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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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w sypialni. Ustalane przez rodziców pory
spoczynku nocnego tworzą stabilną granicę, która wyznacza, jak długo dziecko może
nie kłaść się spać i jeśli wszystkie inne
czynniki pozostaną niezmienione, czynnościowo wydłuża czas trwania snu. Być może
wyda się to zaskakujące, choć bez wątpienia zachęcające, ale 70% nastolatków
twierdzi, że przestrzega ustalonych przez
rodziców zasad dotyczących spoczynku
nocnego. Biorąc pod uwagę tendencje
do występowania opóźnienia faz snu u nastolatków, przy braku ustalonej górnej granicy dla spoczynku nocnego, łatwo mogą
one ulec pokusie nocnych rozrywek, takich
jak telewizja, gry wideo, telefon komórkowy i surfowanie w Internecie, odkładając
moment położenia się do łóżka i skracając
czas snu.7
Co prawda w badaniu Add Health nie
oceniano wpływu pory rozpoczynania zajęć
szkolnych, ale w większości amerykańskich

okręgów szkolnych uczniowie szkoły średniej zaczynają lekcje wcześniej w porównaniu z dziećmi ze szkoły podstawowej
i gimnazjum. Jest to niezgodne z opóźnieniem faz rytmu dobowego, który występuje u typowego nastolatka, pogłębiając
problem niedoboru snu. Godziny rozpoczynania zajęć szkolnych prawdopodobnie
przyczyniają się do występowania objawów
depresyjnych i myśli samobójczych, które
wykryto w opisywanym badaniu.5
W trosce o to, aby dzieci miały zapewnioną optymalną ilość snu, pediatra musi
konfrontować się z nastoletnim pacjentem,
jego rodzicami i systemem szkolnym. Omawiane badanie wskazuje wyraźnie, że zachęcanie rodziców do wyznaczania pory
kładzenia się spać może być pomocne. Być
może rodzice i lekarze, połączeni wspólnym
apelem o wczesną porę snu, będą mogli razem podjąć starania o zmianę godzin rozpoczynania zajęć szkolnych.
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Ryzyko zakażenia uogólnionego u niemowląt z ogniskowymi
zakażeniami bakteryjnymi
Źródło: Vidwan G., Geis GL. Evaluation,
management, and outcome of focal bacterial
infections (FBIs) in nontoxic infants under two
months of age. J Hosp M. 2010;5(2):76-82;
doi:10.1002/jhm.583
PICO
Pytanie: Jakie jest ryzyko współistniejącego
zakażenia uogólnionego u niemowląt
z ogniskowym zakażeniem bakteryjnym,
w dobrym stanie ogólnym w wieku
do 2 miesięcy, i czy wpływa na nie obecność
gorączki?
Rodzaj zagadnienia: Diagnostyczne
Projekt badania: Retrospektywne
W celu określenia ryzyka współistniejącego
zakażenia uogólnionego (WZU) u niemowląt
z ogniskowym zakażeniem bakteryjnym
(OZB) badacze z Joe DiMaggio Children’s
Hospital w Hollywood, Fl, oraz Cincinnati
Children’s Hospital Medical Center (CCHMC)
dokonali retrospektywnej oceny dokumentacji medycznej niemowląt w wieku poniżej
2 miesięcy, które przyjęto na izbę przyjęć
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dania były dobry stan ogólny dziecka, prawidłowe parametry: czynność serca, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze krwi, saturacja
oraz rozpoznanie OZB przy wypisie. OZB zdeﬁniowano jako: zakażenie tkanek miękkich,
zapalenie tkanki łącznej (cellulitis), zapalenie
wyrostka sutkowatego, ropień, zapalenie
ucha środkowego (ZUŚ), zapalenie pępka, zapalenie sutka, zapalenie gruczołu sutkowego, zanokcicę, zapalenie żołędzi, zapalenie
napletka, liszajec lub zapalenie węzłów
chłonnych. WZU zdeﬁniowano jako: bakteriemię, zakażenie układu moczowego (ZUM),
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, septyczne zapalenie stawów, zapalenie szpiku
lub zapalenie płuc. Z badania wykluczono
dzieci z niedoborem odporności, centralnym
wkłuciem dożylnym, tracheostomią, gastrostomią, przewlekłą chorobą płuc, przyjęte
z powodu zakażenia bakteryjnego oraz leczone antybiotykami podawanymi ogólnie. Autorzy starali się ponadto określić ryzyko WZU
w zależności od występowania gorączki
(w domu lub izbie przyjęć).
Ogniskowe zakażenie bakteryjne rozpoznano u 246 dzieci w wieku poniżej 60 dni
życia. Do badania nie zakwaliﬁkowano 37

dzieci ze względu na kryteria wykluczenia,
w 12 przypadkach brakowało dokumentacji
medycznej. Spośród pozostałych 197 niemowląt 158 nie gorączkowało, u 39 występowała gorączka. Średni wiek wynosił
29,6 dnia (40,7 dnia dla dzieci z gorączką
i 26,8 dnia dla dzieci bez gorączki). U 4 chorych na OZB (3 gorączkujących i 1 bez gorączki) udokumentowano WZU, zatem ryzyko
wynosiło 2,0%. Spośród 3 gorączkujących
dzieci u 2 rozpoznano ZUM wywołane przez
Escherichia coli i u jednego bakteriemię
Streptococcus pneumoniae towarzyszącą zapaleniu tkanki łącznej okołooczodołowej.
Jedynym dzieckiem z WZU bez gorączki
był 11-dniowy chłopiec, u którego rozpoznano ZUŚ oraz ZUM wywołane przez E. coli.
U 11-dniowej dziewczynki z zapaleniem sutka stwierdzono w posiewie moczu E. coli
i prawidłową ﬂorę, wobec prawidłowego
badania ogólnego moczu uznano to za zanieczyszczenie. Gdyby rozpoznać w tym przypadku ZUM, ryzyko WZU wynosiłoby u dzieci
z OZB ogółem 2,5%, a u dzieci z OZB bez gorączki – 1,3%. U niemowląt z gorączką ryzyko wystąpienia WZU było statystycznie
większe niż u niemowląt bez gorączki
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