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Badanie ABCDE jako najważniejszy aspekt oceny pacjenta  
ABCDE examination as the most important aspect of patient assessment
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Wprowadzenie: ABCDE to systematyczny, uporządkowany, oparty na priorytetach
sposób oceny pacjenta. Obejmuje on badanie: drożności dróg oddechowych,
oddychania, krążenia, stanu neurologicznego i ekspozycji wraz z badaniem
przedmiotowym. Schemat ABCDE jest obecnie złotym standardem, zalecanym przez
ekspertów, znajduje się w wytycznych postępowania Europejskiej Rady Resuscytacji, a
także jest częścią programu nauczania ERC Advanced Life Support Course. 
 
Cel: Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat schematu
badania ABCDE, a także wykazanie zalet stosowania tego podejścia podczas oceny
pacjenta. 
 
Materiał i metody: Dokonano przeglądu piśmiennictwa przy pomocy platformy
PubMed i Google Scholar. Przegląd obejmował 528 artykułów opublikowanych po
roku 2015, z których wyselekcjonowano 32, na których opiera się praca. 
 
Wyniki: Postępowanie z pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia stanowi
wyzwanie dla medyków. Stany te wymagają natychmiastowego ustalenia priorytetów i
interwencji. Ustrukturyzowane, szybkie badanie ABCDE umożliwia systematyczną
ocenę najważniejszych układów, pozwalając tym samym na wczesną identyfikację
zagrożeń. Użycie algorytmu badania zapewnia wykonanie odpowiedniej ilości kroków
diagnostycznych w sposób uporządkowany oraz minimalizuje ryzyko popełniania
błędów i pomijanie krytycznych elementów oceny. Wpływa to także na wcześniejsze
wdrożenie odpowiedniego leczenia. Powtarzalność badania zapewnia możliwość
kontroli stanu pacjenta i monitorowanie efektów leczenia. Wszystko to przekłada się
na poprawę jakości opieki nad chorym. Znajomość schematu ABCDE powinna
obowiązywać wszystkich pracowników sektora ochrony zdrowia. Najlepszą metodą
nauki omawianego podejścia jest metoda symulacji medycznej. Pozwala ona na
praktyczne zastosowanie wiedzy na temat ABCDE i wypracowanie schematu
systematycznej oceny pacjenta. Zajęcia symulacyjne powinny być prowadzone dla
studentów od pierwszych lat studiów medycznych, a także dla doświadczonych
medyków w ramach kursów podyplomowych. 
 
Wnioski: Badanie ABCDE zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem w stanie
zagrożenia życia. Wysokiej jakości umiejętności w zakresie ABCDE mogą poprawić
wydajność zespołów medycznych oraz zmniejszyć śmiertelność i chorobowość
pacjentów. Ważne jest, aby nieustannie zgłębiać wiedzę i podnosić umiejętności
praktyczne badania ABCDE.
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Czy afektywne cechy temperamentu matek mogą stanowić czynniki
ryzyka wystąpienia u ich dzieci deficytu uwagi i nadpobudliwości
ruchowej? 
Can the affective temperaments of mothers constitute risk factors for the
development of attention deficit and hyperactivity disorder in their
children?
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Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to powszechnie
diagnozowane zaburzenie wieku dziecięcego. Rozpoznawane jest najczęściej około 7
roku życia, ale objawy niekiedy pojawiają się przed 2 rokiem życia dziecka. ADHD
charakteryzuje się impulsywnością, nadpobudliwością i nieuwagą. A ostatnie odkrycia
wykazały, że niektóre afektywne cechu temperamentu matki i depresja podczas ciąży
sugerują dziedziczną predyspozycję do zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z
deficytem uwagi u potomstwa.  
Etiologia leżąca u podstaw ADHD może być niejednorodna oraz zróżnicowana, gdyż
zidentyfikowano wiele różnych czynników ryzyka rozwoju tego schorzenia. Liczne
badania wskazują, że przyczyną choroby jest zaburzenie dojrzewania określonych
struktur ośrodkowego układu nerwowego, wywołane zmianami materiału
genetycznego na poziomie biochemicznym i strukturalnym, co w konsekwencji
prowadzi do zakłócenia procesów poznawczych oraz kontroli zachowania. Zmienność
cech temperamentu zależy w 44% od czynników genetycznych. Natomiast pozostałe
56% przypisuje się czynnikom pozagenetycznym.  
Leczenie konwencjonalne zazwyczaj polega na dostosowaniu behawioralnym i lekach.
Jednak rodzice są zaniepokojeni skutkami ubocznymi długotrwałej farmakoterapii.
Dlatego obecnie medycyna komplementarna i alternatywna oferuje rodzicom różne
opcje leczenia, na przykład modyfikacje diety, ziołolecznictwo czy homeopatię. Przy
opracowywaniu planu leczenia równie istotna jest analiza temperamentu, która
umożliwia nie tylko zróżnicowanie pacjentów pod względem cech zachowania oraz
sposobu reakcji, ale także może pozwolić na odpowiedni dobór strategii
terapeutycznej. 
Wyniki najnowszych badań podkreślają zwiększoną świadomość ludzi na temat
zaburzeń psychospołecznych związanych z ich etiologią, objawami i chorobami
współistniejącymi ADHD, a także potrzebę współpracy między lekarzami oraz
pracownikami opieki psychiatrycznej w celu lepszej identyfikacji schorzenia i
szybszego wdrożenia właściwej terapii. 
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PRZYPADEK ZACHOWANEGO WYLEWU PRZEDSIATKÓWKOWEGO PO
ODPROWADZENIU LASEROWYM 
Preserved preretinal hemorrhage after laser hyaloidotomy – case report
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Wstęp
Wylewem przedsiatkówkowym określamy stan, w którym wynaczyniona krew
gromadzi się między błoną graniczną wewnętrzną siatkówki a ciałem szklistym. Jeśli
wylew zlokalizowany jest w okolicy plamki żółtej, dochodzi do nagłego pogorszenia
widzenia. Krew może zostać odprowadzona do komory ciała szklistego podczas
zabiegu laserowej hialoidotomii. Duże znaczenie przy kwalifikacji chorych do zabiegu
odgrywa czas od wystąpienia objawów. Z uwagi na ewolucję wynaczynionej krwi, która
krzepnie, a z czasem upłynnia się, zabieg należy wykonać od 7 do 10 dni od
wystąpienia objawów. Po tym okresie dochodzi do zwłóknienia, uniemożliwiającego
odprowadzenie skrzepu do komory ciała szklistego, z konsekwencjami w postaci
trakcyjnego odwarstwienia siatkówki z trwałym pogorszeniem widzenia.

Opis przypadku
54-letnia pacjentka zgłosiła się do SKOR z powodu nagłego pogorszenia widzenia oka  
lewego, widząc „jak za rozmytą czarną plamą” od dnia poprzedniego. W badaniu
stwierdzono przedsiatkówkowy wylew krwi przesłaniający tarczę nerwu wzrokowego i
część plamki oraz nieprzesłonięty dołeczek. W USG zaobserwowano niecałkowite tylne
odłączenie ciała szklistego oraz hiperechogeniczny naddatek echa między siatkówką a
ciałem szklistym, mogący odpowiadać wylewowi do komory ciała szklistego. Po
konsultacji doraźnie przepisano Dexamethazon 0.1% oraz Trokserutynę 0,05 g/ml w
kroplach. Jako że samoczynne odprowadzenie wylewu może potrwać do kilku
miesięcy, powodując trwałe uszkodzenie widzenia, zdecydowano się na wykonanie
procedury nacięcia błony granicznej tylnej ciała szklistego przy użyciu lasera
neodymowo-yagowego. U pacjentki zabieg wykonano po 7 dniach od wystąpienia
objawów. Po zabiegu stwierdzono tylko częściowe opróżnienie wylewu
przedsiatkówkowego do komory ciała szklistego. Utrzymano leczenie miejscowe. W
tym czasie zaobserwowano jednak włóknienie wylewu, z utrzymywaniem się zmian
również w okolicy przedplamkowej. Pacjentkę zakwalifikowano do witrektomii w trybie
planowym, jednak nie poddała się zabiegowi. 

Wnioski
Laserowa hialoidotomia jest zabiegiem umożliwiającym szybkie i bezpieczne
zaopatrzenie wylewów przedsiatkówkowych. Drenaż wynaczynionej krwi do komory
ciała szklistego skraca kontakt siatkówki z metabolitami krwi, minimalizując ich
toksyczny wpływ. Jest to szczególnie istotne dla młodszych pacjentów. Z uwagi na
większą inwazyjność zabiegu, witrektomia zarezerwowana jest dla pacjentów z
trwałym pogorszeniem widzenia bez możliwości ewakuacji wylewu do komory ciała
szklistego.
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Wstęp:  
Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek (ADPKD) jest najczęstszą
uwarunkowaną genetycznie chorobą nerek, której istotą jest obecność licznych torbieli
w całym miąższu. Choroba wywołana jest przez mutacje w genach PKD1 i PKD 2, które
kodują białka policystynę 1 i policystynę 2. Główną rolę w patogenezie ADPKD
odgrywa szlak c AMP i to właśnie on stanowi cel większości leków obecnych terapii.  
Rozwinięcie: 
Obecnie w leczeniu ADPKD stosuje się w głównej mierze tolwaptan oraz analogi
somatostatyny takie jak lanreotyd, oktreotyd czy pasyreotyd. Leki te mają na celu
zmniejszenie rozwoju torbieli i zahamowanie pogarszania się czynności nerek, która
prowadzi do schyłkowej ich niewydolności. Leczenie to często prowadzi do
występowania u pacjentów poważnych działań niepożądanych jak np.
hepatotoksyczność,, wielomocz, kamica żółciowa, ból brzucha i inne problemy ze
strony układu pokarmowego. Dlatego też poszukuje się coraz nowszych i bardziej
udoskonalonych metod terapeutycznych w leczeniu ADPKD. Prowadzone są badania
nad farmaceutykami działającymi w coraz bardziej ukierunkowany sposób na dane
szlaki patogenezy. Leki te działają m.in. na szlak receptora EGF (bosutynib,
tesewatynib), kinazę białkową aktywowaną AMP (metformina, statyny,
tiazolidynodiony, 2-deoskyglukoza)szlak c AMP (liksywaptan). Tym sposobem
metformina, statyny czy tiazolidynodiony stosowane powszechnie w leczeniu np.
cukrzycy , mogą również okazać się korzystne w leczeniu ADPKD. Nowe terapie
prowadzą do zmniejszania szybkości wzrostu nerek oraz hamują bądź opóźniają
tworzenie torbieli zarówno w nerkach, jak i w innych narządach, przez co spowalniają
progresję ADPKD. Prowadzone są również badania nad wpływem diety na przebieg
choroby.  
Zakończenie: 
Rokowanie u pacjentów z ADPKD jest niekorzystne, a najczęstszą przyczyną zgonów
jest niewydolność nerek i wątroby. Obecne leczenie ogranicza się do kilku leków, które
wywołują wiele działań niepożądanych, a ich tolerancja i wpływ na organizm zostały
ostatnio poddane w wątpliwość. Dlatego tak ważne jest prowadzenie badań nad
nowymi terapiami, które miałyby bardziej pozytywny wpływ na czynność nerek i
przebieg ADPKD. 
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Wstęp
Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą neurodegeneracyjną ośrodkowego
układu nerwowego o podłożu immunologicznym. Jedynie 3 - 10% wszystkich
pacjentów stanowią dzieci. W rozpoznaniu stwardnienia rozsianego istotne znaczenie
ma historia kliniczna pacjenta, badanie neurologiczne oraz obraz MRI.

Opis przypadku
15-letniemu chłopcu z powodu utrzymującej się od trzech dni niewyraźnej mowy,
opadania lewej powieki i adidochokinezy zlecono TK głowy, które uwidoczniło jedynie
drobne zwapnienie w lokalizacji migdałka gardłowego. Natomiast badanie MR głowy
wykazało owalne zmiany, hiperintensywne w sekwencjach T2-zależnych i Dark Fluid.
Największa ze zmian, zlokalizowana przykomorowo po stronie lewej z widocznym
obwodowym wzmocnieniem pokontrastowym. Opisywane ogniska sugerowały zmiany
demielinizacyjne. W celu poszerzenia diagnostyki wykonano badanie MR kręgosłupa,
na granicy rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego, na wysokości otworu
wielkiego czaszki uwidoczniono obszar hiperintensywny o wym. 6x5x6 mm, mogący
odpowiadać zmianie demielinizacyjnej. W kontrolnym MR głowy wykonanym po 4
miesiącach zaobserwowano cechy progresji w zakresie liczby i wielkości zmian. W
kolejnym kontrolnym badaniu MR, wykonanym rok od pojawienia się pierwszych
objawów zaobserwowano regresję zmian w płacie czołowym oraz w okolicy środka
półowalnego.  
U innego 17–letniego chłopca z zaburzeniami równowagi, drżeniami zamiarowymi
kończyn górnych i dolnych oraz autyzmem wykonano MR głowy i stwierdzono w
istocie białej liczne obszary hiperintensywne na obrazach T2-zależnych i Dark Fluid. W
MR kręgosłupa na całej długości rdzenia kręgowego uwidoczniono liczne zmiany
hiperintensywne na obrazach T2 i STIR. Największe nasilenie zmian widoczne jest w
obrębie odcinka C3-C5. W MR oczodołów zaobserwowano zmiany torbielowate
obustronnie w zatokach szczękowych jako liczne obszary hiperintensywne na obrazach
T2-zależnych . Zmiany uznano jako obszary odpowiadające demielinizacji.

Wnioski
Wczesna diagnoza SM u dzieci jest ważna dla szybkiego rozpoczęcia leczenia i
spowolnienia procesu demielinizacyjnego. Istotna rolę, poza kliniczną oceną stanu
pacjenta i badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego, odgrywa badanie MR głowy oraz
kręgosłupa, a także w niektórych przypadkach MR oczodołów. SM u dzieci wykazuje
różnorodny obraz kliniczny i radiologiczny.
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Wstęp
Zespół Freemana-Sheldona (FSS), czyli dystalna artrogrypoza typu 2A, jest chorobą ze
spektrum artrogrypozy wrodzonej o ciężkim przebiegu. FSS jest powodowany przez
homozygotyczne mutacje w genie MYH3, kodującym embrionalny łańcuch ciężki
miozyny 3, główny składnik miotubul płodowych; białko to odgrywa kluczową rolę
podczas rozwoju mięśni płodu. FSS łączy anomalie kości i przykurcze stawów z
charakterystyczną twarzą. Często występują również bezdech senny, zaburzenia
glikemii, nadmierna potliwość, biegunka, zaparcia i choroba refluksowa przełyku.
Częstość występowania tego schorzenia to <1/1 000 000. W pracy przybliżymy
przypadek dwutygodniowego noworodka, u którego zdiagnozowano FSS.

Opis przypadku
Chłopiec, urodzony w 40. tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie, oceniony w skali Apgar
na 10 punktów, wywiad okołoporodowy powikłany podejrzeniem odklejającego się
łożyska. Noworodek celem wykonania pełnej diagnostyki został przyjęty do Oddziału
Patologii Noworodków z powodu występowania cech dysmorfii i podejrzenia zespołu
Freemana-Sheldona. Przy przyjęciu dziecko w stanie ogólnym dobrym, wydolne
krążeniowo i oddechowo. W badaniu zauważalne cechy dysmorficzne takie jak:
cofnięta bródka, lekko skośne szpary powiekowe, szeroka spłaszczona rynienka
nosowa, wąskie usta, wydatny nos, obustronne pojedyncze bruzdy na dłoniach,
przykurcze palców dłoni oraz palce zachodzące na siebie. Wykonano badania
obrazowe takie jak USG przezciemiączkowe, które wykazało dyskretnie wzmożone
echo okołokomorowo i niewielką jamę przegrody przezroczystej; w badaniu
echokardiograficznym i USG jamy brzusznej nie stwierdzono nieprawidłowości. W
badaniu molekularnym przeprowadzonym w kierunku identyfikacji patogennych
mutacji powiązanych z zespołem Freemana-Sheldona zidentyfikowano zmianę
p.Arg672Cys w jednym allelu genu MYH3, która w połączeniu z obrazem klinicznym
potwierdza diagnozę tego zespołu.

Wnioski
Diagnoza zespołu Freemana-Sheldona stawiana jest na podstawie cech fenotypowych
jak i wyniku badania genetycznego potwierdzającego patogenną mutację w genie
MYH3. Obecnie nie jest możliwe leczenie przyczynowe tego schorzenia, a terapia
ogranicza się do fizjoterapii i operacyjnej korekcji występujących deformacji. Ważne
jest, aby jak najszybciej postawić rozpoznanie tego zespołu oraz wprowadzić
niezbędne leczenie, by nie dopuścić do rozwoju powikłań mogących dodatkowo
obniżać jakość życia pacjenta, a nawet mogących doprowadzić do śmierci. 
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Najnowsze Wytyczne ERC dowodzą, że nagłe zatrzymanie krążenia jest trzecią co do
częstości przyczyną zgonów w Europie, a statystyki wykazują, że incydenty
pozaszpitalnego zatrzymania krążenia dotykają 350 000 - 700 000 osób rocznie.
Wczesna defibrylacja jest jednym z podstawowych ogniw łańcucha przeżycia i im
wcześniej jest wykonana, tym szanse na przeżycie poszkodowanego znacząco
wzrastają. W Polsce systematycznie pojawiają się nowe punkty AED. Są to miejsca,
gdzie przebywa duża liczba osób, szczególnie starszych, obszary trudno dostępne dla
zespołów ratownictwa oraz miejsca, gdzie w przeciągu dwóch ostatnich lat doszło do
zatrzymania krążenia. 
 
Celem pracy była analiza dostępności AED w Polsce i na świecie, zwiększenie
świadomości obywateli dotyczącej lokalizacji, a także użycia defibrylatorów oraz
znalezienie inicjatyw, które pomogły w popularyzowaniu wiedzy na ten temat. 
 
Dokonano przeglądu literatury, który odnosił się do opisu sposobów rozmieszczenia
AED, używając bazy Google Scholar. 
 
W analizowanych badaniach wykazano, że największa ilość AED została odnotowana w
województwie śląskim, natomiast najmniejsza w województwie podlaskim. Dodatkowo
analizując lokalizację AED na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, znajdują
się one w około 55% budynków, jednak informacje te nie są powszechne. 
 
Patrząc na temat w skali świata, można zauważyć, że wraz z rozwojem technologii AED
wzrosła jej popularność i uniwersalność. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w
krajach Europy Zachodniej, niektórych krajach azjatyckich - szczególnie Japonii, a także
w Ameryce Północnej. Zdecydowanym ułatwieniem w znalezieniu AED są również
aplikacje dostępne na smartfonach, które lokalizują urządzenie i często też wyznaczają
do niego najkrótszą trasę. Dodatkowo wprowadzane są nowe metody ułatwiające
dostęp do AED, takie jak użycie dronów. Dzięki wykorzystaniu tych technologii
dotarcie do poszkodowanego jest możliwe nawet w 4-krotnie krótszym czasie niż
przez zespół ratownictwa medycznego. 
 
Pomimo ogólnodostępnego rozmieszczenia urządzeń w przestrzeni publicznej, nadal
panuje dystans społeczeństwa do ich używania. Wydaje się, że przyczyną jest mała
świadomość obywateli, a także brak odpowiedniego przeszkolenia. Stan ten można
poprawić popularyzując wiedzę na temat wykorzystania AED poprzez systematyczne
kampanie społeczne i szkolenia.
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Wstęp
Przewlekłą pokrzywkę spontaniczną (ang. chronic spontaneous urticaria – CSU)
diagnozujemy, gdy nagle z znanych lub nieznanych przyczyn występują bąble
pokrzywkowe i/lub obrzęk naczynioruchowy (lub obydwa objawy jednocześnie) i
trwają przez co najmniej 6 tygodni.   
Częstość występowania CSU szacowana jest na około 0,5-5% w populacji ogólnej.  
Etiopatogeneza CSU nie jest wciąż dostatecznie poznana, badania nad ustaleniem
dokładnych przyczyn i możliwych ścieżek rozwoju objawów wciąż trwają – warto
zauważyć, że niektóre dane literaturowe podają palenie tytoniu jako czynnik
wpływający na zaostrzenie objawów pokrzywki.  

Cel pracy
Ocena wpływu aktywnego palenia przez kobiety i mężczyzn na występowanie
przewlekłej pokrzywki spontanicznej poprzez ocenę odsetka palących wśród osób
zdiagnozowanych oraz dalsza analiza parametrów nasilenia stanu zapalnego i
częstości współwystępowania obrzęku naczynioruchowego.

Metody
W badaniu przeanalizowano dokumentację medyczną 68 pacjentów z objawami CSU
skierowanych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w okresie od 2014
roku do 2018 roku.  
Pozyskano dane z wywiadu, wyniki badań laboratoryjnych oraz wyniki badań
przedmiotowych – sprawdzano obecność obrzęku naczynioruchowego i obrzęku
języka.

Wyniki
Kobiety są trzy razy bardziej narażone na rozwój przewlekłej pokrzywki niż mężczyźni.
(52 vs 16).  
Nie stwierdzono statystycznej różnicy między palaczami a osobami niepalącymi w
zakresie wartości CRP, neutrofili (NE), limfocytów (LYM) i stosunku neutrofili do
limfocytów (NLR).  
W grupie kobiet (niezależnie od palenia) w stosunku do mężczyzn stwierdzono istotnie
statystycznie różne wartości: NE (6,28 vs 6,06), LYM (6 vs 1,66) i NLR (4,13 vs. 4,11).  

Wnioski
Różnice w wartościach NE, LYM i NLR między mężczyznami i kobietami wymagają
dalszych badań i mogą wspierać koncepcję zapalenia jako ważnego czynnika w
patogenezie CSU.   
Przeprowadzona analiza statystyczna nie potwierdza niektórych twierdzeń z danych
literaturowych, że palenie tytoniu skraca przebieg i zmniejsza częstość występowania
CSU.  
Rozpowszechnienie palenia papierosów wśród pacjentów z CSU jest takie samo jak w
populacji ogólnej.
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Wstęp
Alergia to nadmierna, nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na
występujące w środowisku obce alergeny.  
Owady, których jad wywołuje reakcje alergiczne, w tym anafilaksję, w Europie
Środkowej pochodzą niemal bez wyjątku z rzędu błonkoskrzydłych. 
Reakcja anafilaktyczna jest procesem złożonym, a ryzyko jej rozwoju i ciężkość
przebiegu zależy od różnych czynników. Do czynników ryzyka ciężkiej reakcji
alergicznej należy podwyższony poziom tryptazy. Badania literaturowe wskazują, iż
podwyższone stężenie tryptazy występować może u osób z BMI>30.0, co mogłoby
sugerować większy stopień ciężkości reakcji (SYS) po użądleniu błonkówek u osób z
alergią.

Cel pracy
Ocena zależności między wartością BMI, a SYS oraz stężeniem tryptazy u pacjentów z
alergią na jad owadów błonkoskrzydłych. Znajomość czynników ryzyka reakcji
alergicznych może pozwolić w przyszłości na uniknięcie ciężkich reakcji systemowych,
które niejednokrotnie stanowią sytuację bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia
pacjenta.

