynności nal of Pediatric Surgery” 1997
żołądka może być do- 32(11): 1580-6
konywana przez badanie 4. Tugay M. i wsp.: Gastric
opróżniania i funkcjo- smooth muscle contractility
nowania mięśni gład- changes in the esophageal atrekich. Obserwowano sia rat model: an in vitro study.
opóźnione opróżnianie „Journal of Pediatric Surgery”
żołądka u części dzieci 2003 38:1366-70
z atrezją oraz nieprawi- http://www.jpedsurg.org/ardłową czynność mio- ticle/S0022-3468(03)00397-X/
elektryczną żołądka.
abstract.
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Rak płuc jest obecnie główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych
u kobiet i mężczyzn. Stanowi
przyczynę około jednej trzeciej
wszystkich zgonów z powodu
nowotworu i odpowiada za
większą liczbę zgonów niż rak
piersi, rak prostaty i rak jelita
grubego łącznie. U 25-40%
pacjentów z rakiem płuca wystąpią w przebiegu choroby
przerzuty do mózgu.
Niedrobnokomórkowy
rak płuca (NDRP) z mutacją
w genie kodującym EGFR występuje u 10-15% pacjentów
z tym rozpoznaniem w Europie i Stanach Zjednoczonych
oraz u 30-40% pacjentów
w Azji. Ten rodzaj nowotworu jest szczególnie podatny na
leczenie inhibitorami kinazy
tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu, które blokują komórkowe szlaki
sygnałowe odpowiedzialne za
wzrost komórek guza.

Fot. Krystyna Knypl

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami
w genie kodującym receptor EGFR

Symboliczne, chore pęcherzyki płucne

Niestety w wielu przypadkach pojawia się oporność na
leczenie, prowadząca do progresji choroby. Przyczyną powstania oporności na leczenie
jest mutacja wtórna T790M.
Wyniki randomizowanego badania III fazy AURA3
wykazały, że zastosowanie
ozymertynibu powodowało
istotną poprawę czasu przeżycia wolnego od progresji
choroby (PFS) w porównaniu

z chemioterapią opartą na
związkach platyny u 419 pacjentów z zaawansowanym
niedrobnokomórkowym rakiem płuca, z potwierdzoną
mutacją T790M w genie EGFR.
W grupie chorych leczonych
ozymertynibem mediana PFS
wynosiła 10,1 miesiąca, a w grupie otrzymującej chemioterapię 4,4 miesiąca (HR 0,30, 95%
CI:0,23-0,42; p<0,001). Odsetek
obiektywnych odpowiedzi na

leczenie był istotnie wyższy
w ramieniu z ozymertynibem:
71 vs 31% w porównaniu
z grupą otrzymującą leczenie
ze związkami platyny.
U 144 pacjentów z udokumentowanymi przerzutami do ośrodkowego układu
nerwowego wykazano znamienne różnice na korzyść
ozymertynibu, mediana PFS
wynosiła odpowiednio: 8,5
i 4,2 miesiąca.
Przed rozpoczęciem leczenia wymagane jest oznaczenie statusu mutacji T790M
w genie kodującym EGFR
przy użyciu walidowanej
metody testowej z użyciem
DNA z próbki tkanki guza
lub wolnego krążącego
DNA nowotworowego, pozyskanego z próbki osocza.
Mamy nowe leki, jak ozymertynib, i stare problemy –
czyli ograniczony dostęp do
terapii nowymi lekami w ramach NFZ.
(K.K.)

Źródło: Tony S. Mok i wsp., Osimertinib or Platinum-Pemetrexed in EGFR T790M-Positive Lung Cancer, „The New England Journal of Medicine”,
December 6, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1612674; http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1612674

Wirtualny świat medycyny realnej
Problemy związane z digitalizacją
usług medycznych omawiano podczas
konferencji Health Week 2017 (10-12
maja) na Malcie.
Szpitale europejskie w 33…39% wymieniają dane o pacjentach z innymi instytucjami, ale tylko w 4% z pracownikami
systemów ochrony zdrowia. Tymczasem
w 52% przypadkach obywatele chcą mieć
dostęp do swoich danych medycznych,
a tylko 9% szpitali europejskich to umożliwia. Zdaniem obradujących upowszechnienie dostępu do baz danych medycznych
pozwoli na szybsze diagnozowanie chorób
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rzadkich. Obecnie średni czas diagnozy
w chorobach rzadkich to 5,6 lat. Rozszerzenie obecności internetu w medycynie
zdaniem obradujących pozwoli także na
szybsze diagnozowanie chorób zakaźnych
oraz lepszą opiekę nad osobami z chorobami przewlekłymi, które są w 86%
przyczyną zgonów. Choroby przewlekłe
pochłaniają 77% budżetów na ochronę
zdrowia. Większa wirtualizacja opieki
zdrowotnej zredukowałaby koszty, ale
przeszkodą w realizacji tej koncepcji jest
zbyt mały kontakt europejskich pacjentów z internetem. Jedynie 18% obywateli

korzystało z wirtualnych usług medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
I najważniejsza wiadomość: szersze
wdrożenie e-medycyny w codzienną
praktykę medyczną pozwoliłoby na zaoszczędzenie 69 miliardów euro.
Komentarz redakcji GdL:

w komunikacie prasowym brak niestety
informacji, na co przeznaczono by „zaoszczędzone” pieniądze.
Krystyna Knypl

Źródło: http://www.ehealthweek.org/ehome/
index.php?eventid=198654&tabid=447653&
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W maju 2017 r. odbyło się
w Warszawie XXV International Evoked Response Audiometry Study Group (IERASG)
Biennial Symposium. Spotkania IERASG odbywają się co
dwa lata w różnych częściach
świata od 1970 roku i są okazją do przeglądu najnowszych
osiągnięć i odkryć z dziedziny
badań narządu słuchu. Gospodarzem był prof. Henryk
Skarżyński wraz z zespołem
współpracowników ze Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii Słuchu oraz
Instytutu Narządów Zmysłów
w Kajetanach.
Metody
badania słuchu

W badaniach słuchu mamy
do wyboru dwie grupy metod
– metody psychoakustyczne,
z których najbardziej popularna jest audiometria tonalna,
oraz metody obiektywne, do
których należą: audiometria
impedancyjna, emisje otoakustyczne (OAE) i słuchowe
potencjały wywołane (SPW).
Wśród słuchowych potencjałów wywołanych największe
znaczenie kliniczne ma metoda słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
– ABR.
Każda z tych metod pozwala ocenić w sposób specyficzny
funkcje określonego odcinka

Fot. Krystyna Knypl

Sympozjum o słuchowych potencjałach wywołanych

drogi słuchowej. Jeżeli chcemy
sprawdzić stan ucha środkowego, zastosujemy impedancję, która dostarcza informacji
o przewodzeniu dźwięku przez
ucho środkowe. Jeśli chcemy
ocenić w sposób nieinwazyjny stan komórek słuchowych
zewnętrznych, czyli sprawdzić,
jak funkcjonuje ślimak, to
mamy do dyspozycji otoemisje. Jeśli natomiast interesuje
nas funkcjonowanie wyższych
pięter drogi słuchowej (nerw
słuchowy, ośrodki w pniu mózgu, kora słuchowa), to wykorzystamy metodę słuchowych
potencjałów wywołanych.
Te trzy metody są stosowane w sposób komplementarny. Ponieważ nie wymagają
współpracy pacjenta, są niezwykle przydatne w diagnostyce słuchu u dzieci. Natomiast u dorosłych badanie
ABR może być przydatne,

gdy nie możemy w sposób
wiarygodny wykonać badania
audiometrycznego lub potrzebna jest jego weryfikacja.
Metoda słuchowych potencjałów wywołanych pnia
mózgu bazuje na rejestracji
zjawisk elektrycznych powstających w drodze słuchowej po
podaniu specyficznego bodźca
dźwiękowego. Potencjały, sygnały elektryczne o niewielkiej amplitudzie pojawiają
się w ciągu 10 milisekund po
bodźcu. Powstają one w różnych strukturach drogi słuchowej (biegnącej od ślimaka
w kierunku ośrodków w mózgu). W ich zapisie wyróżniamy kilka fal, a ich szczyty
informują nas o tym, że pewne
struktury pracują we właściwy
sposób. W warunkach klinicznych analizujemy parametry
fal I, III i V. Fala I pochodzi
z nerwu słuchowego, fala III

generowana jest w jądrach ślimakowych, a fala V w jądrach
wstęgi bocznej. Obecność fali
V w zapisie ABR jest istotna
przy wyznaczaniu progu słyszenia. W badaniu audiometrycznym wskaźnikiem reakcji
pacjenta na to, że usłyszał ton
w słuchawce, jest podniesienie
ręki lub naciśnięcie przycisku, natomiast w przypadku
badania ABR oznaką tego,
że bodziec został „usłyszany”
przez układ słuchowy, jest pojawienie się fali V.
Największą zaletą metody
ABR jest to, że obraz potencjałów zmienia się w zależności
od rodzaju patologii. Jeśli zastosujemy bodziec o określonej intensywności i zbadamy
uszy osoby normalnie słyszącej, osoby z uszkodzeniem
przewodzeniowym, ślimakowym bądź pozaślimakowym,
to obraz potencjałów będzie
charakterystyczny dla każdego z tych przypadków. Dzięki
temu można precyzyjnie określić rodzaj zaburzenia słuchu.
Potencjały pnia mózgu
zostały odkryte przez badaczy izraelskich i amerykańskich w latach 60. XX w., ale
w diagnostyce zaburzeń słuchu zaczęły być powszechnie
wykorzystywane dopiero pod
koniec lat 70. i na początku
80.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe

Kontrola cukrzycy po założeniu stentu
Pacjenci z cukrzycą są częściej narażeni na powikłania
w obrębie układu krążenia. Na
łamach „Circulation: Cardiovascular interventions” ukazało się doniesienie J.K. Kwangh
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i wsp. Glycemic Control Status
After Percutaneous Coronary
Intervention and Long-Term
Clinical Outcomes in Patients
With Type 2 Diabetes Mellitus, w którym wykazano,

że osoby z dobrą kontrolą
cukrzycy (HbA1c<7,0) po
zabiegu założenia stentu są
w mniejszym stopniu narażone na wystąpienie powikłań
w postaci udaru mózgu oraz

zawału serca w porównaniu
z osobami z gorszą kontrolą
(HbA1c>7,0).
(K.K.)
Źródło: http://circinterventions.
ahajournals.org/content/10/4/
e004157
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Szumy uszne – przyczyny i leczenie
Szumy uszne to dźwięki słyszane
w jednym uchu, w obojgu uszach lub
w głowie, a czasami w uszach i głowie
jednocześnie, opisywane przez pacjentów jako piski, dzwonienie, pukanie,
dudnienie, gwizdy, szelesty. Są słyszane
tylko przez pacjenta. W rzadkich przypadkach lekarz może także je usłyszeć,
przykładając ucho lub słuchawkę stetoskopu do głowy pacjenta albo zarejestrować za pomocą mikrofonu. Prawie każdy
doświadcza okresowo tej dolegliwości.
Powinno diagnozować się szumy trwające dłużej niż 5 minut i pojawiające się
częściej niż raz w tygodniu.
Reakcje osób doświadczających szumów usznych są bardzo różne. Dla jednych stanowią one uciążliwą dolegliwość,
uniemożliwiającą prowadzenie normalnego życia, innym natomiast zupełnie
nie dokuczają lub przeszkadzają jedynie
w niewielkim stopniu i tylko w niektórych sytuacjach, np. podczas zasypiania,
odpoczynku czy pracy w ciszy. Nie ma
żadnej zależności między głośnością czy
wysokością szumów a ich dokuczliwością.
Dla jednej osoby ciche szumy uszne mogą
być bardzo uciążliwe, dla innej głośne
szumy nie będą żadnym problemem.
Częstość występowania szumów
usznych wzrasta z wiekiem – średnio co
dwudziesta młoda osoba i co trzecia (wg
niektórych źródeł co piąta) w starszym
wieku odczuwa szumy uszne. Z badań
przeprowadzonych w Polsce przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w latach
1999-2000 wynika, że szumów usznych
doświadcza około 20% Polaków powyżej
18. roku życia. Badania zostały przeprowadzone w trzech wybranych obszarach
naszego kraju: na Mazowszu, Podlasiu
i Śląsku z udziałem 12 tysięcy osób.
Szumy uszne trwające powyżej 5 minut
zgłosiło 20,1% badanych. Wśród osób do
25. roku życia szumy uszne występowały
u 9,7% badanych, natomiast w grupie
powyżej 75. roku życia stwierdzono je
aż u 52,8% osób.
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Liczba osób z tym problemem będzie wzrastać. W 2016 roku w Poradni
Audiologicznej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zgłaszający szumu uszne
stanowili około 20% wszystkich pacjentów. W starzejących się społeczeństwach
diagnostyka i leczenie szumów usznych
będzie przyszłości istotnym zadaniem
dla systemu opieki zdrowotnej.

usznych należą także: hałas i stres, zaburzenia drożności nosa i nosogardła,
leki ototoksyczne, urazy głowy i szyi, nadciśnienie, zmiany w kręgosłupie szyjnym,
zmiany w stawie skroniowo-żuchwowym,
nowotwory, choroby zakaźne i ogólnoustrojowe, takie jak borelioza, hipercholesterolemia, miażdżyca, zaburzenia rytmu
serca czy cukrzyca.

Przyczyny

Leczenie

Istnieje wiele hipotez na temat mechaNie istnieje jeden skuteczny sponizmów powstawania szumów usznych, sób terapii szumów usznych. Metoda
ale żadna nie została udowodniona. Naj- leczenia zależy od przyczyny i miejsca
częściej uważa się, że szumy są wynikiem generacji szumów. Szumy uszne mogą
niewielkich, ale nieodwracalnych zmian bowiem powstawać na każdym poziomie
w uchu wewnętrznym polegających na drogi słuchowej, począwszy od przewodu
uszkodzeniu komórek słuchowych ze- słuchowego zewnętrznego, kończąc na
wnętrznych znajdujących się w ślimaku. korze słuchowej. Inaczej leczy się szumy
Źródła szumów upatruje się także w syn- spowodowane nieżytem trąbki słuchowej,
chronicznej, nadmiernej aktywności inaczej te, które występują w przebiegu
neuronów w korze słuchowej, która otosklerozy, a jeszcze inaczej wywołane
jest spowodowana gwałtownym brakiem wieloletnią pracą w hałasie.
dopływu informacji z nieprawidłowo
funkcjonującej obwodowej części układu Farmakoterapia. W praktyce kliniczsłuchowego. Najnowsze teorie zakładają nej dostępnych jest przynajmniej kilkateż, że w powstawaniu szumów usznych dziesiąt preparatów, które w założeniu
kluczowe znaczenie mają funkcjonalne powinny poprawić lub przywrócić prawipołączenia kory słuchowej z innymi dłowe funkcjonowanie ucha (np. zwiękośrodkami i strukturami mózgu zwią- szyć ukrwienie w obrębie ślimaka ucha
zanymi z procesami poznawczymi czy wewnętrznego, wyeliminować stan zapalodpowiedzialnymi za emocje (np. ukła- ny ucha, dysfunkcje trąbek słuchowych),
dem limbicznym czy autonomicznym a w konsekwencji usprawnić funkcjonoukładem nerwowym). Nieprawidłowe wanie ośrodków nerwowych związanych
(zbyt silne lub zbyt słabe) połączenia kory z przetwarzaniem słuchowym. Ta forma
słuchowej z tymi ośrodkami powodują, terapii przynosi efekty jedynie wtedy, gdy
że na odczuwane szumy uszne zwracana przyczyną szumów są dysfunkcje tych
jest nadmierna uwaga, ślady pamięciowe struktur. W większości przypadków leki
o szumie są w permanentny sposób od- nie powodują wyraźnej poprawy lub dają
twarzane, szumy stają się uciążliwe i są jedynie krótkotrwałe efekty.
źródłem stresu oraz trudniej się do nich
przyzwyczaić. Stopień pobudzenia układu Metody operacyjne. Mogą przyczylimbicznego i autonomicznego układu nić się do ustąpienia szumów spowodonerwowego – części mózgu związanych wanych schorzeniami ucha środkowego,
ze stresem i emocjami decyduje o uciąż- patologiami układu naczyniowego lub
naczyniowo-nerwowego, nieprawidłoliwości szumów.
Do czynników przyczyniających się wościami w obrębie stawu skroniowodo powstawania i nasilania szumów -żuchwowego.

6_2017

czerwiec

Nowości
Terapia tlenowa w komorze hiper-

barycznej to metoda stosowana z dużym
powodzeniem zwłaszcza w sytuacji, kiedy
dochodzi do nagłej utraty słuchu, zwykle
w jednym uchu, często z towarzyszącymi
szumami usznymi. Zabieg zwiększa ciśnienie tlenu w uchu wewnętrznym, co
skutkuje poprawą zaopatrzenia komórek
słuchowych w tlen i optymalizacją warunków funkcjonowania struktur ucha
wewnętrznego.

Aparaty słuchowe, implanty
ślimakowe. U części pacjentów po

założeniu aparatu słuchowego do ucha,
w którym występują też szumy uszne czy
wszczepieniu implantu ucha środkowego
lub implantu ślimakowego dochodzi do
redukcji albo nawet do eliminacji odczuwanych szumów usznych. Obecnie
są to jedne z bardziej skutecznych metod
stosowanych w terapii szumów usznych
w sytuacjach, gdy szumom usznym towarzyszy niedosłuch.

Laseroterapia stosowana jest najczę-

ściej jednocześnie z innymi metodami
terapii szumów usznych. Polega na stymulacji ucha specjalną wiązką światła,
która dociera do ucha wewnętrznego,
poprawiając jego ukrwienie. Dobre rezultaty daje tylko wtedy, gdy szumy zostały spowodowane zaburzeniami w uchu
środkowym, np. zapaleniem ucha czy
dysfunkcją trąbki słuchowej.

Tinnitus Retraining Therapy
(TRT). Metoda łącząca terapię psycho-

logiczną i stymulację akustyczną. Pacjent
odbywa regularne konsultacje lekarskie
i psychologiczne, których celem jest
zmniejszenie negatywnych reakcji emocjonalnych na odczuwane szumy uszne.
Równocześnie przez kilka godzin dziennie
nosi generator szumu szerokopasmowego
lub stosuje aparat słuchowy. Działania te
mają na celu doprowadzić do habituacji
szumów usznych, w wyniku której pacjent
z czasem zwraca na nie coraz mniejszą
uwagę.
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Acoustic Coordinated Reset
Neuromodulation (ACRN). Eks-

perymentalna metoda terapii szumów
usznych wykorzystująca stymulację akustyczną. Za pomocą słuchawek wewnątrzusznych przyłączonych do specjalnego
urządzenia pacjentowi dostarczane są
ściśle określone sekwencje niegłośnych
tonów. Ich wysokość i kolejność odtwarzania są dopasowywane indywidualnie dla
każdej osoby i wyznaczane w zależności
od częstotliwości odczuwanych szumów
usznych. Dźwięki podawane w powtarzalny sposób i zgodnie z przygotowanym
wcześniej wzorcem docierają do prawidłowo funkcjonujących rejonów kory
słuchowej wrażliwych na różne bodźce
akustyczne i w różnym czasie pobudzają
znajdujące się tam neurony. W sztuczny
sposób wymusza to ich specyficzną aktywność. Komórki te oddziałują następnie na
neurony znajdujące się w sąsiadujących
rejonach kory słuchowej, w których ma
miejsce nieprawidłowa synchroniczna
aktywność neuronalna związana z odczuwanymi szumami usznymi. Aktywność ta jest więc w systematyczny sposób
„rozbijana” przez stymulację, co w efekcie
redukuje lub eliminuje odczuwane szumy.
Czas trwania terapii metodą ACRN trwa
około 12 tygodni i polega na treningu
słuchowym za pomocą odpowiednio
przygotowanych tonów od 4 do 6 godzin dziennie. Wstępne badania kliniczne
wykazały korzystne efekty już po 4 tygodniach stosowania metody.
Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Odczuwanie szumów

usznych często powoduje pogorszenie
koncentracji uwagi, lęk, stres, zmęczenie,
bezsenność, obniżenie nastroju, a w skrajnych przypadkach depresję. Dąży się do
zmiany sposobu myślenia i zastąpienia niepożądanych zachowań, które przeszkadzają
w procesie adaptacji do szumów usznych.

Techniki relaksacyjne, np. masaż,

joga, progresywny trening relaksacyjny Jacobsona mają na celu obniżenie poziomu

stresu, który powoduje wiele objawów
somatycznych, takich jak: zaciskanie
szczęk, zgrzytanie zębami, nadmierne
napięcie mięśni, zwłaszcza w odcinku
szyjnym kręgosłupa, co ma istotny wpływ
na poziom odczuwanych szumów.
Mindfulness. Metoda oparta na me-

dytacji. Celem treningów mindfulness jest
rozwinięcie świadomości własnego ciała
oraz wszelkich treści, które przechodzą
do świadomości i przyjęcie ich takimi,
jakie są. W terapii szumów usznych osoba,
która praktykuje tę technikę, w ten sam
sposób uczy się traktować także doświadczane przez siebie szumy.

Akupunktura. Zakłada się, że nakłu-

wanie specyficznych punktów ciała wywołuje potencjał elektryczny w nerwach
obwodowych, który wędrując do mózgu,
przywraca balans czynnościowy w ośrodkach słuchowych mózgu. W niektórych
przypadkach akupunktura może powodować obniżenie głośności szumów usznych.

Neurofeedback. Wykorzystuje się co-

raz częściej w leczeniu pacjentów z szumami usznymi, u których stwierdza się zmienioną czynność bioelektryczną mózgu.
Dzięki metodzie neurofeedback nieprawidłowa aktywność bioelekryczna mózgu
ulega normalizacji, zarówno w ośrodkach
i strukturach odpowiedzialnych za generowanie szumów, jak i odpowiedzialnych
za procesy poznawcze i emocje.

Przezczaszkowa stymulacja

prądem stałym oraz przezczaszkowa
powtarzana stymulacja magnetyczna.
Stymulacja mózgu za pomocą elektrod
umieszczanych na głowie pacjenta, przez
które przesyłany jest prąd elektryczny
o niewielkim natężeniu albo za pomocą
cewki przystawianej w pobliżu głowy, która generuje zmiany pola magnetycznego
wpływające na ośrodki odpowiedzialne za powstawanie szumów. Korzystne
efekty terapii obserwuje się u około 30%
pacjentów.
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Stymulacja przezskórna gałązki
usznej nerwu błędnego. To nowa

metoda terapii, podczas której do ucha pacjenta wkłada się końcówkę stymulatora.
Wytwarzane przez to urządzenie impulsy
przez gałązkę uszną nerwu błędnego są
doprowadzane do pnia mózgu, a następnie do kory mózgowej. Kilkutygodniowa stymulacja nerwu błędnego może

zmniejszyć szumy uszne albo nawet je
zlikwidować.
Bezpośrednia stymulacja nerwu
błędnego. Założenia metody są takie

same jak w wypadku stymulacji przezskórnej. Różnica polega na bezpośrednim
drażnieniu gałęzi nerwu błędnego przez
dojście operacyjne. Terapia opiera się na

jednoczesnej stymulacji nerwu błędnego
oraz stymulacji obuusznej dźwiękiem.
Pacjent odbywa sesje terapeutyczne
w domu, stymulując nerw błędny z zewnętrznego urządzenia oraz słuchając
odpowiednio przygotowanych dźwięków.
Po dwóch miesiącach codziennej terapii
zaobserwowano zmniejszenie natężenia
szumów u około 60% badanych.
Źródło: materiały prasowe

Nowe urządzenie do leczenia długoodcinkowej atrezji przełyku
Amerykańska agencja
Food and Drug Administration zarejestrowała 16 maja
2017 r. urządzenie Cook Medical’s Flourish™ do leczenia
wybranych przypadków

długoodcinkowej atrezji
przełyku (jak piszą producenci, gdy długość przerwy nie
przekracza 4 cm), w których
nie było możliwe dokonanie
zespolenia i związku z tym
w pierwszym
etapie leczenia wykonano

gastrostomię. Urządzenie
składa się z dwu endoskopów zakończonych magnesami, które powodują zbliżanie się do siebie górnego
i dolnego odcinka przełyku.
Dotychczas zastosowano je
u 16 pacjentów, jednakże u 13
z nich wystąpiło zwężenie

w miejscu zespolenia wymagające poszerzenia drogą
endoskopową.
Katarzyna Kowalska

Źródło: https://www.cookmedical.
com/newsroom/cook-medicalsflourish-receives-authorizationfor-pediatric-esophageal-atresia/

Żywność spożywana poza domem głównym źródłem jonu sodowego
Nadmierne spożycie jonu
sodowego jest problemem
globalnym. Na łamach „Circulation” ukazał się w maju
2017 artykuł L.J. Harnack

i wsp. zatytułowany Sources
of Sodium in US Adults From
3 Geographic Regions poświęcony nadmiernemu spożywaniu soli przez Amerykanów.

Badanie wykazało, że w 70%
jon sodowy jest zawarty w gotowej żywności spożywanej
poza domen. Żywność spożywana w domu to 5,6% puli

jonu sodowego, a z solniczki
pochodziło tylko 5,0%. Inne
źródła to napoje oraz suplementy diety.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe

Papryka chili działa przeciwzapalnie
W opublikowanym na łamach „Proceedings of the National Academy of
Science of the United States of America”
przez N. Acharya i wsp. doniesieniu Endocannabinoid system acts as a regulator of
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immune homeostasis in the gut wykazano,
że kapsaicyna powoduje zmniejszenie
stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym (jelita i trzustka) myszy z cukrzycą
doświadczalną. Obserwowano także pod

wpływem kapsaicyny zmniejszenie nasilenia objawów cukrzycy u zwierząt doświadczalnych poddawanych testom. (K.K.)
Źródło: http://www.pnas.org/content/early/2017/04/18/1612177114.full#sec-23
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Kongresy, konferencje, raporty
6. Światowy Dzień
Nadciśnienia Płucnego

Do utraty tchu
Krystyna Knypl

Z okazji 6. Światowego Dnia Nadciśnienia Płucnego już po raz kolejny Polskie
Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem
Płucnym i Ich Przyjaciół zorganizowało w Warszawie specjalne wydarzenie
edukacyjno-sportowe. W tegorocznej
akcji uczestniczyli pacjenci oraz osoby wspierające chorych z nadciśnieniem płucnym. Byli wśród nich lekarze
specjaliści opiekujący się pacjentami
z nadciśnieniem płucnym, zawodnicy
Warsaw Eagles – drużyny futbolu amerykańskiego, aktorzy oraz dziennikarze.
Sportowcy trenowali podczas spotkania do utraty tchu, poznając w ten sposób trudy dnia codziennego pacjentów
z nadciśnieniem płucnym odczuwających niejednokrotnie duszność podczas
najprostszych czynności dnia codziennego.

11

W

tym roku do obchodów Światowego Dnia Nadciśnienia Płucnego przyłączyło się ponad 80
organizacji pacjenckich z całego świata. Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnienie Płucnym i Ich Przyjaciół
(www.phapolska.org) jest jedyną w kraju organizacją
skupiającą i pomagającą chorym na nadciśnienie płucne.
Stowarzyszenie zostało założone w 2007 roku, a prezesem
jest Alicja Morze, chorująca na nadciśnienie płucne.
Organizacja jest członkiem Pulmonary Hypertension
Association Europe (PHA Europe) zrzeszającej 39 organizacji pacjenckich z 33 krajów.
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Właściwa opieka nad pacjentami z nadciśnieniem
płucnym to trafna diagnostyka i skuteczne leczenie.
– Szybkie rozpoznanie nadciśnienia płucnego ma kluczowe znaczenie dla przebiegu choroby oraz skuteczności
podejmowanego leczenia. Brak jednoznacznie charakterystycznych objawów w pierwszych etapach choroby
powoduje, że diagnostyka jest utrudniona – podkreślił
podczas spotkania prof. dr hab. med. Adam Torbicki,
kierownik Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP w Europejskim Centrum
Zdrowia w Otwocku.
Już niedługo polscy lekarze będą mieli wsparcie
konsultacyjne innych specjalistów zajmujących się tym
schorzeniem w ramach ERN LUNG, jednej z sekcji
Europejskich Sieci Referencyjnych. Prof. Adam Torbicki
uczestniczył w inauguracyjnym seminarium, które odbyło się przed kilkoma tygodniami. Szefem ERN LUNG
jest prof. Thomas O.F. Wagner z Kliniki Uniwersyteckiej
we Frankfurcie.
Natomiast główna rola w zapewnieniu właściwego
leczenia nadciśnienia płucnego spoczywa na Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia.
Właściwe finansowanie, dostęp do
nowoczesnych
leków, rejestry
pacjentów z tą
chorobą, a także
innymi schorzeniami rzadkimi
i wreszcie Narodowy Plan Chorób Rzadkich to
ciągle zadania
do wykonania.
Obietnic dotyczących chorób
rzadkich złożono
wiele, były miłe
dla ucha, ale
jeszcze nikogo
nie wyleczyły!
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Prof. Adam Torbicki

Do tematu nadciśnienia powrócimy niebawem.
Więcej na naszych łamach:
O nadciśnieniu płucnym

http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/
artykuly-pogladowe/86-miedzynarodowy-dzien-nadcisnieniaplucnego
http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
choroby-rzadkie/271-chorobyrzadkie3
http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
choroby-rzadkie/272-chorobyrzadkie4
O Europejskich
Sieciach Referencyjnych

http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
choroby-rzadkie/449-powstaly-europejskiesieci-referencyjne
http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
choroby-rzadkie/533-ministerstwo-zdro
wia-zacheca-do-wspolpracy-z-europeanreference-networks
http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wazniejsze-nowosci/535-europejskie-siecireferencyjne-nagrodzone
Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl
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Diagnostyka i leczenie na podstawie najnowszych zaleceń ESMO
(European Society of Medical Oncology)

Szpiczak plazmocytowy
Artur Jurczyszyn, Magdalena Olszewska-Szopa

Szpiczak plazmocytowy (MM) został opisany po raz pierwszy w 1844 roku w Anglii;
chorą była 39-letnia Sarah Newbury, którą leczono rabarbarem i skórkami pomarańczy. MM jest interdyscyplinarnym nowotworem, który wymaga kompleksowej
terapii specjalistów z różnych dziedzin oraz aktywnej
współpracy lekarzy rodzinnych. MM obecnie rozpoznawany jest coraz częściej dzięki postępowi wiedzy
medycznej, ale etiologia nadal nie została wyjaśniona.
Zarówno z uwagi na lepsze i wcześniejsze rozpoznawanie, jak i znaczny postęp w terapii pacjenci ze szpiczakiem żyją trzykrotnie dłużej niż jeszcze 10-15 lat temu.
1
Nadal pozostaje on jednak nieuleczalny.
Rozsiana osteoliza kostna u chorego ze szpiczakiem

S

zpiczak plazmocytowy stanowi 1% wszystkich nowotworów oraz 10-15% nowotworów hematologicznych.
Częstość jego występowania w Europie szacuje się na
4,5-6,0/100 000. To choroba przede wszystkim osób starszych, średnia wieku w chwili rozpoznania wynosi 72 lata.
Zdarzają się jednak zachorowania w wieku średnim,

a nawet we wczesnej młodości. Rozwój szpiczaka prawie
zawsze poprzedza okres gammapatii monoklonalnej
– MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined
significance), w którym stwierdza się jedynie niewielkie
stężenie białka monoklonalnego bez zajęcia szpiku oraz
uszkodzenia narządów w przebiegu choroby.

Tabela 1. Różnicowanie MGUS, szpiczaka tlącego się oraz objawowego
MGUS
Szpiczak tlący się
Szpiczak objawowy
białko-M w surowicy >30g/l
białko-M w surowicy lub/i DZM obecny
Białko-M w surowicy<30g/l;
lub/i DZM > 500 mg/dobę
(nie w szpiczaku niewydzielającym)
oraz
lub
oraz
Odsetek klonalnych plazmocytów
odsetek klonalnych plazmocytów
klonalne plazmocyty obecne w szpiku
w szpiku kostnym < 10%
w szpiku kostnym 10-60%
kostnym
oraz
oraz
oraz
bez uszkodzenia narządów
Bez uszkodzenia narządów związanego
uszkodzenie narządów związane z chorobą
związanego z chorobą
z chorobą (bez SLiM-CRAB)
(obecne SLiM-CRAB)
(bez SLiM-CRAB)
MGUS – gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu;
białko-M – białko monoklonalne;
DZM – dobowa zbiórka moczu
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Tabela 2. Kryteria SLiM-CRAB – uszkodzenia narządowego w szpiczaku
C (Calcium – wapń)

skorygowane stężenie wapnia w surowicy >0,25 mmol/l (>1 mg/dl) powyżej górnej
granicy wartości referencyjnej lub >2,75 mmol/l (>11 mg/dl)

R (Renal Insufficiency
– niewydolność nerek)

stężenie kreatyniny w surowicy >177 mmol/l (>2 mg/dl)
lub klirens kreatyniny <40 ml/min

A (Anemia – niedokrwistość)

stężenie hemoglobiny 2 g/dl poniżej dolnej wartości referencyjnej lub <10 g/dl

B (Bones – kości)

jedno ognisko osteolityczne lub więcej w klasycznym badaniu radiologicznym,
tomografii komputerowej (CT) lub badaniu pozytronowej tomografii emisyjnej (PET-CT)

S (Sixty – 60)

odsetek klonalnych plazmocytów w szpiku lub biopsji tkankowej co najmniej 60%

stosunek stężenia klonalnych do nieklonalnych wolnych łańcuchów lekkich w surowicy
Li (Light Chains – łańcuchy lekkie) co najmniej 100, przy czym stężenie łańcucha klonalnego w surowicy co najmniej
100 mg/dl
obecność co najmniej dwóch ogniskowych nacieków w badaniu rezonansu kośćca
(Whole Body STIR) o wymiarze co najmniej 5mm każdy

Diagnostyka
Diagnoza MM opiera się na stwierdzeniu nacieku
postać MM nie wymaga leczenia. Konieczna jest jedklonalnych plazmocytów w szpiku kostnym (fot. 2) oraz
nak uważna obserwacja, bo przez pierwszych pięć lat
obecności białka monoklonalnego we krwi lub/i moczu. Warto pamiętać, że
zdarzają się przypadki szpiczaka
niewydzielającego lub nieprodukującego, gdy
nie można wykazać białka mono2 Nacieki plazmocytarne oraz rulonizacja erytrocytów w szpiczaku plazmocytowym
klonalnego. Jeżeli pacjent spełnia
kryteria szpiczaka, ale nieobecne
są tzw. kryteria
narządowe (tabele 1 i 2), rozpoznaje się szpiczaka tlącego się
(SMM – smouldering myeloma). Tylko taka
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M (Magnetic Resonanse
– tomografia rezonansu
magnetycznego)

Artykuł poglądowy
Szpiczak jest chorobą o bardzo niejednorodnym obrazie klinicznym i przebiegu.
Stąd kolejne próby ustalenia modeli prognostycznych. Najważniejszy jest międzynarodowy wskaźnik ISS i jego modyfikacje
z zastosowaniem badań cytogenetycznych
FISH (tabele 3 i 4).
Tabela 4. Skala RISS – revised international scoring system
Wraz z postępem
RISS - 1
RISS - 2
RISS - 3
w zakresie diagnostyki dostadium III ISS + czynniki
Stadium I ISS + standardowe ryzyko
szło do znacznego zróżninie spełnia
wysokiego ryzyka zaburzeń
zaburzeń chromosomalnych (CA)
cowania
w ocenie odpowiekryteriów 1 ani 2 chromosomalnych (CA) za
za pomocą iFISH + prawidłowy LDH
pomocą iFISH lub/i wysoki LDH
dzi osiągniętej po leczeniu.
iFISH - interfazowa fluorescencyjna hybrydyzacja in situ; LDH – dehydrogenaza mleczanowa
Wyróżnia się m.in. kilka
stopni w obrębie całkowitej
CA za pomocą iFISH
odpowiedzi CR zależnie od obrazu białek krwi, szpiku
Wysokie ryzyko: obecność delecji del(17p)
i
badań kości.
oraz/lub translokacji t(4;14)
Tabela 3. Skala ISS – International Staging System
ISS 1
ISS 2
ISS 3
b2-M < 3,5 mg/l;
b2-M < 3,5 mg/l;
alb < 3,5 g/dl
b2-M > 5,5 mg/l
alb > 3,5 g/dl
lub
b2-M 3,5–5,5 mg/l
B2-M – beta2 mikroglobulina; alb – albuminy

oraz/lub translokacji t(14;16)
Standardowe ryzyko:
brak wysokiego ryzyka zaburzeń chromosomalnych (CA)

