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Leczenie dziecka w wieku przedszkolnym,
u którego wystąpiły objawy astmy oskrzelowej w związku z zakażeniem wirusowym
układu oddechowego, jest istotnym problemem dotyczącym zdrowia publicznego.
Dane pochodzące z National Center for
Health Statistics wykazują, że jedna hospitalizacja z powodu astmy oskrzelowej przypada na 200 dzieci należących do grupy
wiekowej przedszkolaków.1 Jest to dwukrotnie częściej niż w grupie wiekowej
5-10 lat oraz pięciokrotnie częściej niż u nastolatków.
Wyniki innych prac oceniających leczenie
podtrzymujące z zastosowaniem standardo wych lub bardzo du żych dawek gli kokor tykosteroidów wziewnych podczas
sporadycznych zaostrzeń astmy oskrzelowej
wywołanych wirusowymi zakażeniami układu oddechowego były zgodne z uzyskanymi
w komentowanej pracy i wykazywały jedynie niewielki wpływ kliniczny na objawy oraz
brak istotnego wpływu na następstwa, takie
jak nieplanowana nagła pomoc medyczna
lub hospitalizacja.2
Autorzy nie zgadzają się z zaleceniami
przedstawionymi w raporcie panelu ekspertów zawartym w National Asthma Education
and Prevention Program, które mówią, że
sporadycznie występujące zaostrzenia astmy
oskrzelowej spowodowane nawracającymi
zakażeniami wirusowymi układu oddechowego należy leczyć epizodycznym podawaniem glikokortykosteroidu drogą doustną.
Wprawdzie powołują się oni na dwa badania, w których wykazano brak korzystnego
wpływu stosowania przez rodziców doustnego prednizolonu w momencie pojawienia się
objawów, ale w jednym z nich oceniano wy-

łącznie skuteczność pojedynczej dawki leku,3
zaś mankamentem drugiego był dobór chorych, który preferował chorych z niewielkim
nasileniem objawów klinicznych.4
Dla odmiany, na konferencji uzgodnieniowej poświęconej leczeniu astmy oskrzelowej
indukowanej zakażeniem wirusowym układu
oddechowego u małych dzieci uznano, że
doustnie podawane glikokortykosteroidy wykazują korzystne działanie w zaostrzeniach
astmy oskrzelowej wywołanych tymi zakażeniami oraz że wspomniane leki powinny być
w zasięgu ręki do szybkiego podania.5
Nie uzyskano jednak porozumienia
w kwestii najodpowiedniejszej dawki oraz
odstępów między dawkami, gdyż brakowało
danych na temat zależności odpowiedzi klinicznej od wielkości zastosowanej dawki leku u dzieci w wieku przedszkolnym.
Ponieważ dane uzyskane od dorosłych
chorych, u których porównywano podawanie 15, 50 i 125 mg metyloprednizolonu co
sześć godzin w zaostrzeniu astmy oskrzelowej wskazują, że większe dawki zapewniają
lepszy i szybszy rezultat terapeutyczny,6
w mojej ocenie lepiej jest przesadzić z dawką i leczyć zaostrzenie astmy oskrzelowej
spowodowane zakażeniem wirusowym układu oddechowego tuż po jego wystąpieniu,
aby zapobiec progresji objawów, która będzie wymagała działań medycznych w trybie
pilnym oraz hospitalizacji.
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Gdy dane naukowe są sprzeczne albo ich
całkiem brakuje, potrzebne są wytyczne
oparte na uzgodnieniach lub opinii ekspertów. Jeszcze raz przypominamy mądre sło-

wa zmarłego Jima Bassa, który komentując
w 1972 roku bardzo podobną dyskusję
na temat stosowania glikokortykosteroidów
w krupie zauważył, że dostępne wtedy dowody naukowe nie uzasadniały rutynowego
podawania glikokortykosteroidów, ale nie
były na tyle przytłaczające, aby sugerować,
że lekarze stosujący te leki u wybranych chorych popełniali błąd.7
Ze względu na częstość występowania nawracającego świszczącego oddechu podczas
zakażeń układu oddechowego u dzieci
w wieku przedszkolnym i związane z tym
koszty leczenia, niezwykle potrzebne jest
badanie kliniczne porównywalne w zakresie rygoru wykonania i wielkości próby z przeprowadzonym przez Bachariera, aby można było
określić przydatność i bezpieczeństwo wczesnego podania doustnych glikokortykosteroidów.
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Okołooperacyjne podawanie deksametazonu podczas
tonsilektomii może zwiększać ryzyko krwawienia
w okresie pooperacyjnym
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Pytanie: Czy podanie deksametazonu zmniejsza występowanie pooperacyjnych nudności
i wymiotów u dzieci po wykonaniu tonsilektomii w trybie planowym?
Rodzaj zagadnienia:
Interwencja

Projekt badania:
Badanie randomizowane kontrolowane
W celu ustalenia, czy podanie deksametazonu zmniejsza ryzyko wystąpienia pooperacyjnych nudności i wymiotów w ciągu
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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24 h po tonsilektomii, szwajcarscy lekarze
przeprowadzili badanie randomizowane
kontrolowane placebo u dzieci w wieku
2-17 lat, które poddano planowej tonsilektomii w okresie od lutego 2005 do grudnia 2007 roku.
Dzieci przydzielono losowo do grupy otrzymującej deksametazon (w dawkach 0,05, 0,15
lub 0,5 mg/kg, maksymalnie 20 mg) lub placebo wkrótce po rozpoczęciu wprowadzenia
do znieczulenia.
Zależnie od preferencji laryngologa stosowano jedną z trzech technik operacyjnych.
Nie używano tamponady. Podczas zabiegu
dzieci otrzymywały doodbytniczo paracetamol. Po zabiegu zmieniano sposób stosowania leku przeciwbólowego z dożylnego
podawania morﬁny w bolusie na doustny paracetamol z kodeiną, bądź w razie konieczności ibuprofen. Dzieci wypisywano do domu
następnego dnia po zabiegu. Odnotowywano incydenty nudności, wymiotów, potrzebę
podania leków przeciwbólowych oraz liczbę
incydentów krwawienia. Nie wykonywano
żadnych rutynowych badań krwi na obecność zaburzeń krzepnięcia.
Do badania, zanim je przedwcześnie
przerwano, zakwalifikowano łącznie 215
dzieci, których mediana wieku wynosiła
sześć lat, chłopcy stanowili 50% grupy.
Po 24 h nudności i wymioty pooperacyjne
wystąpiły u 24 (44%) spośród 54 dzieci,
które otrzymały placebo w porównaniu
z 20 spośród 53 (38%), 13 z 54 (24%)
oraz 6 z 52 (12%), które otrzymały deksametazon w dawkach odpowiednio
0,05, 0,15 oraz 0,5 mg/kg. Dzieci, którym
podano deksametazon, bez względu
na dawkę leku, wymagały mniejszej dawki
ibuprofenu w pierwszym dniu po zabiegu.
U 22 dzieci wystąpiło 26 incydentów
krwawienia pooperacyjnego. Wystąpiły one
u dwojga spośród 53 (4%) dzieci otrzymujących placebo w porównaniu z 6 spośród 53 (11%), 2 z 51 (4%) oraz
12 spośród 50 (24%), które otrzymały
deksametazon w dawkach odpowiednio 0,05, 0,15 oraz 0,5 mg/kg (p=0,003).
Ośmioro dzieci, wszystkie, które otrzymały
deksametazon w dawce 0,5 mg/kg, wymagało wykonania ponownego zabiegu operacyjnego w trybie pilnym z powodu
krwawienia. Pięć z 26 incydentów krwawienia zdarzyło się w dniu zabiegu, zaś dwa
epizody wystąpiły następnego dnia po tonsilektomii.
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

Do pozostałych incydentów krwawienia
doszło między trzecim a dziesiątym dniem
po zabiegu, z wyjątkiem jednego przypadku, który wystąpił w 20 dniu po tonsilektomii. Z powodu ryzyka krwawienia
związanego ze stosowaniem deksametazonu badanie przerwano.
Autorzy uznali, że: 1) deksametazon
zmniejsza częstość występowania epizodów nudności i wymiotów po tonsilektomii, ale zwiększa ryzyko wystąpienia
krwawienia oraz 2) nie ma pewności,
czy dawki deksametazonu mniejsze niż
0,5 mg/kg są bezpieczne, zatem 3) ich
zdaniem rozsądek nakazuje, aby unikać stosowania deksametazonu u dzieci poddawanych tonsilektomii.
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Pooperacyjne nudności, wymioty oraz ból są
powszechnym problemem po tonsilektomii
oraz adenoidektomii. Krwawienie nie jest
zbyt częstym powikłaniem pooperacyjnym,
ale potencjalnie zagraża życiu dziecka.
Na częstość krwawień może mieć wpływ
technika operacyjna, stosowane leki przepisywane na receptę lub kupowane bez recepty oraz zaburzenia krzepnięcia.
W prezentowanym badaniu prospektywnym podawanie deksametazonu wiązało się
z korzystną odpowiedzią zależną od dawki,
ponieważ większe dawki leku były skuteczniejsze w zapobieganiu nudnościom i wymiotom pooperacyjnym w porównaniu
z mniejszymi dawkami. Deksametazon miał
niewielki wpływ na leczenie przeciwbólowe
stosowane po zabiegu, zmniejszając potrzebę doraźnego podawania ibuprofenu, ale
jednocześnie nie wpływał na zapotrzebowanie na morfinę oraz na punktację w skali nasilenia bólu.
W wielu publi kacjach wykazano, że
dek same tazon jest skutecznym lekiem
prze ciw wy miotnym,1 aczkolwiek nie we
wszyst kich z nich stwierdzo no po pra wę
skuteczności wraz ze wzrostem dawki.2 Donoszono też o działaniu przeciwbólowym,3

ale nie w spo sób tak wiarygodny, jak
w przypadku zmniejszenia częstości występowania nudności i wymiotów pooperacyjnych.1 Innym korzystnym dzia łaniem
deksametazonu w przypadku tonsilektomii
było szybsze rozpoczęcie doustnej podaży
pokarmu,1,3,4 rzadsza konieczność ponownej hospitalizacji4 oraz szybsze wypisanie
pacjenta do domu.5
W niniejszej pracy największa dawka
deksametazonu wiązała się ze zwiększonym
ryzykiem krwawienia w okresie pooperacyjnym. W dwóch pracach retrospektywnych
stwierdzono związek leczenia deksametazonem ze zwiększeniem częstości krwawienia,6,7 natomiast w jednej takiej zależności
nie udowodniono.5
Zwią zek mię dzy po da wa niem du żej
daw ki dek sa me ta zo nu a krwa wie niem
w okresie poopera cyj nym jest zaska kują cy, ale ma duże znaczenie klinicz ne oraz
wy ma ga do kład nej oce ny. Ze wzglę du
na wa gę pre zen to wa ne go pro ble mu na le ży kon ty nu ować ba da nia tak za pro jek to wa ne, aby wy eli mi no wać po ten cjal ne
czyn ni ki za kłó ca ją ce, ta kie jak tech ni ka
operacyjna oraz korzystanie z niesteroidowych leków przeciwza palnych lub innych
le ków mo gą cych mieć wpływ na krwa wienie.
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