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nie bólów głowy mniej niż 6 miesięcy, zaburzenia orientacji oraz nieprawidłowy wynik badania neurologicznego. Ryzyko występowania
zmian wymagających usunięcia korelowało
z liczbą czynników przepowiadających
(p<0,0001). Badania MR i TK okazały się
w równym stopniu przydatne w rozpoznawaniu takich zmian. Dzieci z bólem głowy obciążone małym ryzykiem występowania zmian
wymagających usunięcia można bezpiecznie
obserwować bez konieczności wykonywania
badań obrazowych układu nerwowego.

Komentarz redakcji wydania
amerykańskiego

Spostrzeżenia autorów omawianego artykułu
potwierdzają wprawdzie stronniczy pogląd komentatorów, zgodnie z którym wykonywanie
badań obrazowych układu nerwowego nie
jest konieczne u większości dzieci zgłaszających się z powodu silnego bólu głowy, należy
jednak zachować ostrożność. Wśród chorych

poddanych badaniu TK zmiany wymagające
chirurgicznego usunięcia wystąpiły u 6%, tj.
u 1 spośród 16 chorych. Ponieważ badana
grupa była bardzo niewielka, 95% przedział
ufności dla oszacowanego punktu 6% wyniósł 0,2-30,3%.
Być może ważniejsze jest to, że omawiane
badanie odzwierciedla znaczenie doświadczenia klinicznego i rozsądnego podejścia, jakie
muszą towarzyszyć stosowaniu wszelkich wytycznych. Konsultujący neurochirurg dostrzegł
objawy neurologiczne nierozpoznane wcześniej przez lekarza z ED, które upoważniały
do wykonania badania TK. Z kolei lekarz dyżurny z ED uznał, że występujące u chorego
objawy były wystarczające, aby podejrzewać
zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
dlatego wykonanie badania TK było wskazane, mimo prawidłowego wyniku przeprowadzonego przezeń badania neurologicznego.
(Patrz również AAP Grand Rounds, September 2006;16:26-27.3)
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Niespodziewane korzystne działanie terapeutyczne skojarzenia
adrenaliny z deksametazonem w leczeniu zapalenia oskrzelików
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Pytanie: Czy skojarzone zastosowanie
adrenaliny w nebulizacji i doustnego
deksametazonu u niemowląt z zapaleniem
oskrzelików jest leczeniem skutecznym
w porównaniu z podaniem jednego z tych
leków w monoterapii?
Rodzaj zagadnienia: Interwencja
Projekt badania: Wieloośrodkowe badanie
kliniczne kontrolowane placebo z podwójnie
ślepą próbą
Badacze z Pediatric Emergency Research
Canada (PERC) przeprowadzili badanie kliniczne kontrolowane placebo z podwójnie
ślepą próbą obejmujące niemowlęta chore
na zapalenie oskrzelików, które zgłosiły się
na osiem oddziałów ratunkowych (ED). Badanie przeprowadzono w celu określenia
korzyści, jakie niesie ze sobą podanie
92 | Pediatria po Dyplomie Vol. 14 Nr 2, Kwiecień 2010

adrenaliny w nebulizacji w skojarzeniu z glikokortykosteroidem w porównaniu z placebo lub zastosowaniem jednego z tych leków
w monoterapii. Do badania zakwaliﬁkowano niemowlęta w wieku 6-12 miesięcy chore na zapalenie oskrzelików, które traﬁły
na wyżej wymienione oddziały w latach 2004-2007, jeśli wartość wskaźnika
określającego nasilenie zaburzeń oddychania
(respiratory distress assessment index, RDAI)
mieściła się w przedziale od 4 do 15.1 RDAI
klasyﬁkuje nasilenie świszczącego oddechu
oraz zaburzeń oddychania w skali od 0
do 17, przy czym wynik poniżej 4 wskazuje
na bardzo łagodny przebieg choroby, zaś powyżej 15 na bardzo ciężki.
Za zapalenie oskrzelików uznano pierwszy
epizod świszczącego oddechu skojarzony
z objawami podmiotowymi zakażenia górnych dróg oddechowych, który wystąpił
w szczycie sezonu zakażeń syncytialnym wirusem oddechowym (respiratory syncytial virus,
RSV). Z badania wykluczono niemowlęta,
które przed oceną pielęgniarki biorącej
udział w badaniu otrzymały na oddziale
ratunkowym lek rozszerzający oskrzela, którym w ciągu dwóch tygodni poprzedzających

