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streszczenia

Skuteczne leczenie empiryczne mikobakteriozy
w wytypowanych przypadkach

zakażenia M.tuberculosis do indukcji chłonniaka oraz konieczność stałej
czujności onkologicznej przy leczeniu wszystkich postaci gruźlicy, także
potwierdzonej bakteriologicznie.

G. Gawron
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
Mikobakteriozy płuc pozostają chorobami o restrykcyjnych kryteriach
rozpoznawania z powodu możliwości zanieczyszczeń i trudnych decyzjach w podejmowaniu wielomiesięcznej terapii. Często zgodny obraz
radiologiczny, męczące objawy, wieloletni przebieg, wykluczenie innych
chorób przemawiają za włączeniem leczenia, jednakże brak specyfikacji
gatunkowej utrudnia decyzję o terapii rygorystycznie wg wytycznych.
Autorzy prezentują przypadki kliniczne 3 kobiet w wieku 47–84 lat
z wieloletnimi zmianami guzkowo-rozstrzeniowymi zlokalizowanymi
w języczku oraz płacie środkowym odpowiadającymi zespołowi Lady Windermere. Pomimo szerokiej diagnostyki nie ustalono u pacjentek gatunku
mikobakterii na dzień włączenia terapii empirycznej. U dwóch kobiet
uzyskano dodatnie hodowle prątków atypowych z aspiratu oskrzelowego
przy jednocześnie ujemnej sondzie genetycznej GeneXpert MTB/RIF, jednak technicznie nieudane pozostały przesiewy i specyfikacja. U kolejnej
pacjentki stwierdzano nacieki limfocytarne w materiale z OLB zmian. Dwie
osoby z dodatnimi posiewami w kilkuletnich obserwacjach radiologicznych
prezentowały w płatach górnych dodatkowo obraz kilku stabilnych jam
bez włóknienia, a jedna z nich przebyła niedawno nieskuteczne leczenie
„gruźlicy” bez potwierdzenia hodowlą i lekowrażliwością. Po uzyskaniu
zgody włączono typowe roczne schematy leczenia dla M.avium z klarytromycyną, ethambutolem, rifampicyną a przy obecności jam dodatkowo
z aminoglikozydem. U wszystkich osób uzyskano ustąpienie uporczywego
wieloletniego kaszlu w ciągu 1-2 tygodni oraz cechy poprawy radiologicznej
w badaniach obrazowych.

Chłoniak u pacjenta z aktywną gruźlicą płuc — ciąg
dalszy pułapki węzłowicy szyi z happy endem
G. Gawron, P. Wietrzak
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
33-letni mężczyzna został przyjęty z powodu zmian naciekowo-jamistych
w płucach z towarzyszącym kaszlem, dysfagią, bolesnym i twardym powiększeniem obwodu szyi, odynofagią, bólem przy fonacji oraz polipem
krtani w badaniu laryngologicznym. Potwierdzono gruźlicę płuc bakterioskopią i posiewem z zachowaną pełną lekowrażliwością, a zmiany na szyi
i w krtani wstępnie przypisano gruźlicy. W toku leczenia węzły chłonne
szyi powiększały się boleśnie aż do dużego przemieszczenia tchawicy
z objawami obturacji górnych dróg oddechowych i z tego powodu włączono
ogólnosystemowo sterydy z częściową poprawą objawów. Niepokojący był
fakt progresji dużych, twardych, zlanych i asymetrycznych zmian węzłowych bez wytworzenia się typowych dla gruźlicy przetok, przy jednoczesnej
poprawie zmian w płucach. Nakłucie najbardziej zmienionego martwiczo
w TK węzła węzła nie ukazało treści ropnej, a posiew w kierunku prątków
kwasoopornych okazał sie ujemny. Ponowny BAC oceniany cytologicznie
z dużym podejrzeniem chłoniaka Hodkina co potwierdziło pobranie wycinka. Pacjent otrzymał 8 cykli chemioterapii ABVD z całkowitą remisją,
którą rozpoczęto bez oczekiwania na zakończenie leczenia przeciwprątkowego. Opisany przypadek potwierdza możliwość przyczynienia się także
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31-letnia kobieta uzależniona od heroiny z nieleczącą się
infekcją układu oddechowego
J. Klimiuk 1, A. Trojnar 1, T. Przybyłowski 1, P. Czub 2, R. Krenke 1
1
Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii, Warszawski
Uniwersytet Medyczny
2
Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawski
Uniwersytet Medyczny
31-letnia kobieta uzależniona od heroiny z trzytygodniowym wywiadem
stanów gorączkowych, kaszlu okresowo z krwiopluciem oraz nasilającej
się duszności pomimo ambulatoryjnego leczenia amoksycyliną z kwasem
klawulanowym. Przedmiotowo: kaheksja, osłuchowo trzeszczenia w środkowo-dolnych polach płuc, tachykardia 130/min, wybroczyny na skórze
podudzi. Saturacja 89%. Wobec niejednoznacznego obrazu radiologicznego
wykonano tomografię klp. w której opisano obecność wolnego płynu w prawej
jamie opłucnowej, podejrzenie ropniaka w lewej, rozsiane obszary plamistych
zagęszczeń z kawitacjami oraz grubościenne jamy w obu płucach.
W wynikach badań laboratoryjnych podwyższone parametry stanu zapalnego,
niedokrwistość, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych i NTproBNP.
Wysunięto podejrzenie gronkowcowego zapalenia płuc do różnicowania
ze zmianami o charakterze grzybiczym, swoistym lub w przebiegu zespołu nabytego niedoboru odporności. W posiewie krwi wyhodowano
S. Maltophila (105). W posiewie BALF wyhodowano S. aureus MSSA (102).
Na podstawie przeprowadzonych badań wykluczono etiologię swoistą,
grzybiczą oraz pneumocystodozową. Podejrzewając septyczną zatorowość
płucną wykonano ECHO serca stwierdzając obecność wegetacji na zastawce
trójdzielnej. Rozpoznano infekcyjne zapalenie wsierdzia jako przyczynę
septycznej zatorowości. W leczeniu stosowano szerokospektralną antybiotykoterapię. Jednakże w kolejnych badaniach ECHO serca obserwowano
narastanie funkcjonalnego uszkodzenia zastawki trójdzielnej. Po konsultacji kardiochirurgicznej chorą zakwalifikowano do operacyjnej wymiany
tej zastawki na biologiczną z materiału CorMatrix. Okres pozabiegowy
niepowikłany. W stanie dobrym wypisana do domu.

Stężenie karboksyhemoglobiny u pacjentów leczonych
tlenem w domu, którzy deklarują się jako osoby niepalące
A. Nowinski, D. Korzybski, A. Czyzak-Gradkowska, R. Pływaczewski,
P. Sliwinski
2
Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Wstęp: Celem badania była identyfikacja osób ze zwiększonym stężeniem
karboksyhemoglobiny we krwi wśród grupy chorych leczonych tlenem
w domu, którzy deklarowali się jako trwale niepalący.
Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę wyników
gazometrii i oksymetrii arterializowanej krwi włośniczkowej pobranej
u 118 osób, którzy byli długotrwale leczeni tlenem w domu. Badanie przeprowadzono u chorych w stanie stabilnym, bez cech zaostrzenia. Pomiary
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The prevalence of e-cigarette and cigarette smoking
among students in Central and Eastern Europe:
preliminary results of YUPESS study

Tabela 1
Prawidłowe
FCOHb (n = 92)
Palenie (paczkolata)

Podwyższone
FCOHb (n = 26)

p

26,0 ± 4,4

28,1 ± 5,2

p = 0,05

7,435 ± 0,03

7,443 ± 0,04

p = 0,31

43,3 ± 7,7

45,6 ± 8,6

p = 0,18

35/92

12/26

p = 0,43

pO2 (mm Hg)

