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Pytanie: Ile czasu upływa od wystąpienia
objawów do ostatecznego ustalenia
rozpoznania dystroﬁi mięśniowej
Duchenne’a u chorych z nieobciążonym
wywiadem rodzinnym?
Typ zagadnienia: Rozpoznawanie
Projekt badania: Retrospektywne badanie
ankietowe
W ośrodkach z Nowego Jorku, Iowa, Arizony
i Kolorado przeprowadzono wspólne badanie
mające na celu ocenę opóźnienia w rozpoznawaniu dystroﬁi mięśniowej Duchenne’a (DMD)
u chorych z nieobciążonym wywiadem rodzinnym. Uczestników badania wybrano
z rejestrów Muscular Dystrophy Surveillance,
Tracking and Research Network w czterech stanach. Najpierw przeanalizowano dokumentację medyczną 453 dzieci urodzonych w 1982 r.
i później, u których rozpoznano dystroﬁę mięśniową Duchenne’a lub Beckera. Ostateczną
analizę przeprowadzono wśród chorych zaklasyﬁkowanych do grupy z pewnym lub prawdopodobnym rozpoznaniem DMD, bez DMD
w wywiadzie rodzinnym sprzed ich narodzin.
Z dokumentacji chorych wybierano następujące informacje: miejsce urodzenia, warunki
mieszkaniowe, dane dotyczące wzrostu, objawy, przeprowadzone badania diagnostyczne,
wpływ choroby na układ oddechowy, serce
i układ mięśniowo-szkieletowy, leczenie oraz
postępujące z czasem zmiany w zakresie ruchu
i funkcjonowania.
Ostatecznie uwzględniono dane dotyczące
156 chłopców z ustalonym rozpoznaniem lub
podejrzeniem DMD. Wstępne objawy nasuwające podejrzenie DMD w tej grupie dostrzegli rodzice lub opiekunowie u dzieci
będących średnio w wieku 2,5 roku. U 28%
tych chłopców pierwsze objawy obserwowa80 | Pediatria po Dyplomie Vol. 15 Nr 2, Kwiecień 2011

no przed ukończeniem 1,5 roku, a u 58%
przed ukończeniem 3 lat. Najczęstszymi objawami były opóźnienie rozwoju ruchowego
i osłabienie mięśni. Opóźnienie od pojawienia się objawów do czasu zgłoszenia chłopców do lekarza wynosiło średnio rok. Średni
wiek dzieci, w którym niepokój związany
z pojawieniem się objawów powodował ich
zgłoszenie do lekarza, wyniósł 3,6 roku.
Tylko u 35% dzieci we wstępnej ocenie lekarze uwzględnili oznaczenie stężenia kinazy
kreatynowej (CK) w surowicy. W całej kohorcie
chorych z nieobciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku DMD średnia wieku, w jakim
po raz pierwszy oznaczono stężenie CK w surowicy, wyniosła 4,7 roku. W latach 19822000 wiek, w którym lekarze po raz pierwszy
zalecali oznaczenie stężenia CK w surowicy
chłopców z podejrzeniem DMD i nieobciążonym wywiadem rodzinnym, pozostał bez
zmian. Ogólnie rozpoznanie DMD ustalano
z 2,5-rocznym opóźnieniem od czasu wystąpienia pierwszych objawów choroby.
Zdaniem autorów zwłoka w rozpoznawaniu DMD po pojawieniu się pierwszych objawów
jest znacząca, dlatego zalecają standardowe
oznaczanie stężenia CK w surowicy u wszystkich
chłopców z cechami opóźnienia w rozwoju.
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DMD, najczęstsza postać dystroﬁi mięśniowej
u dzieci, jest zaburzeniem recesywnym związanym z chromosomem X, występującym
u 1 na 3500 noworodków płci męskiej.1
Powstaje z powodu braku niezbędnego białka przezbłonowego komórek mięśniowych.
U 30% chorych przyczyną jest spontaniczna mutacja genu dystroﬁny. Chorobę należy
podejrzewać u chłopców z zaburzeniami ru-