hospitalizację podano glikokortykosteroid
wziewny lub doustny, wcześniej przebyły incydent świszczącego oddechu bądź też rozpoznano u nich astmę oskrzelową, otrzymały
wcześniej lek rozszerzający oskrzela, miały jakąkolwiek chorobę serca lub płuc albo niedobór odporności. Z badania wykluczono też
niemowlęta z zaburzeniami świadomości,
urodzone przed 37 tygodniem ciąży, których
wiek skorygowany nie przekraczał 6 tygodni,
a także te, których rodzice słabo mówili
po angielsku lub mieli ograniczony dostęp
do telefonu.
Dzieci przydzielono losowo do jednej
z czterech grup: 1) adrenalina podawana
w nebulizacji plus deksametazon doustny,
2) adrenalina w nebulizacji plus doustnie placebo, 3) placebo w nebulizacji plus deksametazon doustnie lub 4) placebo w nebulizacji plus
placebo doustnie. Podawanie leku w postaci
nebulizacji stosowano 30 minut przed podaniem leku doustnego i polegało ono na aplikowaniu 3 ml adrenaliny w rozcieńczeniu 1:1000
lub 3 ml izotonicznego roztworu NaCl. Deksametazon doustny w dawce 1,0 mg/kg masy ciała (maksymalnie 10 mg) lub placebo podawano
na ED po pierwszej dawce leku lub po placebo
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w nebulizacji, a następnie dziecko otrzymywało pięć kolejnych dawek deksametazonu raz
na dobę po 0,6 mg/kg masy ciała (dawka maksymalna 10 mg) lub placebo.
Głównym ocenianym rezultatem zastosowanej terapii była konieczność skierowania
dziecka do szpitala w momencie zakwaliﬁkowania do badania lub w ciągu pierwszych
siedmiu dni od tej kwaliﬁkacji. Randomizacji
poddano łącznie 800 dzieci w wieku średnio
5 miesięcy. W ciągu siedmiu dni do szpitala
przyjęto 34 niemowlęta ze 199 przydzielonych
do grupy I (17,1%), 47 spośród 198 z grupy II (23,7%), 51 ze 199 niemowląt z grupy III (25,6%) oraz 53 z 200 z grupy IV
(26,4%). W analizie nieskorygowanej jedynie
w przypadku niemowląt z grupy I prawdopodobieństwo hospitalizacji do 7 dnia od wystąpienia objawów choroby było istotnie mniejsze
w porównaniu z grupami otrzymującymi placebo (ryzyko względne [RR] 0,65, 95% przedział
ufności [PU], 0,45-0,95). Stwierdzenie zakażenia RSV oraz ciężkość przebiegu choroby nie
miały wpływu na wyniki leczenia.
Autorzy pracy uznali, że skojarzone leczenie adrenaliny i deksametazonem w porównaniu z placebo może zmniejszyć liczbę
hospitalizacji w ciągu pierwszych siedmiu dni
po wizycie na ED z powodu zapalenia oskrzelików oraz skrócić czas pobytu w szpitalu
i czas trwania niektórych objawów klinicznych.

Komentarz Donalda Schiffa,
MD, FAAP
University of Colorado School of Medicine i Children`s
Hospital, Denver, CO

Dr Schiff deklaruje brak jakichkolwiek powiązań ﬁnansowych mogących wpłynąć na niniejszy komentarz.
Komentarz nie omawia produktu/urządzenia dostępnego na rynku, niedopuszczonego do stosowania ani
będącego przedmiotem badań.

Zapalenie oskrzelików jest najbardziej rozpowszechnionym ostrym zakażeniem dolnych
dróg oddechowych w okresie niemowlęcym.
Liczba hospitalizacji z powodu tej choroby wirusowej (zwykle wywołanej przez RSV) w ciągu minionych 10-15 lat niemal się podwoiła
zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Kanadzie.2,3 Próby stosowania pozytywnych interwencji przez podanie leków przeciwwirusowych, rozszerzających oskrzela oraz
glikokortykosteroidów kończyły się uzyskaniem wielu różnych wyników, zwykle ujemnych. Wprawdzie niektórzy lekarze jako
standard postępowania zlecają próbę leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela, jednak
tego rodzaju podejście terapeutyczne nie znajduje uzasadnienia w opublikowanych danych
naukowych.4 Niezależnie od wyników wcześniejszych badań leki rozszerzające oskrzela
oraz glikokortykosteroidy są szeroko wykorzystywane, ale nie są zalecane do rutynowego
stosowania.4
Wyniki uzyskane w niniejszej pracy – wskazujące, że skojarzone podanie adrenaliny i deksametazonu może prowadzić do poprawy
klinicznej i zmniejszenia liczby hospitalizacji
– różnią się od uzyskanych po zastosowaniu
tych leków w monoterapii. Chociaż dokładny
mechanizm działania nie jest w tym wypadku
znany, synergizm zachodzący między glikokortykosteroidami i agonistami receptora β-adrenergicznego jest dobrze udokumentowany

w leczeniu astmy oskrzelowej.5 Wyniki prezentowanej pracy należy uznać za wstępne i wymagają one powtórzenia w badaniach
zaprojektowanych w celu weryﬁkacji skuteczności oraz upewnienia się co do bezpieczeństwa skojarzonego leczenia zapalenia
oskrzelików u niemowląt adrenaliną w nebulizacji oraz doustnym deksametazonem w porównaniu z placebo (patrz również: AAP Grand
Rounds, październik 2007;18:38-39.6 [Pediatria po Dyplomie. 2008;12(2):95])
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Pytanie: Jakie działania niepożądane odnotowano wśród osób, u których zastosowano szczepionkę przeciwko HPV?
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Rodzaj zagadnienia: Opis
Projekt badania: Przegląd retrospektywny
Badacze z CDC i FDA analizowali amerykańskie zgłoszenia do VAERS (Vaccine Adverse
Events Reporting System) od 1 czerwca 2006
r. do 31 grudnia 2008 r. Raporty dotyczyły reakcji chorych na czterowalentną szczepionkę
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
(qHPV).
W 2,5-letnim okresie obserwacji rozprowadzono 23 051 336 dawek szczepionki

qHPV i do VAERS przekazano 12 424 zgłoszenia, co oznacza 53,9 zgłoszenia
na 100 000 rozprowadzonych dawek. Producent zgłosił 68% (8471) raportów. Spośród
raportów zgłoszonych przez producenta i dotyczących objawów niepożądanych po szczepieniu qHPV w 7561 (89%) przypadków
informacje identyﬁkacyjne były na tyle niewystarczające, że uniemożliwiały obserwację kliniczną lub przegląd.
W 80% raportów jedyną stosowaną szczepionką była qHPV. W dniu zaszczepienia wyKwiecień 2010, Vol. 14 Nr 2 Pediatria po Dyplomie | 93

