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drgawkowych u noworodków, zwłaszcza
u wcześniaków, jedynym wyjątkiem związanym z dobrym rokowaniem są drgawki kloniczne bez zajęcia twarzy u dzieci urodzonych
o czasie. Rokowanie zdeterminowane jest
przede wszystkim przez wiek ciążowy w momencie urodzenia oraz stopień zaawansowania i moment pojawienia się encefalopatii.
Dane z badań naukowych faworyzują
podłoże choroby, a nie samą obecność drgawek jako czynnik najistotniejszy dla oceny rokowania.3 Badanie obejmujące etiologię
i rokowanie dotyczące sfery neurorozwojowej
w przypadku drgawek u noworodków urodzonych o czasie wykazało, że śmiertelność
w okresie noworodkowym wynosiła 7%, a rokowanie dotyczące stanu neurologicznego
po roku okazało się dobre u 72%.4 Czynnikami wskazującymi na dobre rokowanie były:

prawidłowy wynik badania neurologicznego
w okresie noworodkowym i prawidłowy zapis EEG. Uogólniony zespół hipoksyjno-ischemiczny to najczęstsza (40%) przyczyna
drgawek u noworodków i silny czynnik predykcyjny złego rokowania.
Autorzy podkreślają potrzebę rozwoju
sposobów zapobiegania uszkodzeniom
neurologicznym u wcześniaków i stworzenia leków przeciwdrgawkowych bardziej
swoistych dla zespołów drgawkowych u noworodków.

Komentarz redakcji wydania
amerykańskiego

Omawiane badanie skupia się nie tyle na rodzajach drgawek, co na gorszym rokowaniu
wynikającym z cięższego uszkodzenia neurologicznego w okresie noworodkowym –

drgawki są tu jednym z objawów ciężkiego
uszkodzenia neurologicznego.
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds,
Vol. 19, No. 2, February 2008, p. 17: Long-term Outcome of Neonatal Seizures, 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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Ryzyko miażdżycy po przebytej chorobie Kawasaki
Źródło: (1) McCrindle BW, McIntyre S, Kim C,
et al. Are patients after Kawasaki disease at
increased risk for accelerated atherosclerosis.
J Pediatr. 2007;151(3):244-248; doi:10.1016/
j.jpeds.2007.03.056. (2) Dalla Pozza R,
Bechtold S, Urschel S, et al. Subclinical
atherosclerosis, but normal autonomic function
after Kawasaki disease. J Pediatr. 2007;151
(3):239-243; doi:10.1016/j.jpeds.2007.03.057
McCrindle i wsp. z University of Toronto postanowili ocenić, czy u dzieci z chorobą Kawasaki w wywiadzie stwierdza się bardziej
nasilone czynniki ryzyka i nieprawidłowości
wskazujące na wczesną miażdżycę.
Pacjentów w wieku 10-20 lat wybrano
z bazy danych obejmującej wszystkich chorych na chorobę Kawasaki leczonych w Hospital for Sick Children w latach 1982-1998.
Wybrano ich losowo z trzech grup chorych
wyróżnionych w zależności od stopnia zajęcia tętnic wieńcowych. Jednocześnie z miejscowej społeczności rekrutowano do grupy
kontrolnej zdrowe osoby w podobnym wieku. Przeanalizowano dokumentację medyczną chorych na chorobę Kawasaki w celu
określenia charakterystyki ostrego epizodu
choroby, w tym początkowego zajęcia tętnic
wieńcowych, zastosowanego leczenia oraz
obecnego obrazu układu sercowo-naczyniowego.
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

