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ność tarczy cy były du że w sto sun ku
do wieku ciążowego (6,6 vs 2,5%), choć
po uwzględnieniu wieku i wywiadów położniczych ma tek ten parametr tracił istot ność statystyczną. Dzieci kobiet, u których
stwierdzono przeciwciała anty-TPO, ale nie
an ty-TG, czę ściej cecho wa ła ma ła ma sa
uro dze niowa lub prze ciw nie, by ły du że
w stosunku do wieku ciążowego.
Skorygowany iloraz szans zgonu w okresie okołourodzeniowym dzieci kobiet, u których występowały przeciwciała anty-TPO,
wynosił 3,2 (95% PU 1,4-7,1), natomiast
obecność przeciwciał anty-TG wiązała się
z ilorazem szans 2,5% (95% PU 1,1-5,9).
Ponad połowa zgonów dzieci kobiet, u których stwierdzono przeciwciała anty-TPO, dotyczyła dzieci urodzonych przed 28
tygodniem życia płodowego. Autorzy konkludują, że występowanie przeciwciał przeciwtarczycowych u matki, nie zaś czynność
tarczycy, stanowi czynnik ryzyka zgonu
dziecka w okresie okołourodzeniowym.
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Wyniki tego szeroko zakrojonego badania
przeprowadzonego w Finlandii rzucają nowe
światło na powiązanie między chorobą tarczycy u matek a okresem okołourodzeniowym u noworodków – zagadnienie, które
poddawano analizom również we wcześniej
prowadzonych badaniach.1-3 Wyniki poprzednich badań wskazywały na związek zaburzeń czynności tarczycy z poronieniami
samoistnymi, śmiercią płodu, porodami
przedwczesnymi, małogłowiem, małą masą
urodzeniową i upośledzeniem rozwoju psychicznego dziecka.4,5
Mocną stroną tego badania jest znaczna
liczebność badanej grupy i stosunkowo pełne dane zebrane w tej grupie. Otrzymane
wyniki stanowią potwierdzenie dla wniosków wyciągniętych przez autorów badania,
że obecność przeciwciał przeciwtarczycowych
wykrytych w pierwszym trymestrze ciąży we
krwi matki stanowi niezależny czynnik ryzyka
umieralności okołourodzeniowej, najprawdopodobniej z powodu zwiększonej częstości
porodów przedwczesnych. Autorzy przyznają również, że nawet w tak licznej grupie,
zgon w okresie okołourodzeniowym był wydarzeniem rzadkim, w związku z czym rze-

czywiste ryzyko może okazać się inne od wykazanego w tym badaniu. Biorąc pod uwagę,
że 99% mieszkańców Finlandii jest rasy białej, badanie należałoby przeprowadzić
w społeczeństwach o większym zróżnicowaniu etnicznym, zanim będzie można przekładać jego wyniki do takich społeczeństw, jak
np. amerykańskie.
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds,
Vol. 22, No. 1, July 2009, p: 5, Maternal Thyroid Autoantibodies Predict Poor Perinatal Outcomes, wydawanym przez American Academy of Pediatrics (AAP).
Polska wersja publikowana przez Medical Tribune Polska. AAP i Medical Tribune Polska nie ponoszą odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w treści artykułu,
w tym wynikające z tłumaczenia z angielskiego na polski. Ponadto AAP i Medical Tribune Polska nie popierają stosowania ani nie ręczą (bezpośrednio lub
pośrednio) za jakość ani skuteczność jakichkolwiek produktów lub usług zawartych w publikowanych materiałach reklamowych. Reklamodawca nie ma wpływu
na treść publikowanego artykułu.
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SIDS a zmienność genetyczna metabolizmu serotoniny
Źródło: Marzano FN, Maldini M, Filzoni L, et al.
Genes regulating the serotonin metabolic pathway in the brain stem and their role in the
etiopathogenesis of the sudden infant death
syndrome. Genomics. 2008;91(6):485-491;
doi: 10.1016/j. ygeno.2008.01.010
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Pytanie: Czy genetyczne polimorﬁzmy w genach
kontrolujących działanie serotoniny są częstsze
wśród oﬁar SIDS niż wśród dzieci zdrowych?
Rodzaj zagadnienia: Rokowanie
Projekt badania: Seria przypadków
W celu określenia możliwości udziału czynników genetycznych w występowaniu zespołu
nagłej śmierci niemowląt (SIDS) we Włoszech
badano genotypy i częstość występowania alleli genów kontrolujących syntezę serotoniny,
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regulację jej uwalniania, wychwyt zwrotny
i metabolizm w pniu mózgu u niemowląt
zmarłych z powodu SIDS oraz w próbkach krwi
pobranych od zdrowych dzieci z grupy kontrolnej.
Oﬁary SIDS rozpoznawano na podstawie
kryteriów patologicznych i sądowych. Określano polimorﬁzmy TPH2, 5-HTTLPR, zmienną liczbę tandemowych powtórzeń (variable number
tandem repeat, VNTR), 5-HTT (SLC6A4) oraz
regiony VNTR w MAOA. Oceniano też dwie
odmiany alleliczne (S i L) w regionie promotorowym odpowiedzialne za zróżnicowaną modulację transkrypcji genu 5-HTT.
Badano 20 oﬁar SIDS (10 dziewczynek),
w wieku od 2 dni do 7 miesięcy, grupę kontrolną tworzyło 150 zdrowych dzieci (80 dziewczynek) liczących nieco więcej niż rok, od których
pobrano próbki krwi.