Metody
Przeanalizowano dokumentację medyczną 72 pacjentów z objawami nadwrażliwości
na jad owadów błonkoskrzydłych (pszczoła i/lub osa) skierowanych do
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w okresie od 2018 roku do 2021 roku. 
Pozyskano dane z wywiadu oraz wyniki badań dodatkowych (testów skórnych z jadami
owadów błonkoskrzydłych, poziomu tryptazy w surowicy oraz wartości wskaźnika
wagowo-wzrostowego (BMI)), objawy nadwrażliwości zostały sklasyfikowane według
skali ciężkości Muellera. 

Wyniki
W starszej wiekowo populacji badanych zaobserwowano zwiększone stężenie tryptazy. 
Nie stwierdzono statystycznej różnicy między osobami z nieprawidłowymi wartościami
BMI, a osobami z prawidłowymi wartościami BMI w zakresie ciężkości reakcji
systemowej. 
Nie stwierdzono związku między stężeniem tryptazy a stopniem ciężkości objawów
występujących po użądleniu.  

Wnioski
W naszych badaniach nie stwierdzono bezpośredniego związku między wartością BMI
a stopniem ciężkości reakcji i stężeniem tryptazy u pacjentów z alergią na jad owadów
błonkoskrzydłych, natomiast należy mieć na uwadze fakt, iż rola nadwagi i otyłości w
rozwoju chorób alergicznych jest wciąż badana.

Każdy ze współautorów brał czynny udział w analizie zebranej dokumentacji
medycznej. Dokonano również analizy zebranych danych literaturowych oraz badań
naukowych, które zawierały informacje pokrywające się z naszym badaniem.



Brak.
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Zastosowanie terapii anty-VEGF u pacjentki z idiopatyczną
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Wstęp
Neowaskularyzacja podsiatkówkowa (CNV) to stan, w którym dochodzi do rozwoju
patologicznych naczyń krwionośnych w przestrzeni podsiatkówkowej. Dotyka głównie
osoby powyżej 50. r.ż. cierpiące na postać wysiękową zwyrodnienia plamki związanego
z wiekiem (AMD). U młodszych pacjentów CNV jest zwykle wtórna do innych schorzeń
okulistycznych, takich jak: wysoka krótkowzroczność, choroby zapalne czy zmiany
pourazowe. Gdy ustalenie przyczyny neowaskularyzacji jest niemożliwe, mamy do
czynienia z idiopatyczną neowaskularyzacją podsiatkówkową (ICNV). Nie ma ścisłych
wytycznych leczenia ICNV.

Opis przypadku
20-letnia kobieta zgłosiła się do SOR z powodu obecnego od miesiąca centralnego
mroczka pozytywnego oka prawego (OP) z towarzyszącym pogorszeniem widzenia.
Wywiad chorobowy obejmował atopowe zapalenie skóry, depresję oraz
krótkowzroczność -4D. Ostrość wzroku do dali wynosiła VOP = 0,4. W badaniu dna
oka okrągłe uniesienie okolicy okołodołkowej, siatkówka w tym miejscu
rozpulchniona. Optyczna koherentna tomografia (OCT) uwidoczniła hiperrefleksyjne
naddatki echa w warstwie fotoreceptorów w okolicy dołka, obrzęk siatkówki w dołku i
okołodołkowo. W angio-OCT obecność błony neowaskularnej w kompleksie
awaskularnym. Zmiany odpowiadały okołodołkowej neowaskularyzacji
podsiatkówkowej OP. Rozpoznanie potwierdzono wykonując angiografię
fluoresceinową. Na podstawie wyników badań oraz obrazu klinicznego, po
wykluczeniu innych przyczyn neowaskularyzacji, postawiono diagnozę idiopatycznej
neowaskularyzacji podsiatkówkowej o lokalizacji poddołkowej. Podjęto decyzję o
włączeniu leczenia off-label preparatem anty-VEGF. Po pierwszej iniekcji
doszklistkowej nastąpiło wchłonięcie płynu podsiatkówkowego, a ostrość widzenia
uległa poprawie. Po kolejnych dwóch dawkach obraz choroby ustabilizował się.
Tydzień po trzeciej iniekcji pacjentka zgłosiła pojawienie się mroczka OL. Stwierdzono
poszerzenie naczyń błony naczyniowej OL bez obecności neowaskularyzacji. Z tego
względu nie włączono terapii anty-VEGF. Obecnie pacjentka pozostaje pod kontrolą
poradni okulistycznej w celu wczesnego wykrycia ewentualnej progresji.

Wnioski
Istnieje kilka metod zabiegowych stosowanych w leczeniu CNV, m.in. laseroterapia,
terapia fotodynamiczna czy poddołkowa chirurgia plamki. Z uwagi na możliwą
obecność komponenty zapalnej w rozwoju ICNV, alternatywą do leczenia
zabiegowego mogą być podanie preparatów anty-VEGF. Jest to szczególnie korzystne
u pacjentów z CNV o umiejscowieniu poddołkowym, które wyklucza stosowanie
laseroterapii.
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Inhibitory pompy protonowej (PPI) to uznana grupa leków, powszechnie stosowana w
leczeniu dolegliwości chorób zależnych od kwasu solnego. Leki te dostępne są w
aptekach również bez recepty, co sprawia, że często są nadużywane przez osoby, które
nie mają wskazań do ich stosowania. Tym samym coraz większą uwagę zwraca się na
efekty niepożądane zażywania PPI, a wśród nich na potencjalne zaburzenia funkcji
poznawczych. 
Wśród pacjentów nadużywających inhibitorów pompy protonowej często są osoby w
podeszłym wieku. Niektóre badania kliniczne wykazały, że PPI mogą zwiększać ryzyko
rozwoju zaburzeń poznawczych u starszych pacjentów, w tym również choroby
Alzheimera (AD – Alzheimer disease). Wśród teoretycznych możliwości wyjaśnienia
etiopatogenezy tego zjawiska bierze się pod uwagę hamowanie aktywności
wakuolarnej ATP-azy, utrudniające eliminację złogów amyloidu w komórkach
mikrogleju, obniżenie przez leki z grupy PPI aktywności transferazy acetylocholiny, a
także skutki zaburzenia wchłaniania witaminy B12. Wyniki kolejnych publikowanych
badań nie są jednoznaczne, gdyż część publikacji wskazuje nie tylko na brak wpływu
PPI na ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych i demencji, ale nawet na zmniejszenie
tego ryzyka. Niejednoznaczność publikowanych wyników wskazuje na potrzebę
prowadzenia dalszych badań klinicznych, które pozwolą na ocenę i ustalenie związków
przyczynowo-skutkowych między stosowaniem PPI a rozwojem zaburzeń
poznawczych, demencji i choroby Alzheimera. 
Celem niniejszej pracy jest analiza dostępnych badań dotyczących związku PPI z
ryzykiem rozwoju demencji u osób starszych, a także podsumowanie możliwych
mechanizmów prowadzących do wystąpienia tego powikłania oraz ocena przewagi
potencjalnych korzyści stosowania PPI nad ewentualnymi działaniami niepożądanymi.
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W ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie wzrosła liczba teorii spiskowych, dotyczących
szczególnie przyczyn pandemii COVID-19 oraz szczepień przeciw koronawirusowi.
Niektóre z nich, dzięki znacznemu poziomowi cyfryzacji społeczeństwa i
powszechnego dostępu do mediów, zyskują coraz szersze grono zwolenników. Celem
poniższej pracy jest analiza przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania teorii
spiskowych oraz prezentacja najważniejszych z nich, dotyczących medycyny. 
Teoria spiskowa jest wyjaśnieniem danego procesu lub wydarzenia z odrzuceniem
powszechnie uznanej, bardziej prawdopodobnej koncepcji, zakładającym złowrogie
działanie danej grupy osób. U podłoża takiej teorii leżą reakcje psychologiczne ludzi
na negatywne zdarzenie, stanowiące swoisty mechanizm obronny przeciwko utracie
podstawowych potrzeb psychologicznych – kompetencji, autonomii i pokrewieństwa.
Powstaje ona w wyniku naturalnego dążenia człowieka do wyjaśnienia niezrozumiałych
zjawisk oraz przejęcia utraconej kontroli nad otaczającym środowiskiem. Teorie takie
dotyczą często tematyki chorób i ich leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem
nagłych, tragicznych wydarzeń oraz wprowadzaniem na rynek farmaceutyczny nowych
preparatów. Najwcześniejsze medyczne teorie spiskowe pochodzą już z XVIII wieku,
kiedy to Edward Jenner opracował pierwszą szczepionkę. Stanowią one podwaliny
współczesnego ruchu antyszczepionkowego, wyznającego jedną z największych teorii
spiskowych w dziejach. Kolejne z nich głoszą zmowę lekarzy i koncernów
farmaceutycznych w celu sprzedaży większej ilości lekarstw. Jeszcze inne negują
naturalną etiologię chorób – zakażeń HIV, HPV, HSV, SARS-CoV-2, przypisując ich
powstanie spiskowi naukowców.  
Wiara w takie teorie niesie ze sobą ryzyko, zarówno populacyjne, jak i indywidualne.
Wyraża się to szczególnie wzrostem zakażeń na choroby niemal eradykowane wskutek
zjawiska zaniechania szczepień obowiązkowych w populacji pediatrycznej czy
nasileniem dezinformacji oraz spadkiem zaufania lekarzom jako autorytetom wiedzy
medycznej. Dezinformacja z kolei nasila powstawanie kolejnych teorii spiskowych,
prowadząc do efektu zamkniętego koła. Konieczne są jednak szeroka edukacja i
propagowanie zasad medyny konwencjonalnej w społeczeństwie w celu zniesienia
barier naukowych oraz ograniczenia powstawania takich teorii.
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Love in the time of the plague - does COVID-19 disease affect sexual
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Autorzy

Autor korepondencyjny: 
Karolina Frankowska 
Współautorzy: 
Klaudia Żak 
Opiekun: 
dr hab. n. med. Marcin Bobiński, mgr.
Alicja Rajtak 

Afiliacja

Uczelnia: 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Kierunek: 
lekarski 

Charakter pracy
Rodzaj pracy: 
praca oryginalna 
Sesja: 
Prace oryginalne 

Treść pracy

Wstęp
Pandemia COVID–19 w istotny sposób wpłynęła na większość obszarów życia.
Nieustannie badany jest zarówno, krótkoterminowy, jak i długoterminowy wpływ
infekcji SARS-CoV-2 na funkcjonowanie organizmu. Istotną sferą życia jest seksualność
- stąd rodzi się pytanie, czy COVID-19 wpływa na życie seksualne kobiet.

Cel pracy
Celem badania było ustalenie, czy przebycie objawowej infekcji wirusem SARS-CoV-2
wpływa na funkcjonowanie seksualne pacjentek.<br /> 

Metody
W badaniu wzięło udział 97 pacjentek, spośród których 33 przebyły ciężki COVID–19 i
wymagały hospitalizacji (grupa A), 33 przeszły infekcję łagodnie i nie wymagały
hospitalizacji (grupa B), a 31 nie chorowało na COVID-19 (grupa C). Miesiąc po
przebyciu infekcji każda pacjentka wypełniła zwalidowany 19-pytaniowy
kwestionariusz (Female Sexual Function Index) FSFI oceniający funkcjonowanie
seksualne kobiet. Dodatkowo 36 pacjentek wypełniło ankietę ponownie po 6
miesiącach. Z analiz odrzucono 5 pacjentek, które nie współżyły oraz 1 pacjentkę
chorującą na depresję.

Wyniki
Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie lubrykacji (grupa
A= 5,0, grupa B= 5,5, grupa C= 4,6), podniecenia (A= 4,1, B= 4,6, C= 4,3) , pożądania
(A= 3,7, B= 4,0, C= 3,8), orgazmu (A= 4,5, B= 4,8, C= 4,7), odczuwania satysfakcji (A=
4,8, B= 5,2, C= 4,9), czy bólu (A= 4,1, B= 4,3, C= 4,1). Suma punktów uzyskanych w
ankiecie FSFI na pierwszej wizycie nie różniła się istotnie statystycznie między grupami
(A= 23,9, B= 25,3, C= 24,1), podobnie jak suma punktów uzyskanych w ankiecie FSFI
na drugiej wizycie (A= 26,6, B= 27,0, C=27,9).

Wnioski
Zachorowanie na COVID-19 nie wpływa na samoocenę funkcji seksualnych kobiet, bez
względu na ciężkość przebiegu choroby.<br /> 

Koncepcja i plan badań: M.B., K.Ż<br /> 
Rekrutacja grupy badanej i kontrolnej: M.B., K.Ż, A.R., K.F.<br /> 
Wykonanie badań ankietowych: M.B., K.Ż, A.R., K.F.<br /> 
Nadzór nad badaniami ankietowymi: M.B., A.R.<br /> 
Analiza i interpretacja wyników: K.F., M.B.<br /> 
Przygotowanie abstraktu: K.F., K.Ż

KE-0254/255/2020
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Wstęp
Udar niedokrwienny mózgu (AIS – acute ischemic stroke) jest stosunkowo rzadko
występującą jednostką chorobową u dzieci, której częstość występowania szacuje się
na 1,3-13/100 000/rok. Największa liczba zachorowań przypada na 1-3 rok życia. Do
głównych czynników ryzyka należą arteriopatie, choroby serca, stany nadkrzepliwości
(trombofilie) oraz infekcje. Ze względu na ryzyko wystąpienia poważnych powikłań
udary mózgu wieku dziecięcego stanowią istotny problem diagnostyczny i
terapeutyczny.

Opis przypadku
2-letni chłopiec został przyjęty do Kliniki Neurologii z powodu urazu głowy w wyniku
upadku i utrzymujących się od tego czasu zaburzeń zachowania i chodu oraz
osłabienia kończyn po stronie lewej. Tomografia komputerowa głowy z kontrastem
ujawniła niecharakterystyczny, hipodensyjny, słabo zdemarkowany obszar, będący
wskazaniem do pogłębienia diagnostyki. W wykonanym następnie rezonansie
magnetycznym (MR) głowy z kontrastem uwidoczniono rozsiane zmiany o charakterze
niedokrwiennym - w obrębie prawego płata skroniowego rozległy, nieregularny
obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2-zależnych i sekwencji
FLAIR, wykazujący silne cechy restrykcji w obrazie DWI. Ponadto trzy obszary o
podobnej morfologii sygnału w obrębie wzgórza. W badaniu angio-MR stwierdzono
brak sygnału w obrębie rozgałęzień prawej tętnicy tylnej mózgu. Celem ustalenia
przyczyny udaru przeprowadzono badanie echokardiograficzne, które wykazało
wiotkość tkanki przegrody międzyprzedsionkowej z ubytkiem oraz śladowym
przeciekiem lewo-prawym. W dostarczonych przez rodziców wynikach badań
genetycznych w kierunku trombofilii wrodzonej potwierdzono polimorfizm 4G/4G w
genie PAI-1. Ostatecznie materiału zatorowego nie ujawniono. U pacjenta wdrożono
leczenie farmakologiczne.  

Wnioski
Udar mózgu jest ostrym stanem wymagającym szybkiej i dokładnej diagnostyki. Dzieci
z objawami sugerującymi AIS powinny być poddane ocenie neurologicznej
uwzględniającej badania neuroobrazowe. Podstawowym badaniem jest tomografia
komputerowa głowy. Rozstrzygający jest jednak rezonans magnetyczny głowy z
kontrastem, który umożliwia dodatkowo wizualizację niemych klinicznie ognisk
niedokrwiennych. Z kolei angiografia rezonansu magnetycznego pozwala na
lokalizację zwężenia lub niedrożności naczynia.
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Wstęp
W pracy zaprezentowano dotychczas zdrową 33-letnią pacjentkę z narastającym
niedowładem czterokończynowym po przebytym zakażeniu wirusem Coxsackie.
Badaniem PMR potwierdzono obecność rozszczepienia białkowo-komórkowego, co
pozwoliło na wczesne rozpoznanie poliradikuloneuropatii zapalnej. W trakcie leczenia
nastąpiło, jednak pogorszenie stanu pacjentki, dołączyły się nowe objawy
neurologiczne. Mimo to terapia immunoglobulinami była kontynuowana, co pozwoliło
na uzyskanie stabilizacji, a następnie poprawę stanu klinicznego. Chora pozostaje pod
opieką poradni neurologicznej i rehabilitacyjnej. 
GBS zaliczany jest do rzadko występujących chorób nerwowo-mięśniowych o
nieznanej etiologii. Śmiertelność w fazie ostrej tego zespołu waha się od 3,5% do 12%.
Roczna zachorowalność wynosi 1-2/100 tys. Dotychczas nie opisano w polskiej
literaturze GBS po przebytym zakażeniu Coxsackie,, natomiast na świecie ukazało się
zaledwie kilka prac.

Opis przypadku
Po tygodniu objawów tj. gorączka, kaszel, ból gardła, mrowienie w kończynach
dolnych i górnych, wysokie ciśnienie 180/120 mmHg, w wywiadzie kontakt z córką
chorą na Bostonkę. 
W badaniu neurologicznym stwierdzono obwodowe porażenie nerwu VII po prawej,
niedowład wiotki czterokończynowy ze zniesieniem odruchów w kończynach dolnych i
osłabieniem w kończynach górnych. Po przeprowadzonej szerokiej diagnostyce
postawiono rozpoznanie zespołu Guillaina-Barrego. Do leczenia włączono
immunoglobuliny. W 2-giej dobie terapii stan neurologiczny pacjentki uległ
pogorszeniu.

Wnioski
Opisany w pracy przypadek jest dowodem na to, że wczesne prawidłowe rozpoznanie,
a następnie wdrożenie odpowiedniego leczenia zmniejsza ryzyko śmierci i
niepełnosprawności w tym postępującym schorzeniu.
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Od samego początku kształcenia symulacja pozwala rozwijać i doskonalić umiejętności
w pracy przedklinicznej. Przekłada się to na lepsze przygotowanie do pracy i rozmowy
z pacjentem. Innowacyjne rozwiązania wprowadzone na przestrzeni ostatnich dekad
umożliwiają ciągły rozwój zdolności manualnych oraz interpersonalnych przyszłych
lekarzy dentystów. Postęp technologiczny doprowadził do skonstruowania
symulatorów odzwierciedlających realne postępowanie lecznicze w gabinecie
stomatologicznym, na co nie pozwalały metody stosowane blisko 150 lat temu, czyli
podczas pierwszych prób wprowadzenia symulacji do nauczania przedklinicznego. 
Na podstawie piśmiennictwa z ostatniego dziesięciolecia można nakreślić rys
historyczny oraz zaobserwować pozytywne przemiany, jakie miały miejsce na
przestrzeni lat. Zagłębienie się w przeszłość symulacji pozwala wyeliminować wady,
które mogą pociągać za sobą błędy w pracy przyszłego stomatologa oraz zwiększa
efektywność i ergonomię pracy kolejnych pokoleń.  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zapewnia dostęp do światowej klasy systemu
Simodont, który pozwala połączyć odbiór wrażeń wzrokowych generowanych w
wirtualnej rzeczywistości z wrażeniami dotykowymi opartymi na zmianach sił oraz
wibracji. Ponadto stwarza bezpieczne i powtarzalne warunki postępowania leczniczego
dla młodego klinicysty. 
A. Tavkar w swojej pracy “Simulation in Dentistry” [1] opisując symulator DentSim
dochodzi do wniosku, że tak zaawansowana technologia pozwala na przyswojenie
przez studentów mechanizmu pracy w gabinecie oraz skutkuje poprawą wydajności i
skuteczności przyszłej opieki zdrowotnej, poprzez stworzenie realistycznych
warunków. 
Z kolei S. Perry w pracy “A review of the Use of Simulation in Dental Education” [2]
zwraca uwagę na kolejny znaczący aspekt, czyli możliwość wielorazowego ćwiczenia
procedur, dzięki czemu student może zrozumieć i poprawić ewentualne błędy, co
według autorki jest ważniejsze niż sam uzyskany wynik końcowy.  
Ciągły rozwój symulacji stanowi dowód na to, że jest ona nieodłącznym elementem
kształcenia studentów na najwyższym poziomie i przygotowaniu ich do pracy z
pacjentem. 
Wprowadzenie symulatorów i rozwiązań haptycznych zrewolucjonizowało nauczanie
przedkliniczne m.in. w stomatologii zachowawczej i endodoncji. Różnorodność
dostępnych technologii i ich opis w literaturze pozwala na stwierdzenie, że symulacja
jest kluczem do sukcesu w pracy klinicznej.  
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Zmiany molekularne związane z neurotoksycznością ostrej białaczki
limfoblastycznej u dzieci 
Molecular alterations associated with neurotoxicity in childhood acute
lymphoblastic leukemia

Autorzy
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Wstęp: Pięcioletnie całkowite przeżycie dzieci chorujących na ostrą białaczkę
limfoblastyczną wzrosło w ciągu ostatnich dekad i obecnie przekracza ponad 90%1.
Chemioterapia jest kluczowym elementem leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej i
obejmuje wiele leków cytotoksycznych, które wywołują poważne skutki uboczne, w
tym także neurologiczne.  
Metody i cele: Celem pracy jest przedstawienie aktualnych doniesień na temat
neurotoksyczności i związanych z nią podstaw molekularnych standardowej
chemioterapii u dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej. Przeglądu
dokonano w języku angielskim, wykorzystując wyszukiwarkę PubMed. 
Wyniki: Ostre powikłania neurologiczne występują u około 3,6-11% dzieci leczonych z
powodu ALL2. Wśród chemioterapeutyków powodujących neurotoksyczność
wymienia się: L-asparaginaze, metotreksat, winkrystyne i nelarabine. Mutacja w białku
kodowanym przez gen SLC19A1 wpływa na neurotoksyczność metotreksatu 3.
Ostatnie badania wykazały, że aktywacja receptora adenozyny ADORA2A w
ośrodkowym układzie nerwowym sprzyja uszkodzeniu neuronów poprzez
wzmacnianie pobudzających neuroprzekaźników, co niesie za sobą wyższe ryzyko
neurotoksyczności metotreksatu4. Natomiast niższa ekspresja NHP2L1 w komórkach
białaczkowych, była istotnie związana ze zwiększoną wrażliwością na winkrystynę5.
Badania przedkliniczne wykazały, że mechanizm neurotoksyczności L-asparaginazy
wynika z rozkładu asparaginianu i glutaminy, a wśród genów które mogą nasilać
neurotoksyczność wymienia się ZBTB1, GRIA16,7. 
Wnioski: Najbardziej neurotoksycznymi chemioterapeutykami są metotreksat, L-
asparaginaza i winkrystyna. Wciąż trwają poszukiwania czynników genetycznych, które
mogą predysponować pacjentów do ciężkiej neurotoksyczności jako powikłania
chemioterapii. 
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Czy wiedza sprzyja jakości snu? Wyniki badań w kohorcie młodych
osób dorosłych w wieku 20-40 lat 
Does knowledge improve sleep quality? Research findings in a cohort of
young adults aged 20-40 years

Autorzy
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Treść pracy

Wstęp
Sen jest jednym z istotniejszych czynników, modulujących funkcjonowanie fizyczne  
i psychiczne człowieka, wpływając tym samym na jakość życia. Badania wskazują na
istotny związek między trybem życia, obejmującym m.in. nawyki żywieniowe i higienę
snu z jego jakością. Do najbardziej istotnych czynników determinujących jakość snu
należą: ekspozycja na światło niebieskie przed snem, drzemki w ciągu dnia,
temperatura i wilgotność powietrza w sypialni, palenie papierosów, regularność
chodzenia spać oraz stosowana dieta. Dodatkowo dostępne badania jasno wskazują,
że izolacja społeczna będąca konsekwencją pandemii COVID-19 wpłynęła na
zwiększenie ryzyka występowania problemów ze snem. Prowadzi to finalnie do
rosnącej popularności suplementów i leków nasennych, natomiast zasadność ich
stosowania nie zawsze znajduje uzasadnienie w literaturze naukowej.

