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Zespół Sotosa opisano pierwotnie jako związany z nadmiernie przyspieszonym wzrastaniem
z objawami akromegalii oraz niepostępującymi zaburzeniami neurologicznymi.2 We wczesnym dzieciństwie obwód głowy i wzrost
mieszczą się >97 centyla. Normalizacji
wzrostu można spodziewać się po okresie dojrzewania, ale wielkogłowie zwykle utrzymuje
się po jego zakończeniu. Wśród zaburzeń
neurologicznych wymienia się zmniejszenie
napięcia mięśniowego, utrudnienie chodu
wywołane bólem (dyspraksja), opóźnienie rozwoju, lekkiego stopnia upośledzenie umysłowe oraz drgawki (w 50% gorączkowe).
Mutacje NSD1 częste u osób pochodzenia
europejskiego oraz mikrodelecje występujące
wśród pacjentów japońskich są odpowiedzialne za różnice występujące między genotypem i fenotypem, wpływając na częstość
występowania nadmiernego wzrostu oraz
wad układu sercowo-naczyniowego i moczo-

wo-płciowego.3 Klinicznie zespół Sotosa należy podejrzewać u dzieci urodzonych z typowym wyglądem twarzy i wielkogłowiem,
zwłaszcza jeśli wspomniane objawy główne
współistnieją z nadmiernym wzrostem, przyspieszonym wiekiem kostnym, opóźnieniem
umysłowym, wrodzoną wadą serca i wadami
układu moczowo-płciowego.
Do innych zespołów związanych z nadmiernym wzrostem, a wymagających uwzględnienia
w diagnostyce różnicowej, zalicza się zespoły
Weavera, Beckwitha-Wiedemana oraz łamliwego chromosomu X.4 Mutacje NSD1, które są zasadniczą przyczyną zespołu Sotosa, zdarzają się
też w niektórych przypadkach zespołu Weavera, natomiast rzadko w przypadku innych chorych z fenotypem charakteryzującym się
nadmiernym wzrostem.1
Leczenie w okresie noworodkowym jest
objawowe i w jego zakres wchodzi rozwiązywanie problemów z karmieniem oraz wykrywanie i leczenie hipoglikemii.4 W ramach
diagnostyki wielkogłowia oraz w celu wykluczenia wodogłowia będącego następstwem
zaburzenia odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego chorzy mogą wymagać ultrasonograﬁcznego badania przezciemiączkowego
oraz badania ośrodkowego układu nerwowego metodą rezonansu magnetycznego.
W celu wykrycia i leczenia powikłań, w tym
bocznego skrzywienia kręgosłupa oraz drga-

wek gorączkowych, duże znaczenie mają rutynowe wizyty kontrolne w poradni dziecięcej. W dzieciństwie i u nastolatków zazwyczaj
niezbędne są badania psychologiczne oraz
dostosowanie programów edukacyjnych, aby
zaradzić trudnościom szkolnym oraz upośledzeniu umysłowemu. Rodzinę należy poinformować, że zespół Sotosa nie ma charakteru
postępującego, a wzrost normalizuje się
po zakończeniu dojrzewania.
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Pediatrzy mogą zbyt rzadko stosować miejscowe preparaty
z retinoidami w leczeniu trądziku
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Pytanie: Jak często trądzik leczą pediatrzy
w porównaniu z dermatologami?
Rodzaj zagadnienia: Opisowe
Projekt badania: Opisowe, obserwacyjne
Pediatrzy powinni skutecznie opiekować się
młodzieżą z trądzikiem, gdyż jest to uleczalna choroba skóry, na którą w Stanach Zjedwww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

noczonych cierpi 85% nastolatków i młodych
dorosłych.1,2
Choć opublikowano oparte na konsensusie wytyczne leczenia trądziku pospolitego,
podejście lekarzy do tej choroby jest różne.3,4
Naukowcy porównali sposoby leczenia trądziku pospolitego przez pediatrów i dermatologów, posługując się danymi National Ambulatory
Medical Care Survey z lat 1996-2005.
Ta baza danych podaje corocznie szacunkowe dane na temat wizyt u lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Analizowano przede
wszystkim wizyty osób między 10 a 18 rokiem życia w przychodniach dermatologicznych lub pediatrycznych w celu rozpoznania
trądziku pospolitego w latach 1996-2005.