53,3 ± 8,1

51,3 ± 8,4

p = 0,27

Hb (g/dL)

14,9 ± 1,9

15,9 ± 1,3

p = 0,02

pH
pCO2 (mm Hg)
Pacjenci z hiperkapnią

Hb > 17 g/dL

11/92

5/26

p = 0,33

HCO3 (mmol/l )

27,8 ± 4,7

29,9 ± 4,2

p = 0,05

FO2Hb (%)

85,1 ± 5,8

82,3 ± 7,7

p = 0,04

SaO2 (%)

86,3 ± 5,7

85,6 ± 8,0

p = 0,58

P50c

26,3 ± 1,6

25,3 ± 1,5

p = 0,007

przeprowadzono z wykorzystaniem analizatora gazometrycznego w trybie
Point-of-Care, w miesiącach letnich, gdy jakość powietrza mieściła się
w granicach przyjętych norm.
Wyniki: Przebadano 62 mężczyzn (52,5%) i 56 kobiet (47,5%), średni
wiek 72,0 ± 6,9.
W tej grupie u 26 (22%) pacjentów stwierdzono podwyższone stężenie
FCOHb, równe lub wyższe 1,5% (tab. 1).
Wyniki pomiarów FCOHb istotnie statystycznie korelowały: dodatnio z Hb,
HCO3, pCO2; ujemnie z: FO2Hb, p50c.
Wnioski: U 22% pacjentów leczonych tlenem w domu, którzy deklarowali się
jako obecnie niepalący, stwierdzono podwyższone stężenie FCOHb, co może
sugerować niezgłoszone aktywne lub bierne palenie. Podwyższone stężenia
FCOHb miało odzwierciedlenie w obniżonych parametrach oksymetrii krwi
w badanej grupie. Pomiar FCOHb podczas rutynowych wizyt u pacjentów
w poradni domowego leczenia tlenem może mieć znaczenie kliniczne.

Wpływ papierosów elektronicznych na objawy ze strony
układu oddechowego i czynność płuc u osób w wieku
powyżej 40 lat
F. Mejza 1, P. Nastałek 2, Z. Doniec 3, W. Skucha 4
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im. Prof. Andrzeja Szczeklika w Krakowie
3
Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy
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Wstęp: Wpływ elektronicznych papierosów (e-papierosów) na układ
oddechowy nie jest wystarczająco poznany. Urządzenia te są stosowane
częściej w młodszych grupach
wiekowych, relatywnie mało danych dotyczy osób starszych niż 40 lat.
Materiał i metody: Analizą objęto dane z badania w ramach programu Akcja
Zdrowie, prowadzonego w powiecie proszowickim w latach 2014–2016.
Udział zaproponowano wszystkim mieszkańcom w wieku co najmniej 40 lat.
Analizą objęto dane od 14 323 osób (około 69,2% populacji docelowej). Średni wiek badanych wyniósł 58,9 roku (± 11,77) lat, kobiety stanowiły 53,4%.
Wyniki: E-papierosy były stosowane w czasie badania przez 0,66%
badanych; byli użytkownicy tych urządzeń stanowili 3,5% badanych.
E-papierosy były stosowane częściej przez mężczyzn (stosowanie kiedykolwiek — 5,3%, w porównaniu z 3,2% kobiet), osoby w młodszych
grupach wiekowych oraz lepiej wykształcone. Aktualni i byli użytkownicy
e-papierosów częściej zgłaszali objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, kaszel przewlekły, przewlekłe odkrztuszanie plwociny, duszność oraz
zaostrzenia objawów ze strony układu oddechowego w czasie ostatniego
roku). Dane spirometryczne dobrej jakości uzyskano od 4105 nielosowo
wybranych badanych; widoczny był trend w kierunku gorszej czynności
płuc u badanych stosujących e-papierosy, ale nie stwierdzono istotnych
statystycznie różnic pomiędzy poszczególnymi grupami.
Wnioski: E-papierosy były stosowane przez niewielki odsetek badanych,
częściej przez mężczyzn, osoby młodsze, lepiej wykształcone i zgłaszające
objawy ze strony układu
oddechowego.

G. Brożek 1, M. Jankowski 1, A. Shpakou 2, M. Poznanski 3, L. Klimackaya 4,
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Introduction: The prevalence of e-cigarette and cigarette smoking among
the youth and young adults pose a very significant epidemiological issue.
The aim of the study was to assess the prevalence of e-cigarette and cigarette
smoking usage among students in Europe.
Material and methods: The study was carried out as a part of international
multi-centre cross-sectional study — YoUng People E-Smoking Study
(YUPESS). A population based survey was performed among students
from five countries: Belarus (B), Lithuania (L), Poland (P), Russia (R) and
Slovakia (S). We used previously validated, created for the purpose of the
study, questionnaire focused on e-cigarette and cigarette smoking habits.
Results: The study population were 11974 students (6797 medical, 5177
non-medical) aged 20.7 ± 2.4 y-rs: the response rate was 73%. Ever e-cigarette use declared 43.1% of the respondents (B: 42.7%; L: 56.7%; P: 44.1%;
R: 33.4%; S: 34.4%; p < 0.001); smoking ever traditional tobacco by 65.5%
(B: 55%; L: 73%; P: 72%; R: 59%; S: 76.5%; p < 0.001); tobacco smoking
regularly by 12.4% (B: 10.3%; L: 14.9%; P: 13.5%; R: 12.3%; S: 13.1%; p <
0.001), e-cigarettes only by 1.04% (B: 0.72%; L: 1.42%; P: 1.13%; R: 1.4%;
S: 0.98%; p < 0.001) and 1.86% (B: 1.98%; L: 2.13%; P: 1.56%; R: 2.64%;
S: 1.54%; p < 0.001) were dual users. The overall frequency of e-smokers
was 2.9%, (B: 2.7%; L: 3.55%; P: 2.69%; R: 4.04%; S: 2.52% (p < 0.001),
with no difference (p = 0.2) among medical and non-medical students.
Conclusions: Among students cigarettes are more popular than e-cigarettes.
The highest prevalence of e-cigarette usage was observed in Russia and
Lithuania. The frequency of using e-cigarettes requires constant monitoring.

Reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi
(zespół DRESS) z cechami niepełnej/atypowej postaci
limfohistiocytozy hemofagocytarnej (HLH) w przebiegu
zapalenia płuc z odczynem opłucnowym u dziecka
— opis przypadku
M. Mikoś, Z. Kycler, A. Popiel, L. Ossowska, A. Bręborowicz
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zespół DRESS należy do rzadkich, ciężkich i potencjalnie zagrażających
życiu polekowych reakcji nadwrażliwości o zmiennym obrazie klinicznym
i zróżnicowanym przebiegu. Charakteryzuje się uogólnioną osutką, utrzymującą się dłużej w porównaniu do innych reakcji polekowych oraz objawami pozaskórnymi, dotyczącymi wielu narządów (płuca, serce, wątroba,
nerki, trzustka), cechami aktywacji limfocytów (limfadenopatia, limfocytozą
z obecnością atypowych, aktywowanych limfocytów), eozynofilią, a także
reaktywacją herspeswirusów, zwłaszcza HHV-6. Limfohistiocytoza hemofagocytarna (HLH) jest rzadkim zespołem o poważnym rokowaniu, związanym z nadmierną odpowiedzią układu odpornościowego z pobudzeniem
makrofagów i cytotoksycznych limfocytów T, charakteryzuje się gorączką,
hepatosplenomegalią, cytopeniami, zaburzemia krzepnięcia z obniżonym
stężeniem fibrynogenu, podwyższonym stężeniem ferrytyny, triglicerydów,
transaminaz, rzadziej występują również objawy neurologiczne, skórne
i limfadenopatia. Tradycyjnie wyróżnią się postać rodzinną, tzw. pierwotną
z zdefiniowanymi defektami genetycznymi cytotoksyczności (FHL, familial
hemophagocytic lymphohistiocytosis) oraz wtórną, związaną z zakażeniem,
zwykle wirusowym, a ponadto z układowymi chorobami tkanki łącznej
(zespół aktywacji makrofaga [MAS macrophage activation syndrome]) oraz
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z chorobami rozrostowymi. W piśmiennictwie zwraca się uwagę na cechy
wspólne obu zespołów (gorączka, zmiany narządowe, głównie wątrobowe,
limfadenopatia, obecność limfocytów atypowych, zmiany skórne), co należy
wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej, opisano również bardzo nieliczne przypadki pacjentów spełniających kryteria obu jednostek. Prezentujemy
przypadek 4,5-letniej dziewczynki z zapaleniem płuc i niewielkim odczynem
opłucnowym (warstwa płynu 6–9 mm), nasilonymi zmianami skórnymi,
limfadenopatią obwodową, u której z odchyleń w badaniach laboratoryjnych
stwierdzono podwyższone wykładniki stanu zapalnego, wysokie stężenia
aminotransferaz, triglicerydów, ferrytyny i troponiny I, obniżone stężenie
fibrynogenu, eozynofilię, wysoki odsetek limfocytów atypowych oraz reaktywację zakażenia HHV-6 (PCR). Wykluczono chorobę rozrostową i atypową
postać choroby Kawasaki. Pacjentka spełniała kryteria DRESS RegiSCAR
2013, DRESS Japanese Consensus Group 2007 oraz cztery kryteria HLH (postać atypowa/niepełna zespołu). W leczeniu stosowano antybiotykoterapię,
leki przeciwhistaminowe, przetoczono IVIG i preparat albumin, uzyskując
poprawę kliniczną, laboratoryjną (w tym w zakresie odchyleń sugerujących
HLH) oraz w badaniach obrazowych (RTG klatki piersiowej i MR głowy prawidłowe). Zmiany skórne utrzymywały się czternaście dni. Za leki potencjalnie
związane z zespołem DRESS u pacjentki uznano ibuprofen lub cefaleksynę,
stosowane w początkowej fazie leczenia. Powyższy przypadek kliniczny
potwierdza możliwość współistnienia zespołu DRESS oraz niepełnej postaci
HLH w obrazie reaktywacji zakażenia HHV-6 i zapalenia płuc.

Charakterystyka wybranych zakażeń wirusowych
w chorobach obturacyjnych dolnych dróg
oddechowych u dzieci
M. Mikoś 1, A. Szczepankiewicz 1, 2, A. Bręborowicz 1
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Wstęp: Zapalenia dolnych dróg oddechowych u dzieci przebiegające z obturacją są bardzo istotnym problemem klinicznym, mogą stanowić istotne
zagrożenie zdrowia i życia, są związane głównie z infekcjami wirusowymi.
Celem badania była analiza porównawcza częstości występowania
i przebiegu wybranych zakażeń wirusowych u dzieci hospitalizowanych
z powodu obturacyjnego zapalenia dolnych dróg oddechowych.
Materiał i metody: Badaniem objęto 101 dzieci w wieku od 6 tygodni do
17 lat i 8 miesięcy (mediana 1,41 roku), w badanej grupie było 40 dziewczynek (39,6%) i 61 chłopców (60,4%). Metodą multiplex real-time PCR badano
obecność materiału genetycznego: wirusa RS A i B (hRSV), rinowirusów
A, B, C i D (hRV), wirusów grypy typu A i B, wirusów paragrypy 1-4 (hPIV
1-4), adenowirusów B, C i E (hADV), koronawirusów NL63/229E i HKU1/
/OC43, metapneumowirusa (hMPV) i bokawirus (hBOV).
Wyniki: Wirusy stwierdzono w próbkach 83,2% pacjentów, a odsetek
koinfekcji wyniósł 37,6%. Najczęściej izolowano hRSV (n = 45; 44,6%),
następnie z częstością 23,8% (n = 24) hRV, hBOV i hMPV (po 11,9%;
n = 12) i hADV (n = 9; 8,9%). Zakażenia hCOV HKU1/OC43 stwierdzono u 8 dzieci (7,9%), wirusy paragrypy 1-4 (hPIV 1-4) sumarycznie
u 11 pacjentów (10,8%), wirusa grypy typu A u 4 dzieci, pojedyncze
zakażenie wirusem grypy typu B u 1 pacjenta, stwierdzono 2 infekcje
hCOV NL63/229E.
Wnioski: Infekcja hRSV wpływała na konieczność tlenoterapii powyżej
3 dni (aOR = 2,4; 95%CI: 1,1–6,2), natomiast hBOV powiązano z nasilonym wysiłkiem oddechowym (OR = 10,4; 1,2-182). Zakażenia hBOV
i hMPV powiązano z wykładnikami atopii: występowaniem AZS (aOR
= 4,7; 1,3–18 i 5,6; 1,4–22,7) oraz podwyższonymi stężeniami całkowitej
IgE w surowicy. Detekcja hRV była związana z podwyższonym ryzykiem
koinfekcji wirusowo-bakteryjnej (aOR = 4,9; 1,8–13,3), natomiast wykrycie

hADV powiązano z zmianami skórnymi (aOR = 5,3; 1,3–22,7) i gorączką
> 39oC (aOR = 4,2; 1,1–17,2).
Wynik badania potwierdza zróżnicowanie obrazu klinicznego w zależności
od infekcji wirusowych u dzieci objętych badaniem.

Zapalenie oskrzeli u dzieci w Polsce, na Białorusi
i Ukrainie. Badanie porównawcze
P. Gutkowski 1, T. Rovbuts 2, O. Kharchenka 2, O. Fedortsiv 3, E. Burbela 3,
J. Rogalska 3
1
Instytut „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Polska
2
Państwowy Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś
3
Państwowy Uniwersytet Medyczny, Tarnopol, Ukraina
Wstęp: Zapalenie oskrzeli u dzieci jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt
u lekarza. Częstość choroby w wieku rozwojowym ocenia się w Europie
na około 20%. Celem badania było porównanie sposobów rozpoznawania
i leczenia, a także cech charakterystycznych dla tej choroby u dzieci
w Polsce, Białorusi i w Ukrainie.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w latach 2017–2018 w Polsce
(20 dzieci), Białorusi (26 dzieci) i Ukrainie (70 dzieci). Badanie ankietowe
przeprowadzono u dzieci w wieku 1–5 lat z rozpoznaniem J20.
Wyniki: podstawowe przedstawiono w tabeli 1.
Oceniano również występowanie szkodliwych czynników środowiskowych
w otoczeniu dziecka (dym tytoniowy), chorób współwystępujących, w tym
alergii, oraz objawy kliniczne, jak gorączka, zmiany osłuchowe, czas trwania
kaszlu, obraz radiologiczny płuc, stosowane leczenie.
Wnioski: Stwierdzono wiele podobieństw wśród dzieci chorujących na
zapalenia oskrzeli w badanych krajach, tym niemniej istnieją istotne różnice w zakresie współwystępujących chorób (np. alergia w PL i BY w ok.
30% przypadków, w UA nie stwierdzono), objawów (kaszel < 2 tygodni:
PL-47%, BY-65%, UA-100%), diagnostyki (częstość Rtg płuc PL i BY-73%,
UA-100%) i leczenia (stosowanie antybiotyków PL-37%, BY-73% i UA-11%).

