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Po prostu powiedz „nie”: żółwie a salmonelloza
Źródło: Harris JR, Bergmire-Sweat D, Schlegel
JH, et al. Multistate outbreak of Salmonella infections associated with small turtle exposure,
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Pytanie: Czy kontakt z małymi żółwiami jest
czynnikiem ryzyka zakażenia pałeczkami Salmonella Paratyphi B var Java u dzieci?
Rodzaj zagadnienia: Epidemiologiczne
Projekt badania: Retrospektywne
Centers for Disease Control (CDC) oraz kilka
amerykańskich laboratoriów stanowych przeprowadziły badanie epidemiologiczne dotyczące licznych ognisk zakażenia salmonellą,
które wystąpiły na terytorium Stanów Zjednoczonych w latach 2007-2008. Przypadek
deﬁniowano jako mieszkańca Stanów Zjednoczonych, który zachorował w okresie od
1 maja 2007 do 31 stycznia 2008 roku,
a z materiału biologicznego pobranego od
chorego wyizolowano Salmonella Paratyphi
B var Java. Szczep bakterii identyﬁkowano,
stosując swoistą dla epidemii elektroforezę
na żelu z użyciem pola pulsacyjnego (pulsed-ﬁeld gel electrophoresis, PFGE). Chorzy lub
ich rodzice odpowiadali na pytania zawarte
w standardowym kwestionariuszu dotyczącym kontaktu z żółwiami. Pacjentów, którzy
zachorowali w okresie od 1 maja do 15 listopada 2007 roku włączono do badania kliniczno-kontrolnego, w którym każdemu
badanemu przyporządkowano dwie, dobrane pod względem wieku, osoby z grupy kontrolnej.
Zidentyﬁkowano łącznie 107 chorych z 34
stanów, u których stwierdzono zakażenie badanym szczepem. Mediana wieku
chorych wynosiła 7 lat (od <1 do 87 lat),
27% stanowiły dzieci <3 lat i 59% <10 lat.
U 91 spośród 92 chorych (99%), od których
uzyskano odpowiednie informacje, wystąpiła
biegunka, u 52 (61%) była to biegunka krwista. Mediana trwania choroby wynosiła 7,5
dnia. Dwudziestu dziewięciu spośród 87 chorych (33%) hospitalizowano, a mediana hospitalizacji wynosiła 4 dni. Czterdziestu
siedmiu spośród 78 chorych, których o to zapytano (60%), miało kontakt z żółwiem w ciągu tygodnia poprzedzającego hospitalizację.
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W większości przypadków (87%) był to kontakt z małym żółwiem. Do badania kliniczno-kontrolnego włączono 25 chorych i 45 osób
z grupy kontrolnej. Zakażenie Salmonella Paratyphi B var Java ze szczepu epidemicznego
(potwierdzone metodą PFGE) było związane
z kontaktem z żółwiami w tygodniu poprzedzającym objawy choroby (OR=40,9; 95%
PU 6,9-∞), ale nie miało związku z kontaktem
z innymi gadami. Zarówno chorzy, jak i osoby
z grupy kontrolnej wiedziały o ryzyku zakażenia salmonellą na skutek kontaktu z gadami.
Autorzy wnioskują, że epidemia zakażeń była
ściśle związana z kontaktem z żółwiami oraz
że hodowanie małych żółwi jest nadal groźne
dla zdrowia.
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W 1975 roku, ze względu na związek między
zakażeniami salmonellą a małymi żółwiami,
o pancerzu krótszym niż cztery cale (około 10
cm), Food and Drug Administration (FDA) zakazała ich sprzedaży. Żółwie można jednak
nadal kupić w niektórych sklepach zoologicznych, na pchlich targach oraz przez Internet,
często bez ostrzeżenia o potencjalnym niebezpieczeństwie. Niektóre sklepy reklamują „żółwie wolne od salmonelli”, ale takiego gada
nie udało się dotychczas wyhodować. Wielu
rodziców jest nieświadomych zagrożenia,
szczególnie dla małych dzieci, jakie wiąże się
z kontaktem z żółwiami.