około 10% przypadków rocznie transformuje do objawowego szpiczaka, później ryzyko rozwoju choroby
objawowej spada.
Najprostszą, przesiewową metodą wykrycia białka monoklonalnego jest elektroforeza (proteinogram).
Jednak do precyzyjnego rozpoznania konieczne jest
wykonanie badania immunofiksacji białek, które określi
rodzaj łańcuchów zarówno ciężkich (IgG, IgA, IgD, IgE,
IgM), jak i lekkich (kappa, lambda). Zajęcie szpiku przez
plazmocyty bada się, wykonując biopsję cienkoigłową
(badanie mielogramu), rekomendowana jest również trepanobiopsja (badanie histopatologiczne). Obecnie zaleca
się także przeprowadzenie badań cytogenetycznych ze
szpiku istotnych dla ustalenia rokowania. Są to przede
wszystkim badania zaburzeń chromosomalnych metodą
FISH (fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ). Standardem
w ocenie uszkodzenia kości staje się niskodawkowe badanie tomografii całego ciała (WBLD-CT) – dokładniejsze
niż stosowane jeszcze klasyczne badania radiologiczne
(fot. 1). WBLD-CT nie wymaga stosowania kontrastu.
Przy podejrzeniu kompresji rdzenia kręgowego zaleca się
wykonanie badania rezonansu magnetycznego danego
odcinka. Coraz częściej wykorzystywane jest również
badanie PET-CT.
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Terapia pierwszej linii
Tradycyjne chemioterapeutyki straciły na znaczeniu w leczeniu MM. Do obecnie stosowanych leków
należą leki immunomodulujące, m.in. talidomid, lenalidomid, pomalidomid oraz inhibitory proteasomu, m.in.
bortezomib, karfilzomib, ixazomib. Uzupełnieniem
każdej terapii pozostają glikokortykosteroidy. Zastosowanie nowych leków umożliwiło przeniesienie terapii
szpiczaka do ambulatoriów, co znacznie poprawiło
komfort życia i bezpieczeństwo pacjentów. Leczenie
różni się zależnie od możliwości zastosowania autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych
szpiku (ASCT), które nadal pozostaje standardem
u tzw. młodszych chorych <70 r.ż., w dobrym stanie
klinicznym.
Pacjenci kwalifikujący się
do ASCT
Na etapie leczenia indukującego preferowane są
schematy trzylekowe, szczególnie VTD (bortezomib,
talidomid, dexametazon) oraz VCD (bortezomib, cyklofosfamid, dexametazon) – rys. 3. Po trzech-czterech
cyklach leczenia wykonuje się ocenę. Po uzyskaniu
przynajmniej częściowej remisji przeprowadza się ASCT.
Trwają badania nad rolą i składem ewentualnej terapii konsolidującej. Mniej kontrowersji budzi leczenie
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zakrzepica. W latach 2015-2016 w Unii Europejskiej
zatwierdzono w chorobie opornej i nawrotowej stosowanie leku immunomodulującego nowej generacji
– pomalidomidu, inhibitorów proteasomu: karfilzomib,
ixazomib oraz przeciwciał monoklonalnych: elotuzumab i daratumumab. Na razie nie są one jednak
refundowane w Polsce.

3

Schematy postępowania
w pierwszej linii zależnie od
stanu biologicznego pacjenta

CTD – cyklofosfamid, talidomid, deksametazon; MP – melfalan,
prednizon; MPT – melfalan, prednizon, talidomid; PAD – bortezomib, doksorubicyna, deksametazon; Rd – lenalidomid plus
niska dawka deksametazonu; RVD – lenalidomid, bortezomib,
deksametazon; VCD – bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon;
VMP – bortezomib, melfalan, prednizon; VRd – lenalidomid plus
niska dawka deksametazonu plus bortezomib; VTD – bortezomib,
talidomid, deksametazon.

podtrzymujące. Udowodniono, że leczenie podtrzymujące lenalidomidem wydłuża życie chorych. Niestety nie
jest ono refundowane w Polsce.
Pacjenci niekwalifikujący się do ASCT
W Polsce najczęściej stosuje się schemat VMP
(bortezomib, melfalan, encorton) oparty na inhibitorach
proteasomu. Alternatywny schemat Rd (lenalidomid,
encorton) nie jest dostępny w pierwszej linii z przyczyn
finansowych (brak refundacji w tym wskazaniu). Leczenie indukujące trwa około roku, a w wypadku schematu
Rd może być prowadzone do czasu progresji choroby.
Leczenie nawrotu
Wybór terapii zależy od wielu czynników. Należą do nich czas trwania odpowiedzi na uprzednio
zastosowane leczenie, stan pacjenta, w tym wydolność
nerek, ewentualne skutki uboczne po wcześniejszych
liniach leczenia, szczególnie neuropatia i przebyta
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Sytuacje szczególne
Szpiczak odosobniony (plazmocytoma). Stwierdza się
tu naciek plazmocytów zlokalizowany poza szpikiem:
w kościach lub poza nimi. Ma on formę izolowaną,
nie wykazuje się poza nim zajęcia szpiku ani uszkodzenia narządów. Stosuje się radykalną radioterapię
jako leczenie miejscowe. Pacjenci wymagają jednak
uważnej obserwacji z uwagi na dużą częstość progresji choroby do postaci uogólnionej w stosunkowo
krótkim terminie.
Białaczkę plazmocytową po raz pierwszy opisaną 110 lat
temu przez prof. Antoniego Gluzińskiego rozpoznaje się,
jeśli plazmocyty stanowią we krwi obwodowej >2x109/l
lub jeśli stanowią >20% krwinek białych. Wiadomo, że
ta postać choroby cechuje się znacznie gorszym rokowaniem. Dotychczas nie udało się ustalić dedykowanych
schematów postępowania.
Leczenie choroby kostnej
Standardem leczenia choroby kostnej w MM
są bisfosfoniany stosowane we wlewach dożylnych raz
w miesiącu. Obydwa dostępne preparaty mają zbliżoną
skuteczność, przewagą kwasu zoledronowego jest krótki
czas podawania (ok. 15 min) w porównaniu do kwasu pamidronowego (ok. 4 h). Istotne jest dostosowanie dawki
leku do stanu nerek (mierzonego GFR), a w przypadku
ich znacznego uszkodzenia (GFR<30ml/min) odstąpienie od podawania bisfosfonianów. Innym ważnym
aspektem bezpieczeństwa jest ryzyko martwicy kości
żuchwy. Obecnie zaleca się zakończenie podawania bisfosfonianów po dwóch latach, a ponowne zastosowanie
w razie progresji choroby. Leki o innym mechanizmie
działania jak przeciwciało przeciw RANKL – denosumab,
stosowane już w onkologii guzów litych, w szpiczaku
pozostają w fazie badań.
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W przypadkach zmian litycznych, złamań patologicznych w obrębie trzonów kręgów warto rozważyć
zabieg wertebroplastyki lub kyfoplastyki.
Stan nagły, czyli kompresja rdzenia kręgowego
przez naciek szpiczaka lub złamany krąg wymagają
szybkiego włączenia do leczenia dużych dawek glikokortykosteroidów oraz radioterapii. Wskazania do
leczenia operacyjnego w takich przypadkach rozważa
się indywidualnie.
Cytopenie
Niedokrwistość pojawiająca się w przebiegu choroby, zależna od niej samej oraz spowodowana terapią
może ustępować po zastosowaniu rekombinowanej
ludzkiej erytropoetyny i darbopoetyny. Nie należy doprowadzać do przekroczenia stężenia hemoglobiny ponad
12 g/dl, gdyż grozi to wzrostem ryzyka zakrzepicy, które
w szpiczaku i tak jest wysokie. W przypadku głębokiej
granulocytopenii w trakcie chemioterapii zaleca się
stosowanie czynników wzrostu granulocytów: filgrastym
i jego pochodne. Profilaktyczna antybiotykoterapia
nie jest rutynowo proponowana, z wyjątkiem terapii
opartej na inhibitorach proteasomu, gdzie należy podawać acyklovir w ramach profilaktyki zakażeń wirusem
opryszczki i półpaśca.
Niewydolność nerek
Przy uszkodzeniu nerek spowodowanym białkiem monoklonalnym szczególnie korzystny wpływ ma
stosowanie bortezomibu. Inne inhibitory proteasomu są
pod tym kątem badane. Nadal też trwa ewaluacja przydatności dializ z użyciem filtrów high cut-off mających
usuwać wolne łańcuchy lekkie.
Powikłania zakrzepowe
Ryzyko wystąpienia zakrzepicy u pacjentów ze
szpiczakiem wynosi średnio 3-4%, rośnie jednak znacząco przy zastosowaniu leków immunomodulujących,
szczególnie w skojarzeniu z glikokortykosteroidami.
Dodatkowo mniejsza mobilność pacjentów spowodowana uszkodzeniem kręgosłupa, ewentualne stosowanie
erytropoetyny, leków przeciwbólowych oraz wcześniej
istniejące czynniki indywidualnie zależne od pacjenta
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Czynniki ryzyka
zakrzepowego

4

znacznie zwiększają ryzyko powikłań prozakrzepowych
(rys. 4).
Aktualne zalecenia dotyczą przede wszystkim
pacjentów rozpoczynających terapię lekami immunomodulującymi. Przy braku czynników ryzyka prozakrzepowego zaleca się stosowanie kwasu acetylosalicylowego, jeśli jednak stwierdza się zwiększone
ryzyko, to konieczne jest leczenie przeciwkrzepliwe
w pełnych dawkach (heparyna drobnocząsteczkowa
lub warfaryna).
Obserwacja
Po zakończeniu leczenia pacjenci są kontrolowani
co 3 miesiące z oceną morfologii, parametrów funkcji
nerek, stężenia wapnia oraz pod kątem obecności białka
monoklonalnego. Badania obrazowe są wykonywane
w przypadku podejrzenia klinicznego progresji kostnej
– dolegliwości bólowych.
Choć nadal panuje przekonanie, że szpiczak jest
chorobą nieuleczalną, to w dobie nowych leków jest
szansa na zmianę tego stanu rzeczy.
Artur Jurczyszyn
specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
Magdalena Olszewska-Szopa
specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
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Powieki, narząd
niedoceniany
Część 1
Alicja Barwicka

Kiedy mówimy o chorobach narządu
wzroku, myślimy zwykle o patologii dotyczącej
gałki ocznej, ewentualnie nerwu wzrokowego
czy struktur wewnątrzczaszkowych. Aparat ochronny
wydaje się czymś tak naturalnym, że dopóki działa jak należy, nie zwracamy na
niego uwagi. Tymczasem jego rola w procesie widzenia jest niebagatelna. Pozornie
powieki sprawiają wrażenie kawałków ruchomej skóry, ale żeby mogły pełnić
funkcję ochronną dla gałki ocznej, to zbyt mało. Stąd też ich wcale nie taka prosta
budowa oraz funkcje, które ciągle jeszcze nie w pełni są nam znane.
Po co nam powieki?
To, że w dowolny sposób mogą zasłaniać lub
odsłaniać przednią powierzchnię gałki ocznej, chroniąc
ją przed wysychaniem i urazem, jest dla wszystkich
oczywiste. Na wszelki wypadek poza zamierzonymi
ruchami powiek i zamierzonym mruganiem dysponujemy też fizjologicznym odruchem mrugania. Możemy
oczywiście mrugać odruchowo na przykład ze zdziwienia
lub przerażenia, ale podstawowym zadaniem tej czynności polegającej na szybkim (trwającym 300…400 ms)
ruchu powiek w płaszczyźnie pionowej jest zapewnienie
stałego rozprowadzania na powierzchni gałki ocznej
filmu łzowego. Nawet tak prozaiczna część naszego
organizmu jak szpara powiekowa może mieć nieraz
istotne znaczenie (fizjologicznie powinny być jednakowe
po obu stronach). Na jej wielkość mają wpływ:
# napięcie mięśni podnoszących powiekę (dźwigacz
powieki górnej i mięśnie tarczkowe),
# mięsień okrężny oka zamykający szparę powiekową,
# wielkość gałki ocznej i jej położenie w oczodole.
Głównym mięśniem powodującym podniesienie
powieki górnej jest dźwigacz, którego funkcja jest zawsze
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połączona ze skurczem mięśnia prostego górnego (stąd
podążanie powieki za ruchem gałki ku górze).
Narzędzie obrony, czyli tarcza
pokryta skórą
Powieki występują tylko u kręgowców, a człowiek
ma jeden z najwyższych współczynników stosunku
szerokości szpary powiekowej do masy ciała. Podczas
pierwszych 4 tygodni życia płodowego oko pokryte jest
tylko cienką warstwą komórek powierzchownej ektodermy. Już jednak w 5 tygodniu dookoła oka powstaje
rodzaj fałdu, z początku okrężnego, a następnie z zaznaczeniem poziomej linii podziału jego części górnej
i dolnej zlokalizowanej ponad środkiem rogówki. Te dwie
części fałdu staną się w niedalekiej przyszłości powiekami górną i dolną przez intensywne różnicowanie ich
wewnętrznych struktur. Czteromiesięczny płód ma już
rzęsy wraz z ich gruczołami potowymi (Molla) i łojowymi (Zeissa) oraz łojowe gruczoły tarczkowe (Meiboma).
Ostatecznie uformowane powieki to skóra z tkanką
podskórną, mięśnie powiek i tarczka wraz z przegrodą
oczodołową. Skóra powiek jest bardzo cienka, a tkanka
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Łzawy sąsiad
Co prawda lokalizacja narządu łzowego, którego
zadaniem jest zwilżanie rogówki i spojówki tylko w części
dotyczy powiek, ale nie można o nim nie wspomnieć.
Powyżej kąta bocznego powiek znajduje się gruczoł
łzowy z przewodami odprowadzającymi swój produkt
do górnego sklepienia spojówki. W tej okolicy znajdują
się ponadto bardzo drobne dodatkowe gruczoły łzowe.
Z kolei drogi odprowadzania łez zaczynają się w pobliżu
kąta przyśrodkowego powiek, gdzie na krawędzi tylnej
każdej z powiek znajdują się punkty łzowe, przechodzące
w kanaliki łzowe kierujące łzy najpierw do woreczka
łzowego, a potem przez przewód nosowo-łzowy aż do
przewodu nosowego dolnego. Na tej dość długiej i jednocześnie trudno dostępnej drodze występuje szereg
patologii, począwszy od stanów zapalnych, różnego
stopnia zaburzeń drożności na urazach kończąc. Już
nawet tak wydawałoby się niewielka dysfunkcja jak brak
prawidłowego przylegania punktów łzowych z następowym zaburzeniem aspiracji łez i uporczywym łzawieniem
może być dla pacjenta niezwykle uciążliwym problemem.
Do czego może służyć mruganie?
Mruganie jest jedną z lepiej poznanych czynności
odruchowych, a może przecież mieć także charakter
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zamierzony. Odruchowe mruganie to czynność ochronno-obronna, kiedy prowokacją staje się np. zbyt silne
światło lub może to być odruch rogówkowy jako reakcja
na zagrożenie dla gałki ocznej. Mrugają wszystkie zwierzęta poza tymi, których oczy pozbawione są powiek
(np. ryby czy węże). Niektóre zwierzęta mogą mrugać
tylko jednym okiem, np. chomiki. Rzadko mrugają kozy
(co 30-60 sekund), a np. rekiny nie mrugają, ale za to
poruszają oczami do tyłu. Człowiek mruga średnio 17
razy w ciągu 1 minuty, przy czym dzieci do ok. 15 roku
życia robią to częściej. Statystycznie mrugamy 14 280 razy
w ciągu dnia i 5 200 000 razy w ciągu roku. Mrugamy
częściej, gdy jesteśmy w napięciu, a rzadziej, gdy przyswajamy informacje. Zamierzone mruganie przeszło do
historii za sprawą powieści Motyl i skafander autorstwa
sparaliżowanego Jeana-Dominique’a Bauby’ego, który
mrugnięciami lewego oka przekazywał poszczególne
litery alfabetu protokolantowi. Napisanie książki zajęło
im w sumie 10 miesięcy i 4 dni.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lacrimal_punctum#/media/File:Gray895.png