Wrażliwość pneumokoków na antybiotyki u dzieci
z zachodnich regionów Białorusi
A. Kharchanka, T. Rowbuć
Grodno State Medical University, Grodno, Belarus
Wstęp: W ciągu ostatnich 15 lat u dzieci z zachodnich regionów Białorusi
stwierdzono tendencję do zmniejszania się inwazyjnych postaci zakażenia
pneumokokami z 20,3 ± 1,7% w latach 2000–2010 do 9,1 ± 1,1 % w okresie 2012–2016. Celem badania było określenie wrażliwośći Streptococcus
pneumoniae na antybiotyki.
Materiał i metody: Do wyizolowania pneumokoków wykorzystano wymaz
flory z nosogardzieli u 549 dzieci 1–15 lat oraz badanie wrażliwości Streptococcus pneumoniae na 13 leków przeciwbakteryjnych: Pen, Am, Amc,
Cef, Er, Az, Klr, Mdac, Kl, Tr, Cl, Ctr, Van.
Wyniki: Częstotliwość nosicielstwa S. pneumoniae u zdrowych dzieci ze
szkół i innych placówek społecznych wyniosła 75,08 ± 2,56%, a u dzieci
nieuczęszczających do szkoły — 26,6 ± 2,57%.
Najniższy poziom czułości S. pneumoniae wykryto dla ko-trimoksazolu
(67,71 ± 2,69%) i tetracykliny (odpowiednio 48,96 ± 2,88%). Wykryto
wyższą wrażliwość szczepów na penicylinę: 80,21 ± 2,29%. Najbardziej
aktywnymi lekami in vitro były amoksycylina klawulanatis, cefotaksym
i wankomycyna. Dla nich nie zidentyfikowano opornych szczepów.
Wrażliwość pneumokoków na amoksycylinę, chloramfenikol osiągnęła
95,6–100%. Wrażliwość na makrolidy i linkozamidy była niższa i wynosiła:
dla klindomycyny 72,71 ± 1,5%, dla erytromycyny — 66,83 ± 3,29%, dla
azytromycyny — 65,85 ± 3,31%, dla klarytromycyny — 70,25 ± 3,19%
i midecamyciny — 73,17 ± 3,09% odpowiednio.

Tabela 1
Średni wiek (lata)

Średnia masa ciała
(kg)

Średnia długość ciała
(cm)

Średni czas trwania
choroby (dni)

Średnia częstość
epizodów choroby
(w roku)

Średni czas
karmienia piersią
(miesiące)

PL; n = 20

3,4

16,52

97,47

7,28

4

6

BY; n = 26

2,9

17,10

103,08

11,58

4

3

UA; n = 70

3,8

21,00

112,00

3,87

3

8
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Streszczenia

Objawy ze strony układu oddechowego u chorych
z wrodzonym niedoborem odporności STAT1 GOF
— opis przypadków
H. Dmeńska 1, E. Bernatowska 2, N. Dąbrowska-Leonik 2,
E. Heropolitańska-Pliszka 2, M. Skomska-Pawliszak 2, B.Wolska-Kuśnierz 2
1
Poradnia Chorób Płuc, Instytut „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie
2
Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie
Mutacja GOF (gain-of-function) w genie STAT1 (signal tranducer and
activator of transcription) powoduje niezrównoważoną sygnalizację STAT
i dysregulację immunologiczną. Niedobór odporności charakteryzuje podatność na zakażenia grzybicze (C. albicans), w tym przewlekłą kandydozę
skóry i błon śluzowych (CMC, chronic mucocutaneus candidasis). Fenotypy
i ciężkość przebiegu STAT1 GOF są zróżnicowane. Mogą rozwijać się
procesy autoimmunologiczne, złożone zaburzenia odporności, zaburzenia
odżywiania. Nawracające zapalenia płuc, zmiany śródmiąższowe prowadzą do marskości, rozstrzeni oskrzeli, rozsianych zmian torbielowatych.
Pacjentka I — urodzona 14.10.2000 roku z mutacją w STAT1 GOF, niedoborem IgG2 i IgG4, niedoborem masy ciała i wzrostu, CMC, nawracającymi
zakażeniami układu oddechowego. W 2. rż. przebyła zakażenie M. tuberculosis. Od 3. rż. stwierdza się marskość płata górnego płuca prawego,
obustronnie rozstrzenie oskrzeli. W listopadzie 2017 roku nie wyraziła
zgody na przeszczepienie szpiku.
Pacjentka II — urodzona 3.10.2013 roku z mutacją STAT1 GOF [pSer466Arg(c1398C>A) w układzie heterozygotycznym], niedoborem IgG 2 i IgG4,
niedoczynnością tarczycy, przewlekłą biegunką, niedoborem masy ciała
i wzrostu, CMC. Od 6. mż. występowały nawracające grzybice przewodu
pokarmowego, zakażenia układu oddechowego. Stwierdzano przewlekłe
zapalenie zatok, rozstrzenie oskrzeli. Od grudnia 2017 roku leczona z powodu ciężkiego zapalenia płuc (S. maltophilia), powikłanego aplazją szpiku.
W styczniu 2018 roku zakwalifikowana do pilnego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych. Pacjentka zmarła 25.02.2018 roku w wyniku
niewydolności wielonarządowej.

Zespół Williamsa-Campbella — opis przypadku
A. Grzywna, M. Borowiec-Bar, J. Siwiec, J. Erazmus, M. Palonka,
B. Mackiewicz, J. Milanowski
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
Wstęp: Zespół Williamsa-Campbella stanowi rzadki zespół wad wrodzonych charakteryzujący się defektem chrząstki w drzewie oddechowym oraz ich brakiem
w dystalnych oskrzelach (w segmentach 4–6), co skutkuje zapadaniem się dróg
oddechowych oraz rozedmą płuc. Objawy kliniczne najczęściej ujawniają się już
we wczesnym dzieciństwie, zalicza się do nich: 1) przewlekły kaszel 2) płytki
oddech oraz świsty 3) upośledzoną funkcję płuc. W przypadkach zaawansowanej choroby pojawiają się pałeczkowatość palców, wyniszczenie, serce płucne,
narasta niewydolność fizyczna. Diagnoza opiera się na obrazie radiologicznym
oraz bronchomalacji stwierdzonej podczas bronchoskopii. W badaniach obrazowych typowe są torbielowate/workowate rozstrzenia oskrzeli, rozedma płuc.
Opis przypadku: Przedstawiono opis przypadku 38-letniego pacjenta
z rozpoznanym w wieku 8 lat zespołem Williamsa-Campbella. Początkowo
głównymi dolegliwościami były: zwiększona ilość odkrztuszanej wydzieliny, duszność wymagająca ciągłej intensyfikacji terapii lekami wziewnymi
oraz częste infekcje układu oddechowego leczone antybiotykoterapią. Na
podstawie badań czynnościowych rozpoznano przewlekłą obturacyjną
chorobę płuc. W wieku 20 lat po raz pierwszy pojawiło się krwioplucie.
W przebiegu choroby zasadniczej rozwinęło się nadciśnienie płucne.
W 2008 roku chory został po raz pierwszy przyjęty do Kliniki Pneumonologii, Alergologii i Onkologii SPSK 4 w Lublinie z objawami anafilaksji po
użądleniu przez osę. Zastosowanym leczeniem uzyskano poprawę stanu
ogólnego chorego. W ciągu kolejnych lat narastały objawy niewydolności
oddechowej. Pacjenta zakwalifikowano do domowego leczenia tlenem.
Z czasem chory wymagał 24-godzinnej tlenoterapii. W 2015 roku zdecydowano o kwalifikacji chorego do przeszczepienia płuc. Po wykonaniu
niezbędnych badań diagnostycznych w trakcie ponownej hospitalizacji
w SPSK4 w Lublinie, pacjent został wpisany na krajową listę pacjentów
oczekujących na przeszczep. Ze względu na pogłębiającą się całkowitą
niewydolność oddechową, pacjent został również zakwalifikowany do
programu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Szesnastego września
2016 roku, w wieku 36 lat, chory został wezwany do Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu, gdzie przeprowadzono zabieg transplantacji płuc.
Pacjent pozostaje pod opieką wyżej wymienionego ośrodka.
Wnioski: Zespół Williamsa-Campbella jest rzadką jednostką chorobową,
najczęściej ujawniającą się w wieku dziecięcym, jednak bywa również

rozpoznawana u osób dorosłych. W terminalnej fazie choroby jedyną
możliwością leczenia jest zabieg przeszczepienia płuc.

Zatorowość płucna — trudny problem diagnostyczny
— opis przypadków
S. Szkutnicki¹, B. Mackiewicz¹, K. Kurek 1 , J. Siwiec 1, J. Buczkowski 1,
E. Czekajska-Chehab², Janusz Milanowski 1
1
Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
²Katedra i Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
Wstęp: Zatorowość płucna jest stanem zagrożenia życia, w którym materiał zatorowy zwęża lub zamyka światło pnia płucnego, tętnic płucnych
lub ich rozgałęzień. Jest najczęściej spowodowana przemieszczeniem się
do krążenia płucnego skrzeplin powstałych w żyłach głębokich kończyn
dolnych lub miednicy mniejszej. W Polsce notuje się rocznie 20 000 nowych
przypadków. Zatorowość płucna, zwłaszcza dużego ryzyka jest schorzeniem
poważnym, śmiertelność nieleczonej wynosi około 30%.
Opisy przypadków: W niniejszej pracy zaprezentowano trzy odmienne przypadki zatorowości płucnej, które rozwinęły się w przebiegu innych patologii.
Pierwszy dotyczy 44-letniej kobiety z rozpoznaną zakrzepicą żył głębokich
na terapii rywaroksabanem, przyjętej z powodu znacznej nietolerancji
wysiłku i uczucia duszności nasilających się od kilkunastu dni. Wykonane
badania diagnostyczne ujawniły centralną zatorowość płucną z dodatnim
czynnikiem Leyden. Wdrożono leczenie antykoagulacyjne początkowo HNF,
następnie warfaryną. W dalszym postępowaniu implantowano filtr do żyły
głównej dolnej. U chorej wystąpiło powikłanie terapii w postaci krwawienia
z dróg rodnych, w materiale uzyskanym po łyżeczkowaniu jamy macicy
rozpoznano utkanie raka gruczołowego.
Kolejnym pacjentem jest 47-letni mężczyzna przyjęty z powodu duszności,
kaszlu i gorączki, z obrazem płynu w prawej jamie opłucnej. Rozpoznano zatorowość subsegmentalną z dodatnim czynnikiem Leyden. Ponownie przyjęty
do Kliniki po 3 miesiącach leczenia przeciwkrzepliwego z powodu pogorszenia samopoczucia. Wykonano badanie bronchoskopowe z EBUS — nie
stwierdzając patologii. Po 3 miesiącach ponownie hospitalizowany, badaniem
bronchoskopowym z EBUS rozpoznano raka drobnokomórkowego płuca.
Ostatni z pacjentów to 30-letni mężczyzna leczony operacyjnie z powodu
zerwania ścięgna Achillesa (gips udowy z profilaktyczną dawką enoksaparyny
40 mg) przyjęty z powodu nagłej duszności i silnych dolegliwości bólowych
w klatce piersiowej. W wyniku diagnostyki uwidoczniono centralną zatorowość płucną z zawałem segmentu 9 płuca prawego i płynem w jamie opłucnej.
Wnioski: Mnogość czynników ryzyka zatorowości płucnej powoduje, że
jest to niejednokrotnie stan będący pierwszą manifestacją innej patologii
działającej prozakrzepowo, wymagającej wnikliwej diagnostyki oraz wielospecjalistycznej terapii.

System CRISPR/Cas9 — molekularne narzędzie
do edycji genomu w komórkach iPSC pacjentów
pulmonologicznych
N. Pawłowska 1, A. Leszczyńska 1, D. Mojsak 1, P. Lisowski 2–4, R.M. Mróz 1
1
II Department of Lung Diseases and Tuberculosis, Medical University
of Bialystok, Poland
2
Cell Fate Reprogramming Research Group, Max Delbrück Center for
Molecular Medicine, Berlin, Germany
3
Human Genome Engineering Research Unit, Center for Preclinical
Research and Technology (CePT), Warsaw Medical University, Poland
4
Department of Molecular Biology, Institute of Genetics and Animal
Breeding, Polish Academy of Sciences, Poland
W ostatnich latach pojawiły się nowe techniki oparte na swoistych
modyfikacjach genomu wykorzystujące tak zwane „programowane”
nukleazy. Prawdziwą rewolucję w tym obszarze przyniosło zastosowanie systemu CRISPR-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats), w którym główną rolę odgrywa białko efektorowe
Cas9. System wykorzystuje elementy mechanizmu nabytej odporności
bakterii i archeonów na infekcję fagami i transformację obcym materiałem genetycznym. Mikroorganizmy włączają do loci CRISPR w swoim
genomie fragmenty obcego DNA, co umożliwia podczas kolejnego kontaktu z patogenem szybkie rozpoznanie i zwalczanie infekcji. System
CRISPR-Cas9 wykorzystuje małe cząsteczki RNA (crRNA i tracrRNA) do precyzyjnego nakierowania pojedynczej nukleazy efektorowej Cas9 na specyficzne miejsce w genomie. Nukleaza Cas9 może
być w ten sposób wykorzystana do: wprowadzania trwałych zmian
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w genomie, aktywacji bądź wyciszenia ekspresji wybranych genów, czy
wizualizacji konkretnych miejsc w genomie żywych komórek. Zastosowanie
CRISPR-Cas9 stwarza nieograniczone możliwości manipulacji genomem,
co daje ogromny potencjał w badaniach nad nowotworami i innymi chorobami genetycznymi.
Wydajność i precyzja edycji genomu człowieka projektowanymi nukleazami jest jednak wciąż niska (1%). Wynika to z faktu, że w indukowanej
CRISPR-Cas9 edycji genów w komórkach ssaków pożądana jest precyzyjna
modyfikacja genów, która wymaga precyzyjnej homologicznej reperacji
(HDR, homology-directed repair), co jest zakłócane przez konkurencyjny
mechanizm niehomologicznego łączenia końców (NHEJ, non-homologous
end joining). Dlatego celem badań prowadzonych przez nasz zespół jest
poprawa wydajności edycji genów istotnych we wczesnych etapach kancerogenezy w raku płuca jako badanie typu „proof of concept” możliwości
wczesnych interwencji i terapii genowych. Badania zostaną przeprowadzone w liniach komórkowych iPSC (Induced Pluripotent Stem Cells),
uzyskanych w wyniku reprogramowania komórek PBMCs (Peripheral Blood
Mononuclear Cells) pobranych od pacjentów pulmonologicznych oraz
w komórkach somatycznych zróżnicowanych organoidów płuc. Efekty oraz
wydajność korekcji genów zostaną następnie ocenione z wykorzystaniem
wysoko przepustowych molekularnych metod genomicznych oraz technik
obrazowania komórkowego.

Stosowane dotychczas metody uzyskania komórek płucnych i organoidów
z iPSC oparte są na precyzyjnie skoordynowanym z poszczególnymi etapami
różnicowania komórek pluripotentnych w ACE2 i organoidy, użyciem cząsteczek sygnałowych, które aktywują w iPSC te same wewnątrzkomórkowe
szlaki sygnalizacyjne i czynniki transkrypcyjne, które w rozwoju embrionalnym aktywowane są w warstwie endodermalnej i odpowiadają za rozwój
poszczególnych komórek płuc. W procesie tym, szczególnie istotna podczas
różnicowania iPSC jest ekspresja genu NKX2-1 oraz sygnalizacja szlaków
z udziałem białek Wnt i czynnika wzrostu fibroblastów (FGF). Z kolei,
interesujące w kontekście epidemiologii i prewencji chorób płuc są szlaki
sygnalizacji komórkowej (FGF, Sonic Hedgehog (Shh), kwas retinowy, Notch
oraz Tgfb), wśród których pojawiające się podczas rozwoju zarodkowego
zaburzenia o podłożu genetycznym zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób odtytoniowych. W niniejszej prezentacji przedstawiono
najważniejsze dane literaturowe i założenia metodologiczne poszczególnych etapów reprogramowania iPSC i tworzenia organoidów płucnych.

Badania wpływu standaryzowanego pyłu miejskiego na
procesy autofagii i fagocytozy w ludzkich komórkach linii
monocytarno-makrofagowej THP1

P. Sławiński, A. Skoczylas, M. Radkowski, T. Targowski
Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

A. Holownia, A. Niechoda, J. Lachowicz, E. Golabiewska,
U. Baranowska
Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku

Wstęp: U pacjentów w wieku podeszłym wykonanie manewrów oddechowych podczas PLT i DLCO-SB bywa trudne. Celem pracy było zbadanie
różnic między niektórymi wskaźnikami mechaniki oddychania obliczanymi
metodą DLCO-SB i PLT oraz ocena czy na ewentualne różnice ma wpływ
rodzaj choroby przewlekłej układu oddechowego.
Materiał i metody: Wykonano PLT i DLCO-SB u 35 osób [28K, 7M, wiek
69 (odch. stand. ± 10) lat], w tym u 10 z POChP i 21 z włóknieniem płuc.
Wyliczono różnicę między obydwiema metodami dla TLC, FRC, ERV, RV,
RV%TLC. Sprawdzono korelację różnic z rozpoznaniem chorobowym oraz
korelację sparowanych parametrów. Za poziom istotności statystycznej
przyjęto współczynnik 0,05.
Wyniki: Stwierdzono niezbyt silną, ale istotną korelację liniową dla
TLC (r = 0,47; p = 0,005) i RV%TLC (r = 0,43, p = 0,009) mierzonych
obydwiema metodami. Estymacja TLC i FRC metodą DLCO-SB była bardziej zbliżona do wartości TLC i FRC zmierzonych metodą PLT w grupie
z włóknieniem płuc niż w grupie chorych na POChP (odpowiednio:
0,233 ± 0,82[L] v. 1,57 ± 2,46[L]; p = 0,03 oraz 0,329 ± 0,86[L] v. 1,68
± 2,46[L]; p = 0,01)
Wnioski: U chorych na POChP przydatność oznaczania wskaźników
takich jak TLC i FRC mierzonych podczas DLCO-SB jest dyskusyjna.

Wstęp: Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko rozwoju chorób płuc,
układu krążenia i nowotworów. Celem badań było poznanie efektów wywieranych przez pył miejski (UD) na procesy autofagii (AF) i fagocytozy
(F) w komórkach THP1. AF i F są istotne klinicznie i mogą być powiązane
funkcjonalnie i strukturalnie.
Materiał i metody: Komórki THP1 rosły przez 24 godziny w medium
zawierającym 200 ug/mL-gruboziarnistej sadzy (CB) lub 200 ug/ml standaryzowanego pyłu miejskiego (UD), a następnie oznaczano ich aktywność
fagocytarną F i autofagię poprzez ocenę immunofluorescencji. Dodatkowo
komórki poddano działaniu BSO w celu zmniejszenia ilości glutationu oraz
eksponowano na dym tytoniowy (CS; 2h).
Wyniki: Pod wpływem CS, BSO i UD ale nie CB powstały 3 frakcje komórek:
zmalała frakcja komórek bez cech F i AF, w około 40% komórek doszło
do silnej aktywacji F/AF a w subpopulacji (ok. 20%) komórek o niższym
stopniu aktywacji zwiększyła się AF ale nie F.
Wnioski: Nie jest wykluczone, że binarny rozkład badanych cech indukowany przez BSO, UD i CS może reprezentować kanoniczne i niekanoniczne procesy AF. Z uwagi na to, że indukcja AF wydaje się towarzyszyć
funkcjonalnej aktywacji makrofagów, zdolność do rozróżniania odrębnych
ścieżek aktywacji tych komórek, może mieć znaczenie prognostyczne
i diagnostyczne w patomechanizmie zmian indukowanych przez stres
oksydacyjny, UD i CS.

Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC)
w połączeniu z edycją genów w modelowaniu wybranych
chorób płuc
A. Leszczyńska 1, N. Pawłowska 1, D. Mojsak 1, P. Lisowski 2–4, R.M. Mróz 1
1
II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2
Cell Fate Reprogramming Research Group, Max Delbrück Center
for Molecular Medicine, Berlin, Niemcy
3
Human Genome Engineering Research Unit, Center for Preclinical
Research and Technology (CePT), Warsaw Medical University, Poland
4
Dept, of Molecular Biology, Institute of Genetics and Animal Breeding,
Polish Academy of Sciences, Poland
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (IPSC, induced pluripotent stem cells) ze względu na posiadane unikalne cechy zdolności do samoodnowy, proliferacji oraz różnicowania do wyspecjalizowanych komórek
somatycznych niosą ze sobą ogromny potencjał w dziedzinie modelowania
chorób z użyciem technologii edycji genów. Badania prowadzone przez nasz
zespół mają na celu uzyskanie linii iPSC reprogramowanych z komórek
krwi pacjentów obarczonych mutacjami występującymi w chorobach płuc
oraz różnicowanie tych komórek do fenotypowo dojrzałych epitelialnych
komórek pęcherzykowych typu II (AEC2) i organoidów płuc.
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Porównanie wybranych wskaźników mechaniki
oddychania oznaczanych podczas badania
pletyzmograficznego (PLT) i dyfuzyji gazów metodą
pojedynczego oddechu (DLCO-SB) u chorych na POChP
lub włóknienie płuc w wieku podeszłym
— badanie wstępne

Immunofenotypowa charakterystyka komórek CD34+
we krwi obwodowej u chorych na sarkoidozę płuc
— badanie pilotażowe
E. Rutkowska 1, I. Kwiecień 1, A. Szamałek 1, J. Zarzycka 2, K. Jahnz-Różyk 2,
P. Rzepecki 3
1
Pracownia Hematologii i Cytometrii Przepływowej Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie
2
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii
Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
3
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu
Medycznego w Warszawie
Wstęp: Sarkoidoza jest wieloukładową chorobą ziarniniakową o wciąż nieznanej etiologii. Poprzednie badania zespołu wykazały znamiennie wyższy
odsetek progenitorowych komórek CD34+ we krwi obwodowej u chorych
ze świeżo rozpoznaną sarkoidozą płuc w stosunku do grupy kontrolnej.
Celem niniejszej pracy było poznanie immunofenotypu populacji komórek
CD34+ we krwi obwodowej u chorych z nowo rozpoznaną sarkoidozą płuc
w odniesieniu do komórek CD34+ z grupy kontrolnej.
Materiał i metody: Do badania włączono 8 chorych na sarkoidozę oraz
8 zdrowych ochotników. Zastosowano selekcję komórek CD34+ metodą
immunomagnetyczną oraz metodę wieloparametrowej cytometrii przepływowej do identyfikacji komórek. Wśród komórek progenitorowych
CD34+ oceniono komórki niskozróżnicowane: CD45+dim CD133+ CD34+
HLA-DR+ CD38-, komórki progenitorowe linii mieloidalnej, limfoidalnej
i komórki śródbłonka.
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Streszczenia

Wyniki: Stwierdzono istotnie wyższy odsetek komórek niskozróżnicowanych (13,8 v. 2,3, p < 0,05) oraz komórek śródbłonka (0,3 v. 0,0, p <
0,05) u chorych na sarkoidozę w porównaniu z grupą kontrolną. U obu
grup, wśród komórek hematopoetycznych dominowała populacja linii
mieloidalnej, komórki linii limfoidalnej wykazywały fenotyp świadczący
o niskim stopniu zróżnicowania.
Wnioski: Podsumowując, w pracy wykazano charakterystykę immunofenotypową komórek CD34+ krwi obwodowej uwzględniając stopień ich
zróżnicowania. W badaniu potwierdzono udział komórek niskozróżnicowanych oraz komórek śródbłonka u chorych na sarkoidozę, co może mieć
znaczenie w rozpoznawaniu, monitorowaniu i prognozowaniu chorych na
sarkoidozę. Wyniki stanowią podstawę do kontynuacji powyższych badań.

Status witaminy D w polskiej populacji chorych
na sarkoidozę
A. Kempisty 1, M. Martusewicz-Boros 2, D. Wyrostkiewicz 1,
A. Lewandowska 1, J. Kuś 1
1
I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
2
III Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Wstęp: W Polsce niedobór witaminy D definiowany jako stężenie 25(OH)D
poniżej 20 ng/ml dotyczy 2/3 populacji ogólnej. Do grup ryzyka niedoborów
witaminy D zalicza się chorych na sarkoidozę i rekomenduje się w tej grupie
oznaczania 25(OH)D. Jednak suplementacja witaminy D oparta jedynie na
tym oznaczeniu jest kontrowersyjna z uwagi na ryzyko hiperkalcemii, na
której przyczynę wskazuje się nadmierną syntezę 1,25(OH)2D w ziarniniakach makrofagów sarkoidalnych. Celem pracy była ocena statusu witaminy
D u chorych na sarkoidozę
Materiał i metody: Retrospektywna analiza bazy danych chorych na sarkoidozę (ICD D 86.0-D86.9) hospitalizowanych w I i III Klinice Chorób Płuc
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2014–2018, u których wykonano
oznaczenia stężenia 2 form witaminy D — 25(OH) D i 1,25(OH)2D.
Wyniki: W grupie 44 chorych na sarkoidozę (30M/14 K; średnia wieku
43,1 ± 11,0) stężenie 25(OH)D poniżej 20 ng/ml stwierdzono u 29 chorych
(65,9%). U żadnego chorego nie stwierdzono stężenia 1,25(OH)2D poniżej
dolnej granicy normy. U 6/44 (13,6%) chorych stężenie 1,25(OH)2D było
podwyższone.
Wnioski: Niedobory witaminy D definiowane stężeniem 25(OH)D u chorych na sarkoidozę występują w porównywalnym odsetku jak w populacji
ogólnej, ale z uwagi na specyfikę zaburzeń metabolicznych w tej grupie,
ocena niedoborów powinna uwzględniać także 1,25(OH)2D. Konieczne są
prospektywne badania w tym zakresie.

Manifestacja skórna jako pierwszy objaw sarkoidozy
wielonarządowej
K. Guziejko¹, Ł. Minarowski¹, M. Mojsak², A. Kuźmicz³, A. Piłaszewicz-Puza 4, A. Namiot 5, R. Mróz¹
¹II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
²Samodzielna Pracownia Laboratorium Obrazowania Molekularnego,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
³Pracownia Tomografii Komputerowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku
4
Zakład Patomorfologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
5
Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku
Wstęp: Sarkoidoza jest chorobą wieloukładową, która charakteryzuje się
występowaniem ziarniniaków w zajętych narządach. Najczęściej występuje
wśród młodych dorosłych oraz dotyczy układu oddechowego. U około 30%
chorych stwierdza się pozapłucną manifestację sarkoidozy.
Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek kliniczny 35-letniego
mężczyzny, z rocznym wywiadem sino-fioletowego guza w obrębie nadgarstka lewego, skierowanego do Kliniki Chorób Płuc w celu diagnostyki guzowato
poszerzonych wnęk płucnych uwidocznionych na zdjęciu rtg klatki piersiowej. W badaniu histopatologicznym wycinka pobranego z guzka stwierdzono
obecność ziarniniaków nabłonkowatokomórkowych bez cech martwicy.
W badaniu HRCT klatki piersiowej uwidoczniono powiększone węzły
chłonne śródpiersia oraz wnęk płucnych, liczne skupiska zagęszczeń
drobnoguzkowych i siateczkowatych w polach dolnych płuc. W badaniu
PET-MR stwierdzono wzmożony metabolizm FDG w węzłach chłonnych
klatki piersiowej (SUV max. = 9,0) oraz w okolicy nadgarstka lewego (SUV
max = 3,11). W badaniu płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego
wykazano zwiększony odsetek limfocytów oraz stosunek komórek CD4/CD8.
W badaniach laboratoryjnych krwi obwodowej oraz badaniach czynnościowych układu oddechowego nie stwierdzono odchyleń od normy.

Po wykluczeniu zakażenia Mycobacterium tuberculosis, do terapii włączono
metylprednizolon w dawce 16 mg/dobę. Na kontrolnych zdjęciach RTG
klatki piersiowej uwidoczniono regresję limfadenopatii wnęk płucnych.
Uzyskano znaczną poprawę w obrębie skóry nadgarstka lewego. Z uwagi
na jaskrę posteroidową obu oczu, leczenie sarkoidozy zakończono po
6 miesiącach.

Rzadki przypadek niespecyficznego śródmiąższowego
zapalenia płuc u chorej z albinizmem skórno-ocznym
P. Gomółka, T. Stachura, B. Żurowicz, A. Trojan-Królikowska, A. Kania,
K. Sładek
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych
im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
Zespół Hermański-Pudlak (HPS, Hermanski-Pudlak syndrome) jest związany z występowaniem obniżonej pigmentacji skóry i tęczówki (albinizm
skórno-oczny) oraz zaburzeniami funkcjonowania płytek krwi, co prowadzi
do wydłużenia czasu krwawienia. W rzadszych przypadkach występują
także neutropenia i włóknienie płuc. Postawienie diagnozy jest najczęściej
możliwe na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego, choć coraz
częściej wykorzystywane są również badania genetyczne oraz mikroskopia
elektronowa. W poniższej pracy przedstawiono charakterystyczny obraz
kliniczny, trudności diagnostyczne oraz leczenie HPS z uwzględnieniem roli
nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w terapii zaostrzenia włóknienia
śródmiąższowego płuc. Współwystępowanie albinizmu oczno-skórnego,
oczopląsu, tendencji do krwawień skórno-śluzówkowych oraz narastającej
duszności wysiłkowej u 62-letniej chorej nasunęło podejrzenie HPS z zajęciem płuc. W badaniu tomograficznym wysokiej rozdzielczości klatki
piersiowej stwierdzono masywne, rozsiane zmiany śródmiąższowe płuc
o typie niespecyficznego śródmiąższowego zapalenia płuc (NSIP, nonspecific
interstitial pneumonia). W celu poszerzenia diagnostyki wykonano wiele
badań dodatkowych w tym badania genetyczne, niemniej nie stwierdzono
obecności mutacji HPS1. Trzy miesiące po postawieniu rozpoznania pacjentka zmarła z powodu narastającej niewydolności oddechowej w przebiegu kolejnego zaostrzenia choroby śródmiąższowej płuc.

Włóknienie płuc w przebiegu zespołu antysyntetazowego
jako pierwsza manifestacja raka płaskonabłonkowego
płuc
K. Kurek 1 , B. Mackiewicz 1, S. Szkutnicki 1, J. Siwiec 1, J. Buczkowski 1,
R. Zwolak 2, E. Czekajska-Chehab 4, M.B. Walczyna 3, J. Milanowski 1
1
Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
2
Klinika Reumatologii i Chorób Układowych Tkanki Łączne, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
3
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4
Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wstęp: Zespół antysyntetazowy (zapalenie wielomięśniowe z przeciwciałami przeciw syntetazom Tran) to odmiana zapalenia wielomięśniowego,
które jest powiązane ze zwłóknieniem płuc. Etiologia choroby pozostaje
nieznana. Najważniejszą rolę odgrywają procesy autoimmunizacyjne u osób
predysponowanych genetycznie inicjowane przez czynniki środowiskowe
i infekcje. Zespół antysyntetazowy może być pierwszą manifestacją rozwijającego się procesu nowotworowego. Najbardziej typowymi objawami
są: objaw Raynauda, ręce mechanika, zmiany stawowe oraz włóknienie
śródmiąższowe płuc. Początek ma niekiedy charakter gorączkowy, co
może sugerować rolę czynników zakaźnych, takich jak wirusy i bakterie. Do podstawowych odchyleń w badaniach należy występowanie we
krwi określonych przeciwciał oraz podwyższonych wartości enzymów
mięśniowych. W celu potwierdzenia i monitorowania choroby z zajęciem
układu oddechowego stosuje się tomografię komputerową płuc o wysokiej
rozdzielczości oraz badanie dyfuzji tlenku węgla (DLCO).
Opis przypadku: W artykule przedstawiono przypadek pacjenta, wieloletniego palacza papierosów, z objawami sugerującymi zespół antysyntetazowy i współistniejącym włóknieniem płuc, którego skutkiem była postępująca niewydolność oddechowa. W trakcie diagnostyki rozpoznano u chorego
raka płaskonabłonkowego płuc. Z uwagi na średnio-ciężki stan ogólny,
ECOG 2/3, spowodowany rozwojem choroby, możliwe było zastosowanie
jedynie leczenia paliatywnego — brachyterapii, oraz leczenie objawowe.
Wnioski: Przypadek tego pacjenta pokazuje, że autoimmunizacyjne miopatie zapalne mogą stanowić pierwszą manifestację choroby nowotworowej
(zespół paraneoplastyczny), zatem wymagają bardzo dokładnej diagnostyki
— „czujności onkologicznej”.
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Choroba śródmiąższowa w przebiegu chorób tkanki
łącznej (CTD-ILD ) i choroba śródmiąższowa z cechami
autoimmunizacji (IPAF) — retrospektywne badanie
porównawcze
K. Ławnicka, E. Miądlikowska, J. Miłkowska-Dymanowska, A.J. Białas,
A. Lewandowska-Polak, J. Makowska, W.J. Piotrowski
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków
Wstęp: Choroba śródmiąższowa płuc (ILD, interstitial lung disease) występuje często u chorych na choroby tkanki łącznej (CTD, connective tissue disease). Istnieje też grupa chorych ze zmianami śródmiąższowymi w płucach,
którzy nie spełniają kryteriów zdefiniowanej CTD, mimo istniejących cech
autoimmunizacji (IPAF, interstitial pneumonia with autoimmune features).
Celem pracy było porównanie wybranych parametrów klinicznych, radiologicznych i czynnościowych chorych z IPAF oraz CTD-ILD.
Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę danych demograficznych oraz wyników badań (czynnościowych, radiologicznych
— HRCT, BAL) pacjentów hospitalizowanych w Klinice Pneumonologii
i Alergologii UM w Łodzi w latach 2010–2018 z rozpoznaniem CTD-ILD
(na podstawie kryteriów American College of Rheumatology, n = 37) oraz
IPAF (na podstawie kryteriów ERS/ATS, n = 10).
Zmienne porównywano za pomocą testu T-Studenta lub testu sum rank
Wilcoxona z korektą na ciągłość, w zależności od typu rozkładu zmiennych
oraz zgodności wariancji. Dane kategoryczne analizowane były z użyciem
dokładnego testu Fishera.
Wyniki: W grupie chorych na IPAF obserwowano znamiennie wyższą liczbę
komórek w BAL (p = 0,006), wyższe miano ANA (p = 0,04) oraz dsDNA
(p = 0,03). U chorych na CTD-ILD zwraca uwagę częstsze występowanie
czynnika reumatoidalnego oraz wzorca UIP, jednak różnice nie osiągnęły
istotności statystycznej.
Wnioski: Wyniki mogą sugerować odmienny profil autoprzeciwciał oraz
większe nasilenie stanu zapalnego w płucach u chorych z rozpoznaniem IPAF.

Rola bronchofiberoskopii w diagnostyce przewlekłego kaszlu
P. Sobczak, J. Torbiarczyk, A.J. Białas, J. Miłkowska-Dymanowska,
W.J. Piotrowski
Klinika Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wstęp: Bronchofiberoskopia jest użytecznym narzędziem w pogłębionej
diagnostyce przewlekłego kaszlu. Umożliwia ocenę zmian w drogach
oddechowych i pozyskanie materiału do badań dodatkowych, takich jak:
badanie bakteriologiczne, cytologiczne, histopatologiczne. Celem była ocena przydatności bronchofiberoskopii i badań dodatkowych materiału pozyskanego w drodze bronchofiberoskopii w diagnostyce przewlekłego kaszlu.
Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę 7115 badań bronchofiberoskopowych wykonanych w latach 2006–2017. Kryterium włączenia do
badania był kaszel, jako jedyne wskazanie oraz prawidłowe badanie radiologiczne klatki piersiowej. Do ostatecznej analizy wybrano 198 pacjentów. Oceniano
obraz dróg oddechowych i błony śluzowej oskrzeli. U wszystkich wykonano
badanie w kierunku gruźlicy, u 45 pacjentów wykonano płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL) i u 111 badanie bakteriologiczne bronchoaspiratu.
Wyniki: Tylko u trzech pacjentów (1,5%) badanie bronchofiberoskopowe
ujawniło prawdopodobną przyczynę kaszlu. U 114 pacjentów (57%) stwierdzono cechy przewlekłego zapalenia oskrzeli. U 81 badanych (41%) nie
stwierdzono żadnych widocznych zmian w drzewie oskrzelowym. W 59
(53%) posiewach wyhodowano potencjalnie patogenne bakterie, w tym
dwa patogeny alarmowe. W przypadku 36 posiewów (61%) stwierdzono
wielolekooporność. Aż u 21 pacjentów z dodatnimi posiewami (36%) nie
stwierdzono żadnych zmian w badaniu bronchofiberoskopowym.
Wnioski: W przypadku wykonywania badania bronchoskopowego z powodu kaszlu należy wykonać badanie bakteriologiczne bronchoaspiratu.
W przypadku stwierdzenia bakterii potencjalnie chorobotwórczych można
uzyskać zwiększenie wykrywalności prawdopodobnej przyczyny kaszlu
(z 1,5% na 30%). Przedstawione obserwacje mają charter wstępny i wymagają potwierdzenia w wieloośrodkowych badaniach prospektywnych.

Izolowane systemowe zaopatrzenie tętnicze całego płuca
— prezentacja przypadku
P. Wietrzak, G. Gawron
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
Jednostronna agenezja tętnicy płucnej z unaczynieniem płuca z krążenia
systemowego jest rzadką wadą najczęściej skojarzoną z innymi wadami serca
i dużych naczyń. W postaci izolowanej może pozostawać niewykryta do
wieku dorosłego i objawiać się nawracającymi krwiopluciem i infekcjami, nad-
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ciśnieniem płucnym zwłaszcza podczas ciąży oraz wysokościowym obrzękiem
płuc. Autorzy prezentują przypadek 19-letniej pacjentki z obniżoną tolerancją
wysiłku, u której wykonano po raz pierwszy w życiu radiogram klatki piersiowej z powodu nawracającego krwioplucia. Podejrzewano wstępnie niedodