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nia. Niewykluczone, że złe doświadczenie
związane z przebytym nowotworem złośliwym
może wpłynąć na chęć posiadania dzieci przez
te kobiety, zwłaszcza w połączeniu ze znanymi
czynnikami zakłócającymi, takimi jak wiek, rasa lub stan cywilny. Ponadto autorzy podali tylko liczbę ciąż, a nie liczbę żywych urodzeń, nie
odnieśli się zatem do potencjalnej zależności
między leczeniem przeciwnowotworowym
a poronieniami.
Zaburzenia płodności występujące wśród
uczestniczek badania leczonych w dzieciństwie
z powodu nowotworu złośliwego podkreślają
znaczenie dalszej obserwacji tej populacji chorych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
powinien być tego świadom i mieć pewność,
że chora podlega właściwej opiece oraz badaniom przesiewowym. Chore należy kierować

do klinik zajmujących się odległymi skutkami
leczenia, w których nieodłączną częścią
wszechstronnego programu są zagadnienia dotyczące endokrynologii i reprodukcji. Wytyczne
są dostępne również na stronie internetowej
Children’s Oncology Group http://www.survivorshipguidelines.org.
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Kliniczne czynniki prognostyczne występowania zapalenia płuc
u dzieci ze świszczącym oddechem
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Pytanie:
Które dane z wywiadu oraz objawy stwierdzone podczas badania przedmiotowego
u dzieci ze świszczącym oddechem zgłaszających się na oddziały pomocy doraźnej mają
związek z występowaniem u nich radiologicznego zapalenia płuc?
Rodzaj zagadnienia:
Rozpoznanie
Projekt badania:
Prospektywne badanie kohortowe
Niniejsze prospektywne badanie kohortowe
przeprowadzono na oddziale pomocy
doraźnej Children’s Hospital w Bostonie
między listopadem 2006 roku a październikiem 2007 roku. Jego celem było ustalenie,
czy można u dzieci zgłaszających się ze
świszczącym oddechem wykorzystać
występujące u nich objawy kliniczne
do opracowania reguły pomagającej
w podejmowaniu decyzji klinicznej, kiedy
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

należy zlecać wykonanie zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej w celu wykrycia
zapalenia płuc. Do badania kwalifikowano
chorych ze świszczącym oddechem
w wieku �≤21 lat, jeśli wykonano u nich
zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej. Z badania wykluczono chorych na przewlekłe
choroby układu oddechowego z wyjątkiem
astmy oskrzelowej, z podejrzeniem urazu,
aspiracji ciała obcego oraz z chorobami
sprzyjającymi rozwojowi zapalenia płuc
(niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, immunosupresja).
Lekarze oddziału pomocy doraźnej wypełniali formularze, podając informacje na
temat występowania kaszlu, gorączki, bólu
w klatce piersiowej, bólu brzucha, trudności z oddychaniem, wciągania podżebrzy
i międzyżebrzy, stękania wydechowego, lokalnego osłabienia szmerów oddechowych,
trzeszczeń, świszczącego oddechu oraz odpowiedzi na zastosowane podczas wizyty
na oddziale pomocy doraźnej leczenie
astmy oskrzelowej. Dokonano przeglądu
dokumentacji medycznej pod kątem danych
demograficznych, wywiadu, parametrów
czynności życiowych, stanu ogólnego
oraz leczenia. Obecność zapalenia płuc
ustalano na podstawie zdjęć radiologicz-

