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rzut choroby w postaci zespołu jednoogniskowego występował częściej w Europie, natomiast zespoły wieloogniskowe lub zajmujące
wiele miejsc (w tym ADEM) pojawiały się
znacznie częściej na południu Stanów Zjednoczonych. Do całkowitej niesprawności ﬁzycznej w ciągu 5 lat doszło u 13%, a w grupie
z gorszymi wynikami w nauce u 17%. Przeciwciała IgG przeciw wirusowi Epstaina-Barr
(EBV) wykryto u 86% chorych na SM i 64%
zdrowych (p=0,25). Częstość wyników seropozytywnych dla EBV wzrastała z wiekiem
i wiązała się z 2,8 razy większym ryzykiem
rozwoju SM niż w grupie seronegatywnej. Pacjenci z SM nie różnili się od grupy kontrolnej
pod względem występowania przeciwciał
przeciw cytome ga lowi rusom, parwowirusom B19, VZV (varicella-zoster virus) oraz
HSV (herpes simplex virus). U dzieci seropozytywnych w kierunku EBV i HSV ryzyko rozwoju SM było jednak 3,2 razy większe niż
u EBV dodatnich, ale HSV ujemnych
(p=0,02). W porównaniu z grupą kontrolną u dzieci z SM nie stwierdzono większej
liczby przypadków tej choroby w rodzinie,
różnic podwzględem miesiąca urodzenia,
liczby i wieku rodzeństwa. Autorzy podsumowują, że wyniki sugerują zależność objawów klinicznych SM u dzieci od regionu
geograficznego i wieku wystąpienia pierwszych ob jawów. Mo że rów nież ist nieć
związek między zakażeniem EBV i wystąpieniem SM.
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W ciągu ostatniego półwiecza wzrosła częstość
występowania SM. W badaniu norweskim
roczna częstość występowania tej choroby
wzrosła dwukrotnie: z 2,87 na 100 000 w latach 1950-54 do 5,57 na 100 000 w latach 1985-91. Wzrost ten nie wynika ze
zmiany struktury wiekowej.1 Kilka doniesień
o wystąpieniu SM u dzieci pojawiło się
w ostatnim dziesięcioleciu, a najświeższe
pochodzi z Tajwanu i obejmuje 21 dzieci
(patrz AAP Grand Rounds, March 2007;
17:30-31).2,3 Przewaga liczebna kobiet wśród
chorych na SM zwiększyła się w ciągu ostatnich 50 lat. W jednym z badań córki kobiet
chorych na SM miały 50-krotnie zwiększone
ryzyko zachorowania na tę chorobę.4 Wrodzone ryzyko zachorowania na SM zostało ostatnio sprecyzowane w szerokich badaniach
genomu i wiąże się z allelami genu dla receptora interleukiny 2 (IL2RA i IL7RA).5
Stwardnienie rozsiane uważa się obecnie
za chorobę autoimmunologiczną, jednak
o nieznanym mechanizmie. Ostatnie prace

popierają koncepcję czynnika etiologicznego,
jakim jest zakażenie EBV, który miałby odgrywać istotną rolę w inicjowaniu i progresji objawów autoimmunologicznych. Mniejszą rolę
– w inicjowaniu rzutów w nawracająco-zwalniającej postaci SM – może odgrywać
HSV 6,6 jednak tej koncepcji nie sprawdzano
w badaniach międzynarodowych. Na etiologię SM wypływają czasem czynniki niezakaźne, takie jak uwarunkowania geograﬁczne
i środowiskowe. Palenie tytoniu może zwiększać ryzyko wystąpienia SM u kobiet, a światło słoneczne i witamina D działać ochronnie.7
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds,
Vol. 18, Nr 6, December 2007, p. 58: Multinational Study of Childhood Multiple Sclerosis: Risk Factors and Outcome, wydawanym przez American Academy of
Pediatrics (AAP). Polska wersja publikowana przez Medical Tribune Polska. AAP i Medical Tribune Polska nie
ponoszą odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy
w treści artykułu, w tym wynikające z tłumaczenia z angielskiego na polski. Ponadto AAP i Medical Tribune
Polska nie popierają stosowania ani nie ręczą (bezpośrednio lub pośrednio) za jakość ani skuteczność jakichkolwiek produktów lub usług zawartych w publikowanych
materiałach reklamowych. Reklamodawca nie ma wpływu na treść publikowanego artykułu.
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Pytanie: Czy u dzieci kierowanych na badania
przesiewowe przed dopuszczeniem do uprawiania sportu celowe jest rutynowe wykonywanie badania elektrokardiograﬁcznego jako
metody diagnostycznej dla rozpoznania istniejącej choroby serca?
Rodzaj zagadnienia: Rozpoznanie
Projekt badania: Opisowe
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Przy czy ną oko ło 80% na głych zgo nów
mło dych spor tow ców, nie spo wo do wa nych urazem, są genetyczne lub wrodzone,
strukturalne lub czynnościowe zaburzenia
sercowo-naczyniowe. Omawiane badanie,
pochodzące z Wielkiej Brytanii, miało na celu
potwierdzenie skuteczności diagnostycznej
spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG
w połączeniu z wywiadem dotyczącym stanu
zdrowia dziecka i wywiadem rodzinnym (kwestionariusz) oraz badaniem przedmiotowym
w rozpoznawaniu chorób potencjalnie mogących być przyczyną nagłego zgonu u młodych sportowców i ﬁzycznie aktywnych
nastolatków. Wszyscy uczestnicy badania zostali przebadani za pomocą kwestionariusza
dotyczącego wywiadu osobistego i rodzinne-

go, mieli wykonane badanie przedmiotowe
i spoczynkowy 12-odprowadzeniowy zapis
EKG. Sportowcy, u których stwierdzono objawy lub odchylenia od stanu prawidłowego
w badaniu przedmiotowym czy w zapisie EKG,
mieli wykonywaną bardziej szczegółową diagnostykę kardiologiczną. Wywiady i zapisy
EKG oceniali specjaliści z doświadczeniem
w dziedzinie chorób serca związanych z uprawianiem sportu i wrodzonych wad serca.
Przebadano łącznie 1074 młodych sportowców, Brytyjczyków i obcokrajowców,
(średni wiek 15,8 roku, przedział 10-17 lat)
i 1646 aktywnych ﬁzycznie nastolatków
(średni wiek 16,1 roku, przedział 14-20 lat).
W grupie obejmującej elitę młodych sportowców w około 1/3 przypadków w wywiadzie
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rodzinnym zgłaszano chorobę serca, ale jedynie w 2,9% przypadków występował niewyjaśniony zgon lub zgon członka rodziny
z przyczyn sercowych. W grupie aktywnych
ﬁzycznie nastolatków odsetek osób udzielających pozytywnej odpowiedzi na oba pytania był wyższy (odpowiednio 35,6 i 9,6%).
Około 4% uczestników wymagało przeprowadzenia dalszych badań ze względu na
nieprawidłowy zapis EKG lub wywiad. Częstość występowania zmian w zapisie EKG
była większa w grupie młodych sportowców niż aktywnych fizycznie nastolatków
(2,3 vs 0,9%), podobnie wyższa była częstość
rozpoznawania chorób serca (0,5 vs 0,2%).
Żadna z dziewięciu osób, u których rozpoznano chorobę serca (3 przypadki zespołu
wydłużonego QT, 4 przypadki zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a, jeden przypadek arytmogennej kardiomiopatii prawokomorowej
i jeden wady drogi odpływu prawej komory)
nie miała żadnych objawów. Nie stwierdzono ani jednego przypadku kardiomiopatii
przerostowej. Ogólna częstość występowania
chorób serca predysponujących do nagłego
zgonu sercowego wynosiła 1:215 przypadków wśród młodych sportowców i 1:412 aktywnych ﬁzycznie nastolatków.
Autorzy podsumowują, że wywiad i badanie przedmiotowe jako badanie przesiewowe
są słabym predykatorem obecności choroby
serca, a wykonanie EKG pozwala zidentyﬁkować większą grupę sportowców znajdujących
się w grupie ryzyka.
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Wykonywanie badań przesiewowych u młodych sportowców przed rozpoczęciem kolejnego sezonu rozgrywek jest praktyką często
stosowaną na świecie. Jednym z podawanych
celów tego rodzaju badań jest wykrycie scho-
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rzeń, które mogą predysponować sportowców do nagłej śmierci sercowej. Pytanie, czy
w ramach tych badań wykonywać 12-odprowadzeniowy zapis EKG, jest przedmiotem
kontrowersji. Takie organizacje, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski czy European
Society for Cardiology (ESC) zalecają wykonywanie przesiewowego EKG w celu wykrycia kardiomiopatii i kanałopatii, które
zwiększają ryzyko nagłego zgonu w czasie
wysiłku, ale nie powodują objawów i są niewykrywalne w badaniu przedmiotowym
w ramach badań przesiewowych.1 Z kolei
w ostatnich standardach wydanych przez
American Heart Association (AHA) ciągle
popiera się tradycyjna metodę prowadzenia skriningu, skupioną na wywiadzie i badaniu przedmiotowym, bez wykonywania
u wszystkich zapisu EKG.2
Omawiane doniesienie wydaje się wspierać rozwiązanie rekomendowane przez ESC,
w którym zaleca się wykonywanie EKG
u wszystkich sportowców, u których pro wadzone są badania przesiewowe przed
dopuszczeniem do uprawiania sportu. Potwierdza także niską wartość predykcyjną wywiadu
i badania przedmiotowego w rozpoznawaniu
poważnych chorób serca. W tym badaniu żaden ze sportowców, u których stwierdzono
nawracające omdlenia przy wysiłku, nie miał
poważnej choroby serca. Żaden ze sportowców i nastolatków, u których rozpoznano chorobę predysponującą do nagłej śmierci
sercowej, nie miał objawów.
Czułość i swoistość badania EKG u sportowców nie była doskonała. Fałszywie dodatnie wyniki badania mogą powodować
nadmierny lęk w niewielkich grupach sportowców, a także prowadzić do droższych i bardziej
szczegółowych badań w celu określenia potencjalnych przyczyn nagłej śmierci sercowej.
Obecne badanie może niedoszacować liczby
niepotrzebnie wykonanych badań, gdyż interpretacji zapisów EKG i wywiadu dokonywali
eksperci w dziedzinie kardiologii. Nie jest możliwe, aby taka ekspertyza była dokonywana
we wszystkich badaniach przesiewowych.
Eksperci nadal sugerują, że niska wartość
predykcyjna EKG czyni go słabym narzędziem
przesiewowym, a zatem należy stosować się
do zaleceń AHA dopóty, dopóki nie wykona

się więcej badań dotyczących skriningu. Niemniej jednak obecne badanie może pomóc
w stworzeniu lepszych analiz dotyczących badań przesiewowych.
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W brytyjskim badaniu stwierdzono, że EKG
jest metodą pozwalającą skuteczniej wyodrębnić osoby z chorobą serca zagrażającą nagłym zgonem niż wywiad czy badanie
przedmiotowe, nadal jednak pozostaje kilka
pytań. Czemu ryzyko wad serca predysponujących do nagłego zgonu sercowego było
dwukrotnie wyższe u sportowców niż u aktywnych ﬁzycznie nastolatków? Czy są jakieś
dane na temat rodzaju wysiłku predysponującego do rozwoju lub wykrycia zaburzeń
rytmu? Zanim zaczniemy ogłaszać wszem
i wobec konieczność wykonywania EKG
u wszystkich naszych sportowców, powinniśmy lepiej poznać zarówno dodatnią, jak
i ujemną wartość prognostyczną tego badania
w skriningu w różnych populacjach młodych
ludzi i przeprowadzić analizę koszt-korzyść.
W związku z ostatnim zaleceniem AHA, aby
wszystkie dzieci z ADHD, u których włącza się
stymulanty, miały wykonywane przesiewowe
badanie EKG,3 nie można nie zdawać sobie
sprawy (mimo założonych korzyści) z lęku i potencjalnej szkody, którą można wyrządzić zarówno fałszywie dodatnim, jak i fałszywie
ujemnym wynikiem zapisu u nadaktywnych
dzieci i uczących się sportowców.
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds,
Vol. 19, Nr 6, June 2008, p. 63: ECG Screening of
Young Athletes for Cardiac Disease, wydawanym
przez American Academy of Pediatrics (AAP). Polska
wersja publikowana przez Medical Tribune Polska.
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na polski. Ponadto AAP i Medical Tribune Polska nie
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