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Pytanie: Jakie jest ryzyko wystąpienia
trudności w nauce u dzieci, u których zastosowano znieczulenie ogólne do 4 roku
życia?
Rodzaj zagadnienia:
Szkodliwość/przyczynowość
Projekt badania:
Retrospektywne badanie kohortowe obejmujące dzieci od chwili urodzenia
Badacze z Mayo Clinic w Rochester w stanie Minnesota podjęli próbę ustalenia,
czy leki znieczulające mogą niekorzystnie
wpłynąć na rozwój małych dzieci. Retrospektywnie zbadali związek między ekspozycją na leki przeznaczone do znieczulenia
ogólnego, do którego doszło przed
4 rokiem życia, a rozwojem trudności w nauce w wybranej z ogólnej populacji grupie
dzieci urodzonych między 1976 a 1982 rokiem w okręgu Olmstead w stanie Minnesota, które zamieszkiwały tam do 5 roku
życia.
Do ko na no prze glą du kar to te ki Ro che ster Epi de mio lo gy Pro ject, któ ra za wie ra
do ku men ta cję wszyst kich pro ce dur me dycz nych i chi rur gicz nych wy ko na nych
we wszyst kich ośrod kach me dycz nych
w Ro che ster. W ce lu iden ty fi ka cji dzie ci
ma ją cych trud no ści w na uce czy ta nia,
pisania oraz matematyki (>1,75 odchylenia stan dar do we go [SD] po ni żej prze wi dy wa ne go wskaź ni ka stan dar do we go)
wy ko rzy sta no do ku men ta cję szkol ną.
Do ku men ta cję me dycz ną dzie ci śle dzo no
do cza su roz po zna nia trud no ści w na uce,
opusz cze nia okręgu lub osią gnię cia wie ku 19 lat. Z gru py wy bra no wszyst kie
dzie ci, u któ rych za sto so wa no znie czu le nie ogól ne z do wol ne go po wo du
przed ukoń cze niem 4 ro ku ży cia oraz wy od ręb nio no da ne na te mat wie ku dziecka
w mo men cie eks po zy cji, ro dza ju i cza su
trwa nia znie czu le nia.
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Spośród 8548 dzieci urodzonych
w okręgu Olmstead 5548 nadal tam mieszkało w wieku 5 lat. Dziewiętnaścioro dzieci z ciężkim upośledzeniem umysłowym
wykluczono z badania, zaś rodzice
342 dzieci odmówili udziału w badaniu.
Wśród pozostałych 5357 dzieci 593 otrzymało znieczulenie ogólne przed ukończeniem 4 roku życia (449 jednokrotnie,
100 dwukrotnie, a 44 trzy i więcej razy),
u pozostałych 4464 nie stosowano leków
znieczulających. U dzieci, które przebyły
znieczulenie ogólne, występowało zdecydowanie większe prawdopodobieństwo
występowania mniejszej masy urodzeniowej, przedwczesnego porodu oraz płci
męskiej. Te trzy zmienne uwzględniono
w analizie wieloczynnikowej. Dziewięćdziesiąt procent dzieci poddano działaniu halotanu i podtlenku azotu, natomiast u 9%
zastosowano ketaminę. Skumulowana częstość występowania trudności w nauce
do 19 roku życia we wszystkich grupach
wyniosła 20,5%. Ta częstość u dzieci
niepoddanych ekspozycji wyniosła 20%,
przy jednokrotnym narażeniu 20,4%, zaś
przy wielokrotnej ekspozycji 35,1%.
Jednokrotne narażenie na znieczulenie
ogólne nie wiązało się ze zwiększeniem ryzyka pojawienia się trudności w nauce, natomiast iloraz zagrożeń dla trudności
w nauce wyniósł 1,59 u dzieci, które otrzymały dwa leki znieczulające oraz 2,6 u dzieci, u których zastosowano trzy lub więcej
leków. Ryzyko wystąpienia trudności w nauce zwiększało się wraz z wydłużaniem
skumulowanego czasu ekspozycji na znieczulenie.
Autorzy pracy, analizując związek między zasto sowa niem znie czulenia ogólnego przed 4 ro kiem ży cia a trud no ścia mi
w na uce, wy ka za li ist nie nie za le żno ści
wyniku od dawki, ale nie twierdzili, że zachodzi tutaj związek przyczynowo-skutkowy. Eks po zy cja mo że być po pro stu
wy kład ni kiem in nych nie zi den ty fi ko wa nych czyn ni ków ma ją cych udział w po wsta wa niu trud no ści w na uce, ale nie
mo żna wyklu czyć wy stą pie nia po ten cjalnych dzia łań nie po żą da nych na sku tek
powtarzającego się nara żenia na znieczule nie ogólne.
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Narażenie na różnorodne leki uspokajające
i znieczulenie ogólne w klinicznie istotnych
stężeniach może spowodować rozległe zwyrodnienie tkanki nerwowej rozwijającego się
mózgu młodych zwierząt spowodowane
apoptozą.1 Takie środki, jak benzodiazepiny,
ketamina, wziewne substancje znieczulające,
barbiturany, wodzian chloralu oraz propofol
mają właściwości albo antagonisty receptora
N-metylo-D-asparaginianowego (N-methyl-d-aspartate, NMDA), albo agonisty receptora
dla kwasu �γ-aminomasłowego (gamma-aminobutyric acid, GABA). Ekspozycja osesków
szczurzych na działanie izoﬂuranu prowadziła do znacznych zmian zwyrodnieniowych
w tkance nerwowej wielu struktur mózgowych, w tym hipokampa oraz kory nowej
(neopalialnej).2 W neuronach kory nerwowej
naczelnych ketamina indukuje zmiany neurotoksyczne.3
Okno wzmożonej podatności na działanie
tych środków zbiega się z okresem rozwojowym synaptogenezy, czyli szybkiego wzrostu
mózgu. U myszy i szczurów odbywa się to
głównie po urodzeniu, ale u ludzi ten okres
rozciąga się od około połowy ciąży do kilku
lat po urodzeniu. Znaczenie wspomnianych
wyżej spostrzeżeń dla ludzkiego płodu i niemowlęcia budzi duże kontrowersje. Czy dawka leku oraz czas narażenia w badaniach
na zwierzętach mają odniesienie do zastosowania klinicznego tych środków u ludzi?4 Prezentowana praca dostarcza prowokacyjnych
informacji uzyskanych u ludzi na temat zależnego od dawki związku między narażeniem
na leki znieczulające zastosowane u dzieci
do 4 roku życia a wystąpieniem trudności
w nauce. Nadal nie wiadomo, czy te trudności są odpowiednią zmienną określającą skutek zdrowotny, zaś autorzy pracy przyznają,
że ma ona kilka ograniczeń, w tym prawdopodobieństwo, że wielokrotnie stosowane lewww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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ki znieczulające mogą być bardziej wyznacznikiem niż przyczyną wystąpienia trudności
w nauce.
Kalkman prowokacyjnie opublikował
w tym samym wydaniu Anesthesiology pilotażowe badanie, w którym wykazał różnicę
w występowaniu zaburzeń zachowania ocenianych na podstawie standaryzowanego
kwestionariusza u dzieci, które przebyły zabieg urologiczny przed ukończeniem 2 lat
w porównaniu z dziećmi operowanymi
po 2 roku życia.5
Jeśli stwierdzi się ponad wszelką wątpliwość, że leki uspokajające i służące
do znieczulenia ogólnego indukują zmiany
zwyrodnieniowe w tkance nerwowej, należy opóźnić planowe zabiegi operacyjne wymagające znieczulenia ogólnego do czasu
całkowitego ukończenia procesu synaptogenezy w wieku 2-3 lat. Rodzice otrzymywaliby poradę na temat czasu wykonania

planowego zabiegu operacyjnego oraz
częstszego wyboru znieczulenia miejscowego niż ogólnego w przypadku zabiegów
w trybie pilnym. Istnieje również konieczność ponownej oceny zastosowania leków
blokujących receptory dla N-metylo-D-asparaginianu oraz pobudzających receptory dla
kwasu �γ-aminomasłowego w przedłużonej
sedacji na oddziałach intensywnej opieki
medycznej. Food and Drug Administration
uruchomiła niedawno pierwszą fazę projektu Safekids (SAFety of Key Inhaled and intravenous DrugS) w celu zapewnienia
wstępnych funduszy dla dalszych badań klinicznych, aby umożliwić lekarzom i rodzicom, dobrze poinformowanym w kwestii
bezpieczeństwa znieczulenia ogólnego,
udzielanie świadomej zgody na anestezję.
Słowa kluczowe:
znieczulenie, trudności w uczeniu, leki znieczulające
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Pytania
1. Siedemnastoletnia dziewczyna

zgłosiła się do lekarza na wizytę
kontrolną po sześciu latach
od zakończenia leczenia z powodu
nowotworu złośliwego. Obawiała się
o swoja płodność. Największe ryzyko
wystąpienia żeńskiej niepłodności
stwarza następująca metoda leczenia
nowotworu:
a. Resekcja kości
b. Napromienianie klatki piersiowej
c. Stosowanie cyklofosfamidu
d. Stosowanie dekadronu
e. Stosowanie czynnika stymulującego
kolonie granulocytów

2. Osiemnastomiesięczny chłopiec został

przyjęty na oddział pomocy doraźnej
z powodu kaszlu trwającego jeden dzień.
Podczas osłuchiwania klatki piersiowej
stwierdzono rozsiane świsty. Na podstawie
danych pochodzących z badania Mathewsa
i wsp. należy określić, który z niżej
wymienionych czynników najlepiej
prognozuje wykrycie zapalenia płuc
na zdjęciu radiologicznym klatki piersiowej.
a. Ogniskowe trzeszczenia słyszalne
podczas osłuchiwania klatki piersiowej
b. Ogniskowe ściszenie szmerów
oddechowych podczas osłuchiwania
klatki piersiowej
c. Astma oskrzelowa w wywiadzie
d. Przyspieszony oddech
e. Ciepłota ciała >38°C

3. Siedmioletnia dziewczynka zgłosiła się

do lekarza po rozpoznaniu u niej trudności
w czytaniu. Który z niżej wymienionych
czynników wiąże się z największym
ryzykiem rozwoju występujących u niej
zaburzeń?

a. Wiek
b. Płeć żeńska
c. Znieczulenie ogólne przeprowadzone
w wieku 5 lat i trwające godzinę
d. Znieczulenie miejscowe przeprowadzone
w celu nastawienia złamanej kości
promieniowej
e. Trzykrotne zastosowanie znieczulenia
ogólnego w pierwszym roku życia

Prawidłowe odpowiedzi zamieszczono na str. 119
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