Uwzględniono różne czynniki ryzyka miażdżycy, w tym niedawne i przebyte choroby, palenie tytoniu i ekspozycję na dym tytoniowy,
stosowanie leków i wywiady rodzinne.
U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie przedmiotowe i wykonano badania laboratoryjne. Reaktywność tętnicy ramiennej
mierzoną jej rozkurczem zależnym od wzrostu
przepływu (ﬂow-mediated dilation, FMD) oraz
odpowiedzią na nitroglicerynę oceniano w naczyniowym badaniu ultrasonograﬁcznym.
Do badania włączono ogółem 52 chorych
na chorobę Kawasaki. Dwie trzecie badanej
grupy stanowili mężczyźni. Średni wiek
w chwili wystąpienia ostrego epizodu choroby wynosił cztery lata, a u 96% wystąpiła
typowa choroba Kawasaki. Leczenie obejmowało kwas acetylosalicylowy u 92% pacjentów oraz dożylne podawanie gammaglobulin
u 64%. Zajęcie tętnic wieńcowych w czasie
ostrego epizodu choroby wiązało się z wystąpieniem tętniaków u 37% pacjentów, tylko
poszerzenia naczyń u 16%, a u 47% nie
stwierdzono zajęcia tętnic wieńcowych. Średni czas od wystąpienia ostrego epizodu choroby Kawasaki do oceny w omawianym
badaniu wyniósł 11,2±3,7 roku.
Ocena tętnic wieńcowych podczas badania wykazała brak zajęcia tych naczyń u 30
pacjentów, regresję tętniaków u 16 oraz
utrzymujące się tętniaki u 6. Charakterysty-

ka chorych na chorobę Kawasaki i 60 osób
z grupy kontrolnej była podobna pod
względem większości parametrów demograficznych i czynników ryzyka miażdżycy,
chociaż w grupie z chorobą Kawasaki
stwierdzono tendencję do spędzania większej ilości czasu na zajęciach niewymagających aktywności fizycznej, natomiast
u większego odsetka osób w grupie kontrolnej stwierdzono otyłość u matek i hiperlipidemię u ojców. W porównaniu z grupą
kontrolną u chorych na chorobę Kawasaki
stwierdzono większe średnie stężenie hemoglobiny A1C, mniejsze średnie stężenie
apolipoproteiny A1 oraz mniejsze średnie
wartości ciśnienia tętniczego. Reaktywność
tętnicy ramiennej nie różniła się istotnie
między chorymi a grupą kontrolną.
Wśród chorych na chorobę Kawasaki
w wywiadzie nie stwierdzono istotnego
związku między kategorią zajęcia tętnic wieńcowych a takimi czynnikami, jak wiek, płeć,
liczba dni występowania gorączki, liczba spełnionych kryteriów diagnostycznych, wyniki
badań laboratoryjnych, leczenie dożylnymi
gammaglobulinami lub kwasem acetylosalicylowym oraz reaktywność tętnicy ramiennej
oceniana na podstawie FMD, będącego parametrem zależnym od czynności śródbłonka.
Autorzy doszli do wniosku, że u pacjentów
po przebytej chorobie Kawasaki stopień zajęKwiecień 2009, Vol. 13 Nr 2 Pediatria po Dyplomie | 69
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cia tętnic wieńcowych nie wydaje się istotnie
związany z czynnością śródbłonka w krążeniu
systemowym, nawet po uwzględnieniu czynników ryzyka miażdżycy. Wydaje się, że
po przebytej chorobie Kawasaki nie występuje dysfunkcja śródbłonka tętnic krążenia systemowego.
W drugiej omawianej pracy Dalla Pozza
i wsp. z Ludwig-Maximilians-Universität
w Mo na chium oce ni li czyn ni ki ry zy ka