Cel pracy
Niniejsza praca miała na celu analizę wpływu wiedzy i świadomości dietetycznej,
prowadzonego trybu życia oraz częstości stosowania suplementacji na jakość snu.
Badania zostały przeprowadzone w kohorcie 400 młodych osób dorosłych w wieku
20-40 lat.

Metody
Badania zrealizowano za pomocą dwóch autorskich kwestionariuszy dotyczących
wiedzy na temat higieny snu i wpływu składników diety na sen i częstości stosowanej
suplementacji oraz Kwestionariusza dotyczącego jakości snu Pittsburgh (PSQI).
Badania przeprowadzono za pomocą platformy internetowej.

Wyniki
Analiza wyników kwestionariuszy autorskich wykazała duże zróżnicowanie osób
badanych pod względem ich wiedzy i świadomości dietetycznej związanej ze snem, co
z kolei było powiązane z ich codzienną higieną snu. Ponadto jakość snu mierzona
kwestionariuszem PSQI różnicowała badanych ze względu na ich codzienne nawyki
oraz świadomość dietetyczną.

Wnioski
Jakość snu wśród badanych jest zależna od ich wiedzy i świadomości dietetycznej,
której poziom nie zawsze determinuje podejmowanie bardziej korzystnych zachowań
związanych ze snem. Co ciekawe poziom wiedzy badanych nie przekłada się na ich
prozdrowotne zachowania związane ze snem.

koncepcja: KK, JP, MP,MK, KG badanie: KK, JP, MP, metodologia: MP, MK statystyka MK

KE-0254/189/2021
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Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych jako podstępny
wróg wątroby- opis przypadku. 
Primary sclerosing cholangitis as an insidious enemy of the liver- case
report.
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Wstęp
Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC) jest przewlekłą chorobą
wątroby z cechami cholestazy w następstwie zapalenia i uszkodzenia przewodów
żółciowych, co w konsekwencji w zaawansowanym stadium może doprowadzić do
niewydolności miąższu wątroby.

Opis przypadku
22-letni mężczyzna został przyjęty w trybie pilnym do Kliniki Gastroenterologii z
powodu dolegliwości bólowych w jamie brzusznej, osłabienia i smolistych stolców. W
celu ustalenia rozpoznania wykonano panel szczegółowych badań. W USG
stwierdzono znaczne powiększenie wątroby i śledziony, w gastroskopii w dolnej części
przełyku uwidoczniono słupy żylakowe II st., które zaopaskowano. W badaniach
laboratoryjnych obecne były cechy anemii, obniżona liczba płytek krwi i białych
krwinek, bardzo wysoka aktywność enzymów ALT, ASP, GGTP, ALP oraz nieznaczne
podwyższenie bilirubiny całkowitej. Na podstawie obrazu klinicznego i wyników badań
dodatkowych rozpoznano marskość wątroby o nieznanej etiologii. Wykonana w
dalszej kolejności cholangiografia MR potwierdziła obecność licznych zwężeń w
obrębie wewnątrz- i zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i dała podstawę do
rozpoznania PSC. Zastosowano leczenie farmakologiczne. Obecnie pacjent pozostaje
pod opieką Poradni Transplantacyjnej, gdzie podlega regularnym kontrolom funkcji
wątroby, a także kontynuowana jest endoskopowa eradykacja żylaków przełyku
poprzez ich opaskowanie.

Wnioski
Przedstawiony przypadek pokazuje, że przebieg PSC może być podstępny i
bezobjawowy. Pomimo braku objawów klinicznych, choroba może prowadzić do
rozwoju zaawansowanej marskości wątroby nawet u pacjentów w młodym wieku i
zostać zdiagnozowana dopiero w fazie dekompensacji, gdy jedyną możliwością
leczenia pozostaje przeszczep narządu.
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Porównanie wyników szybkich testów antygenowych oraz testów RT-
PCR w diagnostyce grypy A i B oraz zakażenia wirusem RS. 
Comparison of the results of rapid antigen tests and RT-PCR tests in the
diagnosis of influenza A and B and respiratory syncytial virus infection.
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Wstęp
Szybkie testy kasetkowe często stosowane są do wczesnego wykrywania osób chorych
ze względu na krótki czas oczekiwania na wynik oraz niskie koszty badania. Jednak
coraz częściej zwraca się uwagę na ograniczoną czułość tych testów, w odróżnieniu od
badań metodą RT-PCR.

Cel pracy
Porównanie metod diagnostycznych: testów antygenowych oraz badań RT-PCR
wykrywających wirusa grypy A i B oraz RS.

Metody
Przeprowadzono retrospektywną analizę 1159 wyników szybkich testów
antygenowych wykrywających antygeny wirusa grypy A i B oraz 805 wykrywających
RSV, z wynikami wykonanych jednocześnie badań Xpert Flu/RSV u pacjentów
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w latach 2020 i 2021.

Wyniki
Badania wykazały, że u części pacjentów mimo ujemnego wyniku testu antygenowego
występowanie objawów klinicznych choroby skłoniło do wykonania testu RT-PCR,
który potwierdzał chorobę. W badaniu potwierdzono 33 fałszywie negatywne testy w
kierunku grypy A (28% analizowanych), 4 (3%) w kierunku grypy B oraz 58 (55%)
badań wykrywających RSV.

Wnioski
Przedstawione wyniki wskazują na wyższą czułość metody RT- PCR w porównaniu do
szybkich testów antygenowych. Mimo iż czas oczekiwania na wynik jest nieco dłuższy
(30-40 minut vs 60-90 min) oraz cena jest wyższa, to jednak, aby odpowiednio
kohortować pacjentów w oddziałach szpitalnych oraz prawidłowo ich leczyć,
właściwym postępowaniem wydaje się być wykorzystywanie bardziej czułej metody
diagnostycznej.

Koncepcja i plan badań: dr n. med. E.W.-G., A.K. 
Rekrutacja grupy badanej i kontrolnej: dr n. med. E.W-G, A.K., K.K. 
Wykonanie badań laboratoryjnych/ankietowych: badanie retrospektywne,
laboratorium DIAGNOSTYKA w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie 
Analiza i interpretacja wyników: dr n. med. E.W.-G, A.K., K.K, Z.P., A.G. 
Przygotowanie abstraktu: A.K., Z.P., A.G.

badanie retrospektywne
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Czy cząsteczka CTLA-4 bierze udział w immunopatogenezie
pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek? 
: Does CTLA-4 participate in the immunopathogenesis of primary
glomerulonephritis?
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Wstęp
Choroby kłębuszków nerkowych (glomerulopatie) to grupa chorób dotycząca
kłębuszków nerkowych, prowadząca do ich dysfunkcji. Antygen - 4 cytotoksycznych
limfocytów T (CTLA-4) należy do grupy białek, które blokują aktywację komórek T i gra
kluczową rolę w początkowej fazie odpowiedzi immunologicznej. Mimo potwierdzonej
roli cząsteczki CTLA-4 w chorobach autoimmunologicznych i nowotworach istnieje
niewiele prac na temat jej udziału w patogenezie i rozwoju pierwotnych
glomerulopatii.

Cel pracy
: Celem pracy było określenie roli CTLA-4 w patogenezie pierwotnych glomerulpatii.

Metody
Przeanalizowano 25 (15 mężczyzn i 10 kobiet) próbek krwi obwodowej od losowo
wybranych nowo zdiagnozowanych, wcześniej nieleczonych pacjentów z pierwotnymi
glomerulopatiami i od 20 zdrowych ochotników (grupa kontrolna). Komórki
wyizolowano z krwi a następnie przeanalizowano za pomocą cytometrii przepływowej,
w przypadku osocza za pomocą za pomocą testu ELISA. Na podstawie uzyskanych
wyników przeprowadzono analizę statystyczną. Badania zostały wykonane w ramach
realizacji projektów: NCN UMO-2016/23/B/NZ6/02844, UMLUB DS640 oraz UMLUB
GI/1.

Wyniki
Liczba limfocytów TCD4+/CTLA4+ (mediana 1,265% vs 6,665%), CD8+/CTLA4+
(mediana 1,995% vs 5,445%)oraz limfocytów CD19/CTLA4+ (mediana 0,3% vs 5,68%) u
pacjentów z pierwotnymi glomerulopatiami była niższa niż w grupie kontrolnej.
Stężenie sCTLA-4 w osoczu było niższe u pacjentów chorych w porównaniu w grupą
kontrolną (mediana 2,303% vs 6,12%). Stwierdzono korelacje ujemne pomiędzy liczbą
limfocytów TCD4+/CTLA4+ a stężeniem mocznika (-0,73), stężeniem kreatyniny (-0,86)
i albuminami osocza (-0,67). Dla limfocytów CD8+/CTLA4+ stwierdzono ujemną
korelację z stężeniem białka w dobowej zbiórce moczu (-0,78).

Wnioski
U pacjentów z pierwotnymi glomerulopatiami występuje niższa ekspresja CTLA-4 oraz
niższe stężenie sCTLA-4 w osoczu. Stwierdzono ujemną korelację między liczbą
limfocytów CTLA-4 a wartościami parametrów określających funkcje nerek. Komórki
CTLA4+ oraz stężenie sCTLA-4 może być użytecznym diagnostycznie badaniem u
pacjentów z pierwotnymi glomerulopatiamii.

Koncepcja i plan badań: EG, SM; Rekrutacja grupy badanej i kontrolnej:<br /> 
EG; Wykonanie badań laboratoryjnych: IK, MK, AK, FK, KK ;<br /> 
Nadzór nad badaniami laboratoryjnymi: SM; Analiza i interpretacja wyników: EG,SM;
Przygotowanie<br /> 
abstraktu: IK

KE-0254/290/2014
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Covid-19 w ciąży – opis dwóch ciężkich przypadków wymagających
intensywnej terapii 
COVID-19 during pregnancy - description of two severe cases requiring
intensive care
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Wstęp
Podczas ciąży zachodzą zmiany dotyczące fizjologii układu immunologicznego oraz
oddechowego, 
które wpływają na większą podatność na infekcje wirusowe oraz wystąpienie
poważniejszych 
powikłań u ciężarnych. Kobiety w trzecim trymestrze ciąży są narażone na większe
ryzyko ciężkiego 
przebiegu Covid-19 oraz wystąpienia zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej.
Infekcja SARS-CoV- 
2 u kobiet ciąży wiąże się z wyższym ryzykiem hospitalizacji na Oddziale Intensywnej
Terapii (OIT), 
inwazyjnej mechanicznej wentylacji, zastosowania terapii ECMO, a nawet śmierci
pacjentki.

Opis przypadku
Poniżej zostaną opisane dwa przypadki młodych, uprzednio zdrowych kobiet, które
uległy infekcji 
wirusem SARS-CoV-2 w trzecim trymestrze ciąży. Przed zachorowaniem pacjentki nie
zostały 
zaszczepione przeciw Covid-19. Obie pacjentki trafiły do szpitala w wyniku ciężkiego
przebiegu Covid- 
19 oraz pogarszającego się stanu ogólnego.
Pierwszej pacjentce (29 lat) wykonano zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, na
którym 
zobrazowano obustronne rozsiane zacienienia miąższowo-śródmiąższowe płuc. Z
powodu 
wystąpienia zespołu ostrej niewydolności oddechowej, zdecydowano o cięciu
cesarskim i 
przedwczesnym rozwiązaniu ciąży w 32hbd. Dodatkowo wykonano pacjentce
tomografię 
komputerową (TK) płuc, w której stwierdzono masywne obustronnie rozsiane zmiany
typu mlecznej 
szyby z towarzyszącymi obszarami konsolidacji płucnych, świadczące o progresji
choroby. 
Stan drugiej pacjentki (36 lat) znacznie pogorszył się w połogu. W wykonanym TK płuc
zobrazowano 
masywną zatorowość płucną, jak również obustronnie rozsiane zmiany typu mlecznej
szyby 
z towarzyszącymi obszarami konsolidacji płucnych. 
Z powodu postępującej niewydolności oddechowej pacjentki zostały przeniesione na
OIT, gdzie 
wymagały inwazyjnej mechanicznej wentylacji oraz pozaustrojowego utlenowania krwi
(ECMO). 
Mimo zastosowanego intensywnego leczenia, obie pacjentki zmarły z powodu
powikłań w przebiegu 
Covid-19.



Wnioski
Infekcja SARS-CoV-2 w trzecim trymestrze ciąży wiąże się z większym ryzykiem
wystąpienia ciężkich 
powikłań. W obu przypadkach pacjentki z ciężkim przebiegiem Covid-19 wymagały
hospitalizacji na 
OIT, inwazyjnej mechanicznej wentylacji oraz terapii ECMO. Covid-19 w ciąży
powikłany zespołem 
ostrej niewydolności oddechowej, czy też zatorowością płucną może zakończyć się
śmiercią nawet 
uprzednio zdrowej pacjentki.
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Pierwotne nefropatie a odporność nieswoista? – o szczególnym
znaczeniu receptorów toll-podobnych 
Primary nephropathies and non-specific immunity? - toll-like receptors
of particular importance
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Wstęp
Receptory toll-podobne (TLR) znane są ze swojej kluczowej roli w odporności
nieswoistej,<br /> 
przez co możliwe jest powiązanie tejże roli z wieloma chorobami, między innymi<br
/> 
nefropatiami, takimi jak pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek.

Cel pracy
Celem pracy była ocena związku pomiędzy ekspresją receptora TLR2 a przebiegiem
klinicznym<br /> 
wybranych pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek w odniesieniu do
immunofenotypu<br /> 
limfocytów krwi obwodowej.

Metody
Dokonaliśmy oceny immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej metodą cytometrii
przepływowej,<br /> 
ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji TLR2. Ocenę stężenia TLR2 wykonaliśmy
metodą ELISA.<br /> 
Uzyskane wyniki odniesiono do parametrów czynności nerek pacjentów chorujących
na<br /> 
proliferacyjne (PGN; 15 chorych) i nieproliferacyjne (NPGN; 22 chorych) kłębuszkowe
zapalenie<br /> 
nerek. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób. Badania zostały wykonane w
ramach realizacji<br /> 
projektów: NCN UMO-2016/23/B/NZ6/02844, UMLUB DS640 oraz UMLUB GI/1.

Wyniki
Ekspresja TLR2 na limfocytach T i B była większa u pacjentów z PGN w porównaniu
z<br /> 
pacjentami z NPGN i grupą kontrolną (p ≤ 0,001). U pacjentów z PGN stężenie<br /> 
rozpuszczalnej formy TLR2 w surowicy było skorelowane ujemnie z wysokim stężeniem
IgG<br /> 
i albumin, a dodatnio z nasileniem białkomoczu. Analiza ROC wykazała, że   ekspresja
TLR2<br /> 
jest wysoce specyficznym markerem do odróżniania pacjentów z PGN od pacjentów z
NPGN<br />
i kontroli.

Wnioski
Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że TLR2 jest zaangażowany w immunopatogenezę
kłębuszkowych<br /> 
zapaleń nerek, jednak obserwacja te wymaga dalszych badań.

Jako studenci Koła Naukowego Immunologii Doświadczalnej,<br /> 
prowadziliśmy izolację limfocytów krwi obwodowej, ocenę immunofenotypu krwi
obwodowej, ocenę<br /> 



stężenia TLR2 w surowicy metodą ELISA oraz archiwizację materiału biologicznego
pod ścisłym<br /> 
nadzorem Opiekuna pracy i Koła Naukowego oraz Kierownika Zakładu Immunologii
Doświadczalnej<br /> 
UM w Lublinie. 
 
Koncepcja i plan badań: EG, SM. 
Rekrutacja grupy badanej i kontrolnej: EG. 
Wykonanie badań laboratoryjnych: FK, IK, AK, MK, KK. 
Nadzór nad badaniami laboratoryjnymi: SM. 
Analiza i interpretacja wyników: EG, SM. 
Przygotowanie abstraktu: FK

KE-0254/290/2014
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Czy dysfunkcja szlaku PD-1/PD-l1 może wpływać na rozwój
pierwotnych glomeluropatii?
Can the dysfunction of the PD-1 / PD-l1 pathway affect the development
of primary glomeluropathy?

Autorzy
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Wstęp
Patogeneza pierwotnych proliferacyjnych (PGN) i nieproliferacyjnych (NPGN) zapaleń
kłębuszków nerkowych wciąż nie jest w pełni poznana, jednak obecne dowody
sugerują, że większość przypadków PGN i NPGN jest wynikiem odpowiedzi
immunologicznej na różne czynniki etiologiczne, które aktywują różne procesy
biologiczne, prowadzące do zapalenia i uszkodzenia kłębuszków nerkowych. Białko
programowanej śmierci komórkowej 1 (PD-1) i jego ligand (PD-L1) są głównymi
hamującymi receptorami, regulującymi wyczerpywanie limfocytów T.

Cel pracy
Celem pracy była ocena znaczenia szlaku PD-1/PD-L1 u chorych na PGN i NPGN w
odniesieniu do parametrów klinicznych.

Metody
W badaniu uczestniczyło 30 nowo zdiagnozowanych pacjentów chorujących na
kłębuszkowe zapalenie nerek oraz 20 zdrowych ochotników stanowiących grupę
kontroną. Metodą cytometrii przepływowej w krwi obwodowej dokonaliśmy oceny
immunofenotypu , który uwzględniał występowanie cząsteczek PD-1 oraz PD-L1 na
powierzchni limfocytów. <br /> 
Badania zostały wykonane w ramach realizacji projektów: NCN UMO-
2016/23/B/NZ6/02844 oraz UMLUB GI/1 i UMLUB DS640.

Wyniki
Doświadczenia wykazały, że zaburzenie funkcjonowania osi PD-1/PD-L1 może istotnie
przyczyniać się do powstawania PGN i NPGN. Ponadto, na limfocytach T i B pacjentów
chorych na PGN stwierdzono wyższą ekspresję białka PD-1 i jego ligandu PD-L1 niż u
pacjentów z NPGN i osób zdrowych. Wykazano istnienie dodatniej korelacji pomiędzy
liczbą limfocytów T, wykazujących ekspresję PD-1 a stopniem dysfunkcji nerek.

Wnioski
Nasze wyniki sugerują, że deregulacja osi PD-1/PD-L1 może brać udział w patogenezie
PGN i NPGN. Wysoki odsetek limfocytów z ekspresją PD-1 i PD-L1 może być związany
z ciągłą aktywacją limfocytów T oraz rozwojem zapalenia i uszkodzenia kłębuszków
nerkowych.

Jako studenci Koła Naukowego Immunologii Doświadczalnej, prowadziliśmy izolację
limfocytów krwi obwodowej, ocenę immunofenotypu krwi obwodowej oraz
archiwizację materiału biologicznego pod ścisłym nadzorem Opiekuna pracy i Koła
Naukowego oraz Kierownika Zakładu Immunologii Doświadczalnej UM w Lublinie. 
Koncepcja i plan badań: EG, SM;  
Rekrutacja grupy badanej i kontrolnej: EG;  
Wykonanie badań laboratoryjnych: FK, IK, AK, MK, KK 
Nadzór nad badaniami laboratoryjnymi: SM;  
Analiza i interpretacja wyników: EG,SM;  
Przygotowanie abstraktu: KK

KE-0254/290/201
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Ekspresją antygenu CTLA-4 a liczba kopii wirusa Epsteina-Barr w
przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej - czy te parametry mogą
służyć za czynnik rokowniczy? 
CTLA-4 antigen expression and Epstein-Barr virus copy number in
chronic lymphocytic leukemia - can these parameters serve as a
prognostic factor?
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Wstęp
Przewlekła białaczka limfocytowa (chronic lymphocytic leukemia, CLL) jest jedną z
najczęściej występujących białaczek, zwłaszcza u osób dorosłych zamieszkujących
kraje Europy i Ameryki Północnej. Zaburzenia ze strony układu immunologicznego
pojawiają się we wczesnych stadiach CLL i nasilają się w przebiegu choroby. Wirus
Epsteina-Barr (EBV) ma wpływ na rokowanie u chorych na CLL, jednak dokładne
mechanizmy jego działania są nieznane.

Cel pracy
Celem pracy była ocena związku pomiędzy reaktywacją zakażenia wirusem EBV a
przebiegiem klinicznym CLL, poprzez ocenę szlaku CTLA-4.

Metody
Do oznaczenia liczby kopii DNA EBV we krwi 50 nowo zdiagnozowanych pacjentów z
CLL użyto łańcuchowej reakcji polimerazy czasu rzeczywistego (rt-PCR). Za pomocą
cytometrii przepływowej oceniono ekspresję antygenu CTLA-4 na limfocytach. Za
pomocą testów immunoenzymatycznych (ELISA) oznaczono stężenie CTLA-4 w
surowicy. Badania wykonano w ramach realizacjo grantów NCN 2016/21/B/NZ6/02279
oraz NCN 2021/41/B/NZ6/01765

Wyniki
Pięćdziesiąt cztery procent pacjentów miało wykrywalne DNA EBV [EBV(+)]. U
pacjentów EBV(+) stężenie CTLA-4 w surowicy oraz ekspresja tego antygenu na
limfocytach krwi obwodowej były istotnie wyższe niż u pacjentów bez wykrywalnej
liczby kopii EBV [EBV(-)]. Liczba kopii DNA EBV okazała się korelować z cięższym
przebiegiem CLL poprzez deregulację szlaku CTLA-4. Dodatkowo obserwowano
niekorzystne markery prognostyczne CLL oraz wysoką ekspresję CTLA-4 na
limfocytach CD3+. Podczas obserwacji trwającej 12 miesięcy pacjenci z EBV(+) częściej
wymagali leczenia lub mieli krótszy czas podwojenia liczby limfocytów.

Wnioski
Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że ekspresja antygenów CTLA-4 na limfocytach
CD3+, skorelowana z liczbą DNA EBV u chorych sugeruje możliwą rolę EBV jako
bezpośredniego czynnika progresji CLL.

Zaangażowanie w badania: Koncepcja i plan badań: EG, SM; Rekrutacja grupy badanej
i kontrolnej: EG; Wykonanie badań laboratoryjnych: MK, IK, FK,AK, KK; Nadzór nad
badaniami laboratoryjnymi: SM; Analiza i interpretacja wyników: EG,SM; Przygotowanie
abstraktu: MK

KE-0254/227/2010, data zatwierdzenia: 6 grudnia 20
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ZNACZENIE WIRUSA EPSTEINA-BARR W ROZWOJU PIERWOTNYCH
KŁĘBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK 
THE IMPORTANCE OF EPSTEIN-BARR VIRUS IN THE DEVELOPMENT OF
PRIMARY GLOMERULONEPHRITIS
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Wstęp
Dane dostępne w literaturze wykazały, że wirus Epsteina-Barr (EBV) jest czynnikiem
hamującym fizjologiczną aktywację układu odpornościowego. Sprzyja to wystąpieniu
wielu chorób, w tym kłębuszkowego zapalenia nerek. Dotychczas jednak mechanizm
ten nie został w pełni poznany i nie zidentyfikowano cząsteczek, które mogłyby
stanowić czynnik prognostyczny w EBV-zależnych glomerulopatiach.

Cel pracy
Celem pracy była ocena związku pomiędzy reaktywacją zakażenia wirusem EBV a
przebiegiem klinicznym wybranych pierwotnych kłębuszkowych zapaleń nerek w
odniesieniu do immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej, ze szczególnym
uwzględnieniem białka programowanej śmierci komórkowej 1 (PD-1) i receptora PD-
L1.

Metody
Dokonaliśmy oceny immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej metodą cytometrii
przepływowej. Przy użyciu metod biologii molekularnej wykonaliśmy ocenę liczby
kopii DNA EBV. Uzyskane wyniki odniesiono do parametrów czynności nerek
pacjentów chorujących na proliferacyjne (15 chorych) i nieproliferacyjne (15 chorych)
kłębuszkowe zapalenie nerek. Grupę kontrolną stanowiło 15 zdrowych osób. Badania
zostały wykonane w ramach realizacji projektów: NCN UMO-2016/23/B/NZ6/02844,
UMLUB DS640 oraz UMLUB GI/1.

Wyniki
Liczba komórek NK i limfocytów T CD8+ była istotnie niższa u chorych na
kłębuszkowe zapalenia nerek, zwłaszcza u pacjentów z rozpoznaniem proliferacyjnych
kłębuszkowych zapaleń nerek, niż u osób zdrowych. Liczba komórek dodatnich pod
względem ekspresji antygenu PD-1 oraz PD-L1 była istotnie wyższa u chorych z
rozpoznaniem proliferacyjnych kłębuszkowych zapaleń nerek niż u osób cierpiących
na nieproliferacyjne kłębuszkowe zapalenia nerek oraz niż u zdrowych. Wykazano, że
obecność wielu kopii wirusa EBV jest dodatnio skorelowana ze zwiększoną ekspresją
antygenu PD-1.

Wnioski
Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że wirus EBV jest zaangażowany w
immunopatogenezę kłębuszkowych zapaleń nerek poprzez wpływ na ekspresję PD-1 i
PD-L1.

Koncepcja i plan badań: EG, SM; 
Rekrutacja grupy badanej i kontrolnej: EG; 
Wykonanie badań laboratoryjnych: AK, IK, FK, KK, MK; 
Nadzór nad badaniami laboratoryjnymi: SM; 
Analiza i interpretacja wyników: EG, SM; 
Przygotowanie abstraktu: AK

KE-0254/70/2015
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Wyzwanie współczesnej chirurgii plastycznej - Retrospektywna analiza
porównawcza pacjentów oparzonych hospitalizowanych na Oddziale
Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Oddziale Intensywnej
Terapii 
The challenge of modern plastic surgery- Retrospective comparative
analysis of burn patients hospitalized in the East Center of Burns
Treatment Unit and the Intensive Care Unit
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Wstęp
Oparzenia prowadzą do powstawania blizn fizycznych i psychicznych, których skutki
mogą wpłynąć na całe życie. Podmioty zajmujące się leczeniem oparzeń stoją przed
wieloma wyzwaniami, w tym leczeniem w stanach ostrych, do których doszło w
tragicznych okolicznościach.

Cel pracy
Celem badania była retrospektywna analiza porównawcza przypadków pacjentów
oparzonych hospitalizowanych na Oddziale Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń
(WCLO) i Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) oraz określenie wpływu charakterystyki
oparzenia na dobór postępowania leczniczego i jego wyniki.

Metody
Badaniem objęto 200 oparzonych (51 kobiet i 149 mężczyzn) leczonych w WCLO i 54
oparzonych ( 13 kobiet i 41 mężczyzn) leczonych w OIT w 2019 roku. Przypadki
poddano analizie pod kątem wieku, płci, obszaru oparzenia, sposobu zaopatrywania
ran i śmiertelności.

Wyniki
Średni wiek pacjentów WCLO wynosił 36,3 lat a OIT 53,5 lat. Średnia powierzchnia
oparzeń ciała pacjentów WCLO wynosiła 11% a OIT 38%. Nekrektomia stanowiła
główną chirurgiczną metodę zaopatrywania ran u oparzonych w WCLO (92,5%).
Przeszczepy skóry wykonano u 59% pacjentów, częściej w przypadku oparzeń
kontaktowych (p<0,001) oraz wrzątkiem (p<0,001). Obie te procedury wydłużały czas
hospitalizacji (p<0,001). Nekrektomię wykonano u 48% pacjentów OIT a przeszczepy
skóry u 37%. Escharotomia przeprowadzono u 37% i korelowała z % zajętej
powierzchni ciała (p<0,001). W WCLO nie występowały zgony a 6% pacjentów
przeniesiono na OIT. Odsetek zgonów wśród pacjentów OIT wynosił ponad 40%. Na
zgony pacjentów miał wpływ starszy wiek (p=0.003), znaczny % oparzonej powierzchni
ciała (p=0,007), szczególnie zajęcie krocza (p=0,007), stopy (p=0,003) a także dolnych
dróg oddechowych (p=0,001).

Wnioski
Wiek, powierzchnia i sposób oparzenia mają istotny wpływ na procedury leczenia, czas
hospitalizacji oraz liczbę zgonów. Podstawą procedurą wykonywaną na WCLO jest
nekrektomia oraz przeszczepy skóry. Pacjenci przebywający na OIT częściej wymagali
chirurgicznego postępowania, co było związane z lokalizacją i powierzchnią oparzeń.

Koncepcję i plan badań: T.K., A.S. 
Rekrutacja grupy badanej: T.K., I.K., J.B., M.L. 
Wykonanie badań laboratoryjnych: I.K., J.B., M.L. 
Nadzór nad badaniami laboratoryjnymi: T.K., A.S. 



Analiza i interpretacja wyników: I.K., J.B., M.L.,  
Przygotowanie abstraktu: I.K., J.B., M.L 
 

zgoda nie jest wymagana
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ZASTOSOWANIE ULTRAWYSOKIEGO POLA MAGNETYCZNEGO 7T W
OBRAZOWANIU REZONANSEM MAGNETYCZNYM GLEJAKÓW 
THE APPLICATION OF THE 7T ULTRA-HIGH MAGNETIC FIELD IN
IMAGING THE MAGNETIC RESONANCE OF GLIOMAS
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Skuteczna interwencja neurochirurgiczna w glejakach zależy od precyzji wyznaczenia
marginesów guza i jego właściwości, ponieważ bezpiecznie zmaksymalizowana
resekcja przekłada się na lepsze wyniki w leczeniu pacjenta. Obrazowanie
metaboliczne o wysokiej rozdzielczości może skutkować poprawą przedoperacyjnej
charakterystyki guza i optymalizacją resekcji. 
Obrazowanie MR jest preferowaną techniką obrazowania struktur mózgowo-
naczyniowych, a także obszarów patologii, które obejmują mikrokrwawienia i
niedokrwienie. Zaawansowane sekwencje obrazowania MR, takie jak czas przepływu
(TOF – time-of-flight), SWI (susceptibility-weighted imaging) i sekwencje 3D T2-
zależne, wykazały doskonałe przedstawienie struktur naczyniowych np. wewnątrz
glejaków z podaniem kontrastu i bez niego. Chociaż opisano zalety 3T w porównaniu z
1,5T, rola obrazowania ultrawysokiego pola (7T) w obrazowaniu układu nerwowo-
naczyniowego pozostaje słabo poznana. W niniejszym przeglądzie przedstawiono
możliwości wykorzystania ultrawysokiego pola magnetycznego 7T w obrazowaniu
rezonansem magnetycznym glejaków. Opisu dokonano na podstawie artykułów z bazy
PubMed. 
MRI mózgu 7,0T oferuje bardziej szczegółowy obraz mikrowaskularyzacji guza i
martwicy w glejakach śródczaszkowych ze względu na wyższą osiągalną rozdzielczość
przestrzenną i zwiększoną czułość na kontrast wrażliwości w porównaniu z MRI mózgu
1,5T. Może dostarczyć przydatnych informacji do oceny glejaków oraz monitorowania
angiogenezy nowotworowej i terapii antyangiogenetycznych. Oczekuje się, że nowe
techniki obrazowania równoległego dla MRI mózgu 7.0T jeszcze bardziej poprawią
jakość obrazu guzów mózgu. 
Ponadto oczekuje się, że zoptymalizowane wielokanałowe cewki nagłowne,
dostosowane protokoły obrazowania i nowe techniki obrazowania równoległego
jeszcze bardziej poprawią jakość obrazu w ultrawysokim polu MRI.W leczeniu
zachowawczym monitorowanie glejaków o niskim stopniu złośliwości i wczesne
wykrycie transformacji nowotworowej są niezbędne do dokładnego rokowania i
odpowiedniego planowania leczenia. W związku z tym 7,0T MRI może stać się cennym
narzędziem do oceny unaczynienia guza i monitorowania terapii antyangiogennych
guzów mózgu. Ta rozwijająca się technika obrazowania może dostarczyć przydatnych
informacji do oceny glejaków oraz monitorowania angiogenezy guza i terapii
antyangiogenetycznych.



MedIQ 2022 | Abstrakty 29

Terapie skojarzone w leczeniu glejaka wielopostaciowego 
Combination therapies in the treatment of glioblastoma multiforme
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Glioblastoma multiforme (GBM) to najczęstszy pierwotny nowotwór ośrodkowego
układu nerwowego (OUN) u dorosłych z medianą przeżycia 12–15 miesięcy od
rozpoznania. Aktualnym standardem leczenia są zabiegi chirurgiczne, radioterapia (RT)
fotonowa i jednoczesna chemioterapia (CT) temozolomidem (TMZ). Często GBM są
oporne na RT fotonową i CT. Przez barierę krew-mózg przedostaje się małe stężenie
CT nawet przy podawaniu w wysokim toksycznym stężeniu. Intensyfikacja fotonowej
RT jest niemożliwa ze względu na toksyczność neurologiczną dla dawek powyżej 60
Gy. Stąd potrzeba innych metod leczenia. 
Podawane były doniesienia o bezpieczeństwie i skuteczności pooperacyjnej
hiperfrakcjonowanej radioterapii protonowej chlorowodorkiem nimustyny (ACNU) w
leczeniu glejaka wielopostaciowego nadnamiotowego (GBM). Zgłoszono również, że
chociaż miejscowa martwica popromienna była nieunikniona, to terapia
wysokodawkową wiązką protonów z jednoczesnym stosowaniem ACNU była w stanie
kontrolować patogenezę GBM, w oparciu o analizę osób, u których odnotowano
przeżycie długoterminowe. Ponadto wykazano, że jednoczesne stosowanie
temozolomidu (TMZ) ma tendencję do lepszego przeżycia, a także niższą częstość
występowania toksyczności hematologicznej niż ACNU. 
Promieniowanie protonowe i heavy ion therapy (CIT) cechuje się wysoką precyzją,
odwróconym profilem dawki. Dzięki Bragg Peak, wysoka dawka promieniowania może
być kierowana przez cząstkę energii dokładnie do tkanki nowotworowej – zwiększona
kontrola. Radioterapia protonowa jest preferowaną opcją w leczeniu nowotworów
OUN, w tym glejaka wielopostaciowego, dzięki temu, że tylko niewielka dawka
promieniowania ulega rozproszeniu do okolicznych zdrowych tkanek. Badanie Fitzek
et al. wykazało wydłużenie mediany czasu przeżycia u pacjentów z GBM leczonych
promieniowaniem protonowym do 20 miesięcy, w stosunku do tych leczonych
promieniowaniem X. Badanie Mizumoto et al. - wzmocnienie protonowe ze
zwiększaniem dawki do 96,6 Gy u pacjentów z glejakiem - mediana czasu przeżycia
wydłużyła się do 21,6 miesiąca. 
Naświetlanie protonami i jonami w dawkach 10 i 20 Gy okazuje się być bardziej
skuteczne celem zmniejszenia przeżycia linii komórkowych niż konwencjonalne
naświetlanie. Efekt ten może być powiązany z innym mechanizmem uszkodzenia DNA.
Wymagane są dalsze badania w zakresie odpowiedzi DNA na uszkodzenie, punktów
kontrolnych cyklu komórkowego i ścieżek naprawy w liniach komórek GBM.
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Glioblastoma multiforme (GBM) to najczęstszy pierwotny nowotwór OUN u dorosłych
z medianą przeżycia 12–15 miesięcy od rozpoznania. Aktualnym standardem leczenia
są zabiegi chirurgiczne, radioterapia (RT) fotonowa i jednoczesna chemioterapia (CT)
temozolomidem. Często GBM są oporne na RT fotonową i CT. Przez barierę krew-
mózg przedostaje się małe stężenie CT nawet przy podawaniu w wysokim toksycznym
stężeniu. Intensyfikacja fotonowej RT jest niemożliwa ze względu na toksyczność
neurologiczną dla dawek powyżej 60 Gy. Stąd potrzeba innych metod leczenia. 
W celu analizy skuteczności zastosowania radiouczulaczy w leczeniu glejaka
wielopostaciowego dokonano przeglądu artykułów z bazy PubMed i Google Schoolar. 
Na komórkach U-138 GBM Duocarmycin SA (DSA) wykazał silną cytotoksyczność (IC50
= 0.0018nM), a terapia wiązką protonową (PBT) - IC50 = 0.964 - znacznie słabszy efekt
cytotoksyczny (wykazując radiooporność komórek GBM). Połączenie 0.001 nM DSA z
późniejszym naświetlaniem protonami wykazało znaczną redukcję liczby komórek U-
138 (zwiększenie wrażliwość komórek na protony - proton IC50: 0.964, proton + DSA
IC50: 0.443). 
Białko SRC ukierunkowane na Si306 wywiera działanie uwrażliwiające na
promieniowanie na linię komórkową U87 GBM, powodując synergiczny efekt
cytotoksyczny w połączeniu z PBT. Związek ten można uznać za nowego
potencjalnego kandydata do leczenia GBM w połączeniu z PBT. 
Mechanizm działania inhibitora PARP (PARPi) pozwala oszczędzić sąsiadujące zdrowe
tkanki przez działanie radiouczulające, podczas gdy wysoce proliferacyjne komórki
nowotworowe byłyby uwrażliwione. Do tej pory w kilkunastu badaniach
przedklinicznych i jednym badaniu fazy I zbadano PARPi jako radiosensybilizatory
komórek glejaka. Wskaźniki wzmocnienia wydane z badań przedklinicznych wahały się
od 1,08 do 1,93, a jedyne opublikowane badanie I fazy oceniało bezpieczeństwo PARPi
(weliparybu) w połączeniu z napromienianiem. 
DSA połączony z protonoterapią ma lepszy efekt niż stosowanie tylko leku lub tylko
radioterapii. Dane sugerują zastosowanie białka SRC ukierunkowanego na Si306 w
terapiach celowanych w połączeniu z PBT, aby uzyskać skuteczniejszą metodę leczenia
choroby GBM. A badania przedkliniczne są obiecujące dla PARPi, który można uznać
za nowy radiosensybilizator. 
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Wstęp
Ganglioneuroblastoma (GNB) jest nowotworem neuroblastycznym wywodzącym się z
rdzenia nadnerczy lub ze zwojów współczulnych pozanadnereczowych, który posiada
cechy dobrze zróżnicowanego guza o niskim stopniu złośliwości – ganglioneuromy, i
słabo zróżnicowanego guza o wysokim stopniu złośliwości – neuroblastomy. GNB jest
nowotworem dziecięcym i niezwykle rzadko występuje u osób dorosłych. W literaturze
opisano mniej niż 50 przypadków zachorowań u dorosłych. Najczęstszą lokalizacją jest
nadnercze, lecz może występować też w przestrzeni zaotrzewnowej, w mózgu i
śródpiersiu. Obraz kliniczny jest niespecyficzny i często objawia się bólem brzucha i
innymi objawami związanymi z uciskiem guza na sąsiednie struktury.

Opis przypadku
Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłosił się 5-letni chłopiec z silnym bólem
brzucha. Od 3 miesięcy miewał epizody zaparć oraz nasilających się dolegliwości
bólowych. W badaniu RTG jamy brzusznej uwidoczniono cechy niedrożności jelit –
poziomy płynów w pętlach jelitowych. W badaniu USG jamy brzusznej w lokalizacji
lewego nadnercza uwidoczniono niejednorodną, patologiczną masę powodującą
modelowanie bieguna górnego nerki lewej. Guz lewego nadnercza o wymiarach 5x6x5
cm został potwierdzony w badaniu tomografii komputerowej, w którym opisano
również powiększone węzły chłonne okołoaortalne oraz zmiany w obrębie kręgów. Na
podstawie badań obrazowych wysunięto podejrzenie zmiany o charakterze
neuroblastoma, chłopiec został poddany adrenalektomii, biopsji aspiracyjnej szpiku i
trepanobiopsji. Badania histopatologiczne wykazały, że jest to ganglioneuroblastoma
intermixed z częściowym utkaniem guza o różnicowaniu paraganglioma, z zajęciem
szpiku i kości przez proces nowotworowy. W wyniku intensywnego leczenia udało się
uzyskać poprawę stanu klinicznego pacjenta.

Wnioski
Badania obrazowe (RTG i USG) odgrywają kluczową rolę w ocenie dzieci z
niespecyficznymi dolegliwościami, umożliwiając wykrycie zmian wymagających dalszej
diagnostyki i leczenia, w tym zmian o charakterze nowotworowym.  
Do rzadkich nowotworów wieku dziecięcego objawiających się niespecyficznymi
dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego należy ganglioneuroblastoma.
Chociaż ostateczne rozpoznanie uzyskuje się po analizie histopatologicznej, badania
obrazowe są bardzo istotne w ustaleniu wstępnej diagnozy, ocenie zaawansowania
procesu nowotworowego i stratyfikacji ryzyka przed leczeniem.
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Wysokiej jakości uciśnięcia klatki piersiowej stanowią niezbędny element w łańcuchu
przeżycia podczas nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Prowadzenie ich w czasie
wydłużającej się resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) stanowi nie lada
wyzwanie, ze względu na narastające zmęczenie osób prowadzących RKO, konieczność
transportu pacjenta, a także ograniczoną liczebność personelu medycznego. Z
pomocą w tych sytuacjach przychodzą urządzenia do mechanicznej kompresji klatki
piersiowej np. LUCAS lub AutoPulse, które zapewniają wysokiej jakości uciśnięcia klatki
piersiowej, bez fizycznego zaangażowania ratowników. 
 
Dokonano przeglądu systematycznego bazy PubMed. Wyszukiwanie nie było
ograniczone pod kątem ram czasowych, było natomiast ograniczone pod kątem
języka angielskiego. W pierwszym etapie wyszukano 201 artykułów za pomocą
słów kluczowych: „mechanical chest compression” i „cardiac arrest”. Po wstępnej
weryfikacji, wyodrębniono 28 artykułów zgodnych z tematem pracy.   
 
Dotychczasowe badania kliniczne, dotyczące stosowania urządzeń do mechanicznej
kompresji klatki piersiowej w warunkach pozaszpitalnych nie wykazały poprawy
wyników leczenia, w porównaniu z manualną RKO. Nasuwa to pytania dotyczące
sytuacji, w których zastosowanie kompresji mechanicznej kompresji jest zasadne.
Wytyczne ERC z 2021 roku wskazują, że należy je uwzględniać, gdy prowadzenie
wysokiej jakości uciśnięć manualnych jest niemożliwe ze względów praktycznych lub
zagraża bezpieczeństwu ratowników. Dodatkowo podkreślają, iż należy rozważyć ich
zastosowanie, podczas prowadzenia RKO u pacjentów z hipotermią, potwierdzoną
zatorowością wieńcową lub gdy do NZK doszło w pracowni angiograficznej.
Doniesienia naukowe poza wymienionymi zastosowaniami wskazują również na
nieocenioną wartość użycia tych urządzeń przy prowadzeniu RKO przez 2 ratowników
oraz w czasie transportu pacjenta. 
 
Nie ma wystarczających dowodów oraz zaleceń, aby rutynowo stosować kompresję
mechaniczną. Co więcej, trudno wskazać dokładny moment prowadzenia RKO, w
którym należałoby dokonać konwersji uciśnięć klatki piersiowej z manualnej na
mechaniczną. Pomimo to, zastosowanie urządzeń do kompresji klatki piersiowej w
wielu sytuacjach stanowi ogromne wsparcie dla personelu medycznego. Generuje to
pilną potrzebę prowadzenia dalszych badań klinicznych, które wskażą, w jakich
sytuacjach wykorzystanie mechanicznych urządzeń do uciskania klatki piersiowej
doprowadza do przewagi zysków, aniżeli strat w pracy zespołów ratowniczych.
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Wstęp: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest najczęstszą przyczyną
utraty widzenia centralnego u osób po 50. roku życia (po 75. roku życia dotyczy już
prawie 28% populacji). Ze względu na starzenie się społeczeństwa problem AMD
narasta. Wyróżniamy dwie postaci choroby: suchą i wilgotną. Wilgotna postać choroby
występuje u 15% chorych i w 80-90% prowadzi do utraty widzenia centralnego.
Czasowe zahamowanie postępu choroby można uzyskać dzięki lekom
antyangiogennym. 
 
Materiał i metody: Przeszukano bazę naukową PubMed w latach: 2015-2022 z użyciem
słów kluczowych: amd, age-related macular degeneration, anty-VEGF  
 
Wyniki: Niedawny rozwój terapii przeciwko czynnikowi wzrostu śródbłonka
naczyniowego zahamował postęp zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Obecnie stosowane leki anty-VEGF mają krótki okres półtrwania i wymagają co
miesięcznych iniekcji doszklistkowych w celu utrzymania ich działania. Pomimo swojej
skuteczności stanowią obciążenie dla pacjentów zarówno terapeutyczne (ryzyko
zakażeń, niepojawianie się na każdej wizycie), jak i finansowe (częste dojazdy, wizyty).
W związku z powyższym wiele badań koncentruje się na odkryciu nowej drogi
podawania leków. Obiecującym urządzeniem może być system dostarczania do portu
(PDS), który jest trwałym implantem do ciała szklistego ze zbiornikiem wypełnionym
ranibizumabem. W I fazie badań wykazano dobrą tolerancję portu oraz poprawę
ostrości widzenia. W II fazie badań potwierdzono skuteczność leku. III faza wykazała
skuteczność porównywalną z comiesięcznymi iniekcjami, a 98,4% pacjentów nie
potrzebowało wcześniejszego uzupełnienia leku (przed upływem 24 tygodni). 
 
Wnioski: Metoda ta jest obiecującą alternatywą dla aktualnego leczenia. Stanowi formę
wygodniejszą dla pacjenta, nie naraża na comiesięczne iniekcje, zmniejsza ryzyko
niedostatecznego leczenia spowodowanego niepojawieniem się na wizycie.
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Wstęp: Kwas hialuronowy jest polisacharydem z grupy glikozaminoglikanów.
Naturalnie występuje w skórze właściwej odpowiadając za sprężystość skóry. W
medycynie występuje usieciowany, częściowo usieciowany lub nieusieciowany, co
wiąże się z różną gęstością i zdolnością wiązania cząsteczek wody. Wykorzystywany
jest w wielu dziedzinach, m. in.: medycyna estetyczna, ortopedia, otolaryngologia.
Istnieje wiele badań i doniesień, że można stosować go w ginekologii i położnictwie w
różnorodnych schorzeniach. 
 
Materiał i metody: Dokonano przeglądu bazy naukowej PubMed w latach 2015-2022 z
wykorzystaniem słów kluczowych kwas hialuronowy, ginekologia, położnictwo. 
 