nych klatki piersiowej analizowanych przez
dwóch radiologów dziecięcych, którzy nie
otrzymywali żadnych informacji klinicznych
dotyczących pacjentów. Gdy pojawiała się
różnica zdań na temat występowania
zapalenia płuc, stosowano oficjalną interpretację.
Kry te ria włą cze nia speł ni ło łącz nie 526 cho rych re pre zen tu ją cych 61%
wszyst kich za kwa li fi ko wa nych do ba da nia. Me dia na wie ku wy no si ła 1,9 ro ku, 59% sta no wi li chłop cy, a u 47%
w wy wia dzie wy stę po wał świsz czą cy od dech. Ra dio lo gicz nie potwierdzone za pa lenie płuc stwierdzono u 26 dzieci (4,9%)
(opi nia obu ra dio lo gów by ła zgod na je dy nie u 4 cho rych).
U dzieci z gorączką �≥39°C, stwierdzoną pod czas wi zy ty na od dzia le po mo cy
do raź nej, wy stę po wa ło pię cio krot nie
więk sze ry zy ko roz wo ju za pa le nia płuc
w porównaniu z chorymi z niższą ciepłotą
ciała. Nie stwierdzono związku ogniskowo
wy stę pu ją cego ści sze nia szme rów od de cho wych, ogni sko wych trzesz czeń oraz
przyspieszenia oddechu podczas wstępnej
oceny chorego lub w dowolnym momencie pobytu na oddziale pomocy doraźnej
z występowaniem zapalenia płuc. Za poLuty 2010, Vol. 14 Nr 1 Pediatria po Dyplomie | 93
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mo cą mo de lu re kur syw ne go po dzia łu
(patrz „Ocena sily dowodów”) jako wskazówkę pomocną w zlecaniu zdjęcia radiolo gicz ne go klat ki pier sio wej u dzie ci ze
świsz czą cym od de chem zi den ty fi ko wa no
je dy nie mak sy mal ną cie pło tę cia ła zmie rzoną na oddziale pomocy doraźnej. Zapale nie płuc wy stę po wa ło u 2,2% cho rych
z ciepłotą ciała <38°C oraz 9,1% chorych
z ciepłotą �≥38°C. Wśród dzieci w wieku
do lat 2 dodatni iloraz wiarygodności (likelihood ratio, LR) u chorych na radiolo gicz nie po twier dzo ne za pa le nie płuc
wy no sił 2,8 dla cie pło ty cia ła �≥38°C
przy przyję ciu na oddział po mo cy do raźnej oraz 11 dla sa tu ra cji krwi tle nem
<92%. W przy pad ku cho rych w wie ku
2-21 lat ten wskaźnik wyniósł 4,4 dla ciepło ty cia ła ≥39°C przy przy ję ciu na od dział po mo cy do raź nej, na to miast
niedotlenienie w momencie przyjęcia nie
miało związku z zapaleniem płuc.
Autorzy artykułu uznali, że zapalenie
płuc rzadko występuje u dzieci ze świszczącym oddechem oraz że należy odradzać rutynowe wykonywanie zdjęć radiologicznych
klatki piersiowej u dzieci z tym objawem,
które nie gorączkują.
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Dr Wo ods de kla ru je brak ja kich kol wiek po wią zań fi nan so wych mo gą cych wpły nąć na ni niej szy
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przed mio tem ba dań.

