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cebo zaprojektowano w celu oceny skuteczności proﬁlaktyki przeciwbakteryjnej (TMP/SMZ)
u dzieci, u których po wystąpieniu pierwszego UTI rozpoznano odpływ wsteczny.6 Podobnie jak w omawianym badaniu, pierwotnym
punktem końcowym jest UTI przebiegające
z gorączką lub innymi objawami. W badaniu
weźmie udział łącznie 600 dzieci, chłopców
i dziewczynek, w wieku od 2 miesięcy do
6 lat, z odpływem wstecznym I-IV stopnia,
których obserwacja potrwa dwa lata.
Dotychczasowe dane są niewystarczające, aby zmienić aktualny sposób postępowania. Na szczęście takie badania, jak RIVUR
i inne dobrze zaprojektowane i przeprowadzone doświadczenia pozwolą lepiej okre-

ślić zasadność proﬁlaktycznego stosowania
antybiotyków u dzieci z VUR.
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W omówionym badaniu opisano zaskakujący
wskaźnik (27%) leczonych dzieci, u których
wystąpiło UTI wywołane drobnoustrojem
wrażliwym na kotrimoksazol. Sugeruje to
niedokładne przestrzeganie schematu postępowania proﬁlaktycznego i możliwość zmniejszenia jego skuteczności. Oczekiwane są
wyniki badania RIVUR.
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds,
Vol. 19, No 5, May 2008, p. 49: Antibiotic Prophylaxis

for Vesicoureteral Reﬂux Revisited, 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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CHOROBY ZAKAŹNE

Czy należy powtarzać krótkotrwałe leczenie utajonego zakażenia TB?
Źródło: Spyridis NP, Spyridis PG, Gelesme A,
et al. The effectiveness of a 9-month regimen
of isoniazid alone versus 3- and 4-month
regiment of isoniazid plus rifampin for
treatment of latent tuberculosis infection in
children: results of an 11-year randomized
study. Clin Infect Dis. 2007; 45 (6):715-722;
doi:10.1086/520983
W Grecji przeprowadzono prospektywne randomizowane badanie bez ślepej próby, z udziałem dzieci z utajonym zakażeniem gruźliczym
(latent tuberculosis infection, LTBI), mające
na celu porównanie dziewięciomiesięcznej codziennej monoterapii izoniazydem (INH) z trzylub czteromiesięcznym codziennym leczeniem
skojarzonym INH i rifampicyną (RIF).
W ciągu 8 lat do jednej z czterech grup
przydzielono łącznie 926 chorych w wieku
<15 lat. LTBI rozpoznawano, opierając się
na następujących kryteriach: brak objawów,
dodatni wynik skórnego testu tuberkulinowego oraz prawidłowy wynik radiologicznego
zdjęcia klatki piersiowej lub stwierdzenie nieaktywnych ognisk zwłóknienia bądź zwapnienia w miąższu płuc albo węzłach chłonnych.1
Uczestników obserwowano do grudnia 2005 r.,
tj. 3 lata od włączenia do badania ostatniego
chorego. W pierwszym okresie (1995-98) 470
chorych przydzielono losowo do grupy A
otrzymującej INH przez dziewięć miesięcy lub
do grupy B otrzymującej INH wraz z RIF przez
cztery miesiące. W drugim okresie (1999-2002)
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456 chorych przydzielono losowo do grupy C
przyjmującej INH z RIF przez cztery miesiące
lub do grupy D otrzymującej ten sam schemat
leczenia przez trzy miesiące. Radiologiczne
zdjęcie klatki piersiowej wykonywano wyjściowo, po trzech miesiącach od włączenia
do badania oraz po roku i trzech latach od zakończenia terapii. Przestrzeganie zasad leczenia oceniano na podstawie występowania
INH i RIF w moczu oraz zgłaszania się na badania kontrolne.
Wśród chorych włączanych do badania
w tym samym czasie nie obserwowano różnic
między grupami dotyczących cech demograﬁcznych, epidemiologicznych (np. rozpoznanie TB na podstawie badań przesiewowych
lub danych z wywiadu świadczących o zetknięciu się z gruźlicą) albo cech radiologicznych (np. zajęcia miąższu płuc lub węzłów
chłonnych). Przestrzeganie zasad uczestnictwa w badaniu uznano za znakomite (poddawanie się badaniom moczu i zgłaszanie się
na badania kontrolne) lub umiarkowane (poddawanie się badaniom moczu i zgłaszanie się
na badania kontrolne, ale po przypomnieniu)
u 91,8% chorych. Jedyna istotna różnica
w ogólnym przestrzeganiu zasad w czterech
grupach badanych polegała na tym, że chorzy
z grupy B przestrzegali ich lepiej niż chorzy
z grupy A, p=0,011.
W trakcie obserwacji u żadnego chorego
w żadnej z grup choroba nie ujawniła się klinicznie. Wśród uczestników znakomicie lub