podskórna luźna i skąpa, dlatego łatwo dochodzi tu do
obrzęków. Pomiędzy krawędziami brzegów wolnych
powiek przebiega szarawa delikatna bruzda oddzielająca
w powiece dwa listki: zewnętrzny składający się ze skóry
i mięśni prążkowanych (w powiece górnej dźwigacz,
a w obu – okrężny) oraz wewnętrzny składający się
z tarczki i spojówki powiekowej. Na szczególną uwagę
zasługuje zbudowana ze zbitej tkanki włóknistej i włókien sprężystych, nadająca kształt powiekom tarczka,
przytwierdzona więzadłem do kostnego brzegu oczodołu
i tym samym współtworząca przegrodę oczodołową
zamykającą od przodu wejście do oczodołu. To właśnie
w tarczce są zlokalizowane łojowe gruczoły Meiboma,
których wydzielina ma natłuścić brzegi powiek, uszczelnić zamkniętą szparę powiekową, a podczas mrugania
rozprowadzić na powierzchni gałki ocznej najbardziej
zewnętrzną warstwę filmu łzowego.

Małe powieki, duża patologia
Rodzajów patologii obejmujących powieki jest
oczywiście bardzo dużo, ale najprościej można je usystematyzować, gdy: obejmują wyłącznie powieki, przebiegają
w tkankach oczodołu, narządu łzowego i gałce ocznej
albo występują w chorobach układowych.
Zaburzenia rozwojowe powiek są determinowane okresem rozwoju płodowego, przy czym im ten
okres jest wcześniejszy, tym cięższy rodzaj zaburzeń. Do
anomalii rozwojowych szczególnie trudnych do leczenia
należą kryptoftalmia, powieki małe czy szczeliny powiek,
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zwłaszcza że zwykle towarzyszą im inne zaburzenia
rozwojowe. Również zaburzenia dotyczące różnicowania
się tkanek powiek, dotyczące np. rozwoju tarczki czy
mięśni powiek mogą być powodem wielu dolegliwości
związanych z funkcją prawidłowego rozprowadzania
filmu łzowego i ruchomością powiek. W tej grupie zaburzeń szczególnie uważnego postępowania w zakresie
diagnostyki różnicowej wymagają te, które mogą mieć
również charakter nabyty (np. wrodzone opadnięcie
powiek, wrodzone podwinięcie powiek czy wrodzona
retrakcja powieki górnej). Z racji budowy powiek należy
ponadto pamiętać o chorobach związanych z wrodzonym
nadmiernym i nieprawidłowym rogowaceniem skóry.
Infekcje powiek mogą się manifestować wielopostaciowo, zależnie od wywołującego rodzaju patogenu,
lokalizacji zmian i czynników miejscowych (drobne urazy,
łojotok, nadmierna aktywność gruczołów potowych).
Ponieważ najszybciej dostrzegane są zmiany powierzchni
skóry powiek, to dla uzyskania jednoznacznej terminologii w opisie tych zmian przyjęto, że:
Wykryta
zmiana
Plamka
Grudka

Opis zmiany

obszar skóry o zmienionym kolorze
wyniosła zmiana o wzmożonej spoistości
wyniosła zmiana wypełniona płynem
Pęcherzyk
surowiczym
Pęcherz
duży pęcherzyk
zmiana pęcherzykowata wypełniona
Krosta
treścią ropną
łuszczenie się nagromadzonych komórek
Keratoza
rogowaciejących
łuskowaty strup w obrębie
Wyprysk
zaczerwienionej podstawy
Nadżerka
ubytek zniszczonego naskórka
ubytek zniszczonego naskórka oraz tkanek
Owrzodzenie
leżących głębiej

Ropne choroby skóry powiek wywołują
najczęściej gronkowce złociste (staphylococcus aureus)
i paciorkowce ropotwórcze (streptococcus pyogenes).
Lokalizacja zmian chorobowych dotyczy zazwyczaj
mieszków włosowych brwi, rzadziej ujść gruczołów łojowych lub miejsca nawet niewielkiego urazu. Wyjściową
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lokalizacją procesu chorobowego może być także stan
zapalny zatok obocznych nosa, jęczmień wewnętrzny
czy zapalenie tkanek oczodołu. Penetracja procesu
zapalnego w głąb, np. wzdłuż torebki włosa powoduje
ból, obrzęk skóry i tkanki podskórnej powieki, a jeśli
w porę nie zostanie zastosowane przyczynowe postępowanie lecznicze, może dojść do objęcia procesem
zapalnym głębszych warstw. Groźnymi powikłaniami
takich miejscowych ropopochodnych infekcji może
być nawet zakrzep zatoki jamistej czy ropne zapalenie
opon mózgowych.
Ropne choroby gruczołów powiek to
przede wszystkim jęczmień wewnętrzny (zaczopowanie
i ropne zapalenie gruczołu tarczkowego Meiboma) i jęczmień zewnętrzny (ropne zapalenie gruczołu łojowego
Zeissa i mieszka włosowego). Stan zapalny przybiera tu
postać bolesnego twardego zgrubienia umiejscowionego
przy brzegu powieki, nieraz pękającego z uwolnieniem
ropnej wydzieliny. Przy stosowaniu leczenia miejscowego
(ciepłe okłady, masaż ułatwiający opróżnianie zmiany,
preparaty do higieny brzegów powiek, rzadziej miejscowa
antybiotykoterapia) jęczmienie zwykle ustępują po 1 lub
2 tygodniach, ulegając samoograniczeniu. Często jednak
ulegają przekształceniu w gradówkę będącą przewlekłym
stanem zapalnym o charakterze ziarniniakowym. Treść
łojowa zamknięta w zatkanym przewodzie odprowadzającym gruczołu tarczkowego pod wpływem ciśnienia przenika do otaczających tkanek, powodując tam
przewlekłą jałową reakcję zapalną. Gradówka ma postać
guzka, zwykle niebolesnego, zlokalizowanego najczęściej
wokół przewodu odprowadzającego gruczołu Meiboma
w pobliżu tylnej krawędzi powiek. Zmiana również ulega
powolnemu samoograniczeniu, ziarniniak stopniowo się
resorbuje, gdyż zawartość zostaje zdrenowana albo na
zewnątrz przez skórę, albo do wewnątrz przez tarczkę,
przy czym zdecydowaną poprawę uzyskuje się dzięki
ciepłym okładom, masażowi i stosowaniu preparatów
odkażających brzeg powieki. Przy braku cech resorpcji
gradówka powinna być usunięta chirurgicznie. Nawracające zmiany tego typu są wskazaniem do wykonania
badania histopatologicznego w celu wykluczenia raka
gruczołu Meiboma.
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Tajemnicze gruczoły Meiboma
Rola gruczołów Meiboma była do niedawna mało
znana, chociaż wspominał o nich już sam wielki Galen.
Swoją nazwę zawdzięczają niemieckiemu lekarzowi Johannowi Heinrichowi Meibomowi, który w roku 1666
przedstawił ich pierwszy wnikliwy opis. Dzisiaj wiemy
o nich znacznie więcej, chociaż wydaje się, że jeszcze
wiele tajemnic przed nami. W przeciwieństwie do innych
gruczołów łojowych nie mają bezpośredniego kontaktu
z mieszkami włosowymi. Są dużymi łojowymi gruczołami wydzielniczymi zlokalizowanymi w tarczkach obu
powiek. Każdy składa sie z wielu płatów (gron) zawierających komórki wydzielnicze, kanaliki boczne, kanał
centralny i kanalik końcowy, który otwiera sie w tylnej
części brzegu powieki. W powiece górnej jest ich 30-40,
a w dolnej mniej (20-30). W badaniu meibograficznym
można dokładnie ocenić kaliber i przebieg kanałów
odprowadzających oraz ocenić ich funkcjonowanie.
Zadaniem gruczołów Meiboma jest synteza i wydzielanie lipidów i białek oraz ich dostarczenie do brzegu
powieki, gdzie tworzą warstwę tłuszczową filmu łzowego.
Mechanizm tworzenia lipidów nie jest do końca poznany,
chociaż potrafimy już dokładnie ocenić rodzaj i ilość
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wyprodukowanej wydzieliny. Wiadomo natomiast, że
udział w transporcie wydzieliny do kanalików końcowych
ma mięśniówka powiek aktywna podczas ruchu powiek.
Gdy oko jest otwarte, mięsień Riolana otaczający przewody odprowadzające gruczołów Meiboma kurczy się
i zaciskając przewód, zapobiega wypływowi wydzieliny.
Odwrotnie działa część powiekowa mięśnia okrężnego
oka, która kurcząc się, wyciska zawartość przewodów na
przedrogówkową część filmu łzowego. W regulacji ilości
wydzieliny biorą też udział same komórki wydzielnicze
dzięki systemowi zastawek.
Współczesna przypadłość
powszechna
Dysfunkcja gruczołów Meiboma jest spowodowana głównie przez zamknięcie (zaczopowanie)
końcowego kanalika zgęstniałą wydzieliną łojową, zawierającą zrogowaciały materiał komórkowy. Swoją
rolę ma tu nadmierne rogowacenie nabłonka kanalika
i zwiększona lepkość wydzieliny gruczołów. Dodatkowo wpływ na ten niekorzystny proces mają zaburzenia
hormonalne, płeć i wiek. Zamknięcie ujścia kanalika
może prowadzić do jego torbielowatych rozszerzeń,
z czasem również tych wewnątrzgruczołowych, a wtórnie
do zaniku komórek wydzielniczych. W ostatecznym
rezultacie dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego gruczołów Meiboma, z ograniczeniem ich funkcji
wydzielniczej. Wyprodukowana już wydzielina zalega
w przewodach odprowadzających nie mogąc wydostać
się na zewnątrz, a tym samym nie może spełnić swojej
roli uszczelniająco-natłuszczającej w odniesieniu do
szpary powiekowej. Nie może też zapewnić ilościowo
i jakościowo warstwy tłuszczowej filmu łzowego i własności poślizgowych rogówki. Dodatkowo w związku
z brakiem osłony dla warstwy wodnej filmu łzowego
zwiększa się jej parowanie, przez co film łzowy traci
swoją stabilność i integralność, ze wszystkimi tego
następstwami dla przedniej powierzchni gałki ocznej.
Przewlekły proces zapalny stopniowo obejmuje wszystkie
struktury brzegów powiek. Czynniki środowiskowe (dym
papierosowy, kurz, złe warunki dotyczące temperatury
i wilgotności powietrza w miejscu pracy) pogarszają
stan miejscowy na tyle, że przewlekłe zapalenie brzegów
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powiek stało się jedną z najczęstszych dolegliwości zgłaszanych
przez pacjentów gabinetów okulistycznych. W działaniach profilaktycznych i leczeniu najważniejsze
jest stosowanie ciepłych okładów,
preparatów dedykowanych utrzymaniu higieny brzegów powiek
oraz uzyskanie prawidłowego nawilżenia przedniej powierzchni
gałki ocznej dzięki stosowaniu
miejscowych preparatów o działaniu nawilżającym.
Wszechobecne wirusy i grzyby
Skóra powiek ma kontakt z każdym rodzajem
patogenów, stąd częste infekcje wirusowe. Zmiany skórne
charakterystyczne dla opryszczki zwykłej (zgrupowane
drobne pęcherzyki wypełnione stopniowo mętniejącym płynem surowiczym), jak i dla półpaśca ocznego
z typowym ułożeniem zmian wzdłuż I gałęzi nerwu
trójdzielnego, piekącym bólem i przeczulicą występują
bardzo często. Swoje miejsce w tej grupie mają także
postacie powiekowe z zajęciem brzegów powiek, będące
odczynem po szczepieniu ospy. Objawom ogólnym
(podwyższenie temperatury ciała i powiększenie węzłów
chłonnych po stronie szczepienia) towarzyszy silny,
nieraz deskowaty obrzęk zapalny powiek oraz pęcherze
z charakterystycznym pępkowym zagłębieniem w części
centralnej. Bardzo ważna jest wówczas ochrona rogówki
przed przeniesieniem infekcji na gałkę oczną. W wyniku
bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną, zwłaszcza
przy współistnieniu zmniejszonej odporności, szerzy
się mięczak zakaźny (molluscum contagiosum) dający
charakterystyczny obraz gładkiego guzka zlokalizowanego na skórze lub na brzegu powieki z pępkowatym
zagłębieniem na szczycie. Najbardziej niebezpieczną
lokalizacją jest brzeg powieki, bo tu najłatwiej o wtórne
zainfekowanie rogówki. Z uwagi na dużą zakaźność dąży
się do szybkiego usunięcia zmian chorobowych przez
stosowanie energii laserowej, krioterapii lub kauteryzacji.
Z kolei infekcje grzybicze dotyczące powiek z uwagi na
specyfikę anatomiczną szczególnie chętnie lokalizują
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się w początkowym odcinku
dróg łzowych. To właśnie tutaj,
do okolicy kąta przyśrodkowego
powiek są najczęściej aplikowane
miejscowo działające preparaty farmakologiczne zawierające
antybiotyki i sterydy. To w tej
okolicy na „zmęczone” powieki
kładzie się ciepłe kompresy z herbacianych torebek zawierających
poza samą herbatą nieco innych
substancji, w tym często zarodniki grzybów z rodzaju aspergillus.

