AAP GRAND ROUNDS

przewodu pokarmowego (functional gastrointestinal disorder, FGID) już w początkowej fazie
ich występowania oraz w celu opracowania
podstaw naukowych umożliwiających poznanie mechanizmów psychopatologicznych dla
uzyskania optymalnych wyników leczenia.1
W 1992 roku około 66%, natomiast
w 2006 73% lekarzy uznało, że ból brzucha ma
podłoże psychogenne, behawioralne lub związane z chorobą psychiczną. W 2006 roku
uspokojenie dziecka i rodziców, skierowanie
do psychiatry lub przepisanie trójpierścieniowego leku przeciwdepresyjnego stanowiło trzy
główne strategie działania stosowane przez lekarzy, którzy odpowiedzieli na ankietę, natomiast
tylko 5% lekarzy włączyło ocenę psychologiczną
w zakres standardowej diagnostyki u znacznej
części tych dzieci. Często wymieniane w publikacjach, ale rzadko stosowane w codziennej praktyce, kryteria rzymskie opracowano między
innymi po to, aby lekarze mieli do dyspozycji narzędzie diagnostyczne pozwalające na ustalenie
rozpoznania czynnościowego bólu brzucha nie
na zasadzie wykluczenia, ale spełnienia określonych kryteriów (zatem niezbędne do ustalenia
rozpoznania). Wydaje się, że zbyt wielu lekarzy
zignorowało ten aspekt problemu.
Co stoi na przeszkodzie do pełnego przyjęcia modelu biopsychospołecznego w rozpoznawaniu zaburzeń czynnościowych przewodu
pokarmowego? Powinniśmy zacząć od podstawowego błędnego założenia, jakim kierują się
lekarze, że zgłaszane bóle brzucha są albo rzeczywiste (tj. mają podłoże organiczne i wiążą
się z konkretnym rozpoznaniem), albo czynno-

ściowe (tj. brakuje uchwytnych, obiektywnych
dowodów jakichkolwiek nieprawidłowości).
Bronienie tego podziału bólu brzucha na dwa
typy wiąże się z jednoczesnym ignorowaniem
empirycznych dowodów wynikających z leczenia bólu u chorych z dającymi się zidentyﬁkować chorobami organicznymi za pomocą
technik behawioralnych (np. ćwiczenia relaksacyjne, biologiczne sprzężenie zwrotne [biofeedback]).2 Ta dychotomia znajduje też swoje
odzwierciedlenie w zachowaniach lekarza
od pierwszego zetknięcia się z pacjentem (kiedy lekarz zleca badania laboratoryjne w celu
wykluczenia etiologii organicznej, gdy tymczasem potencjalnie możliwe zmiany zachowania
dziecka i rodziny pozostają niezauważone),
przez wizyty kontrolne (gdy lekarz po poinformowaniu o prawidłowych wynikach badań laboratoryjnych zleca leczenie bólu technikami
behawioralnymi i kieruje dziecko na konsultację do poradni psychiatrycznej). Ponieważ odnosimy wrażenie, że lekarze wstępną hipotezę
dotyczącą prawdopodobieństwa czynnościowego charakteru zaburzeń przewodu pokarmowego deﬁniują podczas pierwszej wizyty,
uznanie już na początku postępowania medycznego, że pacjent może poradzić sobie z odpowiedzią bólową swojego ustroju, stanowiłoby
krok wykonany we właściwym kierunku.
Postępowanie z dzieckiem zgłaszającym
przewlekłe bóle brzucha może być trudne. Komisja ekspertów, składająca się z przedstawicieli AAP Subcommittee on Chronic Abdominal
Pain i NASPGHAN Committee on Abdominal
Pain, stwierdziła, że na podstawie dostępnych

dowodów naukowych nie można opracować
wytycznych praktyki klinicznej dotyczących prowadzenia diagnostyki u tych dzieci.3 Pozostają
tylko indywidualne odczucia poszczególnych
lekarzy, który ze sposobów postępowania byłby najlepszy. Poza tym należy wspomnieć
o stałym problemie stygmatyzacji pacjentów
w odniesieniu do sfery zdrowia psychicznego,
co dotyczy pracowników ochrony zdrowia, samych pacjentów, a także ogółu społeczeństwa.
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Przydatność badania MR u dzieci z chorobą zapalną jelit
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PICO
Pytanie: Czy u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna za pomocą rezonansu magnetycznego
(MR) można wykryć nieprawidłowości w jelicie
cienkim i czy wyniki tego badania korelują
z innymi markerami choroby?
Rodzaj zagadnienia: Rozpoznawanie
Projekt badania: Analiza retrospektywna
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Autorzy z National and Kapodistrian University w Atenach starali się opracować protokół wykorzystania rezonansu magnetycznego
(MR) w ocenie i obserwacji zaburzeń jelita cienkiego występujących u dzieci w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna (CD) oraz ocenić
jego przydatność w ocenie aktywności choroby bez konieczności wykonywania ﬂuoroskopii i wziernikowania jelita.
Dzieci uczestniczące w badaniu kierowano
na badanie MR jelita cienkiego z powodu klinicznych cech zaostrzenia CD, potwierdzonej
wynikiem badania histopatologicznego lub zaostrzenia nieokreślonego zapalenia okrężnicy.