miażdżycy i nadciśnienia tętniczego w krążeniu systemowym u pacjentów z chorobą
Kawasaki w wywiadzie. Do badania włączano
dzieci i nastolatki, które w przeszłości były hospitalizowane w ośrodku referencyjnym z powodu choroby Kawasaki,
a następnie ambulatoryjnie obserwowane
w przychodni dla pacjentów po przebytej
chorobie.
Grupa kontrolna składała się z przyjaciół
dzieci z chorobą Kawasaki oraz dzieci kierowanych na ocenę kardiologiczną do tego
same go ośrod ka. Wy wiad ro dzi ny do ty czący choroby wieńcowej i udaru mózgu
oce niano za pomocą kwestionariusza.
U wszystkich uczestników przeprowadzono
badanie przedmiotowe i wykonano badania laboratoryjne. Grubość błony wewnętrznej i środkowej (intima-media
thickness, IMT) w tętnicy szyjnej wspólnej,
będącą wskaźnikiem subklinicznej miażdżycy, mierzono w badaniu ultrasonograficznym. Czułość odruchu z baroreceptorów,
którą można wykorzystywać do oceny ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego, określano na podstawie seryjnych pomiarów
ciśnienia tętniczego i rejestracji elektrokardiogramu.
Dwadzieścia osób z chorobą Kawasaki
w wywiadzie porównano z 28 osobami
z grupy kontrolnej. Średni wiek chorych
w chwili badania wyniósł 12,1 roku, większość stanowili chłopcy (12/20 badanych),
a wszyscy otrzymywali typowe leczenie immunoglobulinami podawanymi dożylnie
oraz kwasem acetylosalicylowym. Zajęcie tętnic wieńcowych stwierdzono u 15 spośród
20 chorych. Średni czas, który upłynął od początku choroby do oceny w badaniu, wyniósł 4,1±3,6 roku.
Charakterystyka demograficzna i parametry biochemiczne w obu grupach były
podobne. Bezwzględna wartość IMT była
istotnie większa w grupie choroby Kawasaki niż kontrolnej (0,449 vs 0,424 mm).
Wśród pacjentów z chorobą Kawasaki nie
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stwierdzono bezpośrednich korelacji między
IMT a parametrami charakteryzującymi ciężkość tej choroby (np. opadanie krwinek
czerwonych lub liczba krwinek białych). IMT
była jednak istotnie większa wśród pacjentów z zajęciem tętnic wieńcowych w czasie
ostrego epizodu choroby (0,459 mm u pacjentów z zajęciem tętnic wieńcowych
vs 0,436 mm u pacjentów bez zajęcia tętnic
wieńcowych).
Nie stwierdzono różnicy czułości odruchu
z baroreceptorów między pacjentami z chorobą Kawasaki w wywiadzie a grupą kontrolną. Autorzy przyznali, że zastosowany
protokół badania wiązał się z pewnymi ograniczeniami (np. rekrutacja dużego odsetka
pacjentów z zajęciem tętnic wieńcowych
oraz mała liczebność badanej grupy), ale doszli do wniosku, że wśród pacjentów z zajęciem tętnic wieńcowych w chwili rozpoznania
choroby Kawasaki można później stwierdzić
cechy subklinicznej miażdżycy. U tych pacjentów przydatne może być dalsze monitorowanie IMT.
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Dr Danford deklaruje brak jakichkolwiek powiązań ﬁnansowych
dotyczących niniejszego komentarza. Komentarz nie omawia
produktu/urządzenia dostępnego na rynku, niedopuszczonego
do stosowania ani będącego przedmiotem badań.

