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Koronawirus

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

Koleżanki i Koledzy,

G

dy półtora roku temu w Atenach słuchałam wykładów na konferencji o zagrożeniach dla zdrowia publicznego, nie przypuszczałam, że zajęcia praktyczne pojawią się tak szybko.

K

oronawirus opanował już wszystkie media na wszystkich kontynentach oraz stale rosnącą liczbę pacjentów. Problemem jest
kosztowna diagnostyka, leczenie, kwarantanna osób kontaktu, logistyka postępowania profilaktycznego na skalę globalną.

I

nformacje o badaniach nad szczególnie niebezpiecznymi patogenami, prowadzonych według niepowszechnie znanych zasad, budzą
niepokój. Teoretyczne scenariusze ćwiczeń w razie pandemii, zastanawiająco podobne do zdarzeń, które mają miejsce kilka miesięcy
później, muszą zastanawiać.

R

achunek prawdopodobieństwa to dział matematyki zajmujący
się zdarzeniami losowymi. Mamy różnego rodzaju zdarzenia
losowe. Matematyka mówi, że mogą one być niemożliwe, niezależne,
pewne, przeciwne lub rozłączne. Jak nazwiemy zdarzenie losowe
o nazwie „pandemia koronawirusa”? Jak na razie niemożliwe staje
się możliwe i nie ma takiej dyscypliny naukowej, która jest w stanie
przewidzieć, co będzie dalej.
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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 20845685 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 ważnych
dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie, promocji
zdrowia oraz 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.
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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.
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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” jest dziennikarzem freelancerem, nie
prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza
komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne 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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https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_Wuhan_coronavirus_outbreak#/media/File:2019-nCoV_Outbreak_World_Map.svg

Nowości

Region pochodzenia
(Chiny kontynentalne)
Zgłoszone przypadki
potwierdzone
Zgłoszone przypadki
podejrzane

Koronawirus z Wuhan – dynamika zachorowania
na przykładzie przypadku Niemiec
stycznia. W tym czasie czuł się dobrze,
ale zachorował podczas lotu powrotnego
do Chin, gdzie 26 stycznia potwierdzono badaniem laboratoryjnym infekcję
wirusem 2019-nCoV.
28 stycznia u trzech kolejnych pracowników niemieckiej firmy stwierdzono dodatni testu w kierunku wirusa
2019-nCoV. Spośród tych pacjentów
tylko jedna osoba miała bezpośredni
kontakt z przybyszem z Chin, pozostałe
dwie stykały się z pracownikiem, który
kontaktował się z chińskim biznesmenem. Wszyscy pacjenci z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV zostali
przyjęci do monachijskiego oddziału
chorób zakaźnych w celu monitorowania stanu zdrowia i izolacji. Do tej
pory (1 lutego 2020 r.) u żadnego z nich
nie wystąpiły objawy ciężkiej choroby.

Autorzy zwracają uwagę, że infekcja
może być przenoszona na inne osoby
w okresie bezobjawowym pacjenta będącego pierwotnym źródłem zakażenia.
Możliwe jest ich zadaniem także długotrwałe wydalanie wirusa w okresie
rekonwalescencji. Pacjenci byli hospitalizowani z uwagi na zagrożenie dla
zdrowia publicznego.
Ponieważ możliwości leczenia szpitalnego są ograniczone, w szczególności
biorąc pod uwagę jednoczesny szczyt
sezonu grypowego na półkuli północnej,
konieczne jest przeprowadzenie badań
w celu ustalenia, czy tacy pacjenci mogą
być leczeni zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi i nadzorem poza szpitalem
– podkreślają autorzy doniesienia.
Źródło: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMc2001468?query=featured_coronavirus

Fot. Krystyna Knypl

Na łamach „New England Journal of
Medicine” ukazało się doniesienie Transmission of 2019-nCoV Infection from
an Asymptomatic Contact in Germany
autorstwa C. Rothe i wsp., w którym
przedstawiono następujący przypadek.
33-letni, do tej pory zdrowy niemiecki przedsiębiorca zachorował 24 stycznia 2020 r. – skarżył się na ból gardła,
dreszcze oraz ból głowy. Następnego
dnia pojawiła się gorączka 39,1°C, a także kaszel z odkrztuszaniem plwociny.
Wieczorem następnego dnia zaczął czuć
się lepiej i 27 stycznia wrócił do pracy.
Przed wystąpieniem objawów, 20 i 21
stycznia uczestniczył w spotkaniach
z chińskim partnerem biznesowym
w swojej firmie pod Monachium. Partner biznesowy, mieszkaniec Szanghaju,
przebywał w Niemczech w okresie 19-22

Krystyna Knypl
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Nowości
Symulacja epidemii koronawirusa Event 201 niepokojąco podobna
do rzeczywistości…
Krystyna Knypl

Dlaczego zorganizowano ćwiczenia
symulacyjne Event 201?

W ostatnich latach na świecie obserwuje się rosnącą liczbę zdarzeń
epidemicznych, wynoszącą około
200 rocznie. Wydarzenia te nasilają się i mają destrukcyjny wpływ na
zdrowie, gospodarkę i społeczeństwo.
Zarządzanie tymi zdarzeniami już
teraz nadweręża światowe zdolności
produkcyjne nawet przy braku zagrożenia pandemią – piszą w materiałach
prasowych organizatorzy wydarzenia.
Sądzą oni, że to tylko kwestia czasu,
zanim jedna z tych epidemii stanie
się globalną pandemią o potencjalnie
katastrofalnych skutkach. Badania
ekonomiczne pokazują, że pandemie
będą przyczyną średnich rocznych
strat gospodarczych w wysokości 0,7%
światowego PKB lub 570 mld USD.
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Wcześniej organizowano podobne ćwiczenia, znane są one
pod kryptonimami Clade X (15 maja 2018 r.), Dark Winter
(2001 r.) oraz Atlantic Storm – Event 201.
Prezentacja z ćwiczeń Clade X jest dostępna pod adresem
http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/pdfs/Clade-X-exercise-presentation-slides.pdf.
Transmisje z ćwiczeń Clade X: http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/livestream.
Organizatorami ćwiczeń byli: Johns Hopkins Center for
Health Security, World Economic Forum oraz Bill & Melinda
Gates Foundation. W ćwiczeniach uczestniczyło prawie 130
zaproszonych osób.
Konieczne było wydanie oświadczenia

Ćwiczenia symulacyjne są prowadzone przez różne instytucje oraz organizacji zajmujące się zdrowiem publicznym.
Zbieżność czasowa i patogenowa spowodowały podejrzenia
pod adresem organizatorów ćwiczeń. Wydano w związku
z tym oświadczenie (http://centerforhealthsecurity.org/newsroom/center-news/2020-01-24-Statement-of-Clarification-Event201.
html), które przytaczamy w oryginale:
“In October 2019, the Johns Hopkins Center for Health
Security hosted a pandemic tabletop exercise called Event
201 with partners, the World Economic Forum and the Bill
& Melinda Gates Foundation. Recently, the Center for Health
Security has received questions about whether that pandemic
exercise predicted the current novel coronavirus outbreak in
China. To be clear, the Center for Health Security and partners
did not make a prediction during our tabletop exercise. For
the scenario, we modeled a fictional coronavirus pandemic,
but we explicitly stated that it was not a prediction. Instead,
the exercise served to highlight preparedness and response
challenges that would likely arise in a very severe pandemic.
We are not now predicting that the nCoV-2019 outbreak
will kill 65 million people. Although
our tabletop exercise included a mock
novel coronavirus, the inputs we used
for modeling the potential impact of
that fictional virus are not similar to
nCoV-2019.”
Źródła: http://www.centerforhealthsecurity.org/
event201/191017-press-release.html
http://www.centerforhealthsecurity.org/
event201/resources
https://www.sciencealert.com/pandemic-simulation-showed-a-new-disease-could-killover-900-million-people
Fot. Krystyna Knypl

Chyba nikt z organizatorów tego spotkania nie przewidział, jak proroczy był jego scenariusz – ćwiczenia Event 201
były 3,5-godzinnymi warsztatami zorganizowanymi w The
Pierre, A Taj Hotel w Nowym Jorku 18 października 2019
roku. Podczas spotkania symulowano serię dramatycznych
zdarzeń opartych na wcześniej przygotowanych scenariuszach epidemii wywołanej przez nowego koronawirusa,
który pojawia się w Ameryce Południowej. W ćwiczeniach
symulacyjnych wzięło udział 15 liderów światowego biznesu,
rządu i zdrowia publicznego.
Wirus przenosi się ze zwierząt na ludzi, a w dalszym rozwoju jest przenoszony z człowieka na człowieka. Początkowo
choroba dotyczy mieszkańców biednych, przeludnionych
dzielnic. Z upływem czasu przenosi się do bogatszych dzielnic,
innych miast brazylijskich, a następnie drogą lotniczą do
Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Chin i wielu innych krajów.
Chociaż na początku niektóre kraje są w stanie ten proces
kontrolować, wirus nadal się rozprzestrzenia i ostatecznie
żaden kraj nie jest w stanie zapanować nad epidemią. Nie
ma możliwości, aby szczepionka była dostępna w pierwszym
roku zachorowań. Istnieje fikcyjny lek przeciwwirusowy,
który może nieco pomóc chorym, ale nie ogranicza znacząco
rozprzestrzeniania się choroby.
Ponieważ cała populacja ludzka jest podatna na infekcję,
w pierwszych miesiącach pandemii skumulowana liczba
zachorowań rośnie wykładniczo, podwajając się co tydzień.
W miarę kumulowania się przypadków chorobowych i zgonów konsekwencje gospodarcze i społeczne stają się coraz
poważniejsze.
Scenariusz ćwiczeń symulacyjnych Event 201 kończy się
w punkcie, w którym ginie 65 milionów ludzi na całym świecie.

https://www.news.com.au/technology/science/
human-body/how-a-virus-attack-just-ended-the-world-sort-of/news-story/2b98955ba24494e5c169714c62ec3293
http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/index.html
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Nowości
Koronawirus z Wuhan – wytyczne WHO w sprawie noszenia masek
zabrudzeniach starannie umyć dłonie mydłem pod bieżącą
wodą – użycie wody stojącej jest mniej skuteczne.
# Podczas kaszlu i kichania zasłaniać usta chusteczką
jednorazową, którą bezpośrednio po użyciu należy wyrzucić
do kosza na śmieci; jeżeli nie ma pod ręką chusteczki jednorazowej, należy podczas kichania i kaszlu zasłaniać usta
ręką zgiętą w łokciu, tak aby kropelki wydostające się z jamy
ustnej wchłonęły się w ubranie, a nie były rozpylane dokoła.
Zalecenia dla wszystkich
# Powstrzymywać się od dotykania okolicy ust i nosa
# Unikać miejsc, w których przebywa dużo ludzi.
(badania
naukowe wykazują, że średnio 30 razy na godzinę
# Utrzymywać odległość co najmniej 1 metra od osoby
ludzie
dotykają
swojej twarzy.
z objawami wskazującymi na chorobę dróg oddechowych,
# Osoby zdrowe, bez objawów ze strony dróg oddechowych,
takimi jak kaszel, kichanie.
mogą
nosić maskę na twarzy, ale nie jest to bezwzględnie
# Często odkażać dłonie: przy niewielkich zabrudzeniach
zalecane
– WHO sugeruje, pod tym względem dostosować
posługując się środkami na bazie alkoholu, a przy większych
się do zwyczajów kulturowych.
# Osoby z objawami ze strony dróg oddechowych, takimi
jak kaszel, kichanie powinny nosić maskę i nie zaniedbywać
innych metod dbania o zdrowie oraz powinny zgłosić się po
pomoc medyczną.
# Osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem 2019nCoV powinny być hospitalizowane, a choroba specjalistycznie monitorowana. Jeżeli hospitalizacja nie jest możliwa,
należy zapewnić opiekę domową, podczas której trzeba dbać
o higienę kaszlu, kichania oraz dłoni; przebywać w odległości
co najmniej 1 metra od osób zdrowych, nosić maskę. Opiekunowie osób chorych leczonych w warunkach domowych
powinni przestrzegać tych samych zasad.
Fot. Krystyna Knypl

Noszenie maski medycznej jest jednym z działań zapobiegawczych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania
się niektórych chorób układu oddechowego, w tym także
koronawirusa 2019-nCoV. Jednak samo noszenie maski
nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniego poziomu
ochrony i należy stosować także inne, równie ważne środki
zapobiegawcze.

Zalecenia dla pracowników medycznych

# Należy nosić maskę, gdy przebywa się w pomieszczeniu,
w którym są pacjenci. Podczas wykonywania zabiegów w obrębie dróg oddechowych trzeba nosić półmaskę filtrującą.
Zdejmowanie maski powinno się odbywać z przestrzeganiem
zasad higieniczny – nie wolno dotykać przedniej części, po
każdym zdjęciu maski należy umyć ręce, a zużytą maskę
bezpiecznie zutylizować.
(K.K.)
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Model struktury 3D interferonu α

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nietoperze#/media/Plik:Pteropus_poliocephalus_old.jpg

Nietoperze to ssaki jedyne
w swoim rodzaju – nie dość,
że jako jedyne z tej grupy
mają zdolność fruwania, to
w dodatku są niewrażliwe na
szkodliwe działanie wirusów.
W związku z odpornością na
wirusy są ich częstym rezerwuarem. Przed chorobami
powodowanymi przez wirusy
chroni nietoperze bardzo aktywny system wytwarzania
inferferonów, które mają
działanie przeciwwirusowe

https://pl.wikipedia.org/wiki/Interferony#/media/Plik:1RH2_Recombinant_Human_Interferon-Alpha_2b-01.png

Dlaczego nietoperze są niewrażliwe na chorobotwórcze działanie
wirusów?

– czytamy w artykule Con- Rudawka malajska
traction of the Type I IFN (Pteropus poliocephalus)
Locus and Unusual Consti- opublikowanym na łamach
tutive Expression of IFN-α in „Proceedings of the NatioBats autorstwa P. Zhou i wsp. nal Academy of Sciences of

the United States of America”. Interferony są białkami
uwalnianymi przez organizm
jako odpowiedź na obecność
patogenów, takich jak bakterie czy wirusy, dzięki ich
właściwościom hamowane
jest namnażanie się wirusów.
(K.K.)
Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/26903655-contraction-ofthe-type-i-ifn-locus-and-unusualconstitutive-expression-of-ifn-inbats/
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Nowości
Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem 2019-nCoV
w Stanach Zjednoczonych

Na łamach „New England
Journal of Medcine” ukazał
się 31 stycznia 2020 artykuł
First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States
autorstwa Michelle L. Holshue i wsp. opisujący przypadek 35-letniego mężczyzny,
u którego po powrocie z Chin
wystąpiły objawy infekcji
górnych dróg oddechowych.
Mężczyzna podróżował do
Wuhan, a w 4 dni po powrocie pojawiła się gorączka i kaszel. Pacjent podawał, że nie
przebywał w pobliżu targu
owoców morza w Wuhan ani
nie kontaktował się z chorymi
osobami. W testach wirusologicznych próbek stwierdzono obecność koronawirusa
2019-nCov.
Centers for Disease Control and Prevention, Respiratory Viruses Branch,
Division of Viral Diseases
opublikowało instrukcję

przeprowadzania testu w kierunku wykrycia wirusa z Wuhan w próbkach pobieranych
z dróg oddechowych oraz
z surowicy.
Badanie w kierunku wirusa 2019-nCov jest możliwe
w wymazach z nosogardła,
jamy ustno-gardłowej, oskrzeli, tchawicy oraz w próbkach
plwociny i surowicy. Pobrane
próbki powinny być przechowywane w temperaturze
4oC do 72 godzin, dłuższe
przechowywanie powinno
się odbywać w temperaturze
-70oC lub niższej.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
31 stycznia 2020 r. opublikował dokument zatytułowany
Proclamation on Suspension of
Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Persons who
Pose a Risk of Transmitting
2019 Novel Coronavirus. Czytamy w nim, że w minionym

Fot. Krystyna Knypl

Zamknięta granica amerykańska dla osób, które w ciągu 14 ostatnich
dni były w Chinach

roku każdego dnia 14 tysięcy dni poprzedzających datę
osób podróżowało między podróży do USA.
(K.K.)
Stanami Zjednoczonymi
Źródło: https://www.nejm.org/doi/
i Chinami. Monitorowanie
full/10.1056/NEJMoa2001191?qutakiej liczby podróżnych pod
ery=featured_home
względem bezpieczeństwa sahttps://www.cdc.gov/coronavirunitarnego nie jest możliwe, s/2019-ncov/downloads/rt-pcr-padlatego granice Stanów Zjednel-for-detection-instructions.pdf
noczonych zostają zamknięte
https://www.whitehouse.gov/
dla wszystkich cudzoziemców, presidential-actions/proclamationktórzy przebywali na terenie
-suspension-entry-immigrants-noChin (z wyłączeniem Hong- nimmigrants-persons-pose-risk-tra
kongu i Makao) w ciągu 14 nsmitting-2019-novel-coronavirus/

Spokojnie, to tylko ćwiczenia…
Clade X to kolejne warsztaty, podczas których 15 maja
2019 roku ćwiczono w jednym z hoteli Waszyngtonu,
jak zachowają się amerykańskie instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne
podczas epidemii wywołanej
przez… koronawirusa. Proroczy przypadek w wyborze
patogenu do ćwiczeń z wyobraźni spowodował, że organizatorzy musieli wydać
oświadczenie, gdy koronawirus stał się rzeczywistym
problemem.
Pierwsze ćwiczenia, zwane Dark Winter, odbyły się
w 2001 roku i symulowały
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atak ospy na Oklahomę. Są
one opisane w Meeting report
Clade X: A Pandemic Exercise
(https://www.liebertpub.com/
doi/pdf/10.1089/hs.2019.0097).
Trzy miesiące później
Amerykanie przeżyli atak 11
września 2001 roku oraz zetknęli się z problemem przesyłki z białym proszkiem do
senatorów, w której miała być
laseczka wąglika. W wyniku
tych doświadczeń Amerykanie dysponują zapasami
szczepionki przeciwko ospie
oraz zapasami antybiotyków
przeciwko wąglikowi.
Wirus z ćwiczeń początkowo pojawia się w Wenezeueli,

a potem drogą lotniczą przenosi się do Frankfurtu. Początkowo prezydent Wenezueli zaprzecza epidemii, ale na
portalach społecznościowych
szerzy się panika. Przywódcy
światowi mają dylemat – czy
zakazać lotów do Niemiec…
Temat już przerabiano w rzeczywistości, gdy była epidemia gorączki ebola w 2014
roku w Afryce Zachodniej.
Zabójczym patogenem w scenariuszu ćwiczeń jest zmodyfikowany wirus paragrypy,
wyjściowo łagodny, ale w laboratoriach złych ludzi zmodyfikowany do formy bardzo
groźnej. Stało się to możliwe

wskutek znacznego postępu
w badaniach nad wirusami.
Podczas ćwiczeń dyskutowano, jak powinny zachować się władze w przypadku ograniczonych zasobów
szczepionki. Kogo przede
wszystkim chronić: pracowników ochrony zdrowia, kongresmenów i liderów biznesu,
czy dzieci i kobiety w ciąży?
Ten aspekt wzbudził silne
emocje wśród uczestników.
Ostatecznie zdecydowano, że
nie można zostawiać dzieci
bez pomocy.
(K.K.)
Źródło: http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_
clade_x_exercise/index.html
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Ocena zagrożenia wirusem z Wuhan wymaga danych i czasu
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lotniczymi i światowymi przedsiębiorstwami żeglugowymi
w celu opracowania realistycznych scenariuszy reagowania
i rozpoczęcia procesu planowania awaryjnego, którego celem
będzie złagodzenie szkód gospodarczych poprzez utrzymanie kluczowych tras podróży i handlu podczas pandemii
na dużą skalę. Wspieranie dalszego handlu i podróży w tak
ekstremalnych okolicznościach może wymagać zapewnienia
zwiększonych środków kontroli chorób i środków ochrony
osobistej dla pracowników transportu, dotacji rządowych
wspierających kluczowe szlaki handlowe oraz potencjalnie
ochrony przed odpowiedzialnością.
4. Rządy powinny zapewnić więcej zasobów oraz wsparcia
dla szybkiego wytwarzania szczepionek oraz rozwoju terapii
i diagnostyki, które będą potrzebne podczas ciężkiej pandemii.
5. Przedstawiciele organizacji biznesowych powinni być
świadomi, że pandemie wiążą się z ekonomicznymi obciążeniami i że niezbędna jest większa gotowość w tym zakresie.
6. Organizacje międzynarodowe powinny być świadome,
że epidemie i panademie mogą mieć negatywne skutki gospodarcze i starać się przeciwdziałać temu zjawisku.
7. Rządy i sektor prywatny powinny nadać większy priorytet opracowaniu metod walki z błędami i dezinformacją
o zagrożeniach epidemicznych.
(K.K.)
Źródła: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-01-31/how-prepare-coronavirus-pandemic
http://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/center-news/2020-01-17-Event201-recommendations.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPga
vseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf
Fot. Krystyna Knypl

Jednym z najważniejszych wskaźników w każdej epidemii
jest śmiertelność. Obecnie dostępne statystyki dotyczące
zdiagnozowanych przypadków nCoV wskazują, że wskaźnik
śmiertelności wynosi około 2,0%. Dla porównania SARS, czyli
zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej, w momencie
jego wybuchu w latach 2002 i 2003 powodował śmiertelność
na poziomie 10,0%, podczas gdy grypa sezonowa ma śmiertelność na poziomie około 1,0%.
Wskaźnik śmiertelności może się zmienić. Dziś najbardziej
zagrożeni wydają się starsi dorośli, wśród dzieci niewiele
rozpoznano przypadków zakażenia wirusem z Wuhan.
Statystyka na 3 lutego 2020 r.: 17 485 potwierdzonych
zachorowań, 362 zgony.
Po przeprowadzeniu ćwiczeń-symulacji Event 201 (więcej
http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/882-symulacja-epidemii-koronawirusa-event-201-niepokojaco-podobnado-rzeczywistosci) organizatorzy tego wydarzenia opublikowali
następujące wnioski.
1. Rządy, organizacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa
powinny już teraz zaplanować, w jaki sposób ich możliwości
zostaną wykorzystane podczas pandemii na dużą skalę.
2. Przemysł, rządy krajowe i organizacje powinny współpracować w celu zwiększenia międzynarodowych zapasów
medycznych środków zapobiegawczych, aby umożliwić ich
szybką i sprawiedliwą dystrybucję podczas poważnej pandemii.
3. Kraje, organizacje międzynarodowe i globalne firmy
transportowe powinny współpracować w celu utrzymania
łączności i handlu podczas groźnych pandemii.
Potrzebne będzie usprawnienie procesu podejmowania
decyzji, koordynacji i komunikacji między sektorem publicznym i prywatnym, doradztwa w zakresie podróży, ograniczeń
przywozowych i wywozowych oraz zasad przekraczania granic.
Strach i niepewność, jakie towarzyszyły
wybuchom epidemii w przeszłości,
nawet tych ograniczonych do szczebla
krajowego lub regionalnego, prowadziły niekiedy do nieuzasadnionych przepisów granicznych, zamykania przedsiębiorstw skierowanych do klientów,
zakazów przywozu, anulowania lotów
i międzynarodowej żeglugi.
Szczególnie szybko postępująca
i śmiertelna pandemia może zatem
skutkować decyzjami politycznymi
o spowolnieniu lub wstrzymaniu
przepływu ludzi i towarów, co może
zaszkodzić gospodarkom, już i tak
podatnym na zagrożenia w obliczu
wybuchu epidemii.
Ministerstwa zdrowia i inne agencje
rządowe powinny już teraz współpracować z międzynarodowymi liniami
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Pierwsze naukowo opracowane dane statystyczne o przebiegu zakażenia
koronawirusem z Wuhan
piersiowej (2%), biegunka (2%), nudności (1% pacjentów).
W badaniu obrazowym klatki piersiowej 75% chorych wykazało obustronne zapalenie płuc.
U 17% wystąpił zespół ostrej niewydolności oddechowej, stan 11
(11%) pacjentów w krótkim czasie pogorszył się i zakończył się
zgonem z powodu niewydolności
wielonarządowej.
(K.K.)
Fot. Krystyna Knypl

Dane o przebiegu zakażenia koronawirusem z Wuhan
docierają do nas z różnych źródeł, warto opierać się na wiarygodnych doniesieniach naukowych.
Na łamach „The Lancet” prof. N.
Chen i wsp. opublikowali doniesienie zatytułowane Epidemiological
and clinical characteristics of 99
cases of 2019 novel coronavirus
pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Porfesor N. Chen
pracuje w Tuberculosis and Respiratory Department, Wuhan Jinyintan Hospital. Oto przedstawione
w artykule dane kliniczne.
Spośród 99 pacjentów (67 mężczyzn i 32 kobiety) z zapaleniem płuc 2019-nCoV, 49 (49%) miało w przeszłości kontakt
z rynkiem owoców morza Huanan. Średni wiek pacjentów
wynosił 55,5 lat. Zakażenie koronawirusem 2019-nCoV
potwierdzono u wszystkich 99 pacjentów za pomocą testu
RT-PCR wykonanym w czasie rzeczywistym.
51% pacjentów z tej grupy miało choroby przewlekłe.
Stwierdzono następujące objawy: gorączka (83%), kaszel
(82%), duszność (31%), bóle mięśni (11%), dezorientacja
(9%), ból głowy (8%), ból gardła (5%), katar (4%), ból w klatce

Źródło: https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS01406736(20)30211-7/fulltext?fbclid=IwAR1Xw3aiVDubHR5cwTO0-DB8Q5l9a0ZXg_LU3owYhy0rgM4uILEoDhiUHNg
Komentarz

Wysoki odsetek dezorientacji wśród pacjentów (9%),
prawdopodobnie wskutek niedotlenienia centralnego układu
oddechowego, wysoki odsetek ostrej niewydolności oddechowej, wysoka śmiertelność z powodu ostrej niewydolności
wielonarządowej (11%) – to wszystko wskazuje, że wielonarządowe ciężkie nieodtlenienie jest głównym i najgroźniejszym
powikłaniem infekcji koronawirusem 2019-nCoV.
Dr n. med. Krystyna Knypl

Zakażenie wirusem z Wuhan u dzieci
choroby wynosił od 2 do 14 dni, najczęściej było to od 3 do 7 dni. Najczęstsze
objawy to gorączka, łatwe męczenie
się oraz kaszel. Rzadziej występowały
katar, odkrztuszenie plwociny, biegunka.
Gorączka zwykle była niezbyt wysoka,
a u niektórych dzieci infekcja przebiegała bez gorączki. U niektórych dzieci
w dalszym przebiegu rozwinęło się zapalenie płuc. W badaniach laboratoryjnych stwierdzano prawidłową lub obniżoną liczbę leukocytów, w niektórych
Fot. Krystyna Knypl

Wirus z Wuhan atakuje osoby w każdym wieku, także dzieci. Na łamach
„World Journal of Pediatrics” ukazało
się doniesienie Z.M. Chen i wsp. zatytułowane Diagnosis and treatment
recommendations for pediatric respiratory infection caused by the 2019 novel
coronavirus, w którym przedstawiono
przebieg infekcji koronawirusem 2019nCov u dzieci.
Infekcja dotyczyła dzieci w wieku od
3 miesięcy do 17 lat. Okres wylęgania

przypadkach stwierdzono podwyższony
poziom CRP oraz transaminaz.
Wszystkie dzieci miały kontakt
z targiem w Wuhan lub osobami zamieszkałymi lub podróżującymi do tej
miejscowości.
Stosowano tlenoterapię, nawodnienie
dożylne, uzupełnianie elektrolitów. Nie
ma obecnie skutecznych leków antywirusowych dla dzieci.
Można stosować interferon-α2b
(w Unii Europejskiej zarejestrowany pod
nazwą IntronA (https://www.ema.europa.
eu/en/documents/product-information/
introna-epar-product-information_pl.pdf)
oraz lopinawir/litonawir (https://www.
ema.europa.eu/en/documents/product-information/lopinavir/ritonavir-mylan-epar-product-information_pl.pdf). Jednak autorzy podkreślają, że skuteczność, przebieg
leczenia i bezpieczeństwo stosowania
tych leków są jest ustalone.
(K.K.)
Źródło: https://link.springer.com/article
/10.1007%2Fs12519-020-00345-5
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O koronawirusach SARS i MERS
bariery gatunkowej (pierwsza bariera nietoperze, druga
bariera inny ssak), aby koronawirusy zoonotyczne były
zakaźne dla ludzi. W rozwoju
epidemii SARS istotną rolę
odegrało zwierzę o nazwie

Przełamanie bariery międzygatunkowej wiąże się z glikoproteiną S (jest ona charakterystyczna dla koronawirusów), która uczestniczy
w rozpoznawaniu receptorów
nowego gospodarza.

chorych wykazywały obecność wirusa MERS, gdy
materiał badany pochodził
z dolnych dróg oddechowych (90% dodatnich wyników), natomiast odsetek
był niższy przy pobraniu

Na tych terenach żyje łaskun
palmowy

łaskun palmowy z południowo-wschodniej Azji, jest to
drapieżny ssak, żyjący na
drzewach. Drugim pośrednim gospodarzem wirusa
SARS był jenot azjatycki,
także żyjący w południowo-wschodniej Azji.
W wypadku koronawirusa MERS pośrednim gospodarzem były wielbłądy. Ten
wirus powoduje zakażenie
u około 25% wielbłądów.
Niektóre badania wskazują,
że koronawirusy przeniosły
się z nietoperzy na wielbłądy
około 25 lat temu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jenot_azjatycki#/media/Plik:Raccoon_Dog_area.png

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jenot_azjatycki#/media/Plik:Tanuki01_960.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81askun_palmowy#/media/Plik:Asian_Palm_Civet_area.png https://pl.wikipedia.org/wiki/Łaskun_palmowy#/media/Plik:Asian_Palm_Civet_Over_A_Tree.jpg

Pierwsze koronawirusy
poznano latach 60. XX wieku
i były to patogeny oznaczone
symbolami HCoV-229E oraz
HCoV-OC43. Zachorowania
powodowane nimi miały na
ogół przebieg łagodny i uważano je za niemające większego znaczenia dla zdrowia
publicznego.
W 2002 roku stwierdzono
w Chinach wiele przypadków
zachorowań na infekcje dróg
oddechowych o ciężkim przebiegu, powodował je wirus
SARS-HCoV (nazwa powstała od angielskich słów Severe
Acute Respiratory Syndrome).
W okresie od 1 listopada 2002
do 31 lipca 2003 r. stwierdzono 8096 zachorowań na SARS
oraz 774 zgonów.
Kolejne koronawirusy,
HCoV-NL63 odkryto w 2004
roku oraz HCoV-HKU1
w 2005 roku. Zakażenia wywołane przez te wirusy także
mają lekki przebieg.
W 2012 roku pojawiła się
druga epidemia ciężkich zakażeń, była spowodowana koronawirusem MERS-HCoV
(ang. Middle East Respiratory
Syndrome Virus). W czasie
epidemii MERS zachorowało
2030 osób w 27 krajach, 748
zmarło. Obecnie liczba nowych zachorowań na MERS
jest niewielka.
Patogeny SARS oraz
MERS są wirusami tzw. zoonotycznymi, powodującymi
zakażenia zarówno zwierząt,
jak i ludzi. Ich rezerwuarem
są nietoperze.
Konieczne jest co najmniej
dwukrotne przełamanie

Na tych terenach żyje jenot azjatycki

Koornawirusy przenoszą
się drogą oddechową, ale
możliwe jest także przenoszenie drogą pokarmową oraz
przez urządzenia wentylacyjne. Wirus poza organizmem
żywiciela żyje co najmniej 24
godziny.
Czynnikiem ryzyka jest
podróż samolotem w towarzystwie osoby zarażonej
wirusem SARS. Zakażenie
wirusem MERS możliwe jest
poprzez niepasteryzowane
produkty spożywcze oraz
kontakt z chorym zwierzęciem. Pobrane próbki od

materiału z górnych dróg
oddechowych (ok. 40% dodatnich wyników) lub krwi
(30% dodatnich wyników)
oraz kału (14% dodatnich
wyników) i moczu (2% dodatnich wyników). Obecność
wirusa MERS stwierdzano
także w wymazach z oka.
Czynnikami zakażenia koronawirusami są: wiek powyżej 65 lat, cukrzyca, choroby
serca i płuc, leczenie immunosupresyjne.
(K.K.)
Źródło: http://pm.microbiology.pl/
web/archiwum/vol5712018022.pdf

Dlaczego koronawirus z Wuhan preferuje mężczyzn?
Na łamach portalu preprints.org ukazało się doniesienie zatytułowane Tobacco-Use
Disparity in Gene Expression
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of ACE2, the Receptor of
2019-nCov autorstwa C.Cai,
w którym czytamy, że jest to
związane z większą ekspresją

receptora dla ACE2 u osób
palących papierosy, a takich
osób jest więcej wśród mężczyzn.
(K.K.)

Źródło: https://www.preprints.org/
manuscript/202002.0051/v1?utm_
source=share&utm_medium=ios_
app&utm_name=iossmf
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Wirusy są nieprzewidywalne
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# umieć omijać układ odpornościowy człowieka
# powodować zmiany w organizmie, z którymi układ odpornościowy nie potrafi walczyć
# szerzyć się drogą oddechową
# osoba zarażona patogenem GCBR powinna zarażać innych
ludzi już w okresie bezobjawowym.
Warunki te najlepiej spełniają wirusy RNA (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_rybonukleinowe#/media/Plik:Por%C3%B3wnanie_DNA_i_RNA.png) – szybko się namnażają, mają dużą
zdolność mutacji (większą niż wirusy DNA), nie ma te wirusy
skutecznych leków.
Niekiedy niszczącą siłę wirusów wzmagają groźne czynniki zewnętrzne – tak było z wybuchem epidemii cholery
w Jemenie w 2017 roku, gdy trwała tam wojna.
Co robić, aby zapobiec globalnej epidemii? Optymalne
byłoby wynalezienie szczepionki; podczas warsztatów zorganizowanych przez Johns Hopkins Bloomberg School of
Public Health stwierdzono, że takiej szczepionki nie ma:
„Vaccines against RNA respiratory
viruses should be pursued with
increased priority, as no highly
efficacious vaccines, including against influenza, are commercially
available today”.
Konieczne jest szybkie opracowanie leków przeciwwirusowych,
zwłaszcza przeciwko koronawirusom (SARS, MERS, 2019-nCoV)
przenoszonym drogą oddechową.
Mamy leki przeciwko wirusom
grypy – amantadyna, rimantadyna,
zanamivir, oseltamivir i peramivir,
ale nie mamy leków przeciwko
innym koronawirusom. Rybavirin
jest zarejestrowany przez FDA do
leczenia infekcji wirusem RSV, ale
jego skuteczność jest niska, a tolerancja słaba. Konieczne są badania
w kierunku wykorzystania przeciwciał monoklonalnych
w leczeniu infekcji spowodowanych przez koronawirusy. Jak
dotychczas jest zarejestrowany przez FDA pawalizumab do
leczenia dzieci z wysokim ryzykiem infekcji.
W dawnych latach bakterie stanowiły zagrożenie nr 1 dla
zdrowia publicznego, ale dzięki odkryciu sulfonamidów (1935),
penicyliny (1942) i następnych antybiotyków zagrożenie
infekcjami bakteryjnymi na skalę globalną znacząco zmalało.
Inne patogeny, jak na przykład grzyby, nie stanowią takiego
zagrożenia z powodu mniejszych możliwości przenoszenia
się oraz namnażania w porównaniu z wirusami.
Kurs WHO o ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu
infekcji koronawirusem znajduje się pod adresem: https://
openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection.
Fot. Krystyna Knypl

Nie sposób przewidzieć ich zachowań ani rozmiaru ewentualnych dewastacji, które są w stanie spowodować. Przemieszczają się w przestrzeni publicznej w trudny do przewidzenia
sposób, opanowując organizmy ludzi i zwierząt.
Nikt z organizatorów seminarium, które odbyło się w No�wym Jorku 18 września 2019 roku (http://gazeta-dla-lekarzy.
com/index.php/wazniejsze-nowosci/882-symulacja-epidemii-koro
nawirusa-event-201-niepokojaco-podobna-do-rzeczywistosci), nie
był w stanie przewidzieć, jak proroczo wybrano patogen do
scenariusza ćwiczeń Event 201 – odzwierzęcego koronawirusa
namnażającego się początkowo w ubogich i zatłoczonych
dzielnicach brazylijskiego miasta, z czasem przenoszącego się
do bogatszych dzielnic oraz innych krajów na całym świecie.
Na proroczym seminarium się nie skończyło... Nakładem
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health wydano
kilka publikacji omawiających zagadnienie globalnej pandemii spowodowanej przez wirusy. Najważniejsze z nich to:
# Global catastrophic biological risks (https://www.amazon.
com/Catastrophic-Biological-CurrentMicrobiology-Immunology-ebook/
dp/B0824LSW9N/ref=sr_1_1?keywords=global+biological+catastrophic
+risk&qid=1580958946&sr=8-1#rea
der_B0824LSW9N), książka, w której opisano, co nam grozi w razie
wybuchu wojny z wykorzystaniem
broni biologicznej
# The characteristics od pandemoc pathogens (http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2018/180510-pandemic-pathogens-report.pdf), specjalny
raport o groźnych patogenach wydany przez grono ekspertów.
To trudne zadanie przewidzieć,
jaki patogen w przyszłości może
być odpowiedzialny za pandemię.
Przed laty w Seulu...
Dotychczasowe znane masowe
zagrożenia biologiczne niekoniecznie muszą się powtórzyć
w myśl zasady, że nic dwa razy się nie zdarza. Z tego powodu
autorzy postanowili stworzyć nowy paradygmat, czyli zbiór
pojęć i teorii tworzących postawy danej nauki.
Global Catastrofic Biological Risk (GCBR), czyli ryzyko
globalnej katastrofy biologicznej jest przedmiotem analizy
w obu publikacjach. Wykorzystano trzy metody zbierania
danych:
# przegląd piśmiennictwa naukowego na temat GCBR
# wywiady ze 120 ekspertami z tej dziedziny
# zorganizowano pandemic pathogen meeting.
Na podstawie tych danych ustalono, że patogen GCBR powinien:
# mieć zdolność przenoszenia się z człowieka na człowieka
# powodować wysoką śmiertelność

(K.K.)
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Zbadano genom wirusa z Wuhan – jest w 88% podobny do wirusa SARS
Analiza filogenetyczna wykazała,
że 2019-nCoV należy do podrodzaju
Sarbecovirus z rodzaju Betacoronavirus. Według naukowców pierwotnym
żywicielem wirusa mogą być nietoperze, a inne zwierzęta sprzedawane na
targu w Wuhan mogły być żywicielem
pośrednim ułatwiającym pojawienie się
wirusa u ludzi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus#/media/File:Coronavirus_virion.jpg

Z doniesienia zatytułowanego Genomic characterisation and epidemiology of
2019 novel coronavirus: implications for
virus origins and receptor binding autorstwa Roujian Lu i wsp. opublikowanego
na łamach „The Lancet” dowiadujemy
się, jak zbudowany jest wirus z Wuhan.
Zbadano 9 sekwencji genomów 2019nCoV uzyskanych z dróg oddechowych
dziewięciu pacjentów, wszystkie miały
w 98-99% zgodną sekwencję. Stwierdzono ponadto, że wirus 2019-nCoV jest
w 88% podobny w budowie do pochodzących od nietoperzy wirusów powodujących zespół ostrej niewydolności
oddechowej (ang. severe acute respiratory syndrome – SARS), które w 2018
wyizolowano z nietoperzy w Zhoushan
(miejscowość we wschodnich Chinach),
w mniejszym stopniu podobny do wirusów SARS-CoV (w około 79%) oraz
do wirusów MERS-CoV (w około 50%).

Schemat struktury koronawirusa – układ kolców
przypomina koronę, stąd wzięła się nazwa

Analiza strukturalna sugeruje, że
2019-nCoV może być w stanie wiązać
się z receptorem 2 konwertującym angiotensynę enzymu u ludzi (ang. importantly, structural analysis suggests
that 2019-nCoV might be able to bind
to the angiotensin-converting enzyme 2
receptor in humans).
Przyszła ewolucja, adaptacja i rozprzestrzenianie się wirusa z Wuhan wymagają pilnego zbadania – piszą autorzy
doniesienia. Podają oni, że 8 z 9 badanych pacjentów miało kontakt z targiem
owoców morza. Jeden z pacjentów nie
miał bezpośredniego kontaktu z targiem,
jedynie zamieszkał w hotelu w pobliżu
targu. Może to sugerować przenoszenie
wirusa inną drogą niż droga oddechowa.
(K.K.)
Źródło: https://www.thelancet.com/action/
showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930251-8

Opracowano model matematyczny rozprzestrzeniania się wirusa
z Wuhan
Fot. Krystyna Knypl

Grupa naukowców z Laboratory for the Modeling
of Biological and Socio-technical Systems, Northeastern
University, Boston, MA US
opracowała model matematyczny rozprzestrzeniania się
wirusa z Wuhan w Chinach
oraz w innych krajach. Na
liście najbardziej zagrożonych miast chińskich na
pierwszym miejscu znalazł

się Hongkong, za nim jest
Szanghaj i Pekin.
Numerem 1 na liście miast
zagranicznych jest Bangkog.
Dalsze miejsca na liście
międzynarodowej zajmują
Seul, Taipei, Tokio oraz Phuket.
(K.K.)
Źródło: https://www.mobs-lab.org/
uploads/6/7/8/7/6787877/wuhan_
novel_coronavirus_jan29.pdf