Żółwie są obecne w coraz większej liczbie
gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych (0,5% w 1996 i 1% w 2006 roku).1
Nie tylko żółwie są źródłem zakażenia salmonellą. Nosicielami tego drobnoustroju mogą
być wszystkie gady, między innymi iguany,
inne jaszczurki i węże. Do zakażenia nie jest
nawet konieczny bezpośredni kontakt ze
zwierzęciem – często silnie zanieczyszczona
jest woda w akwarium, w którym przebywa
żółw. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych około 6% przypadków zakażeń salmo-

nellą zostało nabytych od gadów.2 We wcześniejszej publikacji CDC National Salmonella
Surveillance System opisano 32 przypadki zakażenia S. marina, w tym 26 niemowląt,
z których jedno zmarło.3 Dwadzieścia osiem
(88%) z 32 opisanych przypadków dotyczyło
osób mających kontakt z iguanami, ale tylko
w 4 przypadkach (14%) był to kontakt bezpośredni ze zwierzęciem (dotknięcie). Małe żółwie są szczególnie groźne dla małych dzieci,
które często biorą je do rąk, całują, a nawet
wkładają do ust, przy czym, o czym wie większość rodziców, dzieci trudno jest zmusić, aby
natychmiast po takiej zabawie umyły ręce.
Ponieważ tylko nieliczni rodzice są świadomi ryzyka zakażenia pałeczkami Salmonella od gadów, a wstrzymanie handlu tymi
zwierzętami jest trudne, pediatrzy, pracownicy opieki zdrowotnej i instruktorzy muszą
być na ten problem wyczuleni, aby informować o nim społeczeństwo i wdrażać
działania zapobiegające zakażeniom odzwierzęcym.
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W Stanach Zjednoczonych salmonelloza występuje u około 1,4 miliona mieszkańców
rocznie.4 Jakkolwiek choroba jest przede
wszystkim związana ze spożyciem zanieczyszczonej żywności, to jednak coraz więcej
przypadków przypisuje się kontaktom ze
zwierzętami, zwłaszcza z gadami i płazami
hodowanymi zarówno w domach, jak
i na wolnym powietrzu. W badaniu zrealizowanym prawie 15 lat temu wykazano, że tylko około 40% rodziców wiedziało o związku
między gadami a zakażeniem Salmonella.5
Jest to liczba przerażająca i zbliżona do wyniku około 30%, jaki uzyskano w aktualnym
badaniu. Wprowadzenie w życie istniejących
przepisów i rozsądny wybór ulubieńców pozwolą zarówno zwierzętom, jak i ich opiekunom na wzajemne przekazywanie uczuć,
a nie chorób.
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Urazy głowy – kiedy tomograﬁa komputerowa nie jest konieczna?
Źródło: Kuppermann N, Holmes JF, Dayan PS, et
al. Identiﬁcation of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: a prospective cohort study. Lancet.
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Pytanie: Czy opierając się na ocenie klinicznej,
można sformułować zasadę pozwalającą wskazać dzieci, które po poważnym urazie głowy są
tylko w niewielkim stopniu zagrożone istotnym
klinicznie uszkodzeniem mózgu?
Rodzaj zagadnienia: Diagnostyczne
Projekt badania: Prospektywne badanie kohortowe
Naukowcy z Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) przeprowadzili prospektywne badanie kohortowe,
którego celem była identyﬁkacja dzieci, u których po tępym urazie głowy ryzyko wystąpienia klinicznie istotnego pourazowego
uszkodzenia mózgu (kiPUM) jest bardzo małe i wykonywanie tomograﬁi komputerowej
(TK) nie jest konieczne. Do badań włączono
pacjentów w wieku <18 lat, którzy od czerwca 2004 do marca 2006 roku zgłosili się
w ciągu 24 h po poważnym urazie głowy
na jednen z 25 uczestniczących w badaniu
oddziałów ratunkowych. Lekki uraz głowy deﬁniowano jako niepozostawiający obrażeń innych niż otarcie lub rozdarcie skóry głowy
i będący następstwem upadku jednopoziomowego (nie z wysokości) lub zderzenia
z nieruchomym obiektem.
Z badania wykluczono dzieci z ranami przeszywającymi, poważnymi chorobami neurologicznymi/zastawkami komorowymi, chorych,
którzy w skali Glasgow uzyskali <14 punktów,
z zaburzeniami krzepnięcia oraz tych, u których
po urazie wykonano wcześniej badanie obrazowe głowy w innej placówce. Lekarz badająwww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

cy pacjenta, zanim poznał wyniki badań obrazowych, wypełniał standardowy formularz.
Źródłem informacji o wystąpieniu pierwotnego
punktu końcowego, dotyczącego kiPUM, była
dokumentacja medyczna. Pierwotny punktem
końcowym było jedno z następujących zdarzeń: zgon na skutek pourazowego uszkodzenia mózgu (PUM), interwencja neurochirurgiczna, intubacja na >24 h lub związana z PUM hospitalizacja trwająca ≥2 noce. Po 7
i po 90 dniach od wypisania z oddziału ratunkowego telefonowano do rodziców lub opiekunów pacjenta, aby uzyskać dodatkowe
informacje na temat ewentualnego wystąpienia kiPUM.
Przeanalizowano dane pochodzące od
42 414 pacjentów (77% spełniających kryteria włączenia). Najczęstszym mechanizmem
urazu był upadek z wysokości (27%). Prawie
wszystkie dzieci uzyskały 15 punktów w skali Glasgow (97%) i przebyły uraz samej głowy (90%). U około 35% pacjentów
wykonano TK głowy, u 5,2% z tej grupy
stwierdzono radiologiczne objawy PUM,
u 0,9% (n=376) rozpoznano kiPUM. Sześćdziesięciu (15,9%) spośród 376 pacjentów
z kiPUM wymagało interwencji neurochirurgicznej. Nie odnotowano żadnego zgonu
na skutek urazu. Kontakt telefoniczny po wypisaniu z oddziału ratunkowego nawiązano
z 79% pacjentów, w przypadku pozostałych
przeanalizowano dokumentację medyczną,
szpitalny rejestr urazów i rejestr zgonów. Tylko u jednego spośród 38 591 pacjentów objawy kiPUM występowały po wypisaniu
z oddziału ratunkowego (pacjent wymagał
dwudniowej hospitalizacji z powodu stłuczenia mózgu).
Do prognozowania zastosowano statystyczną metodę rekursywnego podziału (recursive partitioning) (informacje na temat
rekursywnego podziału zamieszczono w AAP
Grand Rounds, October 2009;22:39; Pediatria

po Dyplomie, luty 2010;14[1]:95). Na podstawie obserwacji pierwszych 33 785 pacjentów
sformułowano zasadę, którą zweryﬁkowano
na podstawie obserwacji kolejnych 8627 pacjentów. Dla dzieci poniżej 2 roku życia zidentyﬁkowano następujące prognostyki małego
ryzyka kiPUM: prawidłowy stan psychiczny,
niezmienione zachowanie (w ocenie rodziców), brak krwiaka na głowie (poza okolicą
czołową), brak utraty świadomości na dłużej
niż 5 sekund, mechanizm urazu sklasyﬁkowany jako nieciężki i brak wyczuwalnych pęknięć
kości czaszki. U dzieci w wieku �≥2 lat małe
ryzyko kiPUM związane było z prawidłowym
stanem psychicznym, brakiem takich objawów
i zdarzeń, jak utrata świadomości, wymioty,
uraz sklasyﬁkowany jako ciężki, pęknięcie kości czaszki, silny ból głowy. Uraz deﬁniowano
jako ciężki, jeśli doszło do wypadku samochodowego, w trakcie którego pacjent został wyrzucony z samochodu, u innego pasażera
doprowadził do zgonu lub samochód dachował, ponadto jeśli pacjent uczestniczył w wypadku samochodowym jako pieszy lub
rowerzysta bez kasku, jeśli doszło do upadku
z wysokości większej niż około 90 cm (w przypadku dzieci <2 lat) lub ponad 150 cm
(w przypadku dzieci �≥2 lat) lub jeśli pacjent
został uderzony w głowę z dużą siłą. Spełnienie wszystkich sześciu wymienionych wcześniej warunków pozwoliło uzyskać w obu
grupach wiekowych (<2 i �≥2 lat) negatywną
wartość predykcyjną dla wystąpienia kiPUM
odpowiednio 100 i 99,95% przy czułości wynoszącej odpowiednio 100 i 96,8%.
W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że
opracowanie wiarygodnych zasad identyﬁkacji
dzieci, które po poważnym urazie głowy
są w bardzo niewielkim stopniu zagrożone
kiPUM, jest możliwe i są to pacjenci, u których
można zrezygnować z wykonania TK głowy,
chroniąc ich przed związaną z badaniem dawką
promieniowania.
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