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często współistniejących z gorączką. To „poradnictwo zapobiegawcze” w przypadku chorych
na atopowe zapalenie skóry oraz ich rodziców
może doprowadzić do wcześniejszego ustalenia rozpoznania i leczenia wyprysku opryszczkowego.
Szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej
podaje się nadal niektórym osobom z amerykańskiego personelu wojskowego oraz pracownikom kontraktowym. Występowanie atopowego
zapalenia skóry w wywiadzie u osób szczepionych oraz kontaktujących się z nimi domowników uznaje się za czynnik ryzyka rozwoju
wyprysku po szczepieniu, co stanowi przeciwwskazanie do tych szczepień. 3,4 Mimo przeciwwskazań może jednak do tego rodzaju ekspozycji

dochodzić. Zidentyﬁkowane w prezentowanej
pracy objawy kliniczne i laboratoryjne mogą pomóc w wykryciu osób obciążonych większym ryzykiem rozwoju zagrażającego życiu wyprysku
poszczepiennego. 3
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Objawy kliniczne zespołu Sotosa
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Pytanie: Jaki zespół cech klinicznych wymagany jest do ustalenia rozpoznania zespołu
Sotosa w grupie chorych skierowanych
do specjalisty w celu przeprowadzenia badań
diagnostycznych?
Rodzaj zagadnienia: Opisowe
Projekt badania: Analiza retrospektywna
Kliniczne kryteria, które uznaje się za obligatoryjne do rozpoznania zespołu Sotosa, budzą
kontrowersje, ponieważ pokrywają się z obrazem klinicznym innych zespołów związanych
z nadmiernym wzrastaniem. Genetycy kliniczni
z University of Athens Medical School w Grecji
dokonali przeglądu objawów klinicznych występujących u pacjentów spełniających kryteria
kliniczne zespołu Sotosa, których regularnie
poddawano ocenie lekarskiej w Children’s Hospital Goudi w Atenach. Poza tym autorzy przeprowadzili metaanalizę i porównali jej wyniki
z opublikowanymi innymi doniesieniami
z piśmiennictwa.
Do głównych klinicznych kryteriów diagnostycznych zespołu Sotosa zalicza się
1) charakterystyczny wygląd twarzy, 2) wzrost
mieszczący się >97 centyla w dzieciństwie,
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3) obwód głowy >97 centyla, 4) wiek kostny >90 centyla, 5) opóźnienie rozwoju
oraz 6) wrodzone wady lub malformacje.1
Początkowo do badania włączono
22 chorych (12 dziewczynek i 10 chłopców,
wiek chorych od 2 miesięcy do 12 lat),
skierowanych do szpitala między 1996
a 2007 rokiem. Dziewiętnaścioro miało typowy zespół Sotosa (tzn. obecne były cztery spośród sześciu kryteriów diagnostycznych),
natomiast troje z nietypowym wyglądem twarzy sklasyﬁkowano jako „zespół zbliżony do
zespołu Sotosa”. Tych troje chorych ostatecznie wykluczono z badania, gdyż nie można było potwierdzić rozpoznania za pomocą badania
molekularnego. Pozostałych 19 chorych poddano regularnym badaniom diagnostycznym,
w tym echokardiograﬁi trójwymiarowej oraz
badaniu ośrodkowego układu nerwowego
metodą rezonansu magnetycznego.
Spośród 19 chorych u 6 stwierdzono
wszystkie sześć głównych kryteriów diagnostycznych, 10 nie spełniało jednego kryterium,
a 3 nie spełniało dwóch kryteriów. Do objawów w zakresie wyglądu twarzy należą: wydatne czoło, długogłowie, skośne ustawienie
szpar powiekowych, hiperteloryzm, spiczasta
broda oraz przedwczesne wyrzynanie się zębów. Typowy wygląd twarzy oraz wielkogłowie występowały u wszystkich chorych,
wzrost mieszczący się powyżej 97 centyla
u 16, zaś przyspieszony wiek kostny u 12.
Wyniki badania ośrodkowego układu nerwo-

wego metodą rezonansu magnetycznego
były nieprawidłowe u 14 spośród 19 chorych
i dotyczyły poszerzenia komór mózgu u 10,
demielinizacji u 5 oraz ścieńczenia ciała
modzelowatego u 5. Wśród wad układu moczowo-płciowego u 4 stwierdzono wnętrostwo oraz u 2 uchyłki pęcherza moczowego.
Opóźnienie rozwoju występowało u 16 dzieci,
przy czym ciężkie upośledzenie umysłowe
stwierdzono u 9.
W metaanalizie sześciu opublikowanych
prac objawy w zakresie wyglądu twarzy były
zjawiskiem stałym, nadmierne wzrastanie
oraz przyspieszony wiek kostny były statystycznie istotnie częstsze (odpowiednio
p<0,001 oraz p<0,009), zaś malformacje
układu moczowo-płciowego wykazywały nieznacznie częstsze występowanie (p<0,042).
Częstość występowania opóźnienia rozwoju,
wad mózgowia oraz wrodzonych wad serca
nie była istotna statystycznie.
Zespół Sotosa jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, spowodowaną przez mutację lub delecję genu NSD1. Większość
przypadków ma charakter sporadyczny, ale
opisano też sposób dziedziczenia autosomalny dominujący. Autorzy sugerują, że przyspieszony wiek kostny, wzrost mieszczący się
>97 centyla oraz trudności z uczeniem się nie
są swoiste dla zespołu Sotosa, a zatem rozpoznanie kliniczne należy oprzeć na dwóch
głównych kryteriach klinicznych – typowym
wyglądzie twarzy oraz wielkogłowiu.
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Zespół Sotosa opisano pierwotnie jako związany z nadmiernie przyspieszonym wzrastaniem
z objawami akromegalii oraz niepostępującymi zaburzeniami neurologicznymi.2 We wczesnym dzieciństwie obwód głowy i wzrost
mieszczą się >97 centyla. Normalizacji
wzrostu można spodziewać się po okresie dojrzewania, ale wielkogłowie zwykle utrzymuje
się po jego zakończeniu. Wśród zaburzeń
neurologicznych wymienia się zmniejszenie
napięcia mięśniowego, utrudnienie chodu
wywołane bólem (dyspraksja), opóźnienie rozwoju, lekkiego stopnia upośledzenie umysłowe oraz drgawki (w 50% gorączkowe).
Mutacje NSD1 częste u osób pochodzenia
europejskiego oraz mikrodelecje występujące
wśród pacjentów japońskich są odpowiedzialne za różnice występujące między genotypem i fenotypem, wpływając na częstość
występowania nadmiernego wzrostu oraz
wad układu sercowo-naczyniowego i moczo-

wo-płciowego.3 Klinicznie zespół Sotosa należy podejrzewać u dzieci urodzonych z typowym wyglądem twarzy i wielkogłowiem,
zwłaszcza jeśli wspomniane objawy główne
współistnieją z nadmiernym wzrostem, przyspieszonym wiekiem kostnym, opóźnieniem
umysłowym, wrodzoną wadą serca i wadami
układu moczowo-płciowego.
Do innych zespołów związanych z nadmiernym wzrostem, a wymagających uwzględnienia
w diagnostyce różnicowej, zalicza się zespoły
Weavera, Beckwitha-Wiedemana oraz łamliwego chromosomu X.4 Mutacje NSD1, które są zasadniczą przyczyną zespołu Sotosa, zdarzają się
też w niektórych przypadkach zespołu Weavera, natomiast rzadko w przypadku innych chorych z fenotypem charakteryzującym się
nadmiernym wzrostem.1
Leczenie w okresie noworodkowym jest
objawowe i w jego zakres wchodzi rozwiązywanie problemów z karmieniem oraz wykrywanie i leczenie hipoglikemii.4 W ramach
diagnostyki wielkogłowia oraz w celu wykluczenia wodogłowia będącego następstwem
zaburzenia odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego chorzy mogą wymagać ultrasonograﬁcznego badania przezciemiączkowego
oraz badania ośrodkowego układu nerwowego metodą rezonansu magnetycznego.
W celu wykrycia i leczenia powikłań, w tym
bocznego skrzywienia kręgosłupa oraz drga-

wek gorączkowych, duże znaczenie mają rutynowe wizyty kontrolne w poradni dziecięcej. W dzieciństwie i u nastolatków zazwyczaj
niezbędne są badania psychologiczne oraz
dostosowanie programów edukacyjnych, aby
zaradzić trudnościom szkolnym oraz upośledzeniu umysłowemu. Rodzinę należy poinformować, że zespół Sotosa nie ma charakteru
postępującego, a wzrost normalizuje się
po zakończeniu dojrzewania.
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Pediatrzy mogą zbyt rzadko stosować miejscowe preparaty
z retinoidami w leczeniu trądziku
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Pediatrzy powinni skutecznie opiekować się
młodzieżą z trądzikiem, gdyż jest to uleczalna choroba skóry, na którą w Stanach Zjedwww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

noczonych cierpi 85% nastolatków i młodych
dorosłych.1,2
Choć opublikowano oparte na konsensusie wytyczne leczenia trądziku pospolitego,
podejście lekarzy do tej choroby jest różne.3,4
Naukowcy porównali sposoby leczenia trądziku pospolitego przez pediatrów i dermatologów, posługując się danymi National Ambulatory
Medical Care Survey z lat 1996-2005.
Ta baza danych podaje corocznie szacunkowe dane na temat wizyt u lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Analizowano przede
wszystkim wizyty osób między 10 a 18 rokiem życia w przychodniach dermatologicznych lub pediatrycznych w celu rozpoznania
trądziku pospolitego w latach 1996-2005.

Oceniano leki przepisywane po raz pierwszy lub powtarzane, analizowano także liczbę
wizyt u dermatologa pacjentów skierowanych
przez innych lekarzy. W celu wyłonienia wizyt z powodu łagodnego do umiarkowanego
trądziku pospolitego wyłączano te wizyty,
w których w dokumentacji wpisywano zastosowanie izotretynoiny (retinoid do stosowania ogólnego przepisywany w ciężkim
trądziku guzkowo-torbielowatym).
W 10-letnim okresie zarejestrowano
28 milionów wizyt z powodu trądziku pospolitego osób w wieku 10-18 lat u lekarzy
wszystkich specjalności. Dermatolodzy odnotowali szacunkowo 18 milionów wizyt,
pediatrzy – 4,6 miliona, a lekarze innych speSierpień 2010, Vol. 14 Nr 4 Pediatria po Dyplomie | 77