Skuteczne leczenie ostrej fazy choroby Kawasaki spowodowało, że mamy obecnie dużą
kohortę z pozoru zdrowych dzieci wkraczających w wiek dorosły, u których w przeszłości
wystąpiło rozlane, przemijające zapalenie naczyń, zajmujące w różnym stopniu tętnice
wieńcowe.1
Chcielibyśmy móc zapewnić te osoby, że
ryzyko katastrofalnego incydentu wieńcowego ustało u nich wraz z ustąpieniem wysypki
i gorączki, a więc nie mają większych powodów do obaw niż inni. Ale czy możemy być
pewni, że zagojone zapalenie tętnic wieńcowych pozostawia te naczynia w równie dobrym stanie, jak gdyby nic się nie wydarzyło?
Być może obserwacje dotyczące przebytej
choroby Kawasaki są zbyt krótkotrwałe, aby
wykryć zwiększone ryzyko zawału mięśnia
sercowego u pacjentów w średnim wieku
z chorobą Kawasaki w wywiadzie. Być może te młode osoby wymagają znacznych modyﬁkacji stylu życia i diety, systematycznej

przesiewowej oceny serca, a nawet zapobiegawczego stosowania statyn. A być może nie.
Po prostu tego nie wiemy.
Ponieważ mamy wątpliwości, potrzebne
są badania naukowe. Musimy wykorzystać
możliwości nowych nieinwazyjnych metod
diagnostycznych, aby ocenić ryzyko miażdżycy w następstwie choroby Kawasaki. Tak rozumując, McCrindle i wsp.2 postanowili
ocenić reaktywność tętnicy ramiennej
po upływie lat od przebycia choroby Kawasaki. Reaktywność tętnicy ramiennej, będąca wskaźnikiem dysfunkcji śródbłonka tętnic
krążenia systemowego, była uspokajająco
prawidłowa, nawet u pacjentów z zajęciem
tętnic wieńcowych w ostrej fazie choroby.
Dalla Pozza i wsp.3 zbadali inny wskaźnik
subklinicznej miażdżycy u pacjentów z chorobą Kawasaki: IMT w tętnicy szyjnej. Autorzy ci stwierdzili, że w tej małej populacji
po przebytej chorobie Kawasaki u osób z zajęciem tętnic wieńcowych stwierdzonym
w chwili rozpoznania po upływie kilku lat
można było wykryć istotne nieprawidłowości
IMT, które były na tyle duże, że autorzy scharakteryzowali wyniki jako subkliniczną miażdżycę.
Nawet w świetle tych badań chyba nie
posunęliśmy się zbyt daleko w kierunku rozwiązania problemu, zajęcia stanowiska ani
kwestii, co doradzać pacjentom w zakresie
potencjalnego rozwoju miażdżycy w następstwie choroby Kawasaki. Czy powinniśmy
uznać za zachęcający brak patologicznej reaktywności tętnicy ramiennej, czy też dojść
do wniosku, że nieprawidłowa IMT w tętnicy szyjnej oznacza, że musimy bić na alarm
w związku z ryzykiem przedwczesnej choroby wieńcowej w dużej grupie młodych ludzi? Wydaje się, że potrzebne są dalsze
badania.

Komentarz redakcji wydania
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Mimo iż w pierwszym badaniu nie wykazano
wpływu na późniejszą miażdżycę, drugie badanie wskazuje na taką możliwość, ale
na podstawie zmiany IMT o 0,023 mm. Statystycznie może to być istotny rezultat, ale jego znaczenie kliniczne wydaje się nam
niepewne, biorąc pod uwagę, iż wynik ten
uzyskano w badaniu obejmującym małą liczbę pacjentów. Uważamy, że wnioskowanie
na tej podstawie, iż pacjenci z chorobą Kawasaki są bardziej zagrożeni miażdżycą w wieku
dorosłym niż osoby, u których ta choroba nie
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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wystąpiła, byłoby przedwczesne, a nawet
zdecydowanie zbyt pośpieszne.
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds,
Vol. 18, No. 6, December 2007, p. 64: Risk of Atherosclerosis After Kawasaki Disease, wydawanym przez Ame-

rican 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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Ocena skuteczności usunięcia migdałków w leczeniu zespołu
bezdechu podczas snu za pomocą polisomnograﬁi wykonywanej
przed i po operacji
Źródło: Mitchell RB. Adenotonsillectomy for
obstructive sleep apnea in children:
outcome evaluated by pre- and postoperative
polysomnography. Laryngoscope. 2007;117
(10):1844-1854; doi: 10.1097/MLG.0b013e
318123ee56
Pytanie: Czy dzieci w wieku 3-18 lat chorujące na zespół bezdechu podczas snu mogą odnieść korzyść z usunięcia migdałków (ocena
w polisomnograﬁi przed- i pooperacyjnej oraz
ocena jakości życia)?
Charakter pytania: Leczenie
Projekt badania: Seria przypadków
Badacze z University of New Mexico oceniali
jakość życia i wykonywali polisomnograﬁę
w celu określenia rokowania u dzieci, u których z powodu zespołu bezdechu podczas snu
(obstructive sleep apnea, OSA) wykonano tonsilektomię.
Do badania włączano dzieci w wieku 3-18
lat, u których stwierdzano objawy kliniczne zaburzeń oddychania w czasie snu (chrapanie,
oddychanie ustami, zatrzymanie oddechu potwierdzone przez świadka), a badaniem polisomnograﬁcznym potwierdzono obecność OSA.
Za obiektywne kryteria OSA w polisomnograﬁi uznano wskaźnik AHI (apnea-hipopnea index, stosunek liczby bezdechów
i spłyconych oddechów na godzinę) �≥5 lub
wskaźnik bezdechów ≥1 (obstructive apnea
index, liczba bezdechów w ciągu godziny
snu)1. Z badania wykluczono osoby z zespołem twarzowo-czaszkowym, zespołami nerwowo-mięśniowymi, wadami genetycznymi
lub opóźnieniem rozwoju, alergicznym nieżytem nosa lub astmą i wskaźnikiem masy
ciała �≥95 centyla.
U wszystkich pacjentów wykonano badanie polisomnograﬁczne trwające całą noc –
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