Jeszcze trochę guzków i torbieli
U osób w średnim i starszym wieku, zwłaszcza
borykających się z hiperlipidemią, dość często występują
kępki żółte. Te podskórne, żółtawe płytki złożone z tłuszczów lokalizują się zazwyczaj obustronnie w okolicy
kątów przyśrodkowych. Ze względów kosmetycznych
usuwane są albo chirurgicznie, albo przy użyciu lasera
CO2 lub lasera argonowego. Także z uwagi na względy
kosmetyczne usuwa się torbiele gruczołu potowego
Molla (zlokalizowane najczęściej na przedniej krawędzi
brzegu powieki zmiany są zwykle małe, niebolesne,
wypełnione przezroczystym płynem) oraz torbiele
gruczołu Ziessa (tu zawartość torbieli jest oleista). Także torbiel gruczołu łojowego powstająca ze zwykłych
gruczołów łojowych z obecnością w części centralnej
serowatej wydzieliny i lokalizująca się raczej w kącie
wewnętrznym wymaga usunięcia chirurgicznego. Kiedy
jednak mamy do czynienia z drobnymi, ale licznymi
białawymi powierzchownymi torbielkami (prosakami)
wywodzącymi się z mieszków włosowych lub gruczołów
łojowych, najbardziej efektywną metodą leczenia jest
zastosowanie energii laserowej.
Powieki mają budowę złożoną, stąd i złożone
rodzaje patologii. O pozostałych jej rodzajach, w szczególności o łagodnych i złośliwych guzach oraz o patologii,
która po części jest fizjologią (zmiany starcze), a także
o możliwościach leczenia będzie mowa w drugiej części
artykułu.
Alicja Barwicka, okulistka
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Atrezja przełyku z jego zwężeniem
w środkowym lub dolnym
odcinku
Krystyna Knypl

Do wrodzonych wad przełyku należą: atrezja, przetoka tchawiczo-przełykowa, torbiele dolnej części, zwężenie. Zwężenie przełyku może być wrodzone lub nabyte, zlokalizowane w środkowym lub dolnym odcinku przełyku. Przyczynami zwężenia mogą
być: resztkowa tkanka tchawiczo-oskrzelowa w ścianie przełyku, pierścienie Schatzkiego, zdwojenie przełyku (zwykle połączone z wadą kręgów piersiowych). Wady
przełyku mogą towarzyszyć innym wadom wrodzonym – układu krążenia, dróg oddechowych, nerek, kości.
Wrodzone zwężenie przełyku
Wada ta powstaje wskutek zaburzenia procesu różnicowania przewodu pokarmowego i dróg
oddechowych w życiu płodowym. Jej definicję podał
Widok z boku,
trzeci tydzień ciąży

Widok z przodu,
czwarty tydzień ciąży

przegroda
tchawiczo-przełykowa
uchyłek oddechowy

Koniec czwartego tygodnia ciąży
gardło

tchawica

zawiązek płuca
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C. Nihoul-Fékété w 1987 roku: jest to wrodzone zwężenie
przełyku obecne przy urodzeniu, choć niekoniecznie dające
objawy, które jest spowodowane przez wrodzone zmiany
w budowie anatomicznej ściany przełyku.
Najczęstszymi przyZwężenie
czynami zwężenia wrodzow dolnej części przełyku
nego są: ektopowa tkanka
tchawiczo-oskrzelowa, błoniaste lub mięśniowo-błoniaste membrany w dolnej
części przełyku będące nieprawidłowościami rozwojowymi życia płodowego
(http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0103-05822013000300406).
Wrodzone zwężenie
dolnego odcinka przełyku
jest bardzo rzadkim zaburzeniem; częstość jego występowania określana jest na
1:25 000 – 1:50 000 urodzeń.
Z nieznanych powodów
częstość wrodzonego zwężenia przełyku jest większa
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w Japonii niż w innych krajach. Nie ma różnic w częstości
występowania tej wady u dziewczynek i chłopców.
W zależności od przyczyny anatomicznej wyróżnia się zwężenia spowodowane:
# ekotopową tkanką tchawiczo-oskrzelową w ścianie
przełyku
# błoniastą membraną
# przerostem włóknisto-mięśniowym.
Najczęstsza jest ekotopowa tkanka tchawiczo-oskrzelowa w ścianie przełyku i ten rodzaj wady jest
zwykle połączony z atrezją przełyku i przetoką tchawiczo-przełykową. W większości przypadków zwężenie
spowodowane ekotopową tkanką jest zlokalizowane
około 3 cm nad wpustem do żołądka, a spowodowane
membraną błoniastą lub przerostem włóknisto-mięśniowym – w połowie długości przełyku. Zwężenie
to charakteryzuje się obecnością tkanki tchawiczo-oskrzelowej w ścianie przełyku. Było ono opisane po
raz pierwszy w 1936 r. w doniesieniu E.K. Frey, L. Duschl
Der Kardiospasmus („Ergebnisse der Chirurgie und
Orthopädie” 1936 29: 637-716).
Przekrój poprzeczny przełyku

zwężenie przełyku nie musi dawać objawów przy
urodzeniu, mogą się one pojawić w 3-4 miesiącu
życia: dysfagia, ulewanie, nadmierne ślinienie się.
Postępowanie diagnostyczne należy rozpocząć od
dokładnego zebrania wywiadu oraz wykonania rtg
przełyku z barytem.
W doniesieniu Characteristics and management of
congenital esophageal stenosis: findings from a multicenter
study („Orphanet Journal of Rare Diseases” 2013 8: 186) L.
Michaud i wsp. opisali 61 pacjentów (w tym 30 chłopców)
z wrodzonym zwężeniem przełyku, zarejestrowanych
w French Network on Esophageal Malformations and
Congenital Diseases w ciągu 18 lat. W grupie tej 47%
miało także atrezję przełyku. Średni wiek, w którym
postawiono diagnozę, wynosił 24 miesiące (od 1. dnia do
14. roku życia). Rozpoznanie potwierdzono rtg z barytem
w 56 przypadkach i endoskopowo w 50 przypadkach.
Przyczyną zwężenia była w 16 przypadkach ekotopowa
tkanka tchawiczo-oskrzelowa w ścianie przełyku, w 40
przerost włóknisto-mięśniowy, w 5 błony w przełyku. W 21 przypadkach nie było objawów klinicznych.
W pozostałych przypadkach występowały wymioty,
trudności w pasażu pokarmu oraz objawy ze strony
układu oddechowego.
Lokalizacja zwężenia przełyku
(wg L. Michaud i wsp.)

Górny Środkowy Dolny
Wpust
odcinek odcinek odcinek

resztkowa tkanka tchawiczo-oskrzelowa w ścianie przełyku

światło
przełyku
gruczoły śluzowe

Nieprawidłowe odseparowanie układu oddechowego od pokarmowego następuje około 25. dnia
życia płodowego, podkreśla się rolę stresu u matki
i niedotlenienia płodu w początkach ciąży. Wrodzone
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Izolowane
zwężenie
(n = 32)

6

6

18

2

Zwężenie
z atrezją
przełyku (n = 29)

0

6

22

1

Razem
pacjentów
(n = 61)

6

12

40

3

Leczenie 34 pacjentów polegało na rozszerzeniu
balonowym, przy czym 15 pacjentów z tej grupy wymagało w późniejszym okresie leczenia chirurgicznego.
U pacjentów leczonych poszerzaniem w 2 przypadkach
doszło do perforacji przełyku. W dłuższej obserwacji
pomimo rozszerzenia u 36% pacjentów występowała
dysfagia.
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Opóźnione rozpoznanie
zwężenia przełyku
W grupie pacjentów przedstawionych przez H.J.
Yoo i wsp. w doniesieniu Congenital esophageal stenosis
associated with esophageal atresia/tracheoesophageal fistula: clinical and radiologic features („Pediatric Radiology”
2010 Aug; 40(8):1353-9) oceniano retrospektywnie
rentgenogramy przełyku 187 dzieci z atrezją przełyku
leczonych w okresie 1992-2009 r. Stwierdzono 22 przypadki wrodzonego zwężenia przełyku, przy czym objawy
utrudnionego przechodzenia pokarmu były u 10 dzieci.
Wszystkim dzieciom postawiono prawidłowe rozpoznanie w okresie od 1. do 10. roku życia. W 87% przypadków zwężenie było w dystalnym odcinku przełyku,
przy czym w 6,26% było znaczne, w 43% umiarkowane
i w 7,3% łagodne. U 8 dzieci rozszerzanie balonowe było
nieskuteczne, więc zastosowano leczenie chirurgiczne.
W 7 przypadkach w badaniu histologicznym stwierdzono ektopię tkanki tchawiczo-oskrzelowej do ściany
przełyku i u 1 dziecka przerost włóknisto-mięśniowy
ściany przełyku.
Na zagadnienie opóźnienia rozpoznania zwracają
uwagę również K.C. Yeung i wsp. w doniesieniu Congenital esophageal stenosis due to tracheobronchial remnants:
A rare but important association with esophageal atresia
(„Journal of Pediatric Surgery” 1992, 27, 7, 852-855),
którzy przedstawili 8 dzieci ze zwężeniem przełyku. Piszą
oni, że objawy zwężenia przełyku pojawiły się w okresie
niemowlęcym, ale średni wiek ustalenia rozpoznania
wynosił 4,6 lat (od 1. miesiąca do 16. roku życia). „Errors
in diagnosis were common” – piszą autorzy.

# nieprawidłowa czynność bioelektryczna żołądka –
pogorszenie funkcji nerwowo-mięśniowej
# gastrostomia u niektórych dzieci może nasilać refluks
żołądkowo-przełykowy.

Nabyte zwężenie przełyku
W 80% przyczyną jest przewlekła ekspozycja na
kwaśny odczyn refluksu żołądkowo-przełykowego. Na
powstanie refluksu żołądkowo-przełykowego wpływają:
# nadmierne napięcie między połączonymi odcinkami
przełyku – powoduje to obniżenie napięcia zwieracza
dolnego przełyku
# nieprawidłowa kurczliwość przełyku – zmiana dynamiki pasażu pokarmu
# zwolnione opróżnianie żołądka (pogląd niepowszechnie podzielany) – jest wrodzone
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Częstość poszczególnych typów zwężenia
przełyku (wg K. Terui i wsp.)

Autor

ZwęZwężenie
żenie Ekotopowa
spowo- Ratkanka
włokni- tchawiczodowane zem
sto-mię- oskrzelowa membraśniowe
ną

Nihoul10
Fékété i wsp. (50,0%)

4
(20,0%)

6
(30,0%)

20

Takamizawa
13
i wsp.
(36,1%)

15
(41,7%)

8
(22,2%)

36

Michaud
i wsp.

40
(65,6%)

16
(26,2%)

5
(8,2%)

61

Razem

63
(53,6%)

35
(29,9%)

19
(16,2)

117

Współistnienie atrezji przełyku i wrodzonego
zwężenia (wg K. Terui i wsp.)

Autor

Liczba
Odseprzytek
padków

W środkowym
odcinku
przełyku

W dolnej
części
przełyku

Holinger
i wsp.

4/79

5,1%

0

4 (100%)

Newman
i wsp.

18/225

8,0%

brak
danych

brak
danych

Kawahara
i wsp.

11/80

13,8%

2 (18%)

9 (82%)

Yoo i wsp.

22/187

11,8%

3 (14%)

19 (86%)

Razem

55/571

19,6%

5 (13,5%)

32 (86,5%)

Inne nieprawidłowości wrodzone towarzyszące
atrezji ze zwężeniem przełyku to: wady serca (4,5%),
triosomia (4,0%), wady anorektalne (2,0%), atrezja
dwunastnicy (1,5%), tracheomalacja (1,5%), przepuklina
rozworu przełykowego przepony (1,0%).
Rodzinne występowanie tego skojarzenia wad
przełyku opisano w dwóch przypadkach – u ojca i syna
oraz u sióstr.
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Częstość perforacji podczas poszerzania wrodzonego zwężenia przełyku (wg K. Terui i wsp.)

Liczba perforacji/Liczba
przypadków leczonych

Odsetek

Poszerzadło
balonowe

Poszerzadło
bez balona

Takamizawa i wsp. (2002)

0/21

0%

tak

nie

Romeo i wsp. (2011)

15/47

10,6%

tak

nie

Nihoul-Fékété i wsp. (1987)

6/14

42,9%

tak

tak

Yeung i wsp. (1992)

1/7

14,3%

tak

tak

Newman i wsp. (1997)

3/18

16,7%

tak

nie

Kawahara i wsp. (2001)

4/9

44,4%

tak

nie

Amae i wsp. (2003)

1/11

9,1%

tak

tak

Fan i wsp. (2011)

1/8

12,5%

tak

nie

Razem

5/68

7,4%

tak

tak

Autor

Leczenie zwężenia przełyku
Polega na rozszerzeniu za pomocą techniki balonowej lub chirurgicznie. Może wystąpić potrzeba
przeprowadzenia kilku sesji poszerzania balonowego
w odstępie tygodnia lub dwóch. Skuteczność rozszerzenia balonowego jest bardzo różna – od 22,2 do 95,7%.
Problemem przy balonowym poszerzaniu jest ryzyko
perforacji.
Zabieg chirurgiczny jest przeprowadzany techniką endoskopową. Inne metody usuwania zwężenia to

miejscowe podanie mitomycyny C lub traimcynolonu,
założenie stentu zwykłego lub biodegradowalnego.
Najnowsze publikacje
W lutym 2017 r. ukazało się doniesienie P. Stenström i wsp. Dilations of anastomotic strictures over
time after repair of esophageal atresia ze szpitala uniwersyteckiego w Lund omawiające wyniki leczenia 131
dzieci po operacji atrezji przełyku. 46% dzieci wymagało
poszerzeń przełyku. Zabieg wykonywano średnio 3 razy

Wpływ stosowania inhibitorów pompy protonowej na powstawanie zwężenia przełyku
po operacji atrezji (wg . P. Stenström i wsp.)

Okres badania
1983-1995

2001-2009

2010-2014

Liczba dzieci
razem

66

32

33

131

28/38

8/24

9/24

45/86

Dzieci leczone inhibitorami pompy protonowej

0

32

33

65

Czas leczenia inhibitorami (miesiące)

0

3

12

28 (42%)

18 (56%)

14 (42%)

60 (46%)

171

73

82

306

Średnia liczba poszerzeń u pacjenta (od-do)

3 (1-21)

4 (1-20)

3 (1-15)

3 (1-21)

Miesiąc życia, w którym wykonano pierwsze
poszerzenie (od-do)

7 (1-39)

2 (1-12)

8 (1-11)

Perforacja przełyku w czasie poszerzania (odsetek)

8 (12%)

0

1 (3%)

9

6

0

0

6

8 (2-16)

5 (1-10)

3 (1-6)

Liczba dzieci z atrezją przełyku
Chłopcy/dziewczęta

Liczba dzieci, u których wystąpiło zwężenie (odsetek)
Liczba wykonanych poszerzeń przełyku

Resekcja zwężenia
Czas obserwacji w latach
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(od 1 do 21), przy czym u 51% dzieci zabieg odbył się
w ciągu pierwszego roku życia; u 16% w ciągu drugiego
roku życia i u 33% w okresie od 2 do 15 roku życia. 2%
dzieci miało więcej niż 12 poszerzeń. Porównywano
okresy 1983-1995, 2001-2009 i 2010-2014 pod względem
perforacji podczas zabiegu, najczęściej zdarzały się te
powikłania w pierwszym okresie. Nie zaobserwowano
wpływu podawania inhibitorów pompy protonowej na
liczbę zabiegów poszerzenia, przy czym w pierwszym
okresie nie podawano tych inhibitorów.
W doniesieniu Prolonged Use of Proton Pump
Inhibitors as Stricture Prophylaxis in Infants with Reconstructed Esophageal Atresia P. Stenström i wsp. („European Journal of Pediatric Surgery” 2017 Apr; 27(2):
192-195) stwierdzają, że podawanie inhibitorów pompy
protonowej nie zmniejszało częstości powstawania
zwężenia, ale pojawiało się ono w późniejszym wieku
w porównaniu z grupą nieleczoną.
Podobną opinię wyrażają F. Donoso i wsp. w doniesieniu Risk Factors for Anastomotic Strictures after
Esophageal Atresia Repair: Prophylactic Proton Pump
Inhibitors Do Not Reduce the Incidence of Strictures.
(„European Journal of Pediatric Surgery” 2017 Feb;
27(1): 50-55), którzy obserwowali 128 dzieci, z których
71 nie otrzymywało inhibitorów pompy protonowej. Nie
obserwowano różnic w częstości wystąpienia zwężenia
ani też w czasie pojawienia się go. Autorzy postulują badanie tego zagadnienia na większych grupach pacjentów.

koreluje z ciężkością objawów klinicznych. Objawy mogą
być następujące: trudności w karmieniu i połykaniu,
ulewanie i wymioty, zaleganie śluzu lub pokarmu w górnym odcinku przełyku, kaszel, ślinotok, nawracające
infekcje płucne, słabe przybieranie na wadze. Nie ma
badań wskazujących, które z wymienionych objawów
są charakterystyczne dla zwężenia przełyku. Niektórzy
autorzy sugerują badania skriningowe (rtg z barytem
lub endoskopia), ale nie ma doniesień wskazujących
na celowość takiego postępowania. Nie ma również
badań porównawczych, która metoda – rtg przełyku czy
endoskopia – jest lepsza dla wykrywania zwężenia. Nie
ma badań porównujących, który sposób poszerzania –
z użyciem rozszerzadła z balonem czy półsztywnego jest
lepszy. Niekiedy konieczne są kilkakrotne poszerzania
wykonywane w krótkich odstępach czasu – 15, 21, 30 dni.
Nie ma badań wskazujących, jaki odstęp jest optymalny.
Jest kilka dostępnych metod zapobiegania nawrotom zwężenia przełyku – sterydy, mitomycyna C,
stenty. Nie ma badań porównujących ich skuteczność.
W przypadku wrodzonego zwężenia przełyku
wybór metody postępowania (typ rozszerzadła, częstość zabiegów) autorzy wytycznych pozostawiają doświadczeniu operującego chirurga, ponieważ nie ma
badań porównawczych. Wiadomo jedynie, że zwężenie
wrodzone w następstwie obecności ekotopowej tkanki
tchawiczo-oskrzelowej jest obarczone największym
odsetkiem perforacji (3-18% wg różnych autorów).

Podsumowanie na podstawie
wytycznych ESPGHAN-NASPGHAN
z 2016 roku
Czynnikami ryzyka wystąpienia zwężenia są
atrezja długoodcinkowa, zespolenie pod napięciem, nieszczelność zespolenia oraz refluks żołądkowo-przełykowy.
Zwężenie przełyku występuje jako powikłanie
u 18-60% dzieci leczonych z powodu atrezji przełyku. Nie ma ustalonych kryteriów dotyczących atrezji
długoodcinkowej, sposobu pomiaru przerwy między
odcinkami, co utrudnia porównywanie doniesień z poszczególnych ośrodków. Niektórzy uważają, że typy
A i B atrezji przełyku wg klasyfikacji Grossa zwiększają
ryzyko zwężenia. Anatomiczne nasilenie zwężenia nie

Krystyna Knypl
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Nowości
Przeszczepy jelita cienkiego w Hôpital Necker
Zespół transplantologów
z Hôpital Necker opublikował na łamach „Transplant
International” doniesienie
o przeszczepianiu jelit w tym
najstarszym szpitalu pediatrycznym w Europie.
W okresie 1987-1990 przeszczepiono jelito cienkie dziewięciu pacjentom, ale tylko

u jednego z nich zabieg miał
pomyślny przebieg. W okresie 1994-2014 wykonano 110
przeszczepów jelita cienkiego,
45 jednoczesnych przeszczepów jelita cienkiego i wątroby,
4 przeszczepy jelita cienkiego,
wątroby i nerki, 1 przeszczep
wielonarządowy. Wskazaniami do zabiegu były: w 36

przypadkach zespół krótkiego jelita, w 30 przypadkach
zaburzenia kurczliwości jelita,
w 34 wrodzone enteropatie
i w 1 przypadku inne schorzenia. Przeżycie 5-letnie
przy przeszczepie jelita wynosiło 44%, a 10-letnie 31%.
Przyczyną zgonów była sepsa
lub odrzucenie przeszczepu.

Z 55 żyjących pacjentów 21
ma przeszczep jelita cienkiego
i wątroby, 19 przeszczep jelita
cienkiego.
Przeszczep jelita jest bardzo
trudnym zabiegiem. Konieczne są badania wieloośrodkowe dotyczące immunosupresji
oraz flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.
(K.K.)

Źródło: Lacaille, F., Irtan, S., Dupic, L., Talbotec, C., Lesage, F., Colomb, V., Salvi, N., Moulin, F., Sauvat, F., Aigrain, Y., Revillon, Y., Goulet, O.
and Chardot, C. (2017), Twenty-eight years of intestinal transplantation in Paris: experience of the oldest European center. Transpl Int, 30: 178–
186. doi:10.1111/tri.12894
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tri.12894/abstract;jsessionid=0139706FF6EF5644D8B0E1D1E63382F9.f02t04

Choroba wieńcowa u pacjentów chłoniakiem Hodgkina
Podczas kongresu Nuclear
Cardiology and Cardiac CT
(7-9 maja 2017 r., Wiedeń)
dr Aleksander van Rosendael
i wsp. przedstawili doniesienie na temat przebiegu choroby wieńcowej u pacjentów
z chłoniakiem Hodgkina.
Opisano wyniki obserwacji
79 pacjentów, którzy od 10
lat nie mieli nawrotu choroby
nowotworowej, a w wywiadzie przed co najmniej 20 laty
przebyli naświetlanie klatki

piersiowej z jej powodu. Średnia wieku pacjentów wynosiła
45 lat. Pacjenci z chłoniakiem
Hodgkina mieli częściej wielonaczyniową chorobę wieńcową w porównaniu z grupą
kontrolną; w 10% przypadków była to dwunaczyniowa
choroba wieńcowa, a w 24%
wielonaczyniowa. W grupie
kontrolnej dwunaczyniowa
choroba wieńcowa wystąpiła
w 6% przypadków, a wielonaczyniowa w 9%. Częściej

obserwowano blaszki miażdżycowe w pniu lewej tętnicy
wieńcowej – 17% u chorych
z chłoniakiem v. 6% grupa
kontrolna; w gałęzi zstępującej
lewej tętnicy wieńcowej u 30%
chorych z chłoniakiem v. 16%
w grupie kontrolnej; w prawej
tętnicy wieńcowej u chorych
z chłoniakiem u 25% v. 10%
w grupie kontrolnej.
Naświetlanie klatki piersiowej z powodu chłoniaka
Hodkina zwiększa ryzyko

wystąpienia stanów zapalnych
w naczyniach wieńcowych,
rozwoju blaszek miażdżycowych, powstania zwężeń w naczyniach. Ponieważ w wielu
przypadkach zmianom w naczyniach wieńcowych nie
towarzyszyły żadne objawy
kliniczne, ważna jest kontrola
pacjentów z przebytym naświetlaniem klatki piersiowej
pod względem rozwoju niedokrwienia lub zawału mięśnia
sercowego.
(K.K.)

Źródło: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/hodgkin-lymphoma-survivors-have-more-severe-coronary-artery-diseasepost-chest-irradiation
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Widzę świat
w kolorach
Janina
Białobrzeska-Paluszkiewicz

Dzisiaj jest spokojny,
smutny, szary dzień bez słońca.
Postanowiłam coś napisać
o sobie i o tym, jak to było
z malowaniem, rysowaniem
w dzieciństwie i w młodości.

J

ako mała dziewczynka niecierpliwie czekałam na przyjazd do domu mojej starszej
siostry, która studiowała medycynę i była
dla mnie wzorem piękna i uosobieniem siostrzanej dobroci. Pięknie rysowała. Miałam
przygotowane kredki, papier do malowania
i wyobrażałam sobie, że niebawem przyjedzie
i namaluje mi piękną królewnę. W tym oczekiwaniu czasem sama rysowałam i bardzo
lubiłam malować kredkami. Nikt specjalnie
tym się nie zachwycał.
Sukces nadszedł w pierwszej klasie
po narysowaniu i namalowaniu kredkami
mojego psa rasy ogar polski, no może niezupełnie czystej rasy. Za ten rysunek dostałam
5 na pół strony i to z kropką. Byłam bardzo
dumna, a od Taty dostałam pochwałę i 2 złote
na ciastko u Reka, tak nazywaliśmy mały
sklepik ze słodkościami.
Lekcje rysunków bardzo lubiłam, na
nich odpoczywałam. Czasem malowałam,
a właściwie rysowałam na prośbę kolegów
prace do zaliczenia. Zwykle to, co rysowałam kolegom, nauczyciel oceniał wyżej niż
moje rysunki.
Nie uważałam, że mam szczególny
talent. Po prostu lubiłam kupować kredki,
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ołówki, patrzyłam z ciekawością na wystawy sklepów
z przyborami do malowania. Wiedziałam, że mój tata
potrafi narysować karykaturę osoby, na którą patrzy
i jest za to podziwiany, ale nie usiłowałam go naśladować.
W tym czasie chodziłam do dwóch szkół: średniej
jagiellonki i muzycznej. Usiłowałam kontynuować naukę
gry na pianinie. Nie było łatwo. W końcu postanowiłam
zrezygnować z pianina, bo zbliżała się matura, a wbrew
rodzinie postanowiłam studiować medycynę. Nie od
razu się dostałam. Ale w końcu byłam na wymarzonej
medycynie. Ładnie rysowałam na histologii. Do tego
przydał mi się wcześniejszy trening. W starych zeszytach z notatkami z wykładów znajduję podobizny
wykładowców i kolegów.
Gdy mieszkałam w akademiku na Karolkowej,
szefowałam komisji plakatowej, więc rysowałam plakaty
dotyczące życia studenckiego. W tym czasie miałam
koleżankę Celinę, która pięknie malowała, zawsze ją
podziwiałam.
Zawsze lubiłam chodzić na wystawy malarskie,
ale sama nie próbowałam malować, a i czasu nigdy na
to nie miałam. Wiadomo mąż, dzieci i ukochana medycyna. Dopiero po operacji tętniaka mózgu coś się we
mnie zmieniło. Było gorące lato. Siedząc na działce po
operacji postanowiłam ozdobić drzwi w małym domku.
Drzwi były metalowe. Odnalazłam farby olejne, które
wykorzystywałam do malowania krzesła. Zastanawiałam

się, co namalować. Może drzewko pomarańczowe, morze,
żaglówki i latarnię w oddali? Tak powstał obraz Drzwi
do raju. Mąż po powrocie z pracy zapytał, kto mi to
namalował, nie wierzył, że to ja sama. Od tamtej pory
namalowałam ponad 200 obrazów olejnych, portretów
i pejzaży.
Malowanie to mój sposób na bóle głowy, które
utrzymują się po operacji, a dzisiaj są mniejsze i da się
żyć. Malowanie jest moją nową pasją i czasami śmieję się,
że trzeba było dziury w głowie, żebym zaczęła malować
i radować się tym.
Ostatnio porządkowaliśmy książki i przypadkowo otworzyłam moje notatki z wykładów w latach
osiemdziesiątych i ujrzałam pokolorowane strony. Przypomniałam sobie, że i w notatkach posługiwałam się
kolorami, podkreślając ważne zdania do zapamiętania.
Teraz jest dostęp do internetu, podręczników, a dawniej
wykłady były podstawą przy przygotowywaniu się do
egzaminu. Moim ulubionym wykładowcą był dr Andrzej Śliwowski. Czułam, że dzięki jego wykładom się
rozwijam. Do dzisiaj uczęszczam na wykłady.
Życie przynosi niespodzianki. Nie wiemy, co
będzie jutro. Grunt to widzieć świat w kolorach.
Tekst i malarstwo nadrzwiowe
Janina Białobrzeska-Paluszkiewicz
specjalista chorób wewnętrznych,
diabetolog, dr n. med.

Nowości
Polscy lekarze na Sermo
Od 10 maja 2016 roku
największy portal dla lekarzy
Sermo jest dostępny również
dla polskich lekarzy. Jest na
nim zarejestrowanych ponad
600 tysięcy lekarzy z 30 krajów świata, w tym 5 tysięcy
lekarzy z Polski. Poza wątkami
zakładanymi przez uczestników dostępne są felietony
pisane przez użytkowników
z zacięciem literackim, które
to teksty są sygnowane logo
„Sermo community columnist”.
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Jedną z felietonistek Sermo jest
redaktor naczelna GdL. Spis jej
felietonów jest dostępny pod
adresem http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-2/medycyna-i-internet/566my-na-sermo-amerykanskim-iglobalnym-portalu-dla-lekarzy.
Z okazji pierwszej rocznicy w apartamentach redakcji
wydaliśmy okolicznościowe
przyjęcie.
Źródło: informacja własna
Fot. Krystyna Knypl
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...Bo każdy rodzic ma swojego
bzika, czyli słów kilka
o dzieciach i elektronice
Barbara Iwanik

Tak jak wiele znanych mi matek przyznaję, że byłam bardzo mądrym i oczytanym
rodzicem, zanim urodziłam własną córkę. Miało być ekologicznie, naturalnie, bez
nerwów i pośpiechu, miała być zdrowa żywność, codziennie dwa długie spacery,
wieczorne rytuały i kreatywne zabawy... Z czasem spokorniałam i nauczyłam się odpuszczać niektóre sprawy. Daję dziecku parówkę, gdy nie mam siły na przygotowanie zdrowych przekąsek, nie liczę babciom każdego grama cukru, którym częstują
wnuczkę. Gdy córka jest zmęczona, chodzi spać w ubraniu i do dziś nie wypracowaliśmy (tak rzekomo ważnego dla prawidłowego rozwoju dziecka) stałego wieczornego
rytuału. Nie czuję się zatem matką idealną i mam na sumieniu różne rodzicielskie
grzeszki (któż ich nie ma?).

S

ą jednak sprawy, w których nie odpuściłam. Jedną
z nich jest kontakt dziecka z telefonem komórkowym,
komputerem czy tabletem. Moja dwulatka nigdy nie
oglądała bajki i filmików na telefonie, a piosenek słucha tylko z płyty, nie youtuba. Wie, że telefon służy do
dzwonienia. Bardzo się z tego cieszę, choć rozumiem, że
dla innych rodziców to nie jest aż taką wartością (za to
nigdy nie daliby roczniakowi rzeczonej parówki). Sama
wychowywałam się w domu, w którym bardzo mało
oglądało się telewizji. W dzieciństwie nie przepadałam
za oglądaniem bajek – może dlatego, że moi rodzice nigdy nie mieli odtwarzacza kaset wideo ani nie wykupili
abonamentu na telewizję kablową? Nie miałam dostępu
do Cartoon Network, pozostawały mi szarobure, krótkie
i nudne wieczorynki z Jedynki.
Jako rodzic mam głębokie przekonanie, że jest
wiele ciekawszych i ważniejszych rzeczy do robienia przez
dziecko, niż siedzenie przed tabletem. Mam wrażenie,
że małym dzieciom, które dużo czasu spędzają w wirtualnym świecie, coś ucieka. Producenci prześcigają się
w wymyślaniu co raz to nowych gier edukacyjnych dla
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niemowląt i malutkich dzieci. Dzięki tym grom i aplikacjom maluchy mają uczyć się angielskiego, literek
i nowych piosenek. Nie lubię takiego à la edukacyjnego
marketingu. Wolałabym rozbrajającą szczerość: „dzięki
naszej aplikacji zrobisz w spokoju obiad, a Twój dwulatek
będzie siedział na czterech literach przez co najmniej
pół godziny”. Czy to nie rodzice potrzebują tych gier
i bajek? Żeby mieć chwilę dla siebie? Żeby spokojnie
ugotować, napić się kawy, porozmawiać przez telefon?
Potrzeby rodziców są ważne, ale strategii na ich zaspokojenie jest wiele!
edług Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej
dzieci w wieku 0-18 miesięcy nie powinny mieć
kontaktu z telewizją, grami, komputerem i telefonami
(z wyłączeniem rozmów wideo), a dzieci w wieku 18-24
miesiące nie powinny korzystać z mediów cyfrowych
samodzielnie. Nie ukrywam, że przestrzeganie tych
zaleceń nie było dla mnie łatwe. Czasem korciło, by
włączyć córce bajkę w podróży albo gdy miałam trudniejszy dzień. Jednak bałam się, że po takim „awaryjnym”
pokazywaniu bajek one na co dzień zagoszczą w naszym

W

6_2017

czerwiec

Barwy miłości

domu. Wiem, że taka chwila kiedyś nastąpi, ale czuję,
że jeszcze na to za wcześnie.
rak bajek, tabletu i smartfona w rękach córki wzniósł
mnie na wyżyny kreatywności. Wielokrotnie cieszyłam się z jej umiejętności do skupiania uwagi, choć
czasem niełatwo zainteresować czymś malucha na
dłużej. Gdy potrzebowałam chwili dla siebie, wymyślałam dla niej najrozmaitsze zajęcia, od przesypywania

B

mąki, przelewania wody i obierania jajek po malowanie
akwarelami wnętrza wanny.
órka lada moment skończy dwa lata, myślę, że
jeszcze parę miesięcy zostaniemy w mydlanej bańce
naszego niecyfrowego świata...

C

Tekst i zdjęcie

Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii

Nowości
Nowy test lepiej wykrywa cukrzycę ciężarnych
Na łamach „Diabetes Care”
ukazało się doniesienie P.
Ghosh i wsp. Plasma Glycated CD59, a Novel Biomarker
for Detection of Pregnancy-Induced Glucose Intolerance

przedstawiające nowe możliwości dokładniejszej diagnostyki cukrzycy ciężarnych za
pomocą oznaczenia biomarkera CD59, który jest glikoproteiną.

Autorzy wykonali oznaczenia CD59 u 1000 kobiet
w ciąży. Okazało się, że u kobiet z cukrzycą ciężarnych poziom glikoproteiny CD59 był
10-krotnie wyższy niż u kobiet

zdrowych. Z uwagi na tak znaczącą różnice w wynikach autorzy proponują, aby oznaczanie biomarkera CD59 zostało
włączone do diagnostyki cukrzycy u kobiet w ciąży. (K.K.)

Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/04/05/dc16-2598
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Informacja dla autorów
materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
zmian.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
redakcji.

1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
nie są przyjmowane.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać
podane dalej wymogi edytorskie.
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym,
jak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.
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1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
dla „Gazety dla Lekarzy”.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
(elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
gazeta-dla-lekarzy.com.
2. Odpowiedzialność
i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.
2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
Lektury
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
4. Wymogi edytorskie dotyczące
materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
5. Uwagi

4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem redakcji.

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje
zarówno w formie elektronicznej, jak
i w postaci oryginałów do skanowania
(np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze
naświetlone.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego
powinny być nadesłane w oryginalnej
rozdzielczości, bez zmniejszania.
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4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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20 maja 2017,
Hôpital Necker, Paryż
Fot. Katarzyna Kowalska