Oceniano leki przepisywane po raz pierwszy lub powtarzane, analizowano także liczbę
wizyt u dermatologa pacjentów skierowanych
przez innych lekarzy. W celu wyłonienia wizyt z powodu łagodnego do umiarkowanego
trądziku pospolitego wyłączano te wizyty,
w których w dokumentacji wpisywano zastosowanie izotretynoiny (retinoid do stosowania ogólnego przepisywany w ciężkim
trądziku guzkowo-torbielowatym).
W 10-letnim okresie zarejestrowano
28 milionów wizyt z powodu trądziku pospolitego osób w wieku 10-18 lat u lekarzy
wszystkich specjalności. Dermatolodzy odnotowali szacunkowo 18 milionów wizyt,
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cjalności 5,3 miliona wizyt. W 23% przypadków skierowanie do dermatologa było wystawione przez lekarzy innej specjalności.
Od 12 roku życia liczba wizyt u dermatologów z powodu trądziku była wyraźnie większa niż u pediatrów.
Pediatrzy najczęściej przepisywali 2 leki przeciwtrądzikowe, tj. nadtlenek benzoilu (17,1%) i klin da my cy nę miej sco wo
(8,4%). Der ma to lo dzy znacz nie czę ściej
niż pe dia trzy prze pi sy wa li re ti no idy
do stosowania miejscowo, zwłaszcza adapa len i tre ty no inę (46,1 vs 12,1% wi zyt
z powodu trądziku).
Autorzy konkludują, że pediatrzy mogą leczyć więcej nastolatków z łagodnym lub
umiarkowanym trądzikiem pospolitym i zmienić sposób leczenia, aby bardziej odzwierciedlał obecne wytyczne.
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W tym badaniu stwierdzono, że w większości
leczeniem trądziku pospolitego zajmują się
dermatolodzy i przepisują w ramach leczenia
inne leki niż pediatrzy. Ponadto tylko ¼ na-

stolatków kierowana jest do dermatologów
przez innych lekarzy.
Większość osób z trądzikiem pospolitym
łagodnym do umiarkowanego mogą leczyć
lekarze pierwszego kontaktu, którzy znają
sposoby leczenia i postępują zgodnie z wytycznymi leczenia trądziku.1-4 Pacjenci z trądzikiem łagodnym do umiarkowanego, którzy
nie reagują na odpowiednie leki przepisywane przez lekarza pierwszego kontaktu, mogą
być kierowani do dermatologa.
Retinoidy do stosowania miejscowego zapobiegają tworzeniu się mikrozaskórników,
które są prekursorami wszystkich zmian skórnych w trądziku. Obecne wytyczne leczenia
trądziku pospolitego, oparte na konsensusie,
zalecają skojarzone leczenie retinoidami miejscowymi jako podstawowe, niezależnie
od ciężkości trądziku.3,4
Miejscowe leczenie polegające na skojarzeniu miejscowo stosowanego retinoidu
oraz antybiotyku i nadtlenku benzoilu zwykle
zaleca się w łagodnej postaci trądziku. Monoterapia miejscowym antybiotykiem nie jest
zalecana z powodu narastającej oporności
Propionibacterium acnes. Leczenie ogólne,
np. antybiotykami doustnymi, hormonoterapią lub izotretynoiną, jest zarezerwowane
dla osób z trądzikiem umiarkowanym
do ciężkiego.3,4
To badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, autorzy nie byli w stanie określić,
czy każdy z leków był przepisywany po raz
pierwszy, czy po nieskutecznym leczeniu

innymi lekami. Po drugie, nie wiadomo, czy
koszt leczenia lub status ubezpieczeniowy pacjenta podczas każdej wizyty nie wpływały
na rodzaj przepisywanego leku.
Niektórzy pediatrzy mogą niezbyt chętnie
przepisywać retinoidy ze względu na ich wysoką cenę i robić to dopiero wtedy, gdy inne
środki zawiodą. Działania niepożądane retinoidów miejscowych, do których należy podrażnienie skóry oraz fotouczulenie, też mogą
ujemnie wpływać na przepisywanie tych leków. Mimo tych ograniczeń z niniejszej analizy wynika, że pediatrzy mogą zbyt rzadko
stosować retinoidy w leczeniu swoich pacjentów z trądzikiem pospolitym.
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Pytania
1. Czternastoletnia dziewczynka chorująca