Wyniki: Zrosty wewnątrzmaciczne są powikłaniem po różnych zabiegach
wykonywanych w jamie macicy, od łyżeczkowania, po usunięcie przegrody, czy też
mięśniaków macicy. Liczne badania sugerują, że kwas hialuronowy może być
skutecznym środkiem zapobiegającym powstawaniu zrostów. Jest to ważne, gdyż
powodują one problemy z zajściem i/lub donoszeniem ciąży. Zieleń indocyjaninowa
służy do śródoperacyjnej wizualizacji tkanek nowotworowych i wykorzystywana jest w
przypadku raka szyjki macicy. Istnieją doniesienia, że kwas hialuronowy może
zwiększać stabilność tej substancji, co może polepszać obrazowanie. W przypadku
kwasu hialuronowego w postaci żelu dopochwowego zauważono korzystny wpływ na
nawilżenie oraz funkcje seksualne kobiet zarówno po porodzie, jak i w okresie
menopauzy. 
 
Wnioski: Kwas hialuronowy może mieć zastosowanie w wielu schorzeniach
ginekologiczno-położniczych, wpływając pozytywnie na życie kobiet zarówno w sferze
płodności, seksualnej, jak i w przypadku pacjentek zmagających się z chorobą
nowotworową. Dlatego ważne są dalsze duże, randomizowane, wieloośrodkowe
badania potwierdzające działanie tej substancji, ustalające jej dawkę, sposób oraz
schemat podawania.
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Wstęp
Przetrwała lewa żyła główna górna (LSVC) jest najczęstszą wrodzoną anomalią układu
żylnego klatki piersiowej. W ogólnej populacji częstość występowania przetrwałej
LSVC szacuje się na około 0,3% - 0,5% u osób z prawidłowym sercem. Przetrwała żyła
główna górna lewa często wiąże się z wrodzoną chorobą serca i innymi
nieprawidłowościami. 
Zespół Marfana jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, najczęstsze
nieprawidłowości związane z nim występują w układzie oddechowym, sercowo-
naczyniowym oraz w narządzie wzroku. 

Opis przypadku
9,5 letni chłopiec z podejrzeniem zespołu Marfana na podstawie kryteriów klinicznych
został przyjęty do Kliniki Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej. 
Po raz pierwszy chłopiec był hospitalizowany w wieku 6 lat w Klinice Pediatrii.
Wykonano badanie RTG w projekcjach A-P i boczne L na stojąco: klatki piersiowej A-P i
sylwetkowe kręgosłupa. 
W badaniu RTG klatki piersiowej stwierdzono zmniejszenie wymiaru AP klatki
piersiowej na wysokości wyrostka mieczykowatego mostka - klatka piersiowa szewska.
W RTG sylwetkowym kręgosłupa lewoboczne skrzywienie kręgosłupa pogranicza
piersiowo-lędźwiowego – kąt Cobba wynosi ok. 13 stopni co odpowiada grupie I
skrzywienia skoliotycznego wg Lippmana-Cobba, oraz początek skrzywienia na
poziomie kręgu Th11, koniec na poziomie kręgu L4, ze szczytem na poziomie kręgu
L2, bez widocznej rotacji kręgów, a także położony wyżej o ok. 5 mm prawy talerz
biodrowy w stosunku do lewego. Nie stwierdzono typowych cech fenotypowych dla
zespołu Marfana (arachnodaktylii i zaburzenia proporcji ciała). 
Kolejna hospitalizacja w wieku 9,5 lat w celu wykonania diagnostyki w kierunku z.
Marfana Przy przyjęciu pacjent nie miał cech infekcji, na podstawie badania
fizykalnego stwierdzono marfanoidalną budowę (wysoki wzrost, ciała i koślawość
kolan). Wykonano badanie angio-TK aorty w odcinku piersiowym w akwizycji
sekwencyjnej warstwami 0,625mm z bramkowaniem EKG oraz w odcinku brzusznym w
akwizycji spiralnej warstwami 0,625mm/79,37 0,992:1. W badaniu angio-TK
stwierdzono poszerzenie opuszki tętnicy głównej do około 4,5 cm oraz obecność
przetrwałej żyły głównej górnej lewej, oraz pęcherze rozedmowe w płucu prawym. Na
tej podstawie stwierdzono zespół Marfana. Wdrożono leczenie kardioprotekcyjne.
Wykonano badanie genetyczne w kierunku zespołu Marfana, w którym potwierdzono
mutację genu FBN1. W stanie ogólnym dobrym został wypisany do domu.

Wnioski
Badaniem, które pozwoliło na postawienie diagnozy, było badanie angio-TK.
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Wstęp
Od 2 lat świat zmaga się z epidemią COVID-19. Skala zachorowań pozwoliła
zaobserwować u ozdrowieńców wiele powikłań. Zespół Guillaina-Barrégo (GBS) to
bardzo rzadkie, najczęściej poprzedzone infekcją schorzenie autoimmunologiczne. W
jego przebiegu dochodzi do ostrej zapalnej demielinizacji co objawia się
polineuropatią. W ciężkich przypadkach dochodzi do niewydolności oddechowej oraz
zaburzeń wegetatywnych. Poza leczeniem objawowym dostępne jest także leczenie
przyczynowe, które polega na stosowaniu plazmaferezy oraz mieszanych
immunoglobulin ludzkich.

Opis przypadku
50 - letni pacjent po 9 dniach od zakończenia izolacji z powodu zakażenia COVID-19,
na którego nie został zaszczepiony, został przyjęty do szpitala powiatowego z powodu
pogłębiającego się od kilkunastu godzin osłabienia kończyn dolnych. W badaniu
neurologicznym stwierdzono spadek siły mięśniowej oraz osłabienie odruchów
kolanowych i skokowych bez zaburzeń czucia. Po dwóch dniach hospitalizacji pojawił
się zastój moczu, zaburzenia połykania oraz duszność. Wdrożono leczenie objawowe,
a saturację utrzymywano tlenoterapią bierną. W wykonanych badaniach obrazowych
kręgosłupa i głowy nie stwierdzono odchyleń od normy. Na podstawie wywiadu i
wykluczeniu innych przyczyn wysunięto podejrzenie zespołu Guillaina-Barrégo. Po
przeniesieniu pacjenta na OIT w SPSK1 rozpoczęto terapię plazmaferezą, którą
uzupełniono wlewem IVIG. Już po pierwszym zabiegu stan pacjenta znacząco się
poprawił, a po zakończeniu 5 cykli plazmaferezy pacjent w stanie ogólnym dobrym
został wypisany na oddział neurologii.

Wnioski
COVID-19 cechuje silna reakcją zapalna w organizmie, co skutkować może
niekontrolowanym procesem immunologicznym prowadzącym do autoagresji.
Bezpośredni związek czasowy przebytej infekcji z wystąpieniem objawów
polineuropatii u pacjenta pozwala stwierdzić, że wyzwalaczem zespołu G-B było
zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Wczesne zastosowanie plazmaferezy pozwala uniknąć
ciężkiego przebiegu polineuropatii zapalnej i skraca czas wyzdrowienia chorego.
Potencjalnie śmiertelne powikłanie w postaci GBS być może nie miałoby miejsca
gdyby pacjent zdecydował się na szczepienie przeciw COVID-19.



MedIQ 2022 | Abstrakty 37

Zapalenie rogówki po soczewkach kontaktowych 
Keratitis after improper use of contact lenses

Autorzy

Autor korepondencyjny: 
Katarzyna Mielniczek 
Współautorzy: 
Weronika Dalmata, Martyna
Stefaniak, Tomasz Szawłoga, Natalia
Sergiel 
Opiekun: 
dr hab. n. med. Tomasz Chorągiewicz  

Afiliacja
Uczelnia: 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Kierunek: 
lekarski 

Charakter pracy

Rodzaj pracy: 
opis przypadku 
Sesja: 
Opisy przypadku 

Treść pracy

Wstęp
Zapalenie rogówki jest schorzeniem wywołanym przez drobnoustroje chorobotwórcze
wnikające w jej obręb. Wyróżnione zostało zapalenie rogówki niewrzodziejące, bez
uszkodzenia nabłonka rogówki oraz wrzodziejące w którym dochodzi do uszkodzenia
nabłonka. Wskutek zakażenia dochodzi do wytworzenia nacieków zapalnych, które
upośledzają przeźroczystość. Typowe dla tego zjawiska objawy to : ostry ból oka,
światłowstręt oraz obniżenie ostrości wzroku. Ponadto dochodzi do zaczerwienienia
oka, obrzęku powiek czy nagromadzenia wydzieliny ropnej w worku spojówkowym. Na
późniejszych etapach choroby pojawić się może ropa w przedniej komorze oka.

Opis przypadku
Pacjentka lat 42 została przyjęta do kliniki w trybie nagłym z powodu pogorszenie
widzenia oka prawego od 3 dni. Dodatkowo od dwóch dni zgłasza wymioty oraz
biegunkę. W wywiadzie pacjentka podaje bezskuteczne próby zakładania soczewek
kontaktowych przez okres jednego tygodnia. Pacjentka po urazie głowy tydzień
wcześniej. Wywiad trudny do zebrania. W badaniu okulistycznym przy przyjęciu
stwierdzono obrzęk powiek. W oku prawym dodatkowo nastrzyk spojówek, duża ilość
wydzieliny ropnej widocznej w lampie szczelinowej oraz obecność 4 soczewek
kontaktowych. Cała powierzchni rogówki uległa przymgleniu. Niewidoczne struktury
anatomiczne oka prawego : przednia komora, tęczówka, źrenica, soczewka, ciałko
szkliste, dno oka. W oku lewym natomiast stwierdzono delikatny nastrzyk spojówek
oraz obecność 2 soczewek kontaktowych. Pozostałe struktury anatomiczne
prawidłowe. W warunkach izby przyjęć wyjęto soczewki. Pacjentka została skierowana
na hospitalizację w klinice okulistyki i rozpoczęto leczenie zachowawcze. Wykonano
posiew z soczewek kontaktowych, którego wynik wykazał brak wzrostu w warunkach
tlenowych. Po 12 dniach została wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym.
Ostateczne rozpoznanie to owrzodzenie rogówki oka prawego oraz erozję oka
lewego.

Wnioski
Przypadek wyżej opisanej pacjentki jest niesztandarowym przykładem zapalenia
rogówki po soczewkach kontaktowych, ponieważ nieświadomie doprowadziła ona do
nałożenia się ich na siebie. W leczeniu takich pacjentów ważna jest codzienna
obserwacja stanu pacjenta i dobranie leczenia, które pozwoli na wyleczenie
niekomfortowych dla pacjenta objawów a dodatkowo zmniejszy ryzyko wystąpienia
blizny pozapalnej.
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Wstęp
COVID-19 to choroba zakaźna wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jednym z
charakterystycznych objawów infekcji jest utrata węchu i smaku, która może prowadzić
do pogorszenia apetytu.

Opis przypadku
Prezentowany przypadek to 26 letnia kobieta, która przebyła COVID-19 o lekkim
przebiegu. W trakcie infekcji obserwowano utratę smaku i węchu, które poskutkowały
istotną utratą apetytu. W efekcie przebytej infekcji u pacjentki zaobserwowano
znaczną utratę masy ciała (z 61kg na 57kg). Wykonane pomiary składu ciała metodą
analizy impedancji bioelektrycznej wykazały zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej z
12,7kg na 11,5kg oraz komórkowej masy ciała (z 23,2kg na 22,7kg) przy jednoczesnym
utrzymaniu, a nawet nieznacznym wzroście masy tkanki mięśniowej (z 45,3kg na
45,8kg). Zmiany w zakresie stanu nawodnienia nie były istotne klinicznie.

Wnioski
Obserwowane zmiany mogą świadczyć o tym, iż utrata masy ciała u pacjentki wynikała
bezpośrednio w ujemnego bilansu energetycznego będącego skutkiem utraty apetytu
związanej z zaburzeniami węchu i smaku. Nie zaobserwowano zmian
charakterystycznych dla pogorszenia stanu odżywienia związanego z chorobami
zapalnymi. 
Powyższy przypadek stanowi przykład potencjalnego pośredniego powikłania infekcji
COVID-19, które dotychczas nie było szeroko analizowane w tym kontekście.
Wymagane są dalsze badania w tym obszarze.
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Główne działanie witaminy D opiera się na regulacji homeostazy wapnia i fosforanów
oraz mineralizacji kości. Jednakże receptory dla witaminy D i enzymy biorące udział w
jej metabolizmie znajdują się nie tylko w komórkach odpowiadających za gospodarkę
wapniowo-fosforanową. Wyniki badań obserwacyjnych wskazują na korelacje
pomiędzy niedoborem witaminy D w organizmie a ryzykiem rozwoju różnych
schorzeń, w tym COVID-19, chorób nowotworowych, cukrzycy czy chorób układu
sercowo-naczyniowego. 
Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej plejotropowego działania
witaminy D na podstawie przeglądu metaanaliz badań z randomizacją.  
Niedobór witaminy D może zwiększać ryzyko rozwoju wirusowych infekcji górnych
dróg oddechowych, w tym COVID-19 oraz prawdopodobieństwo ich ciężkiego
przebiegu. Natomiast brakuje jednoznacznych danych dotyczących wpływu podaży
wysokich dawek witaminy D na długość hospitalizacji i poziom markerów stanu
zapalnego zakażonych wirusem SARS-CoV-2.  
Prawdopodobnie pacjenci z insulinoopornością i stanem przedcukrzycowym mogą
odnieść korzyści z przyjmowania witaminy D. Zauważono, że zwłaszcza u osób z
niskim wyjściowym poziomem witaminy D, jej suplementacja może poprawiać
insulinowrażliwość, wartości glikemii, hemoglobiny glikowanej i zmniejszać ryzyko
progresji w kierunku cukrzycy. 
Hipowitaminoza D jest skorelowana z częstszym występowaniem nadciśnienia i
wyższym ciśnieniem skurczowym. Wiele badań natomiast dowodzi, że suplementacja
witaminy D, niezależnie od jej dawkowania, nie koryguje wartości ciśnienia tętniczego
oraz nie zapobiega chorobom układu sercowo-naczyniowego. 
Ponadto wykazano, że suplementacja witaminy D u sportowców zmniejsza
uszkodzenia komórek mięśniowych i stan zapalny związany z intensywnym wysiłkiem
fizycznym.  
Witamina D wydaje się być ważnym czynnikiem wspomagającym prewencję i leczenie
wielu chorób. Jednak dotychczas brakuje pewnych danych naukowych
potwierdzających plejotropowe działanie witaminy D. Wyniki dostępnych badań są
niejednoznaczne i różnią się pomiędzy badanymi populacjami. Niezbędne są dalsze,
dobrze zaprojektowane badania oceniające wpływ witaminy D na ryzyko rozwoju
chorób cywilizacyjnych.
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Na rynku fotograficznym dostępnych jest wiele modeli aparatów wraz z akcesoriami
takimi jak obiektywy czy lampy błyskowe. Złotym standardem fotografii
stomatologicznej jest jeszcze cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa (DSLR). Dzięki
wykorzystaniu tych aparatów do użytku dentystycznego jest możliwe wykonywanie
portretów, zbliżeń lub zdjęć makro uzębienia. Wysokiej jakości obiektyw ma kluczowe
znaczenie dla mającego powstać obrazu. Trzeba pamiętać, że jest wiele rodzajów
obiektywów i każdy ma swoje zastosowanie. W fotografii stomatologicznej
wykorzystuje się głównie makroobiekty, które są zaprojektowane z myślą o
fotografowaniu niewielkich obiektów z bliska. Możemy sfotografować nimi zęby z
odległości kilku centymetrów. Inne obiektywy nie są w stanie uchwycić ostrości z
niewielkiej odległości. Ponadto obiektyw makro charakteryzuje się możliwością
uzyskania ostrości w całej płaszczyźnie zdjęcia. 
Celem pracy jest przedstawienie zdjęć stworzonych z wykorzystaniem obiektywów o
różnych długościach ogniskowych oraz w różnych odległościach od obiektu
fotografowanego. Dodatkowo zostaną zaprezentowane najważniejsze pojęcia i
parametry związane z obiektywem. Warto zauważyć, że prezentowane fotografie
powstały przy takich samych warunkach poprzez m.in. identyczne parametry
naświetlania. Fakt ten umożliwia obserwatorowi dostrzec różnicę pomiędzy wyborem
obiektywu i zdjęciami wykonanymi z ich wykorzystaniem. 
Każdy obiektyw ma swoje wady i zalety, umożliwia uzyskanie różnych rezultatów.
Młodzi dentyści chcąc lepiej fotografować, powinni umieć odpowiednio dobrać
obiektyw oraz odległość w zależności od rodzaju kadru, który ma powstać. 
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W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat istotnie zwiększyła się częstość występowania
chorób alergicznych. Wśród przyczyn tej tendencji wymienia się zwiększony reżim
sanitarny, częstsze stosowanie antybiotyków, zwiększenie liczby porodów drogą cięcia
cesarskiego i spożywanie wysoko przetworzonej żywności. Czynniki te wpływają na
skład i funkcje mikrobioty przewodu pokarmowego, która odgrywa rolę w
programowaniu układu immunologicznego w ciągu pierwszych 1000 dni życia dziecka.
Dysbioza w okresie prenatalnym i wczesnego dzieciństwa wpływa na rozwój tolerancji
immunologicznej i zwiększa ryzyko rozwoju chorób alergicznych w przyszłości.  
Celem pracy jest przedstawienie roli programowania mikrobiotycznego w rozwoju
chorób alergicznych na podstawie przeglądu literatury. 
W przeglądzie systematycznym obejmującym 21 badań obserwacyjnych wykazano, że
mikrobiota jelitowa u dzieci, u których w późniejszym wieku wystąpiła alergia
odznaczała się mniejszą bioróżnorodnością, wyższą liczebnością bakterii typu
Firmicutes, z rodziny Bacteroidaceae oraz Bacteroides fragilis, Escherichia coli, C.
difficile, Bifidobacterium catenulatum i Bifidobacterium longum oraz mniejszą
liczebnością bakterii Bifidobacterium adolescentis, B. bifidum i Lactobacillus w
porównaniu do ich rówieśników. 
U dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego obserwuje się mniej zróżnicowany skład
mikrobioty jelitowej z przewagą Staphylococcus, Corynebacterium i Propoinibacterium
oraz mniejszą liczbę Bifidobacterium. Również antybiotykoterapia wpływa negatywnie
na liczebność Bifidobacterium. Podczas gdy w składzie mikrobioty dzieci urodzonych
drogami natury i karmionych piersią dominują bakterie Bifidobacterium, Lactobacillus. 
Wykazano, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia astmy i alergicznego
nieżytu nosa. Zastosowanie niektórych szczepów probiotycznych może odgrywać rolę
w zapobieganiu wystąpienia atopowego zapalenia skóry. Natomiast ekspozycja na
antybiotyki w okresie prenatalnym oraz w pierwszych latach życia i stosowanie u
niemowląt leków hamujących wydzielanie kwasu solnego zwiększa ryzyko wystąpienia
chorób alergicznych. 
Dysbioza we wczesnym okresie życia odgrywa istotną rolę w rozwoju chorób
alergicznych w wieku późniejszym. Potencjalnie ochronną rolę w zapobieganiu alergii
może odgrywać karmienie piersią i stosowanie niektórych probiotyków. Poza ściśle
określonymi wskazaniami należy unikać stosowania antybiotyków i leków hamujących
wydzielanie kwasu żołądkowego we wczesnym okresie życia. 
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Wstęp
Guzy gonadotropinowe przysadki stanowią ok. 25% makrogruczolaków tego gruczołu.
Wywodzą się z komórek gonadotropowych. Mogą wydzielać gonadotropiny lub ich
wolne podjednostki, jednak w większości przypadków nowotwory te pozostają
nieczynne hormonalnie, a stężenia gonadotropin w surowicy pozostają w normie.  
Dają głównie objawy neurologiczne- ból głowy, zaburzenia wzroku. Ucisk guza na
przysadkę może powodować jej niedoczynność.  

Opis przypadku
U pacjenta lat 28 wykonano MRI z powodu przewlekłych bólów głowy.
Zaobserwowano patologiczną masę tkankową położoną lewostronnie w przysadce o
wymiarach 16x14x13 mm, nieuciskającą na skrzyżowanie wzrokowe Po 6 msc.
ponownie wykonano MRI przysadki . Guz powiększył się (wymiary 16x16 x 22 mm), w
badaniu okulistycznym nie stwierdzono ubytków w polu widzenia. Pacjent został
zakwalifikowany do operacji.  
Przed zabiegiem stwierdzono: prawidłową funkcję przysadki i zachowany rytm
kortyzolemii, podwyższony IGF-1 (test OGTT z 75g glukozy- prawidłowy),
insulinooporność (HOMA-IR = 3,4), dyslipidemię aterogenną. Z uwagi na niskie stęż.
gonadotropin i testosteronu podejrzewano hipogonadyzm hipogonadotropowy.
Chorego zakwalifikowano do przezklinowej resekcji guza.  
Po operacji wdrożono terapię hydrokortyzonem 30 mg/d. Badanie histopatologiczne
potwierdziło rozpoznanie null cell adenoma.  
Po 2 msc. dokonano pooperacyjnej oceny hormonalnej. Stwierdzono prawidłową
funkcję przysadki przy utrzymujących się niskich stęż. gonadotropin i testosteronu, bez
zaburzeń erekcji i libido.  
Dawkę hydrokortyzonu zredukowano do 20 mg/d, nie wystąpiły objawy
niedoczynności kory nadnerczy.  

Wnioski
Przypadek pokazuje, iż najlepszą metodą wykrywania guzów przysadki jest MRI, a
leczenia przezklinowa resekcja i substytucja hormonalna. Ukazuje on wagę
kontrolnych badań przesiewowych oraz zwracanie uwagi na przewlekle występujące, z
pozoru niegroźne objawy.
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From an incidentaloma to a diagnosis - a case report of primary
hyperaldosteronism.
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Wstęp
Zespół Conna obok obustronnego przerostu nadnerczy jest jedną z dwóch głównych
przyczyn hiperaldosteronizmu pierwotnego. Prowadzi on do nadciśnienia tętniczego
potencjalnie wyleczalnego. Powoduje również zahamowanie wydzielania reniny,
uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego i nerek. Główne objawy wzmożonego
poziomu aldosteronu to: poliuria, polidypsja, parestezje i kurcze mięśni. 