U wszystkich w ciągu miesiąca przed MR oznaczono stężenie białka C-reaktywnego (CRP)
oraz odczyn opadania krwinek czerwonych
(odczyn Biernackiego, OB). Aktywność kliniczną choroby oceniano na podstawie Pediatric
Crohn Disease Activity Index (PCDAI).
W celu uzyskania cieniowania i poszerzenia jelita cienkiego w dniu badania chory wypijał 2,5 l wody zawierającej 0,1 g/kg masy
ciała błonnika z babki płesznik (śródziemnomorskiej, psyllium). Dożylnie podawano bromek hioscyny, aby zmniejszyć perystaltykę jelit
i wydłużyć czas poszerzenia jelita cienkiego.
Dożylne podanie gadolinu miało na celu
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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wzmocnienie obrazu ostrych zmian zapalnych
w jelicie. Obrazy MR oglądał doświadczony
radiolog, który nie znał wyników oceny klinicznej ani laboratoryjnej. Oceniał on pogrubienie ściany jelita (>3 mm), zwężenie
światła jelita oraz nieprawidłowości w ścianie
jelita i poza nim. Patologiczne nasilenie zmian
w ścianie jelita rozpoznawano na podstawie
oceny wzrokowej i analizy ilościowej. Za zwężenie jelita uznawano stałe odcinkowe przewężenie jego światła, któremu towarzyszyło
poszerzenie fragmentu jelita tuż ponad nim.
Mianem nieprawidłowych określano węzły
chłonne, jeśli ich najmniejsza średnica przekraczała 5 mm w krezce jelita lub 10 mm
w przestrzeni zaotrzewnowej.
Do analizy włączono 37 dzieci, w tym
22 dziewczynki, 32 dzieci z CD i 5 z nieokreślonym zapaleniem okrężnicy. Wiek dzieci wynosił
od 7 do 15 lat (średnio 11,7 roku). Żaden chory
nie wymagał podania leków uspokajających.
Wyniki badania MR ujawniły: poszerzenie końcowego odcinka jelita krętego nad zwężeniem
(u 3 chorych) i w środkowym odcinku okrężnicy
poprzecznej (1), naciekanie jelita przez tkankę
tłuszczową (14) oraz nieprawidłowe węzły chłonne krezki (13). Nie stwierdzono powierzchownych ani głębokich owrzodzeń. Długość nieprawidłowych odcinków jelita wynosiła od 2 do 80 cm
(średnio 21,2 cm), a grubość ściany jelita od 2,5
do 12 mm (średnio 5,95 mm). Obraz uzyskany
po podaniu środka cieniującego nie korelował
z PCDAI ani ESR, ale wzmocnienie zmienionych
obszarów było wyraźnie mocniejsze u chorych
z nieprawidłowymi wartościami CRP.
Zdaniem autorów zastosowana przez nich
technika z użyciem błonnika była dobrze tolerowana i dostarczała obrazów wystarczających do oceny zasięgu CD, jej aktywności oraz
powodowanych przez nią zmian poza światłem jelita bez konieczności wykorzystywania
promieni jonizujących w celu wykonania serii
zdjęć radiologicznych lub TK jelita cienkiego.
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Autorzy artykułu podkreślają przydatność badania MR w ocenie CD. Poszczególne ośrodki mają oczywiście własne doświadczenie w ocenie
i obserwacji chorych na CD. Nie przeprowadzono badania w kohorcie chorych poddanych rutynowo badaniom obrazowym innym niż MR,
np. ﬂuoroskopii po podaniu środka cieniującego, dlatego nie można porównać względnej
skuteczności każdego z tych badań w wykrywaniu nieprawidłowości. Autorzy zdołali jednak
opracować protokół ułatwiający rozpoznawanie
zmian charakterystycznych dla CD.
Co ciekawe, autorzy potwierdzili spostrzeżenie Schunka, że wskaźnik klinicznej aktywności CD nie koreluje z cechami zapalenia
widocznymi w badaniu MR.1 Obrazy radiologiczne korelują jednak z wartościami CRP,
choć nie z OB.
Omawiane badanie, podobnie jak opracowania, których autorami są Siddiki2 i Applegate,3 podkreśla wyższość badań TK i MR
w ocenie aktywności CD w porównaniu z badaniem ﬂuoroskopowym po podaniu barytu.
Jest to spowodowane głównie poprawą jakości obrazów w czasie i przestrzeni oraz wykorzystaniem lepszych środków poszerzających
jelito. Przewaga MR polega na możliwości
powtarzania oceny bez konieczności napromieniania chorego. Ekspozycja na promieniowanie budzi duże obawy,5 zwłaszcza u osób
młodych dotkniętych chorobami przewlekłymi.
Desmond i wsp.6 zwrócili uwagę na podgrupę
chorych na CD szczególnie narażonych na ko-

nieczność poddawania się wielu badaniom TK.
Należą do niej chorzy z zaburzeniami w górnym odcinku przewodu pokarmowego, u których rozpoznanie ustalono w młodszym wieku,
ze zmianami w ścianie jelita o charakterze przenikającym oraz wymagający dożylnego leczenia kortykosteroidami, inﬂiksymabem lub
poddawani licznym operacjom.
W świecie dysponującym obrazami przekrojowymi ciała, których interpretację ułatwia analiza komputerowa wzbogacona możliwościami
oprogramowań 2D i 3D, ocena zmian zachodzących w przebiegu CD jest dla radiologów
prostsza. Dalsze udoskonalenia czułości i techniki MR stwarzają nadzieję na osiągnięcie przełomu w obrazowaniu narządów z możliwością
kontrolowania całkowitej dawki promieniowania podawanej w trakcie życia chorego.
Słowa kluczowe: choroba Leśniowskiego-Crohna,
badanie MR, błonnik.
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Pytanie: Czy, w porównaniu ze standardowym,
znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
zwalnia progresję upośledzenia czynności nerek u dzieci z przewlekłą chorobą nerek?
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