Stwierdzono silną zależność między genotypem 5-HTTLPR i częstością występowania jego
alleli a SIDS. Zwłaszcza genotyp L/L oraz
długi allel (L) w regionie promotorowym
transportera serotoniny znacząco częściej obserwowano u oﬁar SIDS niż wśród dzieci z grupy
kontrolnej. Genotyp L/L stwierdzono u 60% niemowląt zmarłych z powodu SIDS w porównaniu
z 14% dzieci z grupy kontrolnej, zaś allel L odpowiednio u 80 i 42,6%. Wśród oﬁar SIDS częstszy był zwłaszcza polimorﬁzm L-12 VNTR
intronu 2 tego genu, z tendencją w kierunku
znaczących różnic między genotypami 10/10
i 12/12 (p=0,068). Halotyp L-12 stwierdzono
u 44,5% oﬁar SIDS w porównaniu z 23,4% dzieci z grupy kontrolnej. Różnica była jeszcze większa w przypadku dzieci z zarówno L/L, jak
i 12/12 (20% w grupie SIDS vs 2,6% w kontrolnej, p<0,001). U żadnego z 20 niemowląt
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zmarłych z powodu SIDS nie obserwowano genotypu S/S.
Autorzy uznali, że czynniki genetyczne odgrywają znaczącą rolę w patogenezie SIDS, a polimorﬁzmy 5-HTT okazały się ważne w populacji
włoskich dzieci zmarłych z powodu SIDS. Dodatkowych informacji o etiologii SIDS mogą dostarczyć badania genetyczne.
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Wyniki tego badania wskazują na znaczenie badań genetycznych w dalszym przybliżeniu mechanizmów etiopatogenezy SIDS.
Autorzy podkreślają rolę mechanizmów
transportu serotoniny, potwierdzając zaangażowanie polimorﬁzmów 5-HTT w występowanie

SIDS w populacji włoskiej. Transporter serotoniny (5-HTT) znacząco wpływa na działanie serotoninergiczne przez modyﬁkację transkrypcji
genu i ekspresję transportera. Polimorﬁzm L wydaje się skuteczniej promować transkrypcję
genu 5-HTT. 1 Podczas badań genetycznych różnych populacji etnicznych zgodnie wykazano
zależność między swoistym polimorﬁzmem 5HTT (L) a genotypem L/L.2,3
Istotność statystyczna tej odmiany jest kuszącym wyjaśnieniem możliwych predyspozycji genetycznych do wystąpienia SIDS.
Wyłonienie niemowląt i członków ich rodzin,
będących nosicielami tej odmiany genetycznej, zanim dojdzie do zgonu niemowlęcia,
może pozwolić na podjęcie interwencji w populacji obciążonej dużym ryzykiem lub w rodzinach takich dzieci.
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Odkrycie, że metabolizm serotoniny regulują rozmaite genotypy, przybliża nas o krok do zrozumienia tajemnicy SIDS. Dalsze badania powinny