Opis przypadku
54-letniej pacjentce wykonano CT jamy brzusznej z powodu objawowej kamicy
nerkowej. Zaobserwowano zmianę ogniskową nadnercza lewego. Pacjentka od 6 lat
leczona na nadciśnienie tętnicze (Prestarium, Nebilet). Celem oceny hormonalnej
pacjentka została przestawiona na werapamil. W trakcie hospitalizacji pacjentki
stwierdzono sztywny dobowy rytm kortyzolemii z relatywnie niskim stężeniem
kortyzolu porannego, a podwyższonym jego stężeniem w godzinach nocnych, rytm
dobowy ACTH był prawidłowy. W teście hamowania 1 mg deksametazonu nie
uzyskano zahamowania wydzielania - 8,8 μg/dl. Nie dokończono jednak diagnostyki z
powodu braku zgody pacjentki. W trakcie pobytu nie zaobserwowano wahań ciśnienia
tętniczego ani zaburzeń elektrolitowych, więc zrezygnowano z dalszej diagnostyki
układu RAA. W trakcie pobytu pacjentka skarżyła się na dolegliwości o charakterze
parestezji - drętwienie i mrowienie prawej kończyny górnej. Ponadto przed wypisem
pacjentki przeprowadzono dwukrotnie DZM wydalania metoksykatecholamin oraz
badanie CT jamy brzusznej. W jednej ze zbiórek moczu zauważono podwyższone
stężenie metanefryny (499,5 μg/24h) i 3-metoksytyraminy (702,0 μg/24h), natomiast w
badaniu CT jamy brzusznej - guzek w trzonie nadnercza lewego o gęstości 30 HU, w
fazie tętniczej 79 HU, żylnej 67 HU, opóźnionej 41 HU. Odstąpiono więc od testu
Liddle’a. W kolejnych badaniach stwierdzono zwiększone wydalanie kortyzolu w DZM i
nieznacznie obniżone stężenie DHEA-S i 17-OH-progesteronu. Codzienne pomiary
ciśnienia tętniczego były prawidłowe, nie wykazano również zaburzeń elektrolitowych.
Poszerzono diagnostykę o przeprowadzenie testu pionizacji, na podstawie którego
rozpoznano hiperaldosteronizm. Zdecydowano przeprowadzenie zabiegu
operacyjnego usunięcia zmiany ogniskowej nadnercza lewego. 

Wnioski
Przypadek pokazuje trudności w rozpoznaniu choroby, ponieważ objawy w zespole
Conna mogą być zmienne lub w ogóle nie występować. Wczesne rozpoznanie i
odpowiednie leczenie mogą uchronić wielu chorych od powikłań sercowo-
naczyniowych czy nerkowych. Warto rozszerzać diagnostykę, a nie opierać się tylko na
jednym badaniu.  
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Spinal dural arteriovenous fistula - case report.
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Wstęp
Przetoka oponowa tętniczo-żylna rdzenia kręgowego (SDAVF, spinal dural
arteriovenous fistula) to rzadka choroba o niejasnej etiologii, charakteryzująca się
postępującym uszkodzeniem rdzenia kręgowego w przebiegu niewydolności krążenia
żylnego, prowadząc do jego niedokrwienia i postępującej mielopatii. Należy do
najczęstszych malformacji naczyniowych rdzenia kręgowego, która polega na
wytworzeniu patologicznego połączenia tętniczo-żylnego, zlokalizowanego najczęściej
między gałęzią oponową tętnicy korzeniowo-rdzeniowej tylnej a układem żylnym
rdzenia kręgowego. Występuje najczęściej u mężczyzn, pomiędzy 5. a 6. dekadą życia.

Opis przypadku
63-letnia pacjentka została przyjęta do Kliniki Neurochirurgii z powodu utrzymujących
się od siedmiu miesięcy zaburzeniami czucia, osłabienia siły mięśni kończyn dolnych
oraz całkowitej inkontynencji zwieraczy. Ze względu na progresję objawów
neurologicznych wykonano MRI odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa w
sekwencji T2-zależnej, w którym stwierdzono rozlaną hiperintensywność rdzenia oraz
obecność nieprawidłowych naczyń żylnych o krętym przebiegu w obrębie rdzenia
kręgowego na wysokości Th7-Th12. Rozpoznanie choroby potwierdzono w badaniu
DSA na podstawie uwidocznienia przetoki opony twardej rdzenia na poziomie L1 po
stronie prawej. Pacjentkę zakwalifikowano do wewnątrznaczyniowego zamknięcia
przetoki, po którym uzyskano poprawę w zakresie czucia oraz ruchu kończyn dolnych.

Wnioski
Ze względu na nietypowy przebieg kliniczny przetoka oponowa tętniczo-żylna należy
do rzadko i późno rozpoznawanych chorób rdzenia kręgowego. Metodą z wyboru w
diagnostyce schorzeń rdzenia kręgowego jest rezonans magnetyczny, który pozwala
uwidocznić nieprawidłowości, w postaci obrzęku rdzenia kręgowego oraz obecność
poszerzonych i krętych naczyń żylnych, charakterystycznych dla SDAVF. Do
ostatecznego rozpoznania SDAVF i określenia dokładnej lokalizacji przetoki niezbędne
jest wykonanie klasycznej angiografii przezcewnikowej. Wczesne postawienie diagnozy
oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia SDAVF umożliwia zatrzymanie postępu
choroby, powodując dodatkowo zmniejszenie lub częściowe ustąpienie dolegliwości u
większości chorych.
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Menstrual blood derived stem cell- biological characteristics and
therapeutic potential in Asherman syndrome.
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Komórki macierzyste pochodzenia menstruacyjnego (MenSC) stanowią nowe
potencjalne źródło mezynchemalnych komórek macierzystych (MSC). MenSCs są
wzbogacone w samoregenerującą się tkankę endometrium, która przelewa się wraz z
okresową krwią miesiączkową, dzięki czemu ich pozyskiwanie nie wiąże się z fizyczną
inwazyjnością, co sprawia, że nie stanowią one dylematu moralnego. Cechują się
wysoką proliferacją, dużą wszechstronnością, możliwością samoodnowy, angiogenezą,
działaniem przeciwzapalnym i immunomodulacją, co zwiększa zainteresowanie ich
potencjałem klinicznym. MenSC jest idealnym źródłem leczenia chorób poprzez swój
efekt parakrynny i immunomodulację. Coraz częściej kobiety zmagają się ze zrostami
wewnątrzmacicznymi, które powstają na wskutek operacji wewnątrzmacicznych tj.
wywołana aborcja. Prowadzić to może do niepłodności, poronień i braku miesiączki.
Obecne metody leczenia takie jak histeroskopowe usunięcie zrostów
wewnątrzmacicznych nie jest zadowalającym narzędziem terapeutycznym w zespole
Ashermana. Przeszczep komórek macierzystych pochodzenia menstruacyjnego jest
obiecującym sposobem leczenia zrostów. Co więcej najnowsze badania donoszą że
MenSC mogą odbudować uszkodzone endometrium i stać się narzędziem walki z
niepłodnością u pacjentek z zespołem Ashermana.
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Wstęp
Ból głowy jest częstym objawem podmiotowym, a jedną z jego przyczyn może być
wzmożone ciśnienie śródczaszkowe spowodowane nowotworem
wewnątrzczaszkowym. W trakcie diagnostyki uzupełnieniem wywiadu i badania
przedmiotowego są badania neuroobrazowe. Wykonanie takiego badania jest
wskazane między innymi gdy pacjent zgłasza nowy, codzienny, uporczywy ból głowy
lub bardzo silny ból głowy nieustający pod wpływem dotychczasowego leczenia.

Opis przypadku
Czternastoletni pacjent z uporczywym bólem głowy i wymiotami zgłosił się do
szpitalnego oddziału ratunkowego szpitala dziecięcego. W związku ze zgłaszanymi
dolegliwościami u pacjenta wykonano badanie CT głowy, w którym uwidoczniono
cechy guza mózgu oraz nieco asymetryczne poszerzenie układu komorowego. W
badaniu neurologicznym u chłopca zaobserwowano dodatnie objawy oponowe i
objaw Parinauda, zaburzenie zborności kończyn dolnych oraz dodatni objaw
Babińskiego po lewej stronie. W celu dalszej diagnostyki wykonano badanie głowy
rezonansem magnetycznym z kontrastem. Na podstawie badania MR w obrębie
śródmózgowia uwidoczniono policykliczną, niejednorodną tkankowo zmianę
ogniskowa. Guz zlokalizowany był w tylnej i centralnej części komory III z przewagą
strony prawej. Otoczony był niewielką strefą obrzęku, a wewnątrz zmiany odnotowano
zwapnienia oraz cechy krwawienia do guza. Zmiana ulegała intensywnemu głównie
obwodowemu wzmocnieniu po podaniu kontrastu. W badaniu MR stwierdzono
również poszerzenie układu komorowego, wynikające z upośledzenia odpływu płynu
mózgowo-rdzeniowego przez ucisk guza. Po ustaleniu diagnozy (guz germinalny
okolicy komory III, wydzielający) chorego skierowano na radiochemioterapię. Po
zastosowanym leczeniu wykonano kontrolne badanie głowy rezonansem
magnetycznym z kontrastem. Na podstawie badania uwidoczniono znaczną regresję
zmiany, co potwierdziło skuteczność leczenia.

Wnioski
Objawy takie jak ból głowy i nudności są niespecyficzne i mogą mieć wiele różnych
przyczyn. Nieoceniona w takich przypadkach staje się diagnostyka obrazowa, której
zastosowanie istotnie przyczynia się do postawienia poprawnej diagnozy. W ocenie
patologii ośrodkowego układu nerwowego na pierwszy plan wysuwa się rezonans
magnetyczny. W przedstawionym przypadku badanie umożliwiło zdiagnozowanie
guza germinalnego okolicy szyszynki oraz ocenę efektywności zastosowanej
radiochemioterapii.
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Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) wykonywana jest w Stanach
Zjednoczonych przez przypadkowych świadków zdarzenia w 39,2% przypadków, a
użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) dotyczy jedynie 11,9%
pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Natomiast w Europie dane
wskazują na wyższą częstość podejmowania RKO przez świadków, jak i również na
wyższą częstość stosowania AED (jest to odpowiednio 58% i 28%). Biorąc pod uwagę
dane dotyczące przeżywalności po NZK do czasu wypisu ze szpitala w Europie jest to
średnio 8%, zaś w Stanach Zjednoczonych 10,4%. 
W celu ujednolicenia na całym świecie zasad udzielania pierwszej pomocy oraz
schematów postępowania w przypadkach zagrożenia życia powstał w 1992 r.
międzynarodowy komitet ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation),
do którego należą zarówno European Resuscitation Council (ERC) jak i American Heart
Association (AHA). 
Celem tej pracy jest wykazanie istotnych różnic pomiędzy wytycznymi
resuscytacyjnymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) z roku 2021, a zaleceniami
American Heart Association (AHA) z roku 2020, których obecność sugerują zawarte
powyżej dane statystyczne. 
Zauważono, że wytyczne AHA uwzględniły nowe ogniwo w łańcuchu przeżycia,
natomiast europejskie pozostały przy schemacie opartym na czterech. Analizując
postępowanie w NZK u dzieci stwierdza się istotne różnice dotyczące schematu
prowadzenia RKO wg PBLS oraz częstości wentylacji zaintubowanego pacjenta w
algorytmie PALS. W aspekcie tym wytyczne AHA ustaliły ogólny przedział wartości dla
każdego pacjenta pediatrycznego, natomiast Europejskie wyszczególniły przedziały w
zależności od wieku. 
Znacząco różnią się także sposoby postępowania w zaburzeniach rytmu serca. W
schemacie leczenia bradykardii można zauważyć, iż AHA podwoiło jednorazową
dawkę atropiny z 0,5 mg do 1 mg, natomiast ERC dalej zaleca podawanie w dawce 0,5
mg. Natomiast w tachyarytmiach dostrzeżono rozbieżności dotyczące energii
stosowanej podczas kardiowersji elektrycznej oraz dawek stosowanych leków. 
Zadaniem wytycznych jest odnoszenie się do przeprowadzanych na danym terenie
badań i obserwacji, co z oczywistych względów będzie stwarzało różnice pomiędzy
zaleceniami ERC i AHA. Niemniej jednak obie organizacje wywierają nacisk na
konieczność systematycznego doszkalania się, gdyż wpływa to znacząco na jakość
opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia.
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Wstęp
Immunoterapia należy do jednej z nowszych form terapii onkologicznej. Z tej
przyczyny wiele aspektów jej działania nie jest do końca poznanych. Należy do
zależność między występowaniem skutków ubocznych a skutecznością leczenia. Ze
względu na profil działania immunoterapii podejrzewa sie że występowanie
toksyczności w trakcie leczenia świadczy o wzmożonej odpowiedzi w przebiegu
leczenia. Może to potencjalnie skutkować zwiększoną skutecznością terapii.
Zapewniając przedłużony czas wolny od progresji.

Cel pracy
Określenie korelacji między stopniem toksyczności immunoterapii a czasem wolnym
od progresji u pacjentów leczonych preparatami przeciwciał skierowanych przeciwko
ligandowi receptora programowanej śmierci 1 (PD-L1) bądź wlewami dożylnymi
przeciwciał skierowanych przeciwko receptorowi programowanej śmierci 1 (PD-1)

Metody
W badaniu użyto dokumentacji medycznej 87 pacjentów leczonych w Zakładzie
Onkologii Klinicznej I Chemioterapii w SPSK4, którzy podlegali leczeniu preparatami
przeciwciał skierowanych przeciwko ligandowi receptora programowanej śmierci 1
(PD-L1) bądź przeciwciał skierowanych przeciwko receptorowi programowanej śmierci
1 (PD-1) w okresie 2019- 2022.

Wyniki
W wybranej grupie badanych największą grupę stanowili pacjenci u których nie
odnotowano skutków ubocznych immunoterapii bądź odnotowano je w stopniu
niskim (1 stopień wg CTCAE). Większość reakcji nadwrażliwości stanowiły reakcje
skórne. Nie znaleziono korelacji między czasem wolnym od progresji (PFT) a stopnia
odnotowywanych skutków ubocznych (P>0.01). Podobnie nie znaleziono korelacji
między PFT a stopniem toksyczności immunoterapii w żadnej z badanych podgrup:
chorych z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca, chorych z rozpoznaniem
drobnokomórkowego raka płuca oraz chorych z rozpoznaniem raka urotelialnego.

Wnioski
Uzyskane w powyższym badaniu wyniki nie wykazują istnienia korelacji między
stopniem toksyczności działań niepożądanych występujących w przebiegu
immunoterapii a długością czasu wolnego od progresji. W celu potwierdzenia tej tezy
konieczne są dalsze analizy oraz dłuższy czas obserwacji chorych.

Koncepcja i Plan badań: Anna R. 
Przeprowadzenie badań: Anna R. 
Analiza statystyczna otrzymanych wyników : Rafał Bednarz. 
Przygotowanie abstraktu: K.J. 

w trakcie oczekiwania
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Wprowadzenie  
Przeciwciała monoklonalne to przeciwciała, które powstają z tego samego klonu
limfocytów i posiadają specyficzność, zależną od rodzaju, względem epitopu, czyli
części antygenu. Znalazły one zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, np.
onkologii, gastrologii czy reumatologii. Ze względu na duży postęp farmakoterapii,
prace nad coraz nowszymi przeciwciałami monoklonalnymi są bardzo intensywne. W
związku z tym rodzi się pytanie, czy osoby pracujące nad nimi są zagrożone ich
możliwie szkodliwym działaniem oraz czy zostały wprowadzone odpowiednie metody
ochrony. 
 
Metoda  
Dokonałyśmy przeglądu literatury dostępnej na platformie PubMed, która dotyczy
poziomu zagrożenia i metod ochrony przed tymi lekami. Naszą pracę opieramy na
artykułach, które zostały stworzone w oparciu o liczne rozmowy z personelem
medycznym i analizę szkodliwości tych związków, np. pobieranie próbek powietrza. 
 
Wyniki  
Przeprowadzone badania obejmowały najczęstsze drogi narażenia: przezskórną i
wziewną. Wykazano, że największe zagrożenie stanowią przeciwciała monoklonalne
wchłaniane drogą wziewną. Ponadto, długotrwała ekspozycja zawodowa na małe
dawki tych leków może wiązać się z rozwojem astmy zawodowej oraz wpływać na
immunizację.  
Wnioski  
Pomimo braku urzędowych wskazań dla personelu medycznego do stosowania
szczególnych środków ochrony podczas pracy nad przeciwciałami monoklonalnymi
zaleca się stosowanie uniwersalnych metod ochrony osobistej takich jak rękawice,
fartuch, maski na twarz i okulary ochronne. Zaleca się również liczne szkolenia i
edukacje personelu medycznego na temat zarządzania wyciekami, odpadami czy
transportem leków biologicznych.  
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Efficacy of artificial intelligence algorithms in identifying and classifying
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COVID-19 jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego objawiającą się zazwyczaj
gorączką, kaszlem, dusznością, utratą węchu i smaku oraz powodującą szereg
powikłań. Jednym z nich jest zapalenie płuc, które diagnozujemy na podstawie
objawów ogólnych, izolacji patogenu oraz obecności zmian w badaniach obrazowych
klatki piersiowej. Typowe zmiany występujące w zapaleniu płuc związanym z COVID-19
(zmętnienia typu matowego szkła, zajęcie wielu płatów - szczególnie dolnych,
konsolidacja ogniskowa i liniowa) mogą być rozpoznawane na obrazach
radiologicznych przez odpowiednio zaprojektowane algorytmy komputerowe oparte
na sztucznej inteligencji. Są to programy, którym prezentowany jest szereg zdjęć
radiologicznych, z cechami typowymi dla danej choroby. Na ich podstawie algorytmy
„uczą się” cech charakteryzujących schorzenie - układu oraz częstości występowania
przejaśnień i zacienień na zdjęciach - dzięki czemu są w stanie rozpoznać je na
zdjęciach wcześniej nieprezentowanych.  
Badania pokazują, iż różne algorytmy oparte na sztucznej inteligencji wykazują
znaczną czułość (82-86%) i swoistość (90-99%) w rozpoznawaniu zapalania płuc
związanego z COVID-19. Odsetek ten jest równie wysoki, gdy jeden algorytm opisuje
pacjentów różnego pochodzenia etnicznego. Podobnie dużą skuteczność osiągają one
w odróżnianiu zapaleń niekoronawirusowych (grypowych, odoskrzelowych,
atypowych) od związanych z COVID-19 oraz cyfrowym zwiększaniu jakości zdjęć
radiologicznych, tak aby ułatwić ich interpretację lekarzom. Sztuczna inteligencja
znajduje również zastosowanie w prognozowaniu przebiegu choroby. Jest to możliwe
dzięki ocenie rozległości zajęcia płuc na zdjęciach radiologicznych - daje to możliwość
automatycznego oszacowania zaawansowania choroby, a na tej podstawie obliczenia
przewidywanego prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań. 
Wiele badań wskazuje, iż sztuczna inteligencja może być wartościowym narządziem w
diagnostyce radiologicznej zapalenia płuc spowodowanego COVID-19. Poza
wykorzystaniem jako dodatkowe źródło opinii o wyniku badania radiologicznego
może ona służyć jako narzędzie triażu - identyfikujące ciężkie zapalenia z większym
ryzykiem powikłań, które wymagają pilnej pomocy. Za jej zastosowaniem przemawiają
przede wszystkim duża wiarygodność diagnostyczna oraz łatwość implementacji -
aplikacja wstępnie interpretująca wyniki badania może być częścią oprogramowania
aparatów rentgenowskich lub tomografów komputerowych.
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Wstęp
Dostępność aparatów ultrasonograficznych i niezbędne umiejętności diagnostyczne są
coraz powszechniejsze. W przypadkach nietypowych schorzeń układu moczowego, np.
raka brodawkowatego urotelialnego (RBU) nerki czy pęcherza neurogennego,
rutynowe wykonywanie badań USG zapewnia szybsze postawienie rozpoznania.
Schorzenia łączy bowiem wspólna cecha – przebiegają z widocznym w ultrasonografii
poszerzeniem układu kielichowo – miedniczkowego.

Opis przypadku
Celem pracy jest przedstawienie przypadków, które łączy stosunkowo późne
wykonanie badania USG układu moczowego i tym samym opóźnione postawienie
rozpoznania. 71-letnia pacjentka z ostatecznie rozpoznanym RBU miedniczki nerkowej
lewej przez rok zgłaszała ból okolicy lędźwiowej lewej. Badania moczu ujawniały
obecność jałowej leukocyturii, sporadycznie erytrocyturii. Badanie USG uwidoczniło
zastój moczu w nerce lewej, a tomografia komputerowa wykazała obecność guza. W
12-letniej obserwacji po nefrektomii chora pozostaje bez wznowy. 26-letni pacjent z
rozpoznaną w dzieciństwie wadą dysraficzną końcowego odcinka kanału kręgowego i
rdzenia kręgowego wykonał po ~20-letniej przerwie rutynowe badania krwi, które
wykazały wysokie stężenie kreatyniny w surowicy (307 µmol/l). Badanie USG ujawniło
zastój moczu w pęcherzu moczowym i obustronne wodonercze. Po konsultacji
urologicznej wysunięto podejrzenie pęcherza neurogennego i wdrożono
samocewnikowanie. Po 6 miesiącach stężenie kreatyniny w surowicy spadło do 143
µmol/l (eGFR 58 ml/min)/1,73m2).