umiarkowanie przestrzegających zasad badania nowe cechy radiologiczne sugerujące
możliwość ujawnienia się aktywnej choroby
obserwowano po czterech miesiącach
u 48 (24%) spośród 200 chorych z grupy
A (INH) oraz u 26 (11,8%) z grupy B (INH
z RIF), p=0,001. Nie stwierdzono różnic w obrazach radiologicznych między dziećmi z grup C
i D. Wszystkie dzieci z radiologicznymi objawami TB otrzymały właściwe leczenie, na które
odpowiedziały. U żadnego dziecka nie wystąpiły poważne działania niepożądane. Zdaniem
autorów, krótkotrwała skojarzona terapia INH-RIF jest bezpieczna i wyraźnie skuteczniejsza
niż dziewięciomiesięczna monoterapia INH.
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Obserwowane od 1993 r. zmniejszenie zachorowalności na TB w Stanach Zjednoczonych
nie jest wśród dzieci tak duże jak wśród dorosłych.2,3 Na szczęście postać LTBI jest u nich
częstsza niż aktywna choroba. Wyodrębnienie
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i leczenie dzieci z LTBI stwarza ogromną szansę na opanowanie TB.4 Problem stwarza jednak przestrzeganie zasad zalecanej aktualnie
dziewięciomiesięcznej terapii INH i wizyt kontrolnych w okresie obserwacji. Odstąpiono
od wcześniejszych zaleceń, zgodnie z którymi
leczenie INH skrócono do pół roku, z uwagi
na skąpe dane pochodzące od dzieci oraz
w obawie przed niepowodzeniem terapii.1,4
Autorzy omawianego badania stwierdzili, że
czteromiesięczny kurs jest równie (lub bardziej)
skuteczny jak dziewięciomiesięczna monoterapia INH. Ponadto skuteczność 3- i 4-miesięcznego leczenia INH z RIF okazała się
jednakowa. Chociaż nie porównywali bezpośrednio wyników trzymiesięcznego leczenia
INH i RIF z rezultatami podawania wyłącznie

INH przez dziewięć miesięcy, uznali, że obie te
metody są równie skuteczne. Obserwowali też
znacznie gorsze przestrzeganie zasad terapii
prowadzonej przez dziewięć miesięcy w porównaniu do przestrzegania zasad leczenia 3lub 4-miesięcznego. Trwające krócej schematy
zawierające RIF mogą znacznie ułatwić przeprowadzenie pełnej terapii, zwłaszcza w mniej
zasobnych regionach świata, w których dominuje TB oporna na leczenie.5 Przed ostatecznym zaleceniem stosowania krótkotrwałej
terapii INH z RIF należy jednak potwierdzić uzyskane wyniki w dużych, wieloośrodkowych badaniach międzynarodowych.
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds,
Vol. 18, No 6, December 2007, p. 66: Is it Time to Revisit Short-Course Therapy for Latent TB Infection?, wy-

dawanym 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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Niebezpieczeństwa wynikające z połknięcia magnesów
Źródło: Dutta S, Barzin A. Multiple magnet
ingestion as a source of severe gastrointestinal
complications requiring surgical intervention.
Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162 (2):123125;doi:10.1001/archpediatrics.2007.35.
Schierling S, Snyder S, Custer M, et al. Magnet
ingestion. J Pediatr. 2008.152 (2):294;
doi:10.1016.j.jpeds.2007.08.042
PICO
Pytanie: Jakie niepożądane następstwa opisano u dzieci, które połknęły magnesy?
Rodzaj problemu: Zagrożenia
Projekt badania: Opis przypadku
Połknięcie kilku magnesów stwarza wyjątkowy problem, ponieważ wykazują one skłonność do przyciągania, jeśli umiejscowią się
w różnych pętlach jelita. Dutta i wsp. zaprezentowali przypadek 6-letniego chłopca, który
zgłosił się na oddział pomocy doraźnej z powodu bólu brzucha występującego od 3 tygodni, który pojawił się po połknięciu kilku
zabawek magnetycznych. Po ujawnieniu
w badaniu radiologicznym jamy brzusznej
licznych przedmiotów cieniujących na całym
obszarze brzucha chłopca w trybie pilnym
poddano laparoskopii zwiadowczej. Stwierdzono skręt jelita cienkiego i cztery perforacje
na poziomie jelita czczego spowodowane
martwicą z ucisku wywołanego przez przyciągające się magnesy.
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Schierling i wsp. opisali czterolatka, który połknął, pochodzący z zabawki, magnes
w kształcie tabletki. Do połknięcia drugiego
magnesu doszło następnego dnia. Po tym
jak magnesy nie zostały wydalone ze stolcem w ciągu 72 h, rodzice zaczęli szukać pomocy lekarskiej. Początkowo u dziecka
pojawiła się niewielka bolesność w prawym
dole biodrowym, a w badaniu radiologicznym w prawym dolnym kwadrancie brzucha
znaleziono przylegające do siebie dwa magnesy. W badaniu powtórzonym po pięciu
godzinach stwierdzono przemieszczenie się
magnesów dośrodkowo, zamiast spodziewanego kierunku migracji ku górze
do wstępnicy. W laparoskopii zwiadowczej
znaleziono przetokę między dwoma odcinkami jelita cienkiego, w których umiejscowiły się oba magnesy. Opisywana przetoka
powstała w wyniku martwicy błony śluzowej z ucisku spowodowanego przyciąganiem magnesów.
Autorzy wyciągnęli wniosek, że u każdego
dziecka, które połknęło kilka magnesów, zasadnicze znaczenie ma wczesna interwencja
chirurgiczna, zwłaszcza gdy występuje ból
brzucha.
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Większość połkniętych ciał obcych przechodzi
przez przewód pokarmowy bez wywoływania powikłań. Interwencja chirurgiczna jest
rzadko wymagana, ale może być konieczna
w przypadku przedmiotów ostrych (np. igły
do szycia), toksycznych (np. baterie zegarkowe) lub zbyt dużych, aby pokonały naturalne
zwężenia (np. górny odcinek przełyku, wpust,
odźwiernik oraz zastawka krętniczo-kątnicza).
Połknięcie magnesu może jednak doprowadzić do pewnej szczególnej sytuacji. Pojedynczy mały magnes, podobnie jak mała moneta,
nie powinien sprawić problemu, bowiem
z dużym prawdopodobieństwem przejdzie samodzielnie przez cały przewód pokarmowy.
Połknięcie kilku magnesów może jednak doprowadzić do przebicia ściany lub zatkania
światła jelita. W piśmiennictwie donoszono
o znacznej chorobowości po połknięciu magnesów.1 W 2006 roku Centers for Disease
Control opublikowały serię 20 przypadków,
które wystąpiły u dzieci, w tym jeden zakończony zgonem.2
W ciągu minionego półtora roku US Consumer Product Safety Commission (CPSC) wycofała z rynku 18 zabawek, w których doszło
do poluzowania magnesów.3 Pediatrzy muszą być świadomi szczególnego niebezpiewww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