chowymi. Uogólnione opóźnienie rozwoju nie
wyklucza rozpoznania DMD, ponieważ u jednej trzeciej chorych współistnieją zaburzenia
poznawcze, dotyczące zachowania oraz mowy.2 Czułym markerem pozwalającym na wczesne rozpoznanie DMD jest zwiększenie stężenia
CK w surowicy. Badania genetyczne wykorzystujące analizę DNA pozwalają na ustalenie
rozpoznania u ponad 95% chorych na DMD.3
Omawiane badanie wykazało brak postępu
we wczesnym rozpoznawaniu DMD. U chorych
z nieobciążonym wywiadem rodzinnym przyczyną tego jest stosunkowo rzadkie występowanie choroby oraz zbyt mała znajomość wśród
lekarzy zakresu jej objawów wykraczających poza opóźnienie rozwoju ruchowego, tj. zaburzeń
poznawczych, mowy i zachowania. Na opóźnienie rozpoznania wpływa też kierowanie
dzieci z opóźnieniem rozwoju ruchowego
do specjalistów niebędących lekarzami, takich
jak rehabilitanci, specjaliści terapii zajęciowej
i logopedzi, a także niewykonywanie przedtem
odpowiednich badań diagnostycznych (tj. oznaczania stężenia CK w surowicy).
Wczesne ustalenie rozpoznania DMD powoduje ważne konsekwencje. Są dostępne
bardzo czułe testy genetyczne umożliwiające
wykrycie mutacji odpowiedzialnych za rozwój DMD. Ich dodatnie wyniki skłaniają
do kierowania chorych w odpowiednim czasie
do specjalistów w dziedzinie genetyki, oceny
nosicielstwa mutacji oraz do rozpoczęcia leczenia kortykosteroidami. Trwają badania
pilotażowe oceniające możliwość rozpoznawania DMD za pomocą badań przesiewowych noworodków. Być może w przyszłości
zastąpią one obserwowane obecnie poleganie na znajomości objawów choroby przez
lekarza.
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Aby nihilizm terapeutyczny nie przesłaniał
wzroku praktykującym lekarzom, należy przypomnieć, że chorych na DMD, podobnie jak
na zwłóknienie torbielowate, można leczyć,
choć trzeba przyznać, że choroba jest nieuleczalna. W rzeczywistości zmniejszenie
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obciążenia następczego w kardiomiopatii,
nieinwazyjne wspomaganie oddychania
z powodu niewydolności oddechowej oraz
leczenie kortykosteroidami przyczyniły się
do przeżycia ponad połowy chorych w ciągu
minionych 25 lat.4,5 Pediatrzy informują również chorych i ich rodziny, jakich leków należy unikać (np. cholinolitycznych) z uwagi
na powodowane przez nie nasilenie hipotonii, ostrożnie podchodzą też do znieczulenia
ogólnego z powodu ryzyka wystąpienia hipertermii złośliwej. Posiadający odpowiednią