Wnioski
Diagnostyka nietypowych schorzeń stanowi duże wyzwanie, dlatego istotna jest
umiejętność właściwego wykorzystania dostępnych metod diagnostycznych. Badanie
USG jamy brzusznej z badaniem ogólnym moczu i oznaczeniem stężenia kreatyniny w
surowicy powinno stanowić swoistą triadę podstawowej diagnostyki nefrourologicznej.
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Schizofrenia jest chorobą psychiczną cechującą się dużą heterogenicznością w swojej
manifestacji. Na jej obraz składają się objawy psychotyczne, deficytowe oraz
zaburzenia funkcji poznawczych. 
Obecnie ważną podstawę patogenezy schizofrenii stanowi model neurorozwojowy.
Zgodnie z jego założeniami, do rozwoju schizofrenii dochodzi przy jednoczesnej
obecności predyspozycji genetycznych oraz działaniu niekorzystnych czynników
środowiskowych w kluczowych okresach rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.
Narażenie na traumatyczne bodźce zarówno w okresie pre- jak i postnatalnym
prowadzi do zmian strukturalnych układu nerwowego, a w przyszłości do ujawnienia
objawów choroby. Jedna z sekwencji rezonansu magnetycznego uwidacznia
zmniejszoną ilość istoty białej nawet w 15 regionach mózgu u osób cierpiących na
schizofrenię. Deficyt dotyczy również istoty szarej m.in. w obrębie kory czołowej oraz
zakrętu skroniowego górnego. 
Jedna z gałęzi rozwoju sztucznej inteligencji nazywana systemami uczącymi się jest
używana do oceny zdjęć rezonansu magnetycznego mózgu. Według niektórych
badań, na podstawie algorytmu system potrafi rozpoznać obraz należący do chorego
na schizofrenię z czułością wynoszącą 90-98% oraz 65-70% swoistością. Analizie
podlegają takie parametry jak objętość korowa oraz podkorowa czy grubość kory w
wybranych obszarach mózgu. Co więcej, system uczący się, który otrzyma dane
dotyczące obrazu rezonansu magnetycznego mózgu oraz indywidualnej predyspozycji
genetycznej, może dostarczyć informacji o przewidywanych skutkach leczenia
przeciwpsychotycznego u pacjentów chorych na schizofrenię. Z kolei analiza
lingwistyczna mowy osób chorych dotycząca składni oraz cech akustycznych
odzwierciedla stopień zaburzenia myślenia oraz przewiduje wynik oceny stanu
pacjentów. 
Rutynowo podczas wstępnej diagnostyki schizofrenii oraz prowadzenia oceny na
dalszych etapach leczenia, specjaliści opierają się na wyczerpującej rozmowie z
pacjentem oraz obserwacji. Znacząca ilość czasu potrzebna do wnikliwej analizy
chorego koliduje z możliwościami kadrowymi, również w Polsce. Systemy oparte na
sztucznej inteligencji, które analizują obrazy rezonansu magnetycznego mózgu czy
nagrania audio rozmów z pacjentami mają potencjał stać się integralnymi narzędziami
praktyki lekarskiej. Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji nie kończą się na
polu diagnostycznym, ale mogą posłużyć jako punkt odniesienia w ocenie stanu
danego pacjenta na przestrzeni lat przez różnych specjalistów. 
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Lędźwiowa stabilizacja międzytrzonowa (Lumbar Interbody Fusion, LIF) jest jedną z
powszechnie stosowanych metod leczenia chirurgicznego choroby zwyrodnieniowej
kręgosłupa lędźwiowego. Częstość występowania choroby zwyrodnieniowej
kręgosłupa lędźwiowego wzrasta z wiekiem i dotyczy nawet 90% populacji.
Dolegliwości bólowe pleców i objawy korzeniowe wywołane zmianami
zwyrodnieniowymi mogą znacząco przyczyniać się do obniżenia jakości życia
pacjentów z tą chorobą. Inne wskazania do LIF obejmują urazy, wady wrodzone,
kręgozmyki i guzy kręgosłupa. 
Stop niklowo-tytanowy (nitinol) składający się z niklu i tytanu w równoatomowych
ilościach stanowi obiecującą alternatywę dla powszechnie stosowanych w LIF stopów
tytanu. Charakteryzuje się bowiem unikalnymi właściwościami superelastycznymi i tzw.
„pamięcią kształtu”, dzięki którym zastosowanie prętów Harringtona z nitinolu może
zapewnić skuteczną stabilizację kręgosłupa z zachowaniem większej mobilności w
stosunku do konstrukcji tytanowych, co może obniżyć ryzyko rozwoju zespołu
segmentu przyległego. Ponadto niższy moduł Younga i dobre właściwości
osteointegracyjne pozwalają na wykorzystanie nitinolu do produkcji implantów
międzytrzonowych, ponieważ cechy te minimalizują efekt patologicznej przebudowy
tkanki kostnej wokół implantu (tzw. stress-shielding effect), a w następstwie ryzyko
obluzowania i uszkodzenia implantu. Co więcej, w związku z formowaniem się warstwy
pasywacyjnej tlenku tytanu (TiO2) na powierzchni stopu konstrukcje nitinolowe są
odporne na korozję i wykazują biokompatybilność porównywalną do implantów
tytanowych. 
Toksyczne właściwości niklu ograniczają popularność kręgosłupowych implantów z
nitinolu w praktyce klinicznej. Wiele badań wykazało, że skorodowane implanty mogą
uwalniać jony niklu wywołując reakcje immunologiczne, a w efekcie uszkodzenie
implantu, a ponadto uszkodzenie DNA, produkcję RFT itp. Jednakże istnieją metody
obróbki powierzchniowej takie jak stosowanie powłok DLC, które mogą poprawić
odporność na korozję nitinolu i obniżyć uwalnianie jonów niklu do minimum. 
Obecnie stopy tytanu pozostają standardowymi biomateriałami stosowanymi w LIF. W
przyszłości osiągnięcia inżynieryjne mogą pomóc w uzyskiwaniu pożądanych cech
implantów nitinolowych w celu zapewnienia jak najskuteczniejszej stabilizacji
międzytrzonowej przy minimalnych efektach ubocznych, a w następstwie
spopularyzować nitinol w LIF.
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Wstęp
Leczenie beta-blokerem może ujawniać zespół wydłużonego odstępu QT. Zawroty
głowy u młodego, zdrowego mężczyzny powinny nasuwać podejrzenie utrwalonego
częstoskurczu komorowego .Występowanie złożonej arytmii komorowej może wiązać
się ze złośliwą kanałopatią.

Opis przypadku
42 letni mężczyzna z napadowym migotaniem przedsionków i hiperlipidemią został
przyjęty do Kliniki Kardiologii z powodu utrzymującej się tachykardii z szerokimi
zespołami QRS. W badaniach EKG i Holtera stwierdzono epizody nieutrwalonego i
utrwalonego częstoskurczu komorowego (VT) degenerującego do torsade de pointes.
Badania laboratoryjne ujawniły ciężką hipokaliemię, wymagająca suplementacji.
Ponadto po podaniu dożylnych, wysycających dawek beta-blokera, uzyskano
ustąpienie częstoskurczu. Podanie beta – blokera ujawniło wydłużenie odstępu QT.
Chorego zakwalifikwoano do implantacji kardiowertera-defibrylatora w prewencji
wtórnej nagłego zgonu sercowego. Po 3 miesiącach został przyjęty z powodu burzy
elektrycznej, odstawiono beta-bloker, co spowodowało skrócenie odstępu QT. Do
leczenia włączono meksyletynę, uzyskując ustąpienie arytmii. Chory ponownie został
przyjęty po 9 miesiącach z objawami kolejnej burzy. W zawiązku z nawracającą liczną
ekstrasystolią komorową indukującą VT i torsade de pointes, pacjenta zakwalifikowano
do ablacji ogniska arytmogennego. Wykonano mapę aktywacyjną w systemie
elektroanatomicznym 3D, stwierdzając najwcześniejszą aktywację w trakcie
ekstrasystolii z okolicy dolnego bieguna pierścienia trójdzielnego. Ablacja w tym
miejscu wygaszała dodatkowych pobudzeń komorowych, jednak nie wpływała na
utrwalony i nieutrwalony VT o długości cyklu 340 ms. Ablacja RF najwcześniejszej
aktywacji w tylnej części drogi odpływu prawej komory umożliwiła całkowite
ustąpienie arytmii. W trakcie kolejnych 2 lat nie obserwowano nawrotów arytmii.

Wnioski
Leczenie zaburzeń przewodnictwa elektrycznego serca jest skomplikowane.
Niejednokrotnie pacjenci wymagają kilkukrotnego leczenia zabiegowego – ablacja
oraz zmian leczenia farmakologicznego.
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Wstęp
Rak kory nadnercza stanowi rzadki nowotwór o tendencji do przerzutów odległych.
Zmianie zazwyczaj towarzyszą zaburzenia steroidogenezy, prowadzące często do
klinicznej manifestacji zespołu Cushinga. Dwa szczyty częstości zachorowań występują
poniżej 6 roku życia oraz między 30-40 rokiem życia. Celem pracy jest zwrócenie
uwagi na istotę monitorowania progresji choroby nowotworowej, która w przypadku
kobiet miewa bardzo dynamiczny przebieg.

Opis przypadku
Pacjentka lat 41 przyjęta została na Oddział Endokrynologii w trybie przyspieszonym w
grudniu 2021 z powodu nasilającego się od trzech tygodni osłabienia, gorączki i
ogólnej kacheksji. W dniu przyjęcia pacjentka zgłaszała problemy z poruszaniem, w
badaniu fizykalnym zażółcenie powłok skórnych i białkówek, rozdęcie brzucha i
masywne, ciastowate obrzęki kończyn górnych i dolnych. Wtórnie do choroby
rozwinęła się hipokaliemia, cukrzyca, dyslipidemia i niedoczynność tarczycy.
Odnotowana została zła tolerancja leczenia mitotanem, związana z silnymi
nudnościami i bólami nadbrzusza – stężenie we krwi wynosiło wartości
nieterapeutyczne, zarówno w trakcie obecnej wizyty, jak i poprzednich hospitalizacji
kontrolnych. W badaniach ukazano podwyższone wydalanie kortyzolu z moczem,
poziomy wydalania ACTH w normie. Kobieta po laparotomii guza przestrzeni
zaotrzewnowej w 2016 roku – w rozpoznaniu rak kory nadnercza. W 2018 poddana
była powtórnej laparotomii z powodu podejrzenia wznowy lokalnej i uogólnienia
procesu nowotworowego – zmiany meta w wątrobie. W 2019 roku kobieta odmówiła
wdrożenia leczenia chemioterapeutycznego, zwracając się ku medycynie
alternatywnej. Doszło wówczas do progresji choroby. Od 2020 roku pacjentka
przyjmowała chemioterapię w schemacie EDP + mitotan. Podczas wizyty kontrolnej w
2021 roku w badaniu ultrasonograficznym wątroba powiększona, przebudowana
metastatycznie. Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej dodatkowo ukazało obszar o
niejasnej etiologii. Podczas ostatniej hospitalizacji pacjentka doznała urazu okolicy
potylicznej po upadku z własnej wysokości. Kobieta zmarła następnego dnia.

Wnioski
Niniejszy przypadek pokazuje wagę regularnego monitorowania zmian nawrotowych
w przebiegu raka kory nadnercza. Ponadto zwraca uwagę na istotę wdrożenia
efektywnej terapeutycznie chemioterapii, która, jako składowa podejścia
holistycznego, mogłaby poprawić komfort życia wobec wielonarządowych objawów,
wynikających z odległych przerzutów.
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Wpływ trójkąta ekspozycji na dokumentację fotograficzną pacjentów w gabinecie
stomatologicznym 
The influence of the exposure triangle on the patient’s photographic documentation
in a dental office. 
 
Autor: Magdalena Ungiert, Sekcja Fotografii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa
Studentów Stomatologii oddział Lublin  
Współautorzy: Anna Walendzik, Faustyna Nieroda, Sekcja Fotografii Stomatologicznej
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Praca została napisana na rzecz sesji plakatowej 10. Konferencji Symulacji Medycznej i
Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy. 
 
 
Fotografia stomatologiczna jest wygodnym i efektywnym narzędziem, które na co
dzień ułatwia stomatologom rozmowę z pacjentem oraz rejestrację przebiegu
leczenia. Dzięki prawidłowo wykonanym zdjęciom, w łatwy sposób można zaplanować
leczenie, komunikować się ze specjalistami z innych dziedzin oraz promować swój
gabinet na stronach internetowych i portalach społecznościowych.  
Fotografia to z greckiego malowanie światłem. I właśnie światło decyduje o
ostatecznym efekcie na zdjęciu. W fotografii bardzo ważna jest ekspozycja zdjęcia,
czyli ilość światła która pada na matrycę podczas fotografowania. Na ekspozycję
wpływają trzy parametry (ISO, przysłona i czas otwarcia migawki) które często określą
się trójkątem lub triadą ekspozycji. 
Podczas fotografowania pacjentów istotna jest jakość wykonanego zdjęcia, która
bezpośrednio wpływa na jego odbiór. Należy odpowiednio ustawić wszystkie
parametry aparatu tak aby uzyskać zamierzony efekt na zdjęciu. Zdjęcie może
skutecznie nakłonić lub zniechęcić do skorzystania z usług danego gabinetu
stomatologicznego. 
Celem pracy jest pokazanie wpływu podstawowych parametrów fotograficznych,
takich jak przysłona, ISO oraz czas otwarcia migawki na dokumentację fotograficzną
pacjenta stomatologicznego. Podczas prezentacji zostaną przedstawione fotografie
wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym typu lustrzanka z wykorzystaniem
makro obiektywów i lamp błyskowych. 
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Akcesoria niezbędne do wykonania prawidłowej dokumentacji
fotograficznej. 
Accessories necessary to achieve a correct photographic documentation.
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Fotografia stomatologiczna coraz częściej stanowi niezastąpiony element
dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym. Jednocześnie, coraz częściej
zdjęcia pacjentów są wykorzystywane również w celu planowania i kontroli
poszczególnych etapów leczenia. Prawidłowo wykonane zdjęcia potrafią pomóc w
postawieniu prawidłowej diagnozy. Bardzo ważnym elementem jest powtarzalność
wykonywanych fotografii. Fotografie te muszą w sposób jasny i czytelny przedstawiać
stan jamy ustnej pacjenta. Celem pracy jest zaprezentowanie wykorzystania oraz zalet
jakie przynosi ze sobą wykorzystanie retraktorów i lusterek stomatologicznych przy
wykonywaniu dokumentacji fotograficznej pacjenta.  
Podczas prezentacji przedstawione zostaną wewnątrzustne fotografie stomatologiczne
wykonane zarówno bez jak i z wykorzystaniem retraktorów i lusterek
stomatologicznych.  Obecność retraktorów i lusterek stomatologicznych wpływa na
wielkość pola obrazowania na zdjęciu wewnątrzustnym oraz na zakres tkanek
widocznych w kadrze. 
Wykorzystanie retraktorów i lusterek stomatologicznych jest konieczne, aby uzyskać
dokładne i powtarzalne ujęcia jamy ustnej pacjentów. Dodatkowo należy pamiętać,
aby akcesoria były odpowiednio dobrane do kadru jak i rozmiaru jamy ustnej pacjenta.



MedIQ 2022 | Abstrakty 58

Związek pomiędzy nocną ekspozycją na sztuczne światło a rakiem
piersi – praca poglądowa 
Association between Artificial Light at Night Exposure and breast cancer
– the review
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Światło jest jednym z elementów definiujących życie na Ziemi, regulując występowanie
szczególnych procesów biologicznych w zależności od jego obecności. Wraz z
pojawieniem się sztucznych źródeł światła, doszło do rozregulowania naturalnego,
ludzkiego zegara biologicznego. Poza tym badania wskazały powiązanie pomiędzy
ekspozycją na sztuczne światło w nocy (artificial light at night<br /> 
(ALAN) oraz karcynogenezą. Celem pracy jest wskazanie powiązań pomiędzy nocną
ekspozycją na sztuczne światło oraz ryzykiem wystąpienia raka piersi.<br /> 
W pracy ujęte zostały wnioski z badań klinicznych oraz populacyjnych, wskazujące, że
ekspozycja na ALAN może prowadzić do zwiększonej zapadalności na raka piersi,
spowodowanych zakłóceniem rytmu dobowego z udziałem wielu mechanizmów,
między innymi ograniczeniem syntezy melatoniny, rozregulowaniem wzorców snu i
czuwania oraz uszkodzeniem genów odpowiedzialnych za cykl dobowy.<br /> 
Praca wspiera hipotezę o związku ekspozycji na ALAN oraz zapadalności na raka piersi.
Przyszłe badania powinny wyjaśnić szczegółowo związek pomiędzy ekspozycją na
ALAN oraz rozwojem innych typów nowotworów. Oprócz tego ekspozycja na ALAN
powinna być mierzona w sposób bardziej precyzyjny niż analiza zdjęć satelitarnych,
tak, aby otrzymane dane pozwalały dokładniej określać związek przyczynowy
pomiędzy zapadalnością na nowotwory a ekspozycją na ALAN.<br /> 
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Wstęp
Koronarografia jako badanie obrazujące anatomie i zwężenia tętnic wieńcowych
uważana jest za procedurę bezpieczną, gdzie powikłania występują rzadko. Wśród
możliwych skutków niepożądanych można wymienić udar mózgu, poważne
krwawienie w miejscu dostępu naczyniowego, reakcję alergiczną na podawany
kontrast czy nagłe zatrzymanie akcji serca. W 2020 r. śmiertelność w Polsce wynosiła
zaledwie 0,27% przy wykonanych 130,7 tys. koronarografii.

Opis przypadku
56-letnia pacjentka z niewydolnością serca wynikającą z wrodzonej wady serca w
postaci mnogich ubytków przegrody międzyprzedsionkowej typu II została przyjęta do
I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii w celu diagnostyki przedoperacyjnej. W wywiadzie
pacjentka zgłaszała pogorszenie tolerancji wysiłku od roku oraz dwukrotny epizod
omdlenia. W badaniu echokardiograficznym przezprzełykowym potwierdzono istotną
hemodynamicznie złożoną wadę przeciekową. Przed planowanym zabiegiem
kardiochirurgicznym wykonano koronarografię, która była powikłana jatrogenną
dyssekcją spiralną lewej tętnicy wieńcowej przebiegającą od pnia tętnicy do gałęzi
przedniej zstępującej. Badanie nie wykazało istotnych zmian miażdżycowych, jednak w
wyniku rozwarstwienia tętnicy doszło do okołooperacyjnego zawału ściany dolnej i
bocznej. Podczas zabiegu wykonano ultrasonografię wewnątrznaczyniową (IVUS)
potwierdzając lokalizację prowadnika w świetle prawdziwym naczynia. Następnie
przeprowadzono w trybie pilnym angioplastykę stosując trzy stenty typu DES
przywracając przepływ w naczyniu (TIMI 3), jednak w drugiej dobie hospitalizacji
doszło do zatrzymania krążenia w mechanizmie asystolii. Mimo podjętej reanimacji nie
osiągnięto powrotu samoistnego krążenia.

Wnioski
Przedstawiony przypadek pokazuje, że nawet bezpieczne procedury medyczne mogą
nieść za sobą poważne skutki, stąd w przypadku kwalifikacji do koronarografii warto
rozważyć również mniej inwazyjne metody obrazowania np. angio-TK tętnic
wieńcowych. Warto pamiętać, że koronarografia mimo obecnie szerokiej dostępności
jest zabiegiem inwazyjnym i przy zaburzeniach na poziomie tkanki łącznej manipulacja
cewnikiem lub podanie kontrastu przez cewnik o małej średnicy może sprzyjać
rozwarstwieniu naczynia. Dodatkowo zauważalne jest, że nawet krótkotrwały zawał
mięśnia sercowego przy występowaniu dodatkowych obciążeń chorego może
diametralnie zmienić rokowanie i dalsze postępowanie z pacjentem.
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Wstęp : Choroba metastatyczna pęcherza moczowego występuje u około 10-15%
chorych. Standardową metodą jej leczenia jest chemoterapia oparta na cisplatynie,
często poprzedzona metastektomią, jednak mimo jej stosowania wielu chorych
doświadcza progresji choroby, a wielu chorych ze względu na stan zdrowia nie
kwalifikuje się do takiego leczenia. Konieczne jest więc poszukiwanie nowych metod
leczenia, które będą mogły być stosowane nawet u obciążonych chorobowo
pacjentów oraz pozwolą na kontrolę zmian przerzutowych. Kryteria te może spełniać
radioterapia stereotaktyczna (SBRT), która polega a na nieinwazyjnym dostarczeniu od
jednej do kilku wysokich, dostosowanych do pacjenta i napromieniowanego miejsca
dawek promieniowania precyzyjnie na obszar guza, który pod jego wpływem ulega
ablacji. 
Materiały i metody: Przeprowadzono przegląd systematyczny artykułów naukowych
zgodnie z protokołem PRISMA. Przeszukano bazy danych Pubmed oraz Scopus.
Spośród 807 publikacji do analizy ostatecznie włączono 10 prac. 
Celem naszej pracy było zebranie danych na temat stosowania radioterapii
steroataktywnej u pacjentów z pierwotnym rakiem pęcherza oraz próba odpowiedzi
na pytanie czy SBRT jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia tej choroby. 
Wyniki: W jednym z badań u 10 z 19 pacjentów poddanych terapii SBRT, podczas
follow upu nie zaobserwowano miejscowej progresji ,ani nawrotu co podkreśla
doskonały czas trwania odpowiedzi na leczenie. Podobne rezultaty płyną z badania, w
którym u 7 pacjentów z rakiem uroteitalnym i przerzutami w węzłach chłonnych
zastosowano SBRT. Żadna zmiana nie uległa progresji w ciągu 6 miesięcy od
zastosowania terapii. Z innej analizy wynika, iż u 33% pacjentów po zastosowaniu SBRT
doszło do całkowitego wyleczenia z choroby. W porównaniu z często stosowaną
techniką WBRT, SBRT działa protekcyjnie na procesy neurokognitywne oraz pozwala
na lokalną kontrolę zmian bez obniżenia czasu przeżycia, terapia jest też krótsza
można ją ukończyć w 1 dzień, co może poprawić jakość życia pacjentów. 
Wnioski: Z przeglądniętych przez nas prac płynie wniosek, że stereotaktywna
radioterapia jest bezpieczną metodą leczenia oraz może przynieść korzyści pacjentom
z oligoprzerzutami w raku pęcherza, a jako, że na chwilę obecną nie ma określonej
zalecanej terapii leczenia tej choroby, uważamy, że SBRT jest leczeniem wartym
rozważanie u chorych na raka pęcherza z oligoprzerzutami. 
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Wprowadzenie i cel pracy: 
Zespół metaboliczny (ZM) w ostatnich dekadach dotyka coraz większą część
ogólnoświatowej populacji. Zespół metaboliczny charakteryzuje się
współwystępowaniem powiązanych patogenetycznie istotnych czynników ryzyka
rozwoju miażdżycy, cukrzycy oraz powikłań sercowo-naczyniowych. Według badań,
ZM jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka prowadzących do kancerogenezy i
nawrotów raka. W celu zdiagnozowania zespołu metabolicznego powinny być
spełnione dowolne 3 z następujących 5 kryteriów: powiększony obwód talii: ≥ 80 cm u
kobiet; ≥94 cm u mężczyzn, hipertriglicerydemia: > 150 mg/dl lub leczenie
farmakologiczne hipertriglicerydemii, obniżony poziom lipoprotein o dużej gęstości <
40 mg/dl u mężczyzn; < 50 mg/dl u kobiet, nadciśnienie tętnicze skurczowe krwi ≥130
mmHg lub rozkurczowe ≥85 mmHg lub leczenie rozpoznanego wcześniej nadciśnienia
tętniczego, poziom glikemii na czczo ≥ 100 mg/dl lub leczenie farmakologiczne
cukrzycy. 
Metody przeglądu: 
Artykuł powstał na podstawie przeglądu literatury dotyczącej wpływu zespołu
metabolicznego na procesy nowotworowe. W pracy przedstawiono badania
epidemiologiczne oraz metaanalizy. Przeglądu piśmiennictwa dokonano,
wykorzystując informacje pochodzące z bazy danych PubMed oraz Google Scholar. 
Opis stanu wiedzy: 
W Stanach Zjednoczonych prawie co piąty mieszkaniec ma ZM, podczas gdy w
Europie odsetek pacjentów jest wyższy i sięga nawet 25%. Według badań, w ostatnich
latach śmiertelność skorygowana względem wieku u chorych z ZM jest o 56% wyższa.
Ogromny wpływ na ryzyko zgonu ma również liczba składników zespołu
metabolicznego występujących u pacjentów. Według badań, obecność co najmniej
trzech czynników ZM wiąże się nawet z 83% większym ryzykiem zgonu. 
Podsumowanie: 
Wykazano, że istnieje istotna zależność pomiędzy występowaniem ZM a
kancerogenezą. Wraz ze zwiększoną liczbą komponentów ZM rośnie ryzyko nawrotów
raka. Najważniejszym elementem profilaktyki i leczenia przed kancerogenezą jest
zapobieganie czynnikom ryzyka.
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Depresja jest coraz powszechniejszym problemem dotykającym osób w różnym wieku
oraz różnymi schorzeniami. Udowodniono jej wpływ na rozwój schorzeń związanych
zarówno ze zdrowiem psychicznym, jak i fizycznym. Od strony nefrologicznej,
zauważalny jest związek między objawami depresji a pogorszeniem czynności nerek u
pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Na podstawie najnowszej literatury
dokonaliśmy analizy korelacji między PChN a depresją, wpływu na leczenie obu
jednostek i rokowań chorych. Po pierwsze u pacjentów z PChN częstość zaburzeń
depresyjnych wynosi od 20% do 25%. Po drugie u pacjentów z częstymi objawami
depresyjnymi gwałtowne pogorszenie czynności nerek występuje 1.4 raza częściej.
Mechanizmy potencjalnie odpowiedzialne za progresję PChN w depresji to utrudniony
kontakt z pacjentem, brak motywacji do leczenia, upośledzone funkcjonowanie układu
immunologicznego i postępujące wyniszczenie. W przeprowadzonych licznych
badaniach stwierdzono wpływ depresji na zwiększenie śmiertelności, ryzyko i czas
hospitalizacji oraz progresję PChN. Niestety literatura donosi, że pomimo
udowodnionego negatywnego wpływu depresji na przebieg choroby wciąż jest ona
niewłaściwie diagnozowana i leczona na oddziałach internistycznych. U pacjentów z
przewlekłą chorobą nerek często występują objawy somatyczne, takie jak zmęczenie,
brak apetytu, uczucie wyczerpania, zaburzenia snu czy trudności z koncentracją,
dlatego diagnozowanie depresji jest utrudnione. Screening w kierunku depresji należy
podjąć przy rozpoznaniu choroby nerek lub przy rozpoczęciu dializoterapii i powtarzać
co 6-12 miesięcy. Większość leków przeciwdepresyjnych jest metabolizowana w
wątrobie i usuwana z żółcią, należy jednak pamiętać, że selektywne inhibitory
wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny SNRI (np. wenlafaksyna, duloksetyna)
są przetwarzane do aktywnych metabolitów usuwanych przez nerki, zatem ich
stosowanie może prowadzić do gromadzenia toksycznych metabolitów w surowicy. U
pacjentów z PChN częstą metodą leczenia jest hemodializa (HD). Zaobserwowano, że
zwiększenie częstości HD do 6 tygodniowo zmniejszało nasilenie objawów depresji.
Podobny wpływ miało zastosowanie ćwiczeń fizycznych przez pacjentów. Depresja jest
niekorzystnym czynnikiem prognostycznym wielu chorób, w tym przewlekłej choroby
nerek, dlatego jej objawów nie wolno ignorować. Rozpoznanie depresji i wdrożenie
odpowiedniego leczenia już we wczesnym etapie PChN daje szansę na efektywniejszy
proces terapeutyczny. 
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Wstęp
Polifarmakoterapia stanowi istotny problem u chorych w podeszłym wieku, z
wielochorobowością. Około 10% chorych powyżej 65 lat przyjmuje 10 lub więcej
medykamentów. Problem komplikują niezrozumiały przekaz dla pacjenta przez
medyków, niewłaściwa interpretacja zaleceń lekarskich, wielu konsultujących lekarzy,
informacja płynąca z mediów. Konsekwencją tych nieprawidłowości są powikłania
spowodowane działaniami ubocznymi leków, najczęściej z powodu przedawkowania,
wymagających leczenia szpitalnego, nierzadko w trybie pilnym.

