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Pytanie: Czy w pewnej podgrupie dzieci,
u których w przebiegu zespołu nerczycowego występują znaczne obrzęki, można bezpiecznie i skutecznie podawać dożylnie
furosemid bez dołączania albumin?
Rodzaj zagadnienia: Interwencja
Projekt badania: Prospektywne badanie
kohortowe
W Children’s Hospital of Michigan przeprowadzono prospektywne badanie mające wykazać, czy dzieci w wieku 1-18 lat przyjęte
z powodu znacznych obrzęków występujących w przebiegu zespołu nerczycowego
i z wartością frakcjonowanego wydzielania
sodu (FeNa) przekraczającą 2% można bezpiecznie i skutecznie leczyć lekami moczopędnymi. Mianem znacznych obrzęków
określono uzyskanie po uciśnięciu skóry dołków uznanych za co najmniej 3+ oraz występowanie wodobrzusza. Kryteriami
wykluczającymi z udziału w badaniu były:
zaburzenia czucia, zmniejszenie wartości
wskaźnika przesączania kłębuszkowego,
krwiomocz, gorączka, kliniczne cechy zapalenia otrzewnej, przyjmowanie leków oraz
epizod zakrzepicy przebyty przez chorego
lub w wywiadzie rodzinnym.
U wszystkich chorych ograniczono podaż
sodu (<2 mEq/kg/24 h) i płynów (dwie trzecie wartości podtrzymującej) oraz zastosowano prednizon. We wcześniejszym badaniu
obserwacyjnym stwierdzono, że wartość FeNa przekraczająca 0,2% pozwala wyłonić
grupę chorych, u których przy przyjęciu obserwowano znacząco zmniejszone wartości
stężenia BUN oraz stosunku BUN do kreatyniny i zwiększone stężenia sodu w surowicy
i moczu. Zaliczono ich do tzw. grupy przewodnienia (volume expanded, VE), podczas
gdy chorych z wartością FeNa mniejszą
niż 0,2% uznano za grupę odwodnienia (vowww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

lume contracted, VC). W interwencyjnym
okresie badania chorych z grupy VE leczono
doustnie furosemidem podawanym dwa razy na dobę i spironolaktonem podawanym
dwa razy na dobę, natomiast chorzy z grupy VC otrzymywali dwa razy na dobę wlew
z 25% roztworu albumin, a następnie furosemid dożylnie. W badaniu interwencyjnym
uczestniczyło 20 chorych (średni wiek
7,6±4,7 roku), w tym dziewięciu z grupy VC
i 11 z grupy VE.
Przed rozpoczęciem leczenia u chorych
z grupy VC stwierdzano istotnie większe stężenia hormonu antydiuretycznego i aldosteronu, większą aktywność reniny w osoczu,
a także większe wartości stosunku BUN
do kreatyniny w surowicy, mniejsze stężenia
sodu w moczu i większą osmolalność moczu. Między grupami VE i VC nie obserwowano istotnych różnic w wyniku leczenia
(odsetku utraconej masy ciała) ani czasie pobytu w szpitalu. Jednego z chorych z grupy
VE przyjmującego początkowo wyłącznie furosemid przeniesiono następnie do grupy
otrzymującej furosemid wraz z 25% roztworem albumin z powodu zwiększenia stężenia kreatyniny w surowicy (>50% wartości
wyjściowej) i zmniejszenia stężenia sodu
w surowicy (ze 141 do 133 mEq/l). U innego chorego z grupy VE wystąpiło niewielkie
przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny
w surowicy, które ustąpiło po przerwaniu
podawania furosemidu.
Zdaniem autorów stosowanie wyłącznie
leków moczopędnych jest bezpieczne i skuteczne w grupie VE, złożonej z chorych ze
znacznymi obrzękami w przebiegu zespołu
nerczycowego, wyodrębnianej na podstawie
wartości FeNa przekraczającej 0,2%.
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Leczenie dzieci, u których w przebiegu zespołu nerczycowego występują obrzęki, jest

trudne i budzi kontrowersje.1 Wysnuto dwie
teorie wyjaśniające mechanizm powstawania obrzęków w zespole nerczycowym.2,3
Według teorii niedostatecznego wypełnienia
niedobór albumin zmniejsza ciśnienie onkotyczne osocza, co zmniejsza objętość płynu
wewnątrznaczyniowego, powodując zatrzymywanie sodu i wody. Hipoteza nadmiernego wypełnienia zakłada, że nadmierne
zatrzymywanie sodu przez nerki zwiększa objętość płynu wewnątrznaczyniowego, co nasila odpływ sodu i wody do przestrzeni
śródmiąższowej.
Podanie samych leków moczopędnych
dzieciom z zespołem nerczycowym i niedoborem płynu wewnątrznaczyniowego może się
stać przyczyną takich powikłań, jak ostra niewydolność nerek, hiponatremia lub zakrzepica. Dlatego wielu praktykujących lekarzy
w leczeniu chorych ze znacznymi obrzękami
łączy leki moczopędne z 25% roztworem albumin. W związku z tym u niektórych dzieci
obserwuje się objawy przewodnienia po podaniu 25% roztworu albumin.4 Przedmiotem
dyskusji jest też korzystny wpływ zastosowania tego roztworu na nasilenie diurezy w porównaniu z uzyskiwaną po podawaniu
wyłącznie leków moczopędnych.5 Ponadto 25% roztwór albumin jest drogi i wymaga
podawania dożylnie.
Wyniki badania sugerują, że pewną podgrupę dzieci ze znacznymi obrzękami w przebiegu zespołu nerczycowego można leczyć
wyłącznie furosemidem. Grupę tę można wyodrębnić na podstawie wartości FeNa przekraczającej 0,2%. Omówione badanie cechuje
wiele ograniczeń. Po pierwsze, nie było ono
randomizowane, nie wiadomo zatem, czy
w grupie z wartością FeNa przekraczającą 0,2% diureza następowała szybciej i była
bardziej obﬁta, a także, czy zwiększenie objętości płynu wewnątrznaczyniowego po podaniu 25% roztworu albumin zwiększało
częstość występowania powikłań. Nie określono również bezpieczeństwa ani skuteczności
dożylnego podawania wyłącznie furosemidu
w grupie z wartością FeNa wynoszącą mniej
niż 0,2%. Po drugie, większość chorych nadających się do oceny wykluczono z powodu
spełniania co najmniej jednego z kryteriów
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ność tej metody. Po trzecie, jeden spośród 11
chorych leczonych wyłącznie furosemidem wymagał przeniesienia do grupy otrzymującej
również 25% roztwór albumin z powodu cech
odwodnienia w badaniach laboratoryjnych.
Dalsze badania powinny wyjaśnić, czy podgrupę chorych można staranniej wyodrębnić
na podstawie parametrów laboratoryjnych innych
niż FeNa, a także, czy furosemid można podawać
doustnie chorym leczonym ambulatoryjnie.
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Pytania
1. Czteroletnią dziewczynkę przywieziono

na oddział ratunkowy z powodu bólu głowy
trwającego od poprzedniego dnia. Która
z wymienionych niżej cech najsilniej przemawia za koniecznością wykonania u tej
chorej badania TK głowy?
a. Nieprawidłowy wynik badania
neurologicznego
b. Występowanie migreny w wywiadzie
rodzinnym
c. Występowanie drgawek w wywiadzie
rodzinnym
d. Gorączka i kaszel
e. Gorączka i wysypka

2. Dotychczas zdrowa sześciomiesięcz-

na dziewczynka traﬁła w styczniu na oddział ratunkowy z powodu kaszlu
i upośledzenia drożności nosa występujących od 2 dni. W badaniu przedmiotowym
stwierdzono pojedyncze świsty i trzeszczenia. Która spośród poniższych interwencji

zmniejsza według kanadyjskich badaczy ryzyko hospitalizacji w ciągu najbliższych
siedmiu dni?
a. Domięśniowe podanie ceftriaksonu
łącznie z doustnym podaniem
amoksycyliny.
b. Dożylne podanie ceftriaksonu w skojarzeniu
z doustnym podaniem deksametazonu.
c. Podanie adrenaliny w nebulizacji łącznie
z doustnym podaniem deksametazonu.
d. Podanie soli ﬁzjologicznej w nebulizacji
w połączeniu z doustnym zastosowaniem
jeżówki purpurowej (Echinacea).
e. Podskórne podanie adrenaliny skojarzone
z doustnym podaniem amoksycyliny.

3. Siedemnastolatka zgłosiła się na kontrol-

ne badanie lekarskie. Otrzymała pierwszą
dawkę czteroważnej szczepionki przeciwko
wirusowi brodawczaka ludzkiego (qHPV).
Które z wymienionych powikłań po zastosowaniu qHPVA zgłaszano do Vaccine Adverse

Event Reporting System częściej niż po stosowaniu innych szczepionek?
a. Anaﬁlaksję
b. Zgon
c. Zapalenie trzustki
d. Omdlenia
e. Poprzeczne zapalenie rdzenia

4. Pięcioletniego chłopca przywieziono

na oddział ratunkowy z powodu objawów
zespołu nerczycowego i znacznych obrzęków. Te dolegliwości wystąpiły po raz
pierwszy. Które z wymienionych niżej badań
laboratoryjnych są najbardziej przydatne
w ustaleniu, czy chorego z takimi obrzękami
można leczyć furosemidem bez konieczności
dożylnego podawania albumin?
a. Frakcjonowane wydzielanie wapnia
b. Frakcjonowane wydzielanie sodu
c. Stężenie wapnia w surowicy
d. Stężenie sodu w surowicy
e. Stężenie kreatyniny w moczu
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