na atopowe zapalenie skóry zgłosiła się
do szpitala z powodu gorączki oraz rozsianych wykwitów pęcherzykowych. Z wywiadu wiadomo, że w wieku 2 lat przebyła ospę
wietrzną. W badaniu przedmiotowym stwierdzono liczne pęcherzyki wielkości 1-2 mm
z otaczającym je rąbkiem rumieniowym i rozpoznano wyprysk opryszczkowy. Który z niżej
wymienionych czynników wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wyprysku
opryszczkowego u chorych na atopowe zapalenie skóry?

A. Płeć żeńska.
B. Małe stężenie immunoglobuliny E.
C. Małe stężenie chemokiny regulowanej
przez aktywację i grasicę.
D. Starszy wiek dziecka w momencie rozpoznania.
E. Młodszy wiek dziecka w momencie rozpoznania.

2. Siedmioletni chłopiec zgłosił się do lekarza z powodu znacznego opóźnienia rozwoju mowy. W szkole podejrzewano, że
ma trudności z uczeniem się. Obwód gło-

wy oraz wzrost mieściły się >97 centyla,
chłopiec miał charakterystyczny wygląd
twarzy, a w badaniu przedmiotowym
stwierdzono szmer nad sercem oraz
wnętrostwo. Która z poniższych cech jest
najlepszym czynnikiem predykcyjnym spełnienia klinicznych kryteriów diagnostycznych zespołu Sotosa?
A. Przyspieszony wiek kostny
B. Charakterystyczny wygląd twarzy
C. Wrodzona wada serca
D. Wada układu moczowo-płciowego
E. Wzrost mieszczący się >97 centyla

Prawidłowe odpowiedzi zamieszczono na str. 105
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Nastolatka po gwałcie przyjęta w izbie przyjęć

w pojedynczej dawce jak najszybciej po stosunku
– do 72 godzin – preparat Escapelle).

Pomoc psychologiczna

U oﬁar wykorzystania seksualnego mogą występować
objawy ostrej fazy zespołu stresu pourazowego w postaci: gniewu, strachu, niepokoju, wzmożonej płaczliwości
lub braku uzewnętrzniania emocji. Lekarz badający
dziewczynkę oﬁarę wykorzystania seksualnego powinien
zapewnić jej i opiekunom wsparcie psychologiczne.
Idealnym rozwiązaniem jest dostępność i możliwość natychmiastowej konsultacji psychologa klinicznego.
Do zadań lekarza IP należy również poinformowanie
poszkodowanej i jej opiekunów o odległych następstwach
wykorzystania seksualnego (np. zaburzeniach snu, wahaniach nastroju, depresji) oraz wskazanie miejsca uzyskania pomocy psychoterapeutycznej.

Podsumowanie omawianego przypadku

W omawianym przypadku potwierdzono fakt wykorzystania seksualnego, pobrano i zabezpieczono mate-

riał dowodowy, nie ustalono wskazań do hospitalizacji, na prośbę matki przepisano antykoncepcję postkoital ną, po in for mo wa no o ko niecz no ści sko rzy sta nia
z po ra dy psy cho lo ga kli nicz ne go, usta lo no ter min
konsultacji w poradni ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.
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16. Prawidłowa odpowiedź: B
KOMENTARZ. Najistotniejszym czynnikiem pozwalającym

na bezpieczne stosowanie cefalosporyn jest niewielkie ryzyko
wystąpienia reakcji krzyżowej, mimo tej samej budowy pierścienia β-laktamowego.
(Autor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański)

17. Prawidłowa odpowiedź: B
KOMENTARZ. Antagoniści receptora H1 drugiej generacji rzad-

ko powodują objawy niepożądane i stosuje się je w jednej lub
dwóch dawkach na dobę. Brak oczekiwanego wyniku terapeutycznego pozwala w przypadku tej grupy leków na znaczące
zwiększenie dawki bez obaw o możliwe działania niepożądane.
(Autor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański)
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