Opis przypadku
85-letnia pacjentka z licznymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi, wtórnymi do
cukrzycy nadciśnienia, stosuje farmakoterapię oraz suplementację opartą na ponad 30
preparatach. Patologiczny ciąg zdarzeń zapoczątkowała biegunka wtórna do
antybiotykoterapii z powodu podejrzenia infekcji dróg oddechowych, zastosowanej
jednocześnie z dużą dawką inhibitora pompy protonowej. Doszło do odwodnienia,
które przy jednoczesnym stosowaniu dwóch diuretyków pętlowych oraz diuretyku
oszczędzającego potas wraz z sartanem doprowadziło do ostrego uszkodzenia nerek.
Kwasica metaboliczna powstała, w wyniku nieprawidłowej funkcji nerek, została
pogłębiona przez stosowane metforminy. Pacjentka została w trybie pilnym
hospitalizowana w oddziale, gdzie w trakcie implantacji dostępu naczyniowego, z
powodu zaburzeń krzepnięcia, wtórnych do przedawkowania antagonistów witaminy
K, obserwowano powikłanie w postaci krwawienia wzdłuż cewnika naczyniowego do
hemodializy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego. Chora wymagała
przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych, świeżo mrożonego osocza,
powtarzanych zabiegów hemodializy, stosowania zmodyfikowanej farmakoterapii.
Pacjentka przebywała w oddziale około 1,5 miesiąca. Przy wypisie zmodyfikowano
terapię skutecznie kontrolujące ciśnienie tętnicze, glikemię, leczenie objawowe
przewodu pokarmowego oraz antykoagulację stosując 7 leków.

Wnioski
Przedstawiony przypadek ma na celu zwrócenie uwagi na powszechny problem
polifarmakoterapii u osób w wieku podeszłym, z wielochorobowością, jej korzyści dla
zachowania zdrowia pacjentów oraz obciążenia budżetu systemu opieki zdrowotnej
kosztami leczenia powikłań.
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Wstęp
Zapalenie mięśnia sercowego (ZMS) jest chorobą, obejmującą procesem zapalnym
kardiomiocyty, tkankę śródmiąższową, naczynia a czasami także osierdzie. Częściej
obserwuje się je u młodych dorosłych. Z powodu zmiennego obrazu klinicznego
diagnostyka jest trudna a rzeczywista częstość występowania jest ciężka do
oszacowania. Przyczynami jego wystąpienia mogą być zakażenia wirusowe, bakteryjne,
leki, substancje toksyczne chociaż czasami nie można zidentyfikować czynnika
etiologicznego. Zwykle ustępuje bez żadnych powikłań i chory po kilku dniach,
tygodniach wraca do zdrowia. Jednakże w niektórych przypadkach zapalenie mięśnia
sercowego może spowodować jego trwałe i ciężkie uszkodzenie oraz doprowadzić do
niewydolności serca i nagłego zatrzymania krążenia.

Opis przypadku
49-letni pacjent po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego w 2016r. powikłanym
nagłym zatrzymaniem krążenia, po licznych epizodach częstoskurczu komorowego
oraz po implantacji kardiowertera - defibrylatora (ICD) w prewencji wtórnej nagłego
zgonu sercowego został przyjęty na oddział kardiologiczny po 6 latach z
rozpoznaniem burzy elektrycznej. Zgłaszał zawroty głowy, kołatania serca po czy
doszło do 8 wyładowań ICD bez utraty świadomości, dolegliwości bólowych w klatce
piersiowej, duszności. W leczeniu zastosowano amiodaron, elektrolity. W
echokardiografii stwierdzono niewielką hypokinezę segmentów tylnych i dolnych w
lewej komorze. Wykonano badanie elektrofizjologiczne identyfikując ognisko
arytmogenne w obszarze hipokinezy i powtarzalnie indukując ogniskowy częstoskurcz
komorowy. Wykonano ablację prądem o częstotliwości radiowej ogniska
arytmogennego w lewej komorze na ścianie tylnej, uzyskując ustąpienie częstoskurczu
komorowego i brak możliwości indukcji częstoskurczu. Pacjent w trzy miesięcznej
obserwacji nie miał nawrotu arytmii.

Wnioski
Podsumowując ZMS nie jest chorobą, którą można zlekceważyć, ponieważ może
doprowadzić do wystąpienia groźnych powikłań zarówno w stanie ostrym jak i wiele
lat później. U naszego pacjenta arytmia doprowadziła do nagłego zatrzymania
krążenia, licznych epizodów częstoskurczu komorowego aż do wystąpienia burzy
elektrycznej. Nie na jednak specyficznej profilaktyki ZMS, ale żeby jej zapobiec można
m. in. unikać osób przechodzących chorobę wirusową lub grypopodobną, dopóki nie
wyzdrowieją, unikać zachowań ryzykownych np. zażywanie kokainy.
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How do anti-TPO antibodies in Hashimoto disease affect mental
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W prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego istotne znaczenie mają
produkowane przez tarczycę hormony. Zaburzenia w obrębie ich wydzielania mogą
występować w przebiegu jednej z autoimmunologicznych chorób - choroby
Hashimoto. Jest ona diagnozowana na podstawie badania przedmiotowego, wywiadu
odnośnie występowania objawów charakterystycznych dla niedoczynności tarczycy
oraz badaniu przeciwciał przeciwtarczycowych, tj. przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG) i
przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO). 
Chorobie Hashimoto mogą towarzyszyć zaburzenia depresyjne i neuropsychiatryczne.
Wskazuje się tu na powiązanie z zaburzeniami nastroju, pamięci, problemami z
koncentracją, chorobą afektywną dwubiegunową, depresją poporodową czy większą
szansą na rozwój encefalopatii Hashimoto. Co ciekawe, objawy te mogą występować
niezależnie od stanu funkcjonowania gruczołu tarczowego – w stanie nadczynności,
niedoczynności i eutyreozy. 
Część badań wskazuje, że w rozwoju tych zaburzeń mogą brać udział przeciwciała
anty-TPO, występujące nawet u około 95% pacjentów z chorobą Hashimoto.
Przeciwciała te hamują aktywność peroksydazy tarczycowej, która bierze udział w
utlenianiu jodu, jodowaniu prekursorów hormonów oraz ich sprzęganiu. Występują
wówczas problemy w funkcjonowaniu osi podwózgórze-przysadka-tarczyca i zmiany w
wydzielaniu hormonów tarczycy. Skutkuje to nieprawidłowościami w przekaźnictwie
nerwowym, powstaniem miażdżycy i związanym z nią niedotlenieniem OUN oraz
spadkiem poziomu serotoniny, którego obniżenie odpowiada za złe samopoczucie. 
Może dochodzić również do takich stanów jak encefalopatia Hashimoto, przebiegająca
z wysokim stężeniem przeciwciał anty-TPO przy jednoczesnej eutyreozie.
Patomechanizm nie jest do końca jeszcze wyjaśniony, choć zauważono, że in vitro
anty-TPO łączą się z astrocytami. Objawy towarzyszące chorobie to zazwyczaj
mioklonie, zmiany osobowości, zaburzenia nastroju i napady padaczkowe.
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Wstęp
Technologia haptyczna umożliwia komunikowanie się użytkownika z urządzeniem przy
użyciu zmieniających się wibracji i ruchów, co daje wrażenie dotykania rzeczywistych
przedmiotów. Rozwiązanie to znalazło zastosowanie w stomatologii pod postacią
trenażerów.

Cel pracy
Celem pracy była analiza odpowiadająca na pytanie, czy lepszą formą przygotowania
do zajęć klinicznych są fantomy czy symulatory haptyczne.

Metody
Przeprowadzono badania ankietowe wśród 97 studentów 3 roku kierunku lekarsko-
dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wyniki
Przeważająca część studentów wyraziła większe zainteresowanie symulatorami
Simodont, przy jednoczesnym wskazaniu, że nie są one w stanie zastąpić zajęć
fantomowych. Przypisane im zostały zalety takie jak nowoczesność, kształtowanie
umiejętność manulanych oraz nauka ergonomii pracy przy jednoczesnej możliwości
cofnięcia każdego etapu co skutkuje mniejszym narażeniem na stres i zredukowaniem
obaw o popełnienie błędu. Mimo wielu zalet symulatorowi haptycznemu zostały
przypisane także wady, takie jak niewystarczające odwzorowanie budowy
anatomicznej człowieka, warunków pracy w jamie ustnej oraz specyfiki pracy z
pacjentem, które w większym stopniu zapewnia praca na fantomie stomatologicznym.

Wnioski
Analizując zebrane opinie można wysnuć wnioski mówiące, że oba urządzenia się
świetnie dopełniają, ale żadne z nich nie jest w stanie zastąpić drugiego. Wskazuje na
to możliwość dogłębnego monitorowania każdego etapu leczenia z jednoczesnym
rzeczywistym wyczuciem oporu tkanek zęba symulatorów haptycznych, uzupełnione
odwzorowaniem struktur głowy ludzkiej fantomów.

koncepcja: Wojciech Pakaszewski, Inga Wasilewska, Alicja Wójcik, Bartłomiej Ziomko;
zbieranie danych: Wojciech Pakaszewski, Inga Wasilewska, Alicja Wójcik, Bartłomiej
Ziomko; analiza danych: Inga Wasilewska, Bartłomiej Ziomko; koordynacja projektu:
Alicja Wójcik; pisanie pracy: Alicja Wójcik, Wojciech Pakaszewski
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Według opisów Angie Lok-Sze leung, Conson Yeung, Samantha Chu, Amy Wai-Yee
Wong, Ollie Yiru Yu i Chun-Hung Chu w artykule „Use of Computer Simulation in
Dental Training with Special Reference to Simodont” [1] Simodonty, są to symulatory
haptyczne, które stwarzają wirtualne środowisko do nauki studentom stomatologii.
Umożliwiają one bezpieczną i jak najbardziej autentyczną naukę przed wkroczeniem w
środowisko kliniczne. 
Najnowsze urządzenia składają się z ergonomicznej kolumny, wyposażonej w interface
dotykowy, nad którym znajduje się ekran projekcyjny 3D. Korzystanie z symulatora
wymaga użycia czarnych okularów anaglifowych, aby można było dostrzec głębię
obrazu. 
Jak opisują to Gleyvis Coro Montanet, Margaritta Gómez Sánchez i Ana Suárez García
w pracy „Haptic simulators with virtual reality environments in dental education: A
preliminary teaching diagnosis” [2] Simodonty działają poprzez pobudzenie wielu
zmysłów operatora, aby zapewnić jak najbardziej realistyczne odczucia. Dzieje się to
poprzez możliwości wizualne, umiejętności manualne i wrażenia słuchowe.
Odwzorowywane są rzeczywiste dźwięki urządzeń, a także odczucia fizyczne
towarzyszące działaniu wierteł (wibracja, siła nacisku). 
Zaawansowana technologia pozwala na nagrywanie wykonywanej procedury, a także
wykrywanie przykładanej siły oraz ewentualnych błędów, które są później obrazowane
w skali procentowej. Ponadto postęp studentów jest widoczny na ekranie osoby
prowadzącej, dzięki czemu czas poświęcony na ocenę efektów pracy zostaje znacznie
skrócony. W przypadku niezadowalającego efektu możliwe jest rozpoczęcie pracy od
początku. 
Simodonty posiadają jednak pewne wady, do których niewątpliwie należy ich wysoki
koszt, co ogranicza szeroką dostępność symulatorów wśród uczelni, a także
uniemożliwia trening wszystkich studentów podczas jednych zajęć przedklinicznych.
Co więcej, konieczność używania okularów 3D do pracy, wyklucza stosowanie szkieł
powiększających.
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Jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie jest choroba sercowo-
naczyniowa (CVD), której największym czynnikiem ryzyka jest hipercholesterolemia.
Statyny stosuje się rutynowo w leczeniu hipercholesterolemii, jednakże niektórzy
pacjenci nie osiągają pożądanych wartości LDL-C podczas przyjmowania statyn,
dodatkowo występują skutki uboczne leku. Małe interferujące RNA (siRNA) skierowane
na konwertazę proproteinową subtylizyna/keksyna typu 9 (PCSK9) to podejście
terapeutyczne, które może zapewnić znacznie niższe stężenie LDL-C. Inclisiran
zwiększa liczbę receptorów LDL w błonach hepatocytów poprzez zatrzymanie
transkrypcji PCSK9. Lek ten otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w UE do
stosowania u osób dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią lub mieszaną
dyslipidemią.  
Dokonaliśmy systematycznego przeglądu literatury dostępnej na platformie PubMed i
Google Scholar. Nasza analiza opiera się na kilku interesujących badaniach, które
pojawiły się w ciągu ostatnich 5 lat.  
Inclisiran może obniżyć poziom LDL-C o ponad 50%. Badania wykazały, że
monoterapia lub terapia lekowa w skojarzeniu ze statynami może przynosić
długotrwały efekt obniżenia poziomu LDL-C.  
Zastosowanie inclisiranu celem redukcji aktywności PCSK9 jest skuteczne i dobrze
tolerowane, przyczyniając się do poprawy wyników u pacjentów z wysokim ryzykiem
zdarzeń sercowo-naczyniowych, takimi jak zawał mięśnia sercowego lub udar
niedokrwienny. Główną zaletą inclisiranu jest rzadsze dawkowanie – dwa razy w roku,
co stanowi znaczną przewagę nad klasycznymi lekami stosowanymi w dyslipidemiach
– statynami, które pacjent musi przyjmować codziennie. 
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Wstęp
Eozynofilowe zapalenie przełyku (ang. eosinophilic esophagitis, EE) jest przewlekłą
chorobą autoimmunologiczną, która coraz częściej jest uznawana za główną przyczynę
dysfagii i objawów jelitowych u dzieci i dorosłych. Szacuje się, że w Stanach
Zjednoczonych częstość występowania EE wynosi 40-90/100 000 osób. Eozynofilowe
zapalenie przełyku rozpoznawane jest u chorych w każdym wieku, najczęściej
występuje u dzieci, pomiędzy 5. a 10. rokiem życia i dorosłych mężczyzn w 3.-4.
dekadzie życia. W patogenezie choroby wskazuje się na wpływ czynników
genetycznych, środowiskowych oraz autoimmunologicznych. Rozpoznanie EE opiera
się na wskaźnikach kliniczno-histopatologicznych. W leczeniu stosuje się diety
eliminacyjne, miejscową lub ogólną sterydoterapię lub łącznie obie te metody. <br /> 

Opis przypadku
W opisanym przypadku u 40-letniej pacjentki rozpoznano eozynofilowe zapalenie
przełyku. Po przyjęciu pacjentki na oddział stwierdzono spadek masy ciała, co było
spowodowane m.in. dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego m.in
rozlanymi bólami w jamie brzusznej. Następstwem zbyt małej podaży posiłków było
także nasilenie objawów zmęczenia u pacjentki. Dotychczas stosowana dieta okazała
się niskokaloryczna oraz niedoborowa w składniki odżywcze, witaminy, minerały. W
badaniach morfologicznych odnotowano podwyższoną ilość białych krwinek przy
niskim stężeniu białka C-reaktywnego (CRP). Badania patomorfologiczne wykazały
obfity naciek eozynofilowy błony śluzowej przełyku w odcinku objętym poprzecznym
bruzdowaniem (>90 w polu widzenia) i ogniskowe nacieki eozynofilowe w okolicy
nadwpustowej (5-40 w polu widzenia). W wycinkach pobranych z jelita grubego
stwierdzano również obecność nacieku eozynofilowego. Błona śluzowa dwunastnicy
była prawidłowa. Gastrolog zalecił stosowanie glikokortykosteroidów w postaci
kapsułek dojelitowych oraz diety eliminacyjnej SFED (ang. six food elimination diet). W
czasie leczenie pacjentka przebywała pod stałą obserwacją lekarską. <br /> 

Wnioski
Eozynofilowe zapalenie przełyku jest coraz częściej rozpoznawaną przewlekłą chorobą
zapalną przełyku. Trudności i ból związane z połykaniem powodują, że pacjenci
eliminują dużą liczbę produktów spożywczych, co prowadzi do niedożywienia. Ze
względu na przewlekły przebieg i nawrotowy charakter choroby pacjenci wymagają
stałej kontroli lekarskiej, doboru zindywidualizowanej terapii steroidowej i/lub
dietetycznej oraz okresowych kontrolnych badań endoskopowych.
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Alergie należą do schorzeń, spowodowanych nadwrażliwością układu
odpornościowego na typowo nieszkodliwe substancje w środowisku. Szacuje się, że
20% światowej populacji cierpi na choroby alergiczne, a częstość występowania alergii
IgE-zależnych u dzieci waha się od 3% do 7,5%; wyższe wskaźniki występują u
młodszych dzieci. Celem pracy jest przedstawienie danych dotyczących wpływu
warunków pandemii COVID-19 na występowanie, rozwój i leczenie alergii u dzieci. 
W okresie pandemii COVID-19 u dzieci chorych na alergie zaobserwowano niższą
częstość występowania zaostrzeń, redukcję hospitalizacji, zmniejszenie zużycia leków
alergicznych i przeciwhistaminowych w porównaniu do populacji ogólnej. Można to
wytłumaczyć wdrożeniem szeregu interwencji niefarmaceutycznych zapobiegającym
zakażeniom takim jak: 1. noszenie masek, częste mycie rąk, wzmacnianie wentylacji w
pomieszczeniach i utrzymywanie dystansu społecznego; 2. skrócenie czasu ekspozycji
dzieci na alergeny; 3. poprawa jakości powietrza, zmniejszenie liczby pyłków i
narażenia na zanieczyszczenia powietrza; 4. większa dbałość rodziców o
standaryzowanie leczenia i diety dzieci. Wymienione czynniki odegrały ochronną rolę
w zmniejszaniu narażenia dzieci na alergeny i łagodzeniu reakcji alergicznych. 
Pacjenci z alergią zwykle wykazują eozynofilię jako mechanizm ochrony przed
infekcjami. Niemniej jednak leki biologiczne anty-IL-5 zubożają eozynofile i
teoretycznie mogą sprzyjać infekcjom wirusowym. Koronawirus rzadko jednak wiąże
się z zaostrzeniami astmy. Wydaje się, że choroby alergiczne mogą być czynnikiem
ochronnym dla infekcji COVID-19. Wykazano, że występowanie alergii jest odwrotnie
skorelowane z ekspresją enzymu konwertującego angiotensynę typu 2 (ACE2), który
umożliwia wnikanie SARS-Cov2 do komórek. Prawdopodobnie jest to związane z silnie
wyrażonym repertuarem grasiczym oraz aktywowaną odpornością wrodzoną i nabytą. 
Zaobserwowano również spadek specyficznych poziomów IgE, związanych z
nasileniem reakcji alergicznych podczas pandemiii COVID-19.  
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Mechanizmy oporności na anoikis w raku jajnika - czy znamy już je
wszystkie? 
Mechanisms of resistance to anoikis in ovarian cancer - do we already
know all of them?
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Treść pracy

Mogłoby się wydawać, że na temat rak jajnika wiadomo już wszystko. Jak większość
nowotworów złośliwych rozprzestrzenia się dając przerzuty. Powstają one między
innymi poprzez nabycie oporności na anoikis, czyli zjawisko apoptozy następujące w
wyniku oderwania się komórki od masy guza. Apoptoza ta jest kluczowym
mechanizmem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się komórek po odłączeniu od
wspierającego ich rusztowania i pozwala uniknąć kolonizacji odległych narządów. W
raku jajnika proces anoikis nie funkcjonuje prawidłowo. Pojawia się zatem pytanie
dlaczego i jakie mechanizmy odpowiadają za nabycie odporności na anoikis w raku
jajnika. 
Dotychczas zbadano i opisano wiele czynników powodujących nabycie oporności na
apoptozę zależną od przylegania. Ponadto, w ostatnich latach zidentyfikowano kolejne
powodujące ją mechanizmy, które mają ogromne znaczenie dla rozprzestrzeniania się
przerzutów tego nowotworu złośliwego. Do niedawno opisanych regulatorów ucieczki
od anoikis należy długołańcuchowa dehydrogenaza acylo-CoA (ACADVL) oraz kinaza
aktywująca autofagię Unc-51 (ULK1). Ponadto ekspresja genu białka bogatego w
leucynę zawierającego powtórzenia 15 (LRRC15) oraz integryny αVβ3 prowadzi do
opóźnionego początku oraz zahamowania apoptozy zależnej od przylegania. Jednak
największym problemem nie są pojedyncze rakowe komórki, lecz tworzące się z nich
sferoidy, posiadające zwiększoną oporność na anoikis. Wynika to między innymi z
ekspresji genu kodującego białko kinazy białkowej 1 (NUAK1). Zatem na oporność
wpływają zarówno mutacje pojedynczych komórek, jak i te zachodzące w ich
większych skupiskach.  
Biorąc pod uwagę ogromną liczbę czynników powodujących oporność na anoikis, nie
ma pewności czy poznaliśmy już wszystkie mechanizmy za nią odpowiedzialne.
Dlatego konieczne wydaje się dalsze poszukiwanie kolejnych czynników. Pozwoliłoby
to na opracowanie skuteczniejszych terapii celowanych, ułatwiających postępowanie
lecznicze tłumiące przerzutowanie komórek nowotworowych jajnika.