wyjaśnić brakujące ogniwa w łańcuchu przyczyn
między wytwarzaniem serotoniny, jej transportem
i wychwytywaniem przez komórki a kontrolowaniem czynności życiowych, takich jak oddychanie
i ciśnienie tętnicze krwi u chorych z grupy SIDS
w porównaniu ze zdrowymi dziećmi.
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds,
Vol. 20, No. 2, September 2008, p. 31: Genetic Variation in Serotonin Metabolism and SIDS, wydawanym
przez American Academy of Pediatrics (AAP). Polska
wersja publikowana przez Medical Tribune Polska.
AAP i Medical Tribune Polska nie ponoszą odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w treści artykułu,
w tym wynikające z tłumaczenia z angielskiego
na polski. Ponadto AAP i Medical Tribune Polska nie
popierają stosowania ani nie ręczą (bezpośrednio lub
pośrednio) za jakość ani skuteczność jakichkolwiek
produktów lub usług zawartych w publikowanych
materiałach reklamowych. Reklamodawca nie ma
wpływu na treść publikowanego artykułu.
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Leczenie zaparcia – badania w toku
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Pytanie: Czy u chorych z ciężkim zaparciem wywołanym przyjmowaniem opioidów lub z idiopatycznym ciężkim zaparciem leczenie odpowiednio
metylonaltreksonem i prukaloprydem przynosi
poprawę?
Rodzaj zagadnienia: Sposób leczenia
Projekt badania: Randomizowane badanie kontrolowane
Przeanalizowano dwa nowe sposoby farmakologicznego leczenia zaparcia – jedną u chorych
z zaparciem wywoływanym przez opioidy, a drugą w przewlekłych zaparciach.
W pierwszym z badań w 27 ośrodkach
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, takich jak
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domy opieki, hospicja i ośrodki opieki paliatywnej, oceniano skuteczność podskórnego podawania metylonaltreksonu, antagonisty receptora
µ-opioidowego, cechującego się ograniczoną
zdolnością do przenikania przez barierę krew-mózg, w leczeniu zaparcia wywołanego stosowaniem opioidów u chorych na zaawansowane
nowotwory.
Chorych przyjmujących opioidy przez co najmniej dwa tygodnie, u których pojawiły się zaparcia nieustępujące po trzydniowej lub dłuższej
terapii lekami przeczyszczającymi, przydzielono
losowo do grupy leczonej podawanym podskórnie metylonaltreksonem lub otrzymującej placebo co drugi dzień przez dwa tygodnie.
Wykluczano osoby, u których zaparcie nie było
wywołane przez opioidy, z mechaniczną niedrożnością jelita, zaklinowaniem stolca w jelicie, objawami ostrej choroby w jamie brzusznej oraz
przetoką kałową wyłonioną na skórę. U uczestników codziennie oceniano przeczyszczający
wpływ leku, w tym konsystencję stolca i trudności z wypróżnieniem, a także działania niepożądane. Chorzy, którzy ukończyli wstępną
dwutygodniową fazę badania, mogli zostać włą-

czeni do rozszerzonego badania otwartego trwającego trzy miesiące.
W badaniu uczestniczyło łącznie 133 dorosłych (mediana wieku 71 lat). W grupie metylonaltreksonu 48% chorych oddało stolec w ciągu
pierwszych czterech godzin po przyjęciu pierwszej dawki leku, w porównaniu z 15% chorych
w grupie placebo, zaś u 52% wypróżnienie nastąpiło bez pomocy leków przeczyszczających
w ciągu czterech godzin po podaniu dwóch lub
więcej z pierwszych czterech dawek, w porównaniu z 8% w grupie placebo (p<0,001 dla obu
porównań). Odsetek odpowiedzi pozostawał
jednakowy przez cały czas badania. Mediana
czasu do wypróżnienia była istotnie krótsza
w grupie metylonaltreksonu niż w grupie placebo. Nie obserwowano objawów z odstawienia
ani zmian w skalach oceny bólu. Najczęstszymi
działaniami niepożądanymi były bóle i wzdęcia
brzucha. Autorzy uznali, że podawany podskórnie metylonaltrekson gwałtownie pobudza wypróżnienie u chorych na zaawansowany
nowotwór, cierpiących na zaparcie wywołane
przez opioidy, bez hamowania wpływu opioidów
na ośrodkowy układ nerwowy.
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