Pre zen to wa ne ba da nie jest, jak do tych czas, naj więk szą pro spek tyw ną ana li zą
czyn ni ków pro gno stycz nych wy stę po wa nia zapalenia płuc u dzieci ze świszczącym
oddechem. Wskaźnik zapaleń płuc w badanej grupie wynoszący 4,9% mieści się
w dolnym zakresie szacunków uzyskanych
w dotychczasowych badaniach nad występo wa niem za pa le nia płuc u dzie ci ze
świszczącym oddechem. Wirusowe zakaże nia ukła du od de cho we go pro wa dzą
niekiedy do rozwoju także wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc. Objawy kliniczne, ta kie jak: go rącz ka, za bu rze nia
oddychania, niedotlenienie oraz różne objawy osłuchowe u dzieci ze świszczącym
od de chem, bę dą cym ob ja wem ast my
oskrze lo wej lub wi ru so we go za pa le nia
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oskrzelików, mogą utrudnić ustalenie, czy
u chorego występuje równocześnie bakteryjne zapalenie płuc.
W niniejszej pracy najsilniejszymi czynnikami prognostycznymi występowania radio lo gicz ne go za pa le nia płuc by ła
obecność oraz wysokość gorączki. U dzieci w wie ku <2 lat z za pa le niem płuc
współistniało również niedotlenienie, ale
dodanie go do modelu rekursywnego podziału nie poprawiało oceny stopnia ryzyka w po rów na niu z sa mą go rącz ką. Te
czyn ni ki rów nież i w in nych ba da niach
uznano za prognostyczne dla wystąpienia
zapalenia płuc u dzieci ze świszczącym odde chem. 1 Trzesz cze nia oraz in ne ob ja wy
kla sycz nie to wa rzy szą ce za pa le niu płuc
nie mia ły cha rak te ru pro gno stycz ne go
w oma wia nej gru pie dzie ci ze świsz czą cym oddechem.
Potencjalne kluczowe ograniczenie prezentowanego badania może mieć związek
z rozbieżnością uzyskanych danych. Zaistniała znacząca niezgodność między obydwoma
niezależnymi radiologami w przypadku
22 spośród 26 zdjęć radiologicznych klatki
piersiowej, które ostatecznie sklasyﬁkowano
jako świadczące o zapaleniu płuc. Budzi to
obawę, że klasyﬁkacji dokonano nieprawidłowo, z odchyleniem najprawdopodobniej
w kierunku zbyt częstego rozpoznawania zapalenia płuc. Liczba przypadków zapalenia
płuc w badanej grupie, nawet jeśli sklasyﬁkowano je prawidłowo, mogła być nadal
zbyt mała, aby wykryć inne czynniki kliniczne, które mogłyby być przydatne jako prognostyczne w omawianych okolicznościach
klinicznych. W rzeczywistości do badania
włączono jedynie około 61% pierwotnie zakwaliﬁkowanych pacjentów oddziału pomocy doraźnej.
Mimo to wniosek autorów mówiący, że
u niegorączkujących dzieci zgłaszających się
na oddziały pomocy doraźnej z powodu
świszczącego oddechu zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej jest zazwyczaj niepotrzebne, jest uzasadniony. Prowadzenie
postępowania medycznego u niegorączkującego dziecka ze świszczącym oddechem
bez wykonania zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej mogłoby spowodować nierozpoznanie zapalenia płuc u 1 na 45 chorych
(jeśli rzeczywisty wskaźnik zapaleń płuc
u tych dzieci sięga aż 2,2%). Odpowiednia
kontrola powinna jednak umożliwić wykrycie współistniejącego zapalenia płuc u dzie-

ci z przewlekłym kaszlem oraz u tych, u których w ciągu następnych 1-2 dni wystąpi
gorączka.
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Niniejsze badanie dostarczyło dalszych dowodów wskazujących, że zdjęcia radiologiczne klatki piersiowej rutynowo wykonywane
u dzieci ze świszczącym oddechem nie są
przydatne i często prowadzą do nadużywania antybiotyków. Podczas gdy badanie może dostarczyć informacji na temat sposobu
postępowania z dzieckiem ze świszczącym
oddechem, które nie gorączkuje, to jednak
nie rzuca zbyt wiele światła na leczenie chorych gorączkujących. Na podstawie ustalonego w niniejszej pracy wskaźnika zapaleń płuc
wynoszącego 9,1% można stwierdzić, że wykonując badania radiologiczne klatki piersiowej u wszystkich dzieci ze świszczącym
oddechem oraz gorączką �≥38°C otrzymano
liczbę 11 zdjęć radiologicznych klatki piersiowej potrzebnych, aby wykryć jeden przypadek współistniejącego zapalenia płuc. Zatem
wstrzymujemy się przed zalecaniem wykonywania RTG klatki piersiowej u wszystkich
gorączkujących dzieci ze świszczącym oddechem, aby nie otrzymywać wielu wyników
badań radiologicznych o treści „możliwe
zapalenie płuc, zalecane ustalenie korelacji
klinicznej”. Poradnictwo dla rodziców w połączeniu z szybko przeprowadzoną wizytą
kontrolną, gdy choroba gorączkowa ze
świszczącym oddechem nie przebiega tak,
jak można byłoby się spodziewać, wydaje się
roztropnym rozwiązaniem.
Słowa kluczowe:
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