wiedzę pediatrzy mają wyjątkową możliwość
kierowania chorych na tak złożone zaburzenie jak DMD na odpowiednie leczenie.
Słowa kluczowe: dystroﬁa mięśniowa Duchenne’a,
opóźnienie rozpoznania
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Wcześniejsza pora snu ustalana przez rodziców chroni
przed depresją wieku dorastania
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Pytanie: Czy późniejsza pora snu ustalona
przez rodziców ma związek z krótszym
czasem trwania snu, depresją i myślami
samobójczymi wśród nastolatków?
Typ pytania: Interwencyjne
Rodzaj badania: Wieloczynnikowa analiza
przekrojowa
W celu zbadania związku między przewlekłą deprywacją snu, porą snu ustalaną
przez rodziców, czasem trwania snu, objawami depresji i występowaniem myśli
samobójczych u nastolatków badacze z Columbia University przeanalizowali dane zebrane w badaniu Add Health (National
Longitudinal Study of Adolescent Health).
Add Health było badaniem długotrwałym,
prowadzonym w szkołach (klasy 7-12)
i obejmującym reprezentatywną próbę młodzieży amerykańskiej (18 922 osoby). Dane
były gromadzone od 1994 do 1996 r. i pochodziły od samych nastolatków, innych
uczniów z tej samej szkoły, pracowników
administracji szkolnej, rodzeństwa, przyjaciół i rodziców. Dane były zbierane
za pomocą różnych metod, m.in. wywiadów domowych.1
Dane z punktów dotyczących depresji,
myśli samobójczych i pory snu zostały wyodrębnione z ogólnej puli informacji. Dewww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

presję oceniano za pomocą skali CES-D
(Centers for Epidemiologic Study-Depression Scale).2 Występowanie myśli samobójczych ustalano na podstawie odpowiedzi
„tak” lub „nie” na pytanie, czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy myśl o samobójstwie
była poważnie rozważana. Wyznaczane
przez rodziców pory snu tworzyły trzy kategorie: godzina 22.00 lub wcześniej, około
godziny 23.00 i około północy lub później.
Badacze wysunęli hipotezę, że późniejsze
pory snu ustalane przez rodziców oznaczają mniejszą ilość snu i wiążą się z nasileniem objawów depresyjnych i myśli
samobójczych.
Odpowiedzi na istotne pytania dotyczące
depresji, myśli samobójczych i pory snu
udzieliło 82,8% (15 659) nastolatków i ich
rodziców. Analizie poddano pary nastolatków i rodziców. Większość respondentów
z grupy nastolatków (69,7%) twierdziła, że
przestrzega pory snu ustalonej przez rodziców. Przeciętny czas trwania snu wynosił
7 godzin 53 minuty. Z wyjątkiem snu trwającego ponad 10 godzin dłuższy średni czas
snu zgłaszany przez respondentów wiązał się
z wcześniejszymi porami udawania się
na spoczynek. U nastolatków, u których
wyznaczona przez rodziców pora snu wypadała o północy, prawdopodobieństwo zachorowania na depresję było większe o 24%
(OR=1,24, 95% PU 1,04-1,49), a prawdopodobieństwo występowania myśli samobójczych o 20% (OR=1,20, 95% PU 1,01-1,41)
w porównaniu z młodzieżą z grupy,
w której pora snu wypadała o 22.00 lub
wcześniej.

Zda niem au to rów to ba da nie do star cza no wych do wo dów na po par cie ar gu men tu, że nie od po wied nia ilość snu
mo że od gry wać ro lę w etio lo gii de pre sji
oraz że wcze śniej sze po ry snu wy zna czane przez ro dzi ców i wy ni ka ją ce stąd
wydłu że nie cza su snu mo gą chro nić
przed występowaniem depresji i myśli samo bój czych.
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Długotrwałe, nieprawidłowe nawyki dotyczące snu wykazują związek z depresją.3,4
Zgodnie z wynikami wcześniejszych badań5,6 autorzy omawianej pracy stwierdzili,
że u nastolatków wykazujących objawy depresji, w tym myśli samobójcze, pory snu
wyznaczone przez rodziców były późniejsze, co wiązało się z krótszym czasem snu
nocnego. Inaczej mówiąc, nastolatki, którym rodzice wyznaczali wcześniejszą porę
snu, co wiąże się z dłuższym snem, były
mniej narażone na występowanie objawów
depresyjnych lub myśli samobójczych.
Wprawdzie depresja może wpływać
na charakter i czas trwania snu dziecka, ale
jest mało prawdopodobne, aby mogła
wpływać na decyzję rodziców w kwestii
wyznaczonej pory gaszenia światła
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