Zakażenie koronawirusem jest bardzo groźne dla kobiet w ciąży!
W medycznych publikacjach naukowych przedstawiane są kolejne aspekty
epidemii koronawirusem 2019nCoV.
Na łamach „The Lancet” ukazało się doniesienie G. Favere i wsp. zatytułowane
2019-nCoV epidemic: what about pregnancies?, w którym omówiono przebieg
ciąży u kobiet, które podczas epidemii
SARS i MERS doznały zakażenia.
Spośród 12 ciężarnych kobiet zakażonych wirusem SARS cztery poroniły w pierwszym trymestrze ciąży.
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W drugim i trzecim trymestrze u dwóch
stwierdzono spowolnienie wzrostu płodu, cztery kobiety miały poród przedwczesny (jeden spontaniczny, trzy indukowane ze względu stan zdrowia matki).
Trzy kobiety zmarły w czasie ciąży.
U 10 spośród 11 kobiet w ciąży zakażonych wirusem MERS przebieg ciąży
był nieprawidłowy, 6 noworodków wymagało przyjęcia na oddział intensywnej terapii, a trzy zmarły. Dwa noworodki zostały urodzone przedwcześnie

z powodu ciężkiej niewydolności oddechowej matki.
Autorzy zalecają systematyczne badania przesiewowe wszelkich podejrzeń
o zakażenie 2019-nCoV w czasie ciąży.
Jeżeli zakażenie 2019-nCoV w czasie
ciąży zostanie potwierdzone, należy
zalecić dłuższą obserwację matek i ich
płodów.
(K.K.)
Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30311-1/fulltext
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To nie jest film science fiction, ale rzeczywistość… od pewnego czasu trwają
prace nad potencjalnie niebezpiecznym
patogenem (wirusem lub bakterią), który może spowodować zagrożenie dla
zdrowia całej ludzkości.
W dokumencie Framework for Guiding Funding Decisions about Proposed
Research Involving Enhanced Potential
Pandemic Pathogens 2017 czytamy:
W 2011 r. dwa badania finansowane przez National Institutes of Health
(NIH), w których badano zdolność ssaków
do przenoszenia wirusów HPAI H5N1,
wzbudziły obawy co do możliwości wystąpienia globalnej pandemii z powodu
przypadkowego lub celowego uwolnienia
wirusa technicznego lub niewłaściwego
wykorzystania informacji badawczych.
W świetle trudnych i ważnych pytań,
jakie pojawiły się podczas debaty na temat
tego, czy i jak prowadzić i przekazywać
informacje o badaniach nad uzyskaniem
efektu końcowego, środowisko naukowe
zajmujące się grypą zainicjowało w styczniu 2012 r. dobrowolne moratorium na
badania nad wirusami HPAI H5N1,
które mogłyby generować nowe wirusy
o zwiększonej zdolności przenoszenia się
u ssaków, lub na wszelkie badania nad
wirusami hemaglutyniny H5N1 lub H5,
które już wykazały zdolność przenoszenia się u fretek. (https://www.phe.gov/s3/
dualuse/Documents/funding-hpai-h5n1.pdf)
Wydarzenia w Chinach niewątpliwie
przyczyniły się do opublikowania artykułu Proposed changes to U.S. policy on

potential pandemic pathogen oversight
and implementation opublikowany 23
stycznia 2020 roku (https://msphere.asm.
org/content/msph/5/1/e00990-19.full.pdf).
Autorami doniesienia są: Thomas V.
Inglesby z Center for Health Security,
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Maryland, USA
oraz Marc Lipsitch z Center for Communicable Disease Dynamics, Departments
of Epidemiology and Immunology and
Infectious Diseases, Harvard T.H. Chan
School of Public Health, Boston, Massachusetts, USA.
Marc Lispsitch jest profesorem
epidemiologii na Uniwersytecie Harvarda (https://ccdd.hsph.harvard.edu/
people/marc-lipsitch/, autorem 330 prac
naukowych z zakresu mikrobiologii,
antybiotykooporności i podobnych
zagadnień (https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/?cmd=search&term=Lipsitch%20
M%5Bau%5D&dispmax=50). Jest współzałożycielem Cambridge Working Group
(2014), której wysiłki pomogły zainicjować przerwę w finansowaniu przez rząd
USA badań związanych z tworzeniem
potencjalnych patogenów pandemicznych, takich jak szczepy ptasiej grypy
sprzyjające przenoszeniu choroby. Pisał
obszernie o aspektach polityki naukowej
w związku z takimi badaniami.
Thomas V. Inglesby jest profesorem
w Johns Hopkins Bloomberg School
of Public Health (https://www.jhsph.edu/
faculty/directory/profile/3492/thomas-v-inglesby).

Fot. Krystyna Knypl

Prace nad PPP, czyli Potential Pandemic Pathogens

W artykule autorzy proponują zmiany
w polityce rządu Stanów Zjednoczonych
w zakresie nadzoru nad potencjalnym
patogenem pandemii (PPP) i jego wdrażania, kładąc nacisk na transparentność
procesu oraz treści i publikację raportów
z wynikami badań. Autorzy proponują
opracowanie zasad najlepszych praktyk,
które obowiązywałyby przy wszystkich
pracach badawczych i objęłyby ważne
względy bezpieczeństwa biologicznego
i ochrony biologicznej.
Prace nad PPP stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa biologicznego
i konieczna jest ochrona biologiczna
na poziomie populacji, co wymaga
szczególnej uwagi i podejścia. Zasady
pracy nad PPP powinny być przejrzyste,
skojarzone z planem odpowiedzialnego
komunikowania się oraz harmonizacji.
(K.K.)

Zapalenie płuc spowodowane koronawirusem 2019- nCoV
Jednym z groźniejszych powikłań zakażenia koronawirusem 2019-nCoV jest zapalenie płuc. Na łamach jednego
z chińskich czasopism ukazało się doniesienie L. Chen i wsp.
zatytułowane Analysis of Clinical Features of 29 Patients With
2019 Novel Coronavirus Pneumonia, w którym przedstawiono szczegóły dotyczące przebiegu choroby u 29 pacjentów
leczonych w szpitalu w miejscowości Tongji.
Pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od
przebiegu choroby: łagodny (15 przypadków), ciężki (9 przypadków) i krytyczny (5 przypadków). Głównymi objawami
zapalenia płuc 2019-nCoV była gorączka (28/29), badanie
krwi wykazało prawidłową lub zmniejszoną liczbę białych
krwinek (23/29), zmniejszoną liczbę limfocytów (20/29),
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zwiększony poziom białka C-reaktywnego (27/29) oraz
prawidłową prokalcytoninę. U większości pacjentów stwierdzono zwiększone stężenie dehydrogenazy mleczanowej
(LDH) w surowicy (20/29), natomiast zmniejszone stężenie
albuminy (15/29). Nie stwierdzono istotnych zmian w zakresie aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy
asparaginianowej (AST), bilirubiny całkowitej, kreatyniny
w surowicy krwi. W tomografii komputerowej stwierdzono
pojedyncze lub liczne ogniska o charakterze zmian zapalnych.
Autorzy wysnuwają wniosek, że zapalenie płuc wywołane
wirusem z Wuhan jest podobne w przebiegu klinicznym do
zapaleń powodowanych przez inne wirusy.
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32026671
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Jak groźne wirusy przenoszą się ze zwierząt na ludzi?
i szczury. Swobodnie komunikowały się
one ze sobą, dzieląc dostęp do wspólnej
paszy i wody. Jak to ma miejsce na prawdziwych podwórzach, szczury nigdy nie
były widziane poza swoimi zamkniętymi
gniazdami w ciągu dnia, ale nagrania

różnych ptaków i ssaków swobodnie
oddziałujących na siebie w sztucznej
zagrodzie lub na rynku żywych zwierząt. Stwierdziliśmy, że we wspólnych
źródłach wody dochodzi do masowego
gromadzenia się wirusa.

wideo pokazywały, że w ciemności krążą
po pomieszczeniu, kąpią się w basenie
wodnym i napastują kaczki. Następnie wprowadziliśmy do pomieszczenia
niewielką liczbę zakażonych kaczek
i obserwowaliśmy, jak rozprzestrzenia
się infekcja.
W innym wariancie badaliśmy
przenoszenie się kolejnego wirusa
ptasiej grypy pomiędzy kurczętami,
przepiórkami, bażantami i królikami
trzymanymi w klatkach jak na rynku
żywych zwierząt. Dodatkowo wróble
i gołębie mogły swobodnie poruszać
się po pomieszczeniu i mogły wchodzić
w interakcje ze zwierzętami w klatkach.
Zgodnie z przewidywaniami ptaki trzymane poniżej tych zarażonych wirusem
były bardziej narażone na zakażenie,
ponieważ nieczystości spadały w dół.
Najbardziej podatne na zakażenie były
przepiórki.
Z naszego sztucznego ekosystemu
wyłoniły się kluczowe odkrycia. Na
przykład byliśmy w stanie wykazać, że
wirusy ptasiej grypy przechodzą wśród

Ostatnio stworzyliśmy jeszcze bardziej wyrafinowane, sztuczne ekosystemy, które pozwalają nam modulować
temperaturę i wilgotność. Możemy wywoływać w ekosystemie deszcz i wiatr,
co pozwala nam na ocenę warunków
środowiskowych, które ułatwiają przenoszenie się wirusa.
Jakie wnioski płyną z wykorzystania
sztucznych ekosystemów? Nasze badania
i ich wyniki wpisują się w koncepcję
One Health w odniesieniu do zdrowia
publicznego. Koncepcja ta opiera się
na założeniu, że zdrowie człowieka jest
nierozerwalnie związane ze zdrowiem
zwierząt i środowiskiem naturalnym.
Zrozumienie przebiegu infekcji u naturalnych żywicieli w ekosystemach,
które naśladują rzeczywiste środowiska
przenoszenia choroby, jest kluczowe
dla rozwoju metod zwalczania chorób
u ludzi”.
(K.K.)

https://images.theconversation.com/files/313396/original/file-20200203-41490-1ndvdft.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip

W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiło się na świecie wiele groźnych
epidemii, takich jak ptasia grypa (H5N1),
SARS, Ebola, zespół oddechowy Bliskiego Wschodu, chikungunya, Zika
oraz koronawirus z Wuhan. Zauważono,
że groźne nowe epidemie mają pewną
wspólną cechę, niespotykaną do tej pory.
Większość ostatnio pojawiających się infekcji wirusowych jest wywołanych przez
patogeny pierwotnie bytujące wśród
zwierząt. Na łamach portalu https://
globalbiodefense.com/ Richard Bowen
(https://theconversation.com/profiles/richard-bowen-951867) i Alan Rudolph
(https://theconversation.com/profiles/alan-rudolph-314820), profesorowie biologii
z Colorado State University, w artykule
Re-Creating Live-Animal Markets in the
Lab Lets Researchers See How Pathogens
Jump Species piszą o bardzo interesujących badaniach na temat międzygatunkowego przenoszenia się wirusów,
co jak się okazuje, ma bardzo złożone
drogi i mechanizmy.
Do przenoszenia może dochodzić
poprzez bezpośredni kontakt z zakażonym zwierzęciem, spożycie mięsa
lub przez owady. Wiele warunków środowiskowych, takich jak temperatura,
wilgotność, światło słoneczne, a nawet
sezonowe opady deszczu i warunki
glebowe może mieć wpływ na przenoszenie patogenów. Autorzy stworzyli
w celach badawczych sztuczny rynek
analogiczny do azjatyckich rynków, na
których sprzedawane są różne zwierzęta, aby móc badać groźne patogeny
(https://globalbiodefense.com/2020/02/11/
re-creating-live-animal-markets-in-the-lablets-researchers-see-how-pathogens-jumpspecies/).
Autorzy przeprowadzili niezwykły
eksperyment, o którym tak piszą: „Na
potrzeby naszych badań nad ptasią grypą stworzyliśmy sztuczny ekosystem
w laboratorium, w których trzymano
razem kaczki, kurczęta, gołębie, krogulce

Źródło: https://globalbiodefense.
com/2020/02/11/re-creating-live-animalmarkets-in-the-lab-lets-researchers-see-howpathogens-jump-species/

Zmiany w CT płuc w przebiegu infekcji COVID-19
W artykule COVID-19 pneumonia: what has CT taught us?
E.P.Y.Lee i wsp. podano charakterystykę zmian stwierdzanych
w przebiegu zapalenia płuc wywołanego koronawirusem
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Są to zwykle zmiany obustronne oraz zlokalizowane
obwodowo.
(K.K.)

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30134-1/fulltext
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Nowości
Koronawirus z Wuhan szkodliwie działa nie tylko na zdrowie,
ale także na gospodarkę
Koronawirus z Wuhan ma demokratyczne zasady – działa na wszystkich,
małych i dużych graczy tego świata. Szacuje się, że masowe zachorowania oraz
kwarantanny spowodują spowolnienie
gospodarcze wyrażające się spadkiem
produkcji o 0,5% w pierwszym kwartale
2020 roku. O swoją przyszłość martwi się jeden z największych banków
inwestycyjnych na świecie, Goldman
Sachs Group Inc. działający na rynkach
finansowych od 1869 roku. Rozmach
międzyplanetarny banku, który chciał
wydobywać platynę z planetoidów
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Goldman_
Sachs), może zostać wyhamowany przez
małe struktury, jakimi są wirusy. To jest
pech na kosmiczną skalę!
Załamaniu może ulec sprzedaż amerykańskich produktów – na przykład

Apple przedłużyło zamkniecie swoich
biur i sklepów w Chinach. Opustoszałe
centra handlowe z takimi amerykańskimi firmami jak McDonald’s, Nike
czy Starbucks pogłębiają straty. Turyści
chińscy nie przyjeżdżają do Stanów
Zjednoczonych, wiele linii lotniczych
odwołało loty do Chin, administracja
prezydenta Donalda Trumpa zaostrzyła
przepisy dotyczące przekraczania granicy amerykańskiej. Liczba turystów
przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych z Chin może spaść aż o 28%
w 2020 roku, co może przełożyć się
na 5,8 mld dolarów mniej wydatków
w tym roku i 10,3 mld dolarów mniej
do 2024 roku.
W badaniu przeprowadzonym
w maju 2019 r. około 40% firm należących do Amerykańskiej Izby Handlowej

stwierdziło, że przeniosło swoje zakłady
produkcyjne poza Chiny lub rozważa
takie przeniesienie. Powstały duże zakłócenia w dostawach części potrzebnych
do produkcji różnych urządzeń. Na
przykład w Wuhan działa ponad 500
producentów części samochodowych.
Producenci samochodów, w tym Tesla,
Ford i Volkswagen zamknęli zakłady
w Chinach. Hyundai poszedł o krok
dalej i tymczasowo zamknął linie produkcyjne w Korei Południowej z powodu braku części.
Jedyne, czego nie brakuje w tym
globalnym świecie, to koronawirusa
z Wuhan.
(K.K.)
Źródło: https://theconversation.com/3-wayscoronavirus-will-affect-the-us-economy-and-1silver-lining-131447

Testy w kierunku zakażenia koronawirusem
Liczba osób zarażonych wykonania testów, jednak W literaturze można spotkać wirusologiczne nie są pokoronawirusem
Wu- napotykają
poważne trudno-osób
także
informacje o przeno- wszechnie dostępne. Na przyAlgorytm zdiagnostyki
laboratoryjnej
zakażonych/podejrzanych
han jest coraz większa, ści w realizacji tego zamiaru. szeniu się wirusa nie tylko kład w Stanach Zjednoczoo zakażenie 2019-nCoV od dnia 05.02.2020*
w ostatnich dniach lutego
Badanie w kierunku 2019- drogą oddechową, ale i po- nych jest zaledwie ok. 100
2020 r. sięgnęła 80 tysięcy. nCoV może być wykonane karmową – wchodzi więc placówek medycznych wyOsoby powracające z następujących próbek biolo- w grę także badanie kału konujących takie testy. (K.K.)
z krajów, w których wy- gicznych: krew, wymaz z jamy oraz wymazu z odbytnicy.
Źródło: https://www.politico.com/
Algorytm
diagnostyki
laboratoryjnej
Dwa
wyniki
news/2020/02/20/cdc-coronaviPobranie
stępują
zakażenia
wiruustnej lub gardła,
popłuczynyosób zakażonych/podejrzanych
Jednakże te wysoce
Ścisła izolacja
pacjenta
dodatnie (1)
próbki
i postępowanie jak
rus-116529
2019-nCoV
od dnia
05.02.2020*
sem, poszukują możliwości oz zakażenie
nosa lub itchawicy,
plwocina.
specjalistyczne
badania
Dwa wyniki
wykonanie badań
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Koronawirus-algorytm-diagnostyki-laboratoryjnej-os%C3%B3b-zaka%C5%BConych-lub-podejrzanych-o-zaka%C5%BCenie.pdf
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1) Dodatni wynik potwierdzony drugim dodatnim
wynikiem z tej samej próbki
2) Ujemny wynik potwierdzony drugim ujemnym
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wynikiem z tej samej próbki

2) Ujemny opracowano
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ujemnym
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samej
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ECDC/WHO
oraz
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*algorytm opracowano na podstawie zaleceń
ECDC/WHO oraz własnych doświadczeń NIZP-PZH

Rozpoczyna się badanie pierwszej fazy szczepionki przeciwko COVID-19
Rozpoczęto badanie kliniczne
pierwszej fazy szczepionki przeciwko
COVID-19, które ma na celu ustalenie
bezpieczeństwa, dawkowania, reaktogenności i immunogenności. Uczestnikami badania będą zdrowi ochotnicy
– mężczyźni i kobiety (niebędące w ciąży),
w wieku od 18 do 55 lat; wszyscy muszą
spełniać kryteria kwalifikacyjne ustalone
przez producenta Moderna TX, Inc.
Kryteria te obejmują między innymi
bardzo dobry stan zdrowia, prawidłową masę ciała, stosowanie skutecznej
antykoncepcji zarówno przez kobiety,
jak i przez mężczyzn przez cały czas

trwania badania oraz jeszcze dodatkowo
3 miesiące po podaniu ostatniej dawki
szczepionki.
Szczepionka mRNA-1273 jest nową
szczepionką z nanocząsteczkami lipidowymi (LNP), enkapsulowaną na bazie
mRNA, która koduje pełnowymiarowe, stabilizowane prefuzyjnie białko
kolcowe (S) koronawirusa z 2019 roku
(nCoV).
Będą testowane trzy dawki: 25, 100,
250 µg [mcg]. Uczestnicy badania otrzymają trzykrotnie zastrzyki domięśniowe
(w mięsień czworogłowy uda) 0,5 ml
substancji mRNA-1273 w 1. i 29. dniu

stałe
lipidy
powłoka
surfaktantu
materiał
bioaktywny

Struktura stałej nanocząsteczki lipidowej
stabilizowanej przez powłokę surfaktantów

oraz po 12 miesiącach. Wizyty kontrolne
będą miały miejsce w 1., 2. i 4. tygodniu
po każdym szczepieniu oraz 3, 6 i 12
miesięcy po drugim szczepieniu.
Badanie szczepionki zacznie się
6 marca 2020 r. i zostanie zakończone
1 czerwca 2021 roku.
(K.K.)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w
eb&cd=1&ved=2ahUKEwiqwP6Vo-_nAhUPqIsKHUObCMsQFjAAeg
QIAhAB&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fyadda%2Felement%2Fbwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0012-0038%2Fc%2FLason_PL.PDF&usg=AOvVaw1Y4nVL4ItLktVoBSiM_Y7X

Nowości

Źródło: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461?term=mRNA-1273&draw=2&rank=1

Fot. Jacek Gancarczyk,
Krakowska Szkoła Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej

Młodzi i utalentowani zaśpiewają o wolności
IV Festiwal piosenki „O wolności” jest inicjatywą Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach oraz Śląskiego
Centrum Wolności i Solidarności. Konkurs jest adresowany
do młodzieży w wieku od 15 do 25 lat, więcej o tej inicjatywie
pod adresem https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/82980,IV-Festiwal-piosenki-O-wolnosci.html.
Ida Zielińska, o której pisaliśmy w GdL 11_2019: Jazzowy talent z lekarskiej rodziny, zaśpiewa podczas konkursu
piosenkę z 1988 roku zatytułowaną Taki kraj – słowa Jan
Pietrzak, muzyka Zbigniew Raj. Piosenkę tę wykonywał Jan
Pietrzak m.in. na swoim benefisie 29 marca 2010 r. (https://
www.youtube.com/watch?v=RBB2WSgUEYs&feature=youtu.be).
Ida opracowała własną aranżacją utworu, która przewiduje

akompaniament na pianinie
podczas konkursu. Piosenka
została nagrana w studiu nagrań Kotłownia w Sosnowcu
(http://kotlownia.net/). Realizatorem dźwięku jest Łukasz Ida Zielińska
Łyszczarz z NN Audio (https://m.facebook.com/NNAudioPL).
Ida zakwalifikowała się do II etapu konkursu.
Życzymy Idzie oraz wszystkim uczestnikom IV Festiwalu
piosenki „O wolności” powodzenia na artystycznej drodze.
Więcej o konkursie: https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/edukacja/
konkursy-historyczne/82575,IV-Festiwal-piosenki-O-wolnosci.
html?fbclid=IwAR0fskrreAVAdW7DkhBmiUP2eKH8oxs3LEpjH
mLk71Elg27dPyL8YChMYdQ.
(K.K., informacja własna)

Kalendarium aktywności
dziennikarskich
redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy”
w lutym 2020 roku

Jak nas wyceniają?

Sprawdziliśmy, na ile wyceniają naszą domenę. Według
www.siteprice.org jest ona warta 1350 dolarów. Dla porządku
zaznaczamy, że nie jesteśmy na sprzedaż.
(K.K.)
Źródło: https://www.siteprice.org/website-worth/gazeta-dla-lekarzy.com

▶ Publikacja na www.sermo felietonów
7 lutego
Carotid artery stenosis in patients with hypertension
(https://app.sermo.com/post/620615)
14 lutego
Diagnosis of carotid artery stenosis
(https://app.sermo.com/post/623489)
21 lutego
Hypertension treatment is a difficult task
(https://app.sermo.com/post/626904)
28 lutego
Carotid stenosis treatment
(https://app.sermo.com/post/629270)
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Artykuł poglądowy

Carotid artery stenosis
in patients with hypertension
Krystyna Knypl
Abstract

Hypertension is the most common and strongest risk factor for atherosclerosis, which is
the cause of carotid artery stenosis. Women suffer from hypertension more often than
men, but the frequency of organ complications is higher in men. Periodic assessment of
a patient’s condition is important because carotid artery stenosis in many patients develops
asymptomatic, not diagnosed early enough can cause stroke and permanent disability.
The high cost of stroke treatment, which is the most serious complication of carotid artery
stenosis, can be reduced by promoting a Mediterranean diet.
Keywords

Carotid artery stenosis, hypertension, carotid endarterectomy, carotid stenting, Mediterranean diet.
Introduction
atherosclerosis [4]. The prevalence of significant carotid
Hypertension, which prevalence is estimated to stenosis in the investigated population was 7% in women
be 1.13 billion in the whole world, is the most common and 9% in men. Risk factors such as oral contraceptives
and strongest risk factor for atherosclerosis, which is and hormone replacement therapy play a role in the
the cause of carotid artery stenosis. The overall preva- occurrence of carotid arterial stenosis in women [5].
lence of hypertension in adults is 30−45%, becomes
Risk factor control is a very important way to
more frequent with age and in people aged > 60 years prevent stroke in patients with international carotid
prevalence is of > 60% [1,2,3].
artery stenosis. The INTERSTROKE study showed that
The combination of these two facts should direct 10 potentially modifiable risk factors explained 90% of
the attention of every physician in checking clinical the risk of stroke [6].
signs and the lumen of the carotid arteries in every
The INTERSTROKE study evaluated assessed the
patient with hypertension. This is important because following risk factors: history of hypertension, current
carotid artery stenosis is asymptomatic for a long time. smoking, waist-to-hip ratio; diet risk score, regular
physical activity, diabetes mellitus, alcohol intake (more
Epidemiology
than 30 drinks per month or binge drinking), psychoPeople’s life expectancy is constantly increasing, social stress, depression and apolipoproteins B/A1 ratio.
this fact causes changes in the demographic structure
These risk factors were all significant for ischaof patients who visit doctors’ offices. The number of emic stroke, whereas hypertension, smoking, waist-topeople aged 65(+) in doctors’ offices with hypertension -hip ratio, diet, and alcohol intake were significant risk
is constantly increasing and this phenomenon will factors for intracerebral hemorrhagic stroke.
continue to grow. Women suffer from hypertension
more often than men, but the frequency of organ Diagnosis of carotid artery
complications is higher in men.
stenosis
The study carried out on 1,116 cohort memWe have various methods at our disposal for
bers, (ages 66 to 93) of the Framingham Study shown diagnosing carotid artery stenosis – starting with the
that age, cigarette smoking, systolic blood pressure, patient’s examination and auscultation of the arteries,
and cholesterol were independently related to carotid after various additional examinations.
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Auscultation of the murmur over the heart and
If we add to this the views that have been changing
arteries was introduced by an English physician James for decades on the value of blood pressure, which should
Hope (1801–1841), while the diagnostic tests were be regarded as the norm, we will have a full picture of
introduced in later years: angiography (1927), ultra- how difficult it is to treat hypertension.
sonocardiography (1955), phonocardiography (1965),
The differences in definitions of what is hypermagnetic resonance imaging (1971) computed tomo- tension and what is not, well illustrates the humorous
graphy (1979) [7,8].
saying known to hypertensiologists that a person with
An important element of clinical assessment of a pressure of 139/89 mmHg leaves Europe with a prespatients with hypertension should be also periodically sure that is qualified as high but still normal, and when
checking for orthostatic hypotonia, which is particu- he will land in the United States with the same pressure,
larly common in diabetic patients. Gurevich A. et al. he will be diagnosed as stage 1 hypertension.
[9] observed orthostatic hypotonia in 25% of patients
In the age of globalization, this may be not only
with severe carotid artery stenosis.
a funny joke but also a real problem when we meet our
Patients with orthostatic hypotension have higher agent from a company selling travel health insurance.
values of systolic blood pressure, longer duration of
There are different views not only on the definihypertension and their hypertension was uncontrolled tion of blood pressure but also on what values to lower
more frequent than among patients without orthostatic blood pressure in older patients, and such patients are
hypotension [10].
particularly at risk of developing carotid artery stenosis.
The frequency of hypertension is extremely high
Many clinical studies have shown different beneamong patients with carotid artery stenosis. Lukanova et fits of treating hypertension, such as The VA Cooperative
al. [11] shown that hypertension was the most frequent Study, The Australian National Blood Pressure Trial,
of risk factors – in asymptomatic patients compared The Systolic Hypertension in the Elderly Program, The
to the symptomatic patients was higher ( 97% v. 94%). Heart Outcomes Prevention Evaluation.
In this group, dyslipidemia was diagnosed in 75% of
These studies, however, did not concern the
patients and 75% of them smoked cigarettes.
treatment of hypertension in older people. This issue
Diabetes was in one-third of all patients but more was examined just in the HYVET study, the results of
frequently was diagnosed in the symptomatic group which were published in 2008, and further results in
(41%). Among the investigated group 44% of patients 2013 [12]. The results HYVET trial provides evidence
had coronary artery disease and 47% peripheral arterial that antihypertensive treatment in persons 80 years of
disease. Pharmacological treatment among this group age or older is beneficial, earlier we didn’t have such
was as follows: 54% of patients were on statin therapy, scientific data.
88% – on antiplatelet
Table 1. Classification of hypertension (ACC/AHA) 2017 [2]
drugs and 92% were on
Systolic BP (mmHg) Diastolic BP (mmHg)
Category
antihypertensive the< 120 and < 80
normal
rapy.
Hypertension
treatment
Hyp er tension
treatment is a difficult
task for both the doctor
and the patient. For the
doctor, because success
depends to a large extent
on the patient, his motivation and discipline.
For the patient – because
he does not realize how
much depends on him.
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120–120 and < 80

ELEVATED BP

130–139 and 80–89

STAGE 1 HYPERTENSION

140–159 or 90–99

STAGE 2 HYPERTENSION

≥ 160 or ≥ 100

STAGE 2 HYPERTENSION

Table 2. Classification of hypertension (ESC/ESH) 2018 [1]

Systolic BP (mmHg) Diastolic BP (mmHg)

Category

<120 and < 80

OPTIMAL

120–129 and/or 80–84

NORMAL

130–139 and/or 85–89

HIGH NORMAL

140–159 and/or 90–99

GRADE 1 HYPERTENSION

160–179 and/or 100–109

GRADE 2 HYPERTENSION

≥ 180 and < 90

GRADE 3 HYPERTENSION

≥ 140 and < 90

ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION
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Whereas the clinical trial SPRINT showed that
targeting a systolic blood pressure of less than 120 mm
Hg, as compared with less than 140 mm Hg, in patients
at high risk for cardiovascular events but without diabetes resulted in lower rates of fatal and nonfatal major
cardiovascular events and death from any cause [13].
Carotid stenosis treatment
Two treatment methods – endarterectomy and
carotid artery stenting – are used for treating carotid
artery stenosis [14]. Among 2502 patients with symptomatic or asymptomatic carotid stenosis (a follow-up
period was 4 years), the risk of the stroke, myocardial
infarction, or death did not differ significantly in the
group undergoing carotid-artery stenting and the group
undergoing carotid endarterectomy. The long term
results concerning those patients group were presented
later [15]. After 10 years follow up also did not show
significant differences between carotid-artery stenting
and carotid endarterectomy groups, as well as restenosis,
which was infrequent in both groups.
These observations have shown long-term beneficial effects of treatment with carotid stenting or
endarterectomy, which is important due to the fact of
life expectancy, which is 15 years for men and 17 years
for women for older the U.S. population [16].
Several other randomized trials comparing stenting with endarterectomy have been conducted and
shown similar results of treatment [17, 18, 19, 20].
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and convenient conditions to control carotid arteries
and thus prevent stroke. In the treatment of patients
with hypertension, the condition of the carotid arteries
should always be carefully monitored and risk factors
controlled, paying attention to systolic blood pressure,
which is a modifiable risk factor for carotid stenosis.

The Mediterranean diet should play an important role in the prevention of stroke, which is
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Remdesivir (GS-5734) – rozpoczęto badanie kliniczne z udziałem
pacjentów zakażonych wirusem z Wuhan
Ciągłe pojawianie się przypadków
ostrego zespołu oddechowego Bliskiego
Wschodu (MERS) z wysokim wskaźnikiem śmiertelności skłania naukowców
do poszukiwania skutecznych metod
leczenia przeciwwirusowego. Na łamach
„Proceedings of the National Academy of
Science of the United States of America”
ukazało się doniesienie Prophylactic
and therapeutic remdesivir (GS-5734)
treatment in the rhesus macaque model of
MERS-CoV infection autorstwa E. de Wit
i wsp. o nowym leku przeciwwirusowym.
Wykazano dotychczas, że remdesivir
(GS-5734) skutecznie hamuje replikację
koronawirusa MERS (MERS-CoV) in
vitro i jest skuteczny w leczeniu ciężkiego ostrego zespołu oddechowego
(SARS)-CoV u myszy.
Autorzy doniesienia badali skuteczność profilaktycznego i terapeutycznego
stosowania remdesiviru w przypadkach
zakażenia MERS-CoV u małp Macacus
rhesus. Profilaktyczne leczenie remdesivirem rozpoczęte 24 h przed zarażeniem
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całkowicie zapobiegło chorobie mimo
podania zwierzętom MERS-CoV, silnie hamowało replikację MERS-CoV
w tkankach oddechowych oraz zapobiegało powstawaniu zmian w płucach.
Leczenie remdesivirem rozpoczęte
12 h po zakażeniu również przyniosło
wyraźną korzyść kliniczną, zmniejszyło
objawy chorobowe, replikację wirusa
w płucach oraz zmniejszyło zmiany
chorobowe w płucach.
Remdesivir próbowano stosować
w zakażeniu wirusem Ebola, jednak dwa
inne leki okazały się bardziej skuteczne.
Obecnie producent rozważa podjęcie
badań nad zastosowaniem leku w zakażeniach wirusem z Wuhan (https://www.
fiercebiotech.com/biotech/gilead-mullsrepositioning-failed-ebola-drug-china-virus).
Pod koniec stycznia 2020 r. podano remdesivir pierwszemu pacjentowi
w Stanach Zjednoczonych, u którego
potwierdzono zakażenie koronawirusem CoV-n2019 (https://www.nejm.org/
doi/10.1056/NEJMoa2001191) – to 35-letni

Struktura remdesiviru GS-5734

mężczyzna, u którego choroba rozpoczęła się po podróży do Wuhan. Po
podaniu leku nastąpiła poprawa stanu
klinicznego.
W Chinach złożono wniosek o uruchomienie badań klinicznych nad
zastosowaniem remdesiviru w leczeniu infekcji spowodowanej wirusem
z Wuhan. Wstępnie zakwalifikowano do
leczenia 30 osób, a leczenie w ramach
próby rozpoczęto 6 lutego.
(K.K.)
Źródło: https://www.pnas.org/content/early/2020/02/12/1922083117.short
https://en.wikipedia.org/wiki/Remdesivir
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Mój emocjonalny rollercoaster,
czyli jak trudno o trafną
diagnozę
Agnieszka Tan

Jest rok 1999, dokładnie początek lutego. Pamiętam to do dziś, jak siedząc w ławce na lekcji wiedzy o społeczeństwie zostałam wywołana do pielęgniarki, bo zdjęcie rentgenowskie
wykazało zmiany gruźlicze w płucach. Wtedy wykonanie takiego zdjęcia było obowiązkowe przed podjęciem studiów na uczelni wyższej. Zostałam skierowana do ośrodka pulmunologicznego do dalszej diagnostyki. Wykonano spirometrię, EKG i ponownie całą serię
zdjęć rentgenowskich w różnych pozycjach. Ostatecznie stwierdzono: „sylwetka serca lekko powiększona, ale w granicach normy”.
W sumie podczas 12-miesięcznej walki z rakiem poUfff, to była ulga…
jednak nie na długo
znałam medycynę od strony łóżka szpitalnego.
Już na początku roku szkolnego zdecydowałam,
Były dobre i złe chwile. Pewna książka, napisana
że złożę dokumenty na uczelnię medyczną. Przygoto- przez amerykańską panią psycholog, utkwiła mi w pawywałam się do tego dość intensywnie. Korepetycje mięci do dziś. Podobno ambitni ludzie, którzy za wszelką
z fizyki, chemii, biologii, do tego jeszcze matura. Byłam cenę dążą do osiągnięcia zamierzonych celów, mają
zmęczona, osłabiona, ale za wszelką cenę chciałam większe ryzyko zachorowania na ziarnicę złośliwą. Druudowodnić całemu światu, że w końcu zostanę lekarzem. ga rzecz, która utkwiła mi w pamięci, to sposób w jaki
Na maturze nauczycielka z języka polskiego lekarze rozmawiali ze mną jako pacjentką. Nie były to
powiedziała mi, że wyglądam jak modelka. Przy wzro- przyjemne chwile. Nie było komunikacji, zrozumienia,
ście 178 cm ważyłam 52 kilogramy. Pomimo spadku empatii. Przyjeżdżałam do domu po ambulatoryjnej
masy ciała nikt z bliskiej rodziny nie podejrzewał, że chemioterapii będąc w ogromnym bólu. Nikt mi wtedy
coś może być nie tak. Zdałam maturę i egzaminy na nie powiedział, że to od czynników wzrostowych G-CSF.
studia lekarskie. Byłam z siebie dumna. Uczelnia za- Neupogen był wtedy dość popularny, zresztą nadal jest.
Po 12 miesiącach intensywnej terapii wysłano
żądała zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, co
tak naprawdę mnie uratowało. Wynik badań: OB 130, mnie na wczasy rehabilitacyjne sponsorowane przez
ciężka anemia. Na cito skierowano mnie do szpitala. księżnę Sarah Ferguson. Tam ostatecznie potwierdzono,
Dwa tygodnie później byłam po biopsji węzła chłonnego że jestem w remisji. Powróciłam na studia medyczne,
z diagnozą: ziarnica złośliwa stopień 2B. Odroczyłam które odradzano mi od początku rozpoczęcia terapii
studia na okres leczenia. Po znajomości dostałam się antynowotworowej. Straszono mnie nawrotem choroby.
do nowo otwartego ośrodka onkologicznego im. Marii Po roku dostałam propozycję uczestniczenia w badaSkłodowskiej-Curie w Gliwicach. Tam podpisałam niu klinicznym, w którym miałabym być poddana
zgodę na leczenie chemioterapią i radioterapią.
autoprzeszczepowi szpiku kostnego. Nie zgodziłam
Mając 19 lat z konkretnymi planami na przyszłość, się. Chciałam o wszystkim zapomnieć. Jednak zaraz
zobaczyłam, jak wali mi się świat. No, ale trzeba było po ukończeniu mojego leczenia mama wylądowała
wrócić na studia. Wtedy jedyną metodą leczenia była w szpitalu z diagnozą: białaczka promielocytowa. To był
dość toksyczna chemioterapia MOPP. Jakoś po kilku nie lada cios. Na nowo przerabiałam z mamą leczenie
cyklach zmieniono mi chemioterapeutyki na nowsze antynowotworowe, wtedy już wzbogacona o własne
z cyklu ABVD. Do tego doszły duże dawki radioterapii doświadczenia i wiedzę medyczną zdobytą na studiach.
płaszczowej, która miała na celu zwiększyć moje szan- Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Mama do
se na wyleczenie, ale jakim kosztem, o tym za chwilę. dziś jest w remisji.
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Makijaż i zdjęcie Andżelika Kurek

Ale wracając do mnie
W 2006 r. ukończyłam studia medyczne z rocznym opóźnieniem. Wyjechałam na staż do Wielkiej
Brytanii. Zapomniałam o leczeniu, o tym, jak to jest być
pacjentem. Skupiłam się na karierze. Owszem, było kilka
niemiłych potknięć po drodze. Świńska grypa w 2010
roku. Oj, byłam bardzo chora, z neutropenią trafiłam
do szpitala. Na szczęście wykluczono nawrót choroby
nowotworowej, ale znaleziono guzki w piersiach. Zostałam wpisana do rejestru pacjentów wymagających
corocznego badania przesiewowego w kierunku raka
piersi. Chodziło tu o ryzyko raka piersi spowodowanego
naświetleniami. To samo dotyczyło badań w kierunku
chorób tarczycy.
Od tego czasu stałam się pacjentką poradni zajmującej się pacjentami z tzw. long term complications,
czytaj „pacjentami, którzy mogą być narażeni na odległe
skutki chemioterapii czy płaszczowej radioterapii”. Na
pierwszej wizycie zakomunikowano mi, że powinnam
się skupić na planowaniu rodziny i odłożyć karierę
medyczną na bok.
Jakoś tak się wszystko potoczyło, że wyszłam za
mąż. W 2012 roku urodziłam córkę. Podczas porodu
stwierdzono u mnie sepsę i znów było podejrzenie
nawrotu choroby nowotworowej, ale ostatecznie ją
wykluczono. Wtedy lekarz hematolog stwierdził, że tygodniach leczenia powróciłam z drętwieniem i tenie ma sensu, żebym przychodziła nadal do poradni, raz już bólem promieniującym do ramienia. Do tego
doszły bóle w okolicy łokcia prawego i nocne poty,
bo przecież jestem w remisji od 2000 roku.
Potem był czas egzaminów, studiów podyplomo- które ogółem trwały 8 tygodni. Zostałam skierowana
wych z hematopatologii. Aż w końcu zdecydowałam na badanie przewodnictwa nerwowego, które, jak się
się na zupełnie inną specjalizację – z genitourinary potem okazało, nic nie wykazało.
medicine, którą mam nadzieję wkrótce ukończyć.
W międzyczasie zaczęłam odczuwać podobne
W 2016 r., na krótko przed egzaminem specja- drętwienie, które przeradzało się w piekący ból, w lewej
lizacyjnym z wenerologii, stwierdzono u mnie ciężkie ręce, w tej samej okolicy, ale z mniejszym nasileniem.
atypowe zapalenie płuc i znów było podejrzenie nawrotu. Wtedy już stwierdzono, że to może od kręgosłupa
Wszystko dobrze się skończyło. Rok później urodziłam szyjnego. Zostałam skierowana na badanie RTG i USG
drugą córeczkę. Życie nabierało sensu. Była stabilizacja łokcia prawego, RTG odcinka szyjnego, rezonans odfinansowa, zawodowe spełnienie i bezproblemowe cinka szyjnego i splotów barkowych. USG i RTG łokcia
życie rodzinne.
wykazały minimalne zmiany – zwapnienia w okolicy
przyczepu mięśnia trójgłowego, jak i mało znaczący
wysięk w stawie łokciowym bez jego uszkodzenia. Jest
Jednak coś zaczęło się chrzanić
W styczniu 2019 r. zaczęłam odczuwać dziwne ni podejrzenie ucisku nerwu łokciowego przez wysięk?
to mrowienie, ni to drętwienie w małym i serdecznym W tym momencie zostałam skierowana do reumatologa
palcu prawej ręki. Pomyślałam, że coś nadwerężyłam na w celu wyjaśnienia wysięku i obustronnego zapalenia
siłowni. Zaprzestałam ćwiczeń, odciążyłam rękę, ale nie nerwu łokciowego. Reumatolog początkowo stwierdziła
przechodziło. Po dwóch tygodniach zażywania leków zespół cieśni nadgarstka. Lekarka zaproponowała zaprzeciwzapalnych zgłosiłam się do lekarza rodzinne- strzyk ze sterydu w okolicę cieśni ręki prawej – jednak
go. On stwierdził, że to zapalenie nerwu łokciowego bez poprawy. Dwa tygodnie później sama zasugeroi przepisał jeszcze mocniejsze leki. Po około czterech wałam zastrzyk sterydowy do łokcia. Zastrzyk steryd
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+ lignokaina podany pod kontrolą usg przyniósł mi
znaczną ulgę, dlatego po dwóch dniach otrzymałam
zastrzyk do drugiego łokcia.
Niestety po pięciu dniach objawy powróciły.
Miałam również wykonany cały komplet badań autoimmunologicznych i nie stwierdzono odchyleń od normy.
Wszystkie badania obrazowe były w normie. Reumatolog
zasugerowała skierowanie do chirurga naczyniowego,
podejrzewając zespół górnego otworu klatki piersiowej.
Po zbadaniu pulsu chirurg naczyniowy wykluczył zespół
górnego otworu klatki piersiowej. Następnie zostałam
skierowana do ortopedy, który nie stwierdził odchyleń
w badaniu fizykalnym. Wysłał mnie na kurs mindfulness,
sugerując podłoże psychosomatyczne choroby. Poszłam
na pierwszą sesję bez przekonania. Miałam rację, bo
pierwsza i kolejne sesje nie przynosiły ulgi. Objawy
drętwienia i bólu zaczęły się nasilać, głównie po czynnościach takich jak pisanie na klawiaturze komputera,
podnoszenie dziecka, mycie włosów, suszenie ich, jazda
samochodem i wiele innych. Poprawa następowała po
ćwiczeniach typu rozgrzewka i kardio.
Minęło kilka miesięcy, nocne poty ustąpiły całkowicie, jednak drętwienie i ból pozostały. Dodatkowo
zauważyłam, że prawa ręka zmienia kolor z bladego na
czerwony, w zależności od dnia, pozycji, wykonywanych czynności, pogody. Wydawało mi się, że prawa
ręka, choć czasami dotyczyło to również lewej ręki, jest
zimniejsza. Zadzwoniłam do reumatologa, prosząc
o skierowanie do poradni neurologicznej. Neurolog
stwierdził zmniejszone czucie w okolicy małego i serdecznego palca po prawej stronie. Wysłał mnie ponownie
na przewodnictwo nerwowe. Przepisał gabapentynę
i wykluczył stwardnienie rozsiane. Przewodnictwo
nerwowe wykonane obustronnie bez odchyleń od
normy w obrębie trzech głównych nerwów: łokciowego, promieniowego i pośrodkowego. Wróciłam do
neurologa, a ten stwierdził, że to najprawdopodobniej
„functional neurological disorder”.
W końcu zostałam odesłana do lekarza rodzinnego, aby rozpocząć leczenie citalopramem. Nie przemawiało do mnie leczenie antydepresantem ze względu
na objawy uboczne. Lekarz rodzinny zbadał mnie na
nowo i stwierdził, że to jednak jest kompleksowy zespół
bólu regionalnego (complex regional pain syndrome).
Przepisał lignokainę w plastrach i odesłał mnie do
poradni przewlekłego bólu.
Po 7 miesiącach obszernej diagnostyki zostałam
skierowana do lekarza medycyny pracy i do fizjoterapeuty. Z rozpaczy poszukiwałam również porady
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u osteopaty. Oboje, fizjoterapeuta i osteopata stwierdzili
neurogenny zespół górnego otworu klatki piersiowej,
który w sumie sama podejrzewałam. Rozpisali mi
ćwiczenia, które pomagały tylko na godzinę lub dwie.
Objawy zmniejszały się tylko chwilowo. Nie byłam
w stanie normalnie pracować z powodu bólu i drętwienia. Lekarz medycyny pracy wysłał mnie do psychiatry,
a ten nie znajdując odchyleń od normy, odesłał mnie
z powrotem do lekarza medycyny pracy, sugerując
podłoże organiczne.
Mam urojenia?
Napiszę tylko, że ostatnie 12 miesięcy były jak
jazda na rollercoasterze. Byłam odsyłana od jednego
specjalisty do drugiego. Wmawiano mi początkowo, że
sama jestem sobie winna i że chodząc na siłownię, pewnie doznałam urazu. Mój mąż i reszta rodziny twierdzili
to samo. Ponieważ z wyjątkiem objawów drętwienia
i bólu nie miałam żadnych innych widocznych zmian,
nikt nie wierzył w moje słowa. Zaczęłam robić zdjęcia
rąk i dokumentować zmiany kolorytu. Lekarze twierdzili, że się stresuję i że to właśnie wyrzut hormonów,
głównie adrenaliny, powoduje zmianę kolorytu jednej
ręki. Nocne poty były podobno ze stresu związanego
z całą diagnostyką. 4,5 miesiąca nie byłam w stanie
pracować z powodu nocnych potów, ogromnego bólu
w obu kończynach górnych, jak i drętwienia. Mama
myła mi włosy i je suszyła. Mąż zajmował się dziećmi
razem z moją mamą. Twierdzono, że nadwerężyłam ręce,
karmiąc córkę i nosząc ja na rękach, do tego siłownia
miała niby spowodować zespół górnego otworu klatki
piersiowej i inne wspomniane zespoły cieśni nadgarstka
czy łokcia.
Ulga po sterydzie do łokcia była krótkotrwała,
jak się potem okazało, poprawa była spowodowana nie
sterydem, lecz dużą dawką lignokainy, dlatego nadal
stosuję ją w plastrach. Wróciłam do pracy, podejrzewano
mnie o zespół Münchhausena, urojenia i symulowanie
objawów. Zaczęłam kłócić się z mężem, bo nie był
w stanie mi pomóc. Bałam się stracić pracę, choć zapewniano mnie, że tak się nie stanie, ale podejrzewano
zaburzenia psychosomatyczne, stąd skierowanie do
psychiatry, o którym dowiedziałam się w dniu wizyty.
Właściwy trop
Z desperacji przeszukałam wraz z mężem cały
PubMed i znalazłam lekarza na drugim końcu Anglii,
który prywatnie zajmuje się podobnymi pacjentami. Jest
chirurgiem naczyniowym, który nie tylko zoperował
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Lekarz pacjentem
ponad 550 zespołów górnego otworu klatki piersiowej, Czuję niesamowitą ulgę, że w końcu ktoś postawił
ale również ma wiele publikacji. Mąż zadzwonił do jednoznacznie diagnozę.
niego. Zgodził się na prywatną wizytę w szpitalu. Byłam
Ostatecznie zostałam skierowana do poradni
przekonana, że to zespół tzw. pectoralis minor syndrome, bólu przewlekłego. Lekarz anestezjolog potwierdził, że
plus rzeczywiście ten cały neurogenny zespół górnego to najprawdopodobniej rodzaj bólu neuropatycznego
otworu klatki piersiowej.
po przebytym leczeniu antynowotworowym. Do tej
Przyjechałam na wizytę 21 grudnia, lekarz zbadał pory stosowałam eksperymentalnie 5% olejek CBD.
mnie i bez słowa wysłał na RTG szyi i rezonans magne- Jednak dowiedziałam się od anestezjologa, że efekt
tyczny szyi. W badaniu fizykalnym wykluczył zespół działania olejku CBD jest porównywalny do placebo. Na
górnego otworu klatki piersiowej, jednak stwierdził wstępie zaproponował leczenie duloksetyną. Wcześniej
całkowity zanik tkanki tłuszczowej i podskórnej w oko- wspomniany zastrzyk botulinowy jest niewskazany ze
licy mięśni pochyłych szyi. Badając, wyczuwa się tylko względu na ryzyko porażenia mięśni pochyłych szyi.
i wyłącznie wyrostki kręgów i rzeczywiście, ile bym Ostatecznie, jeśli objawy będą się nasilać, można zastonie przytyła, to szyję zawsze mam szczupłą. Rezonans sować terapię polegającą na wszczepieniu implantów
potwierdził zanik tkanki podskórnej i tłuszczowej, jak stymulujących przewodnictwo w rdzeniu kręgowym
i zbliznowacenia w okolicy mięśni pochyłych (nikt (epidural spinal cord stimulation), na którą się na razie
wcześniej nie zwrócił na to uwagi, mimo że miałam nie zdecydowałam.
robiony rezonans wiele razy). Postawił jednoznacznie
Wklejam link do artykułu wartego uwagi:
diagnozę RADIATION FIBROSIS SYNDROME, który https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
może powodować objawy z układu autonomicznego, S1507136713010079?fbclid=IwAR3I5zWRh5wqjhbF9ZWjak i z powodu uszkodzenia przez radioterapię vasa KjZIqvF0RoJEd_kgsW8po2R_uZeSdufOkkTbytNI.
vasorum unerwiające nerwy.
Agnieszka Tan
Prawie 20 lat temu byłam leczona na ziarnicę
lekarz chorób wewnętrznych*
złośliwą ogromnymi dawkami radioterapii, dodatkowo chemioterapia MOPP. Radioterapia spowodowała *Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu
tzw. burning syndrome bezpośrednio po zakończe- Medycznego i studiów podyplomowych z hematologii na
University of York, w trakcie drugiej specjalizacji z geniniu. Miałam tak spaloną szyję, że zabroniono mi się tourinary medicine (wenerologia, medycyna HIV, choroby
kąpać przez dwa miesiące. Nie sądziłam, że 20 lat po narządów płciowych z elementami ginekologii, dermatologii
zakończonej terapii będę odczuwać skutki leczenia. i seksuologii). Członkini Royal College of Physicians.

Nowości
Sterydy nie dają poprawy w infekcjach wirusem z Wuhan
Leczenie pacjentów z infekcją koronawirusem z Wuhan jest dużym wyzwaniem
dla klinicystów. Na łamach
„The Lancet” ukazało się doniesienie Clinical evidence
does not support corticosteroid
treatment for 2019-nCoV lung
injury autorstwa C.D. Russel
i wsp., w którym omówiono
stosowanie sterydów w przypadku takich infekcji.
W poprzednich epidemiach spowodowanych koronawirusami SARS i MERS
stosowano w leceniu pacjentów z ostrą niewydolnością
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oddechową sterydy. Jednak
tymczasowe wytyczne WHO
opublikowane 28 stycznia
2020 r. dotyczące postępowania klinicznego w razie
podejrzenia infekcji koronawirusem 2019-nCoV nie
zalecają stosowania sterydów,
chyba że współistnieją inne
wskazania do wdrożenia takiej terapii.
Kortykosteroidy hamują
rozwój objawów zapalenie
płuc, ale również hamują
odpowiedź immunologiczną
i usuwanie wirusów z organizmu. W retrospektywnym

badaniu obserwacyjnym opisującym 309 osób z MERS
49% z nich otrzymywało
sterydy. Chorzy, którym
podawano kortykosteroidy,
częściej wymagali wentylacji mechanicznej, stosowania leków wazopresyjnych
i leczenia nerkozastępczego.
U chorych tych stwierdzono
opóźnione usuwanie RNA
wirusów z dróg oddechowych. Podobnie u chorych
z SARS nie stwierdzono korzystnych efektów podawania
sterydów. Także u chorych na
grypę podawanie sterydów

dawało negatywne objawy,
co wykazała metaanaliza
6548 pacjentów – u chorych
leczonych sterydami stwierdzano znamiennie większą
śmiertelność, wydłużenie czasu pobytu na oddziale intensywnej terapii oraz większy
odsetek wtórnych zakażeń
bakteryjnych. W badaniach
klinicznych dzieci z infekcją
RSV nie ma jednoznacznych
danych na temat podawania
sterydów.
(K.K.)
Źródło: https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS01406736(20)30317-2/fulltext
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Współtwórca tego sukcesu, dr Michel Mirowski,
urodził się w Warszawie

Pierwszy automatyczny
defibrylator wszczepiono
40 lat temu

Dr Michel Mirowski

Krystyna Knypl

Kardiolodzy z całego świata oraz pacjenci obchodzili 4 lutego 2020 roku czterdziestą rocznicę wszczepienia pierwszego automatycznego defibrylatora. Zabieg miał miejsce w Johns
Hopkins Hospital w Baltimore, w Stanach Zjednoczonych, a przeprowadzili go dr Michel
Mirowski i dr Morton Mower. Inspiracją do poszukiwań skutecznej metody leczenia migotania komór była nagła śmierć prof. Harry Hellera, który był mentorem dr. Michela Mirowskiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_w_Falenicy#/media/Plik:Dawna_ulica_Handlowa_w_Falenicy_przed_1939.jpg

https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-pomocy-rodzina-kobosow

Droga z Warszawy do Baltimore
z rodziny ocalał z wojny. Z Falenicy przedostał się na
Dr Michel Mirowski urodził się 14 października Ukrainę, gdzie wstąpił do wojska. W 1945 roku powrócił do Polski jako oficer
1924 roku w Warszawie jako
Mordechaj Frydman. W czaLudowego Wojska Polskiego
sie wojny wraz z całą rodziną
i podjął studia na Akadetrafił do getta w Warszawie,
mii Lekarskiej w Gdańsku.
z którego uciekł w maju 1944
W 1947 roku wyemigrował do Izraela, a następnie
roku. Był ukrywany w Falenicy przez Janinę Kobos
przeniósł się do Lyonu, gdzie
kontynuował studia medyczi jej męża Zygmunta, którzy
pomagali osobom zbiegłym
ne, w 1954 roku powrócił
z getta.
do Izraela i rozpoczął rezydenturę w Tel Hashomer
Janina i Zygmunt
Kobosowie zostali po wojHospital. Dalsza jego droga
zawodowa prowadziła do
nie odznaczeni medalem
Sprawiedliwy Wśród Naro- Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata
Mexico City, gdzie pracodów Świata (https://
wał w Instituto de
Cardiologica, a nasprawiedliwi.org.pl/
pl/historie-pomocy/
stępnie przeniósł się
historia-pomocy-rodo Johns Hopkins
dzina-kobosow).
Hospital w BaltiGetto w Famore. Pracował
tam na oddziale
lenicy liczyło 7500
osób, z których
kierowanym przez
1500 zmarło z głodu,
Helen Taussig, która
a 300 zamordowano
stworzyła podstawy
w obozie koncentrakardiologii i kardiochirurgii dziecięcej,
cyjnym w Treblince.
Michel Miopracowując mięrowski jako jedyny Przedwojenna Falenica
dzy innymi wraz
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z prof. Alfredem Blalockiem operację przedłużającą
życie dzieci z tetralogią Fallota.
Częstoskurcz komorowy inspiracją
do wynalazku
W 1966 roku zmarł nagle z powodu częstoskurczu
komorowego prof. Harry Heller, przyjaciel i mentor
dr. Michela Mirowskiego. Zdarzenie to zainspirowało
go do poszukiwania sposobu na ratowanie pacjentów
z groźnymi komorowymi zaburzeniami rytmu. Od
1969 roku wraz z dr. Mortonem Mowerem pracował
nad prototypem wszczepialnego defibrylatora. Artykuł, w którym obaj doktorzy opisali swój wynalazek,
nie spotkał się z uznaniem ówczesnych kardiologów.
Zewnętrzny defibrylator stosowany w owych latach
ważył 15-20 kg, tymczasem opis zminiaturyzowanego
urządzenia został odrzucony przez kilka czasopism,
między innymi negatywnie zaopiniowali go dr Bernard
Lown i dr Howard Axelrod w „Circulation”, nazywając
wszczepialny defibrylator „rozwiązaniem niedoskonałym” (https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/01.
CIR.46.4.637).
W 1975 roku dr Michel Mirowski i dr Morton
Mower wszczepili pierwszy zminiaturyzowany defibrylator psu, u którego wywołano doświadczalnie
częstoskurcz komorowy. Pies podczas częstoskurczu
stracił przytomność i upadł, na szczęście wszczepiony
defibrylator zadziałał i zwierzę odzyskało przytomność,
po chwili podniosło się i przeszło kilka metrów, merdając ogonem. Mimo że dr Michel Mirowski i dr Morton
Mower sfilmowali przebieg eksperymentu, kardiologiczne sławy nie zmieniły zdania o wszczepialnym
defibrylatorze.
Kardiochirurdzy-innowatorzy wytrwale pracowali na udoskonaleniem i miniaturyzacją defibrylatora.
4 lutego 1980 roku wszczepiono defibrylator 57-letniej

pacjentce po przebytym zawale serca i zatrzymaniu
krążenia w ramach profilaktyki wtórnej.
W 1981 roku dr Bernard Lown napisał list do
dr. Michela Mirowskiego, w którym informował, że
zmienił zdanie.
Następcy udoskonalili urządzenie i jest ono
obecnie wszczepiane wielu tysiącom pacjentów na
całym świecie jako kardiowerter-defibrylator. W Polsce pierwszy defibrylator wszczepił w 1989 roku prof.
Zbigniew Religa.
Dalsze lata dr. Michela Mirowskiego nie były
wolne od poważnych problemów. Mając 65 lat zachorował na szpiczaka mnogiego, zmarł w wieku 66 lat, 26
marca 1990 roku.
Genialny wynalazek dr. Michela Mirowskiego
wiele lat nie znajdował uznania wśród kardiologów,
jednak dzięki jego wytrwałości udało się wdrożyć do
praktyki niewielkie wszczepialne urządzenie ratujące
ludzkie życie.
Michel Mirowski był poliglotą – mówił po polsku,
angielsku, francusku, hebrajsku, hiszpańsku i rosyjsku.
Miał w swoim życiu trzy zasady:
1. Nie poddawaj się!
2. Nie poddawaj się!
3. Bij łobuzów!
Wspaniały człowiek, wielki odkrywca, znakomite zasady.
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog
Piśmiennictwo

https://journals.viamedica.pl/cardiology_journal/article/viewFile/21807/17411
https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/009/183/original/73-74.pdf?1469790058
http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/657-stymulatory-i

Nowości
Przebieg zapalenia płuc wywołanego wirusem SARS-CoV-2
Z publikacji Clinical course and outcomes of critically
ill patients with SARS-CoV-2
pneumonia in Wuhan, China:
a single-centered, retrospective,
observational study autorstwa
X.Yang i wsp. dowiadujemy
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się o przebiegu zapalenia
płuc u 710 pacjentów. Średni wiek wynosił 59±7 lat,
67% stanowili mężczyźni,
40% było przewlekle chorych. Najczęstszym objawem (98%) była gorączka,

objawy uszkodzenia wystąpiły u 29% chorych, uszkodzenie nerek u 23% chorych.
Zgony dotyczyły osób
w starszym wieku, częściej
występowała u nich ostra
niewydolność oddechowa

i była konieczność stosowania sztucznej wentylacji
płuc.
(K.K.)
Źródło: https://www.thelancet.com/
journals/lanres/article/PIIS22132600(20)30079-5/fulltext

3_2020 marzec

Zdrowe zasady
Fot. Marian Chrzan

Medyczna misja specjalna
Marta Sułkowska

W realiach rosnącej popularności medycznego marketingu biznesowego pilną koniecznością staje się promocja zdrowia i medycyny oparta na rzeczywistych autorytetach. Kto powinien być
odpowiedzialny za rzetelny głos w dialogu społecznym o zdrowiu?
Specjaliści wskazują wyraźnie: lekarze, organizacje zawodowe i towarzystwa naukowe.
Doktorze, zabierz głos!
Tak zwana medycyna niekonwencjonalna oraz
samozwańczy terapeuci zdrowia i świadomości mają
dużą siłę przebicia. Paradoksalnie nie chodzi o to, że
stoją za nimi ogromne budżety (choć bywa i tak), tylko o fakt, że… w ogóle zabierają głos! Jerzy Olędzki,
profesor zwyczajny w Instytucie Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa na UKSW, profesor emeritus UW,
wskazuje w tym kontekście na nieobecność w dialogu
społecznym środowisk zawodowych lekarzy: – Zamiast
nich poprzez kanały telewizyjne i radiowe jesteśmy
codziennie poddawani oddziaływaniu medycznego
marketingu biznesowego – reklamom wspaniałych
farmaceutyków i zawsze uśmiechniętych lekarzy celebrytów, którzy obiecują nam życzliwe przyjęcie i fachową pomoc.1
Absens carens
Nieobecni nie mają racji, nasuwa się łacińska
sentencja. I rzeczywiście, trudno się dziwić pacjentom,
którzy poszukując wiedzy o schorzeniach, ich profilaktyce i terapii, lecz nie znajdując rzetelnych, dostosowanych do swoich potrzeb treści, sięgają po to, co jest
łatwo dostępne. Prof. Jerzy Olędzki zwraca uwagę, że
„rozwój cywilizacji wpływa na wzrost wymagań i oczekiwań komunikacyjnych”2. Jako społeczeństwo chcemy
dziś wiedzieć więcej i czuć się bezpieczniej. I, zdaniem
eksperta, powinniśmy dostawać to od środowiska
medycznego: izb lekarskich, związków zawodowych
pielęgniarek, samorządów zawodowych, medycznych
O wizerunku lekarzy i nie tylko. Public relations w systemie opieki zdrowotnej (analiza badania opinii pacjentów ze
stycznia 2014 r.) w: Komunikowanie w ochronie zdrowia
– interpersonalne, organizacyjne i medialne pod red. nauk.
Tomasza Goban-Klasa, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA,
Warszawa 2014.
2,3
Ibidem.
1
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Marta Sułkowska – specjalizuje się w promocji zdrowia i medycyny. Absolwentka Wydziału
Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzania Biznesem Medycznym
w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.

towarzystw naukowych
i szkół.3 W opinii prof.
J. Olędzkiego odpowiedzialność za dostarczenie opinii publicznej rzetelnych
informacji dotyczących zdrowia związana jest bezpośrednio ze specyfiką zawodu lekarza i jego misji, zawartej
w Przyrzeczeniu Lekarskim. Chodzi o obietnicę postępowania zgodnego z etyką; sumiennego przeciwdziałania
cierpieniom i zapobiegania chorobom. Współpraca
z mediami wydaje się dla tej misji narzędziem idealnym.
Arsenał komunikacyjny
Dziennikarze i środki masowego przekazu mogą
być dla lekarza nieocenionym wsparciem w zakresie
edukacji pacjentów. Dzięki mediom można skutecznie
budować świadomość profilaktyki schorzeń, wykształcać prawidłowe zachowania prozdrowotne, szerzyć
kulturę zdrowego stylu życia. W arsenale narzędzi
public relations jest wiele różnorodnych narzędzi, ale
specyfika medyczna sugeruje zestaw pierwszego wyboru: wypowiedzi, komentarze, stanowiska i artykuły
eksperckie, udział w debatach i konferencjach merytorycznych, wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne.
Kluczowa dla wymienionych form jest kontrola nad
rzetelnością informacji, której znaczenie w kontekście
odpowiedzialności za zdrowie i życie odbiorców jest
wprost nie do przecenienia.
(Nie)poważne media
Bywa, że wybór mediów, do których kieruje się
medyczny przekaz, budzi wątpliwości w środowisku
lekarskim. Szczególne miejsce zajmują tu tabloidy,
telewizyjne programy śniadaniowe i popularne media
poradnikowe. Lekarze obawiają się, że udzielając wywiadu w „mało poważnym” medium, narażą na szwank
swój wizerunek. Warto jednak zadać sobie pytanie: gdzie
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Zdrowe zasady
są nasi pacjenci, co czytają, oglądają, jakim językiem
na co dzień się komunikują? Już pobieżna analiza nie
pozostawia wątpliwości, gdzie warto koncentrować
edukacyjne siły. Umiejętnie poprowadzone relacje z mediami w najbardziej popularnych kanałach nie zaszkodzą

wizerunkowi lekarskiemu. Wręcz przeciwnie – mogą
umocnić pozycję ekspercką i pomóc budować dorobek
naukowy w zakresie popularyzacji wiedzy o zdrowiu.
Zasięgi mierzone w tysiącach odsłon artykułów i audycji
są tego najlepszym dowodem.
Marta Sułkowska

Nowości
Czy epidemia koronawirusa z Wuhan grozi załamaniem rynku
farmaceutyków?
Naukowcy związani
z Scowcroft Institute’s Pandemic and Biosecurity Policy
Program od pięciu lat organizują coroczne konferencje
poświęcone zagadnieniom
związanym z pandemiami.
Uczestniczący w tym programie Christine Crudo Blackburn i wsp. w artykule The
Silent Threat of COVID-19:
America’s Dependence on Chinese Pharmaceuticals zwracają uwagę na szerszy aspekt zagrożeń pandemii wywołanej
przez koronawirusa.
Obecnie około 80% środków farmaceutycznych sprzedawanych w USA pochodzi
z Chin. Ta niepokojąca liczba
niesie z sobą poważny problem: Chiny są największym
i niekiedy jedynym globalnym dostawcą aktywnego
składnika niektórych ważnych leków stosowanych w terapii raka piersi, raka płuc
oraz wankomycyny, która
jest antybiotykiem ostatniej
szansy na infekcje spowodowane przez bakterie oporne
na inne leki. Ponadto Chiny
kontrolują dużą część rynku
heparyny. Stany Zjednoczone
zdecydowały się nadal kupować heparynę w Chinach
mimo skandalu ze skażeniem
tego leku w 2008 roku, w wyniku czego zmarło 81 osób,
a 785 doznało poważnych
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powikłań (https://en.wikipedia.
org/wiki/2008_Chinese_heparin_adulteration).
Chiny są nie tylko dominującym światowym dostawcą produktów farmaceutycznych, ale także największym
dostawcą urządzeń medycznych dla USA. To m.in. sprzęt
do rezonansu magnetycznego,
fartuchy chirurgiczne i sprzęt
do pomiaru poziomu tlenu
we krwi.
Niepokojące są ograniczone możliwości, jakimi dysponują Stany Zjednoczone
i reszta świata, aby w razie potrzeby uzupełnić niedobory.
Stworzenie niezbędnej infrastruktury w celu przywrócenia zdolności produkcyjnych
i uzyskania licencji agencji
dopuszczających leki i wyroby na rynek (FDA, EMEA)
może potrwać wiele lat.
Kiedy choroba osiąga poziom epidemii, pierwszym
obowiązkiem przywódców
w każdym kraju jest ochrona własnego narodu. Wraz
z postępem obecnego kryzysu może nadejść moment,
w którym przywódcy polityczni w Chinach będą musieli podjąć decyzję o zakazie
eksportu środków farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych niezbędnych
elementów medycznych,
mając na celu leczenie lub

ochronę własnego narodu
– piszą autorzy artykułu. Sytuacja taka miała już miejsce
w wypadku pandemii grypy
H1N1 w 2009 r., kiedy Stany
Zjednoczone miały problemy z otrzymaniem na czas
szczepionek od chińskich
producentów.
Po około sześciu tygodniach od rozpoznania epidemii w Chinach przetransportowano do Wuhan ponad 2 miliony masek i 11 tys.
fartuchów ochronnych. A co
się stanie, gdy wszystkim zabraknie sprzętu ochronnego?
– pytają autorzy artykułu.
Wuhan jest znaczącym
graczem w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej,
w mieście działa wiele firm
farmaceutycznych. Ile z tych
fabryk zostało zamkniętych
w wyniku pandemii, a kiedy
te, które zostały zamknięte,
otworzą się z powrotem? – to
kolejne pytania, jakie zadają.
Dostawy mogą się załamać,
ponieważ prowincja Hubei,
w której znajduje się Wuhan,
jest objęta kwarantanną, a fabryki są zamykane.
Ponadto Wuhan jest siedzibą pierwszego w Chinach
laboratorium Biosafety Level 4 (BSL), uruchomionego w 2017 r. w celu badania
SARS i innych pojawiających
się chorób. Jest to jedyne

laboratorium w Chinach
mogące bezpiecznie obsługiwać najbardziej niebezpieczne patogeny na świecie,
stwarzające znaczne ryzyko
przenoszenia.
Jak wynika z zeszłorocznego raportu (https://
www.uscc.gov/sites/default/
files/2019-11/2019%20Annual%20Report%20to%20Congress.pdf), kontrola jakości
eksportowanych produktów
farmaceutycznych produkowanych w Chinach jest
słaba lub w ogóle nie istnieje – piszą autorzy artykułu.
Presja wywierana na dostawy
w związku z pandemią może
ten stan pogorszyć.
Jak w wypadku wszystkich
pandemii, złożoność sytuacji
wymaga międzynarodowej
przejrzystej współpracy.
Stany Zjednoczone muszą
opracować plan reagowania
na nieuniknione niedobory w najbliższej przyszłości
i podjąć niezbędne działania
w celu odzyskania kontroli
nad łańcuchem dostaw leków.
Dalsze ignorowanie tej od
dawna znanej sytuacji może
doprowadzić jedynie do katastrofy – stwierdzają autorzy
artykułu.
(K.K.)
Źródło: https://globalbiodefense.
com/2020/02/11/the-silent-threatof-covid-19-americas-dependenceon-chinese-pharmaceuticals/

3_2020 marzec

Kontynuacja z poprzedniego numeru

Lektura na każdą porę roku
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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.
1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest natomiast nanoszenie poprawek
na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do
ponownego opracowania redakcyjnego.

1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórprzez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
czości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
zmian.
1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
nie są przyjmowane.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ma- i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
teriału prasowego bez podania przyczyny.
redakcji.
1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi speł- 1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
niać podane dalej wymogi edytorskie.
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu dla „Gazety dla Lekarzy”.

redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycz- 1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
nym, jak i poprawności językowej. W wypadku tek- Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
stów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza lub w internecie, informując o takim zamiarze rerecenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej daktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym 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.

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
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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”.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie 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).
4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.
4.2. Ilustracje
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.

4.2.1.5. 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.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być na- W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
desłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania. uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej roz- w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
dzielczości (jak do druku na papierze).
5. Uwagi
5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

Rys. Zen

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

Fot. Marlena Wójtowicz

Co wiem o pracy mamy i taty

Opis sporządziła Hania Wójtowicz, lat 8,5, której
mama jest endokrynologiem, a tata anestezjologiem.
Hania bardzo lubi literaturę, uwielbia pisać wypracowania
oraz rysować komiksy. Jest bardzo kreatywną dziewczynką.
W przyszłości chce zostać ratownikiem wodnym.