przed operacją i w 3 do 6 miesięcy po zabiegu. Bezdech spowodowany obturacją rozpoznawano wtedy, gdy stwierdzono brak
przepływu powietrza przez nos i usta trwający przez przynajmniej dwa cykle oddechowe,
z paradoksalnym nasileniem wysiłku oddechowego, powodującym wybudzenie lub
spadek saturacji o co najmniej 4%. W przypadku każdego dziecka na podstawie badania polisomnograﬁcznego oznaczano
wskaźnik AHI – przed i po operacji.
Opiekunów proszono o wypełnienie
kwestionariusza OSA-18 dotyczącego jakości życia przed i po zabiegu. Ocenę zaplanowano w celu zmierzenia poziomu zmian
w jakości życia spowodowanych przez
OSA. Pierwotnym punktem końcowym
w badaniu była wartość AHI u dziecka
przed i po tonsilektomii. Drugorzędowe
punkty końcowe obejmowały zmiany jakości życia po zabiegu i kilka dodatkowych
pomiarów uzyskanych za pomocą polisomnografii.
Do badania włączono ostatecznie 79 dzieci. Średni wiek wynosił 6,3 roku, w grupie
było 40 chłopców. Stwierdzono znaczną poprawę wskaźnika AHI po zabiegu: średnia
wartość wskaźnika przed operacją wynosiła 27,5, po operacji 3,5 (p<0,001). Zmiany
dotyczące średniego czasu snu, wydajności
snu, odsetka czasu spędzanego w fazie REM
i końcowo-wydechowe stężenie CO2 nie okazały się istotne. W zależności od przyjętych
kryteriów deﬁniujących klinicznie istotny OSA
wyleczenie za pomocą tonsilektomii osiągnięto u 71-90% dzieci.
Ciężka przedoperacyjna postać OSA wiązała się z jego utrzymywaniem po zabiegu.
Jakość życia po tonsilektomii mierzona kwestionariuszem OSA-18 również się poprawiła,
szczególnie w obszarze zaburzeń snu. W oce-

nie przedoperacyjnej stwierdzano silną korelację między punktacją w skali OSA i wartością wskaźnika AHI. Po zabiegu te wartości
były jedynie słabo skorelowane. Autorzy podsumowują, że tonsilektomia wykonana z powodu OSA poprawia parametry oddechowe
u większości skądinąd zdrowych, nieotyłych
dzieci.
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Tonsilektomia jest leczeniem z wyboru dla
większości przypadków niepowikłanych OSA
u dzieci.1 Omawiane badanie oceniało zarówno subiektywne (jakość życia), jak
i obiektywne (polisomnograﬁa) wskaźniki
w celu potwierdzenia skuteczności wspomnianego wyżej postępowania. Wysoki
wskaźnik AHI przed operacją i utrzymujący się wzorzec oddychania związany z obtu ra cją dróg od de cho wych po za bie gu
korelował z obecnością OSA w ocenie polisomnograﬁcznej po operacji. W tych sytuacjach wykonanie takiego badania po
tonsilektomii może pomóc w określeniu, czy
konieczne jest dalsze leczenie.
Ocena jakości życia i badanie polisomnograﬁczne przed operacją wykazują jedynie dobrą korelację u dzieci z OSA. To podkreśla
trudność w rozpoznaniu OSA u dzieci tylko
na podstawie samego obrazu klinicznego.
Objawy kliniczne przebiegające z zaburzeniami oddychania podczas snu, często związane z OSA, to głośne chrapanie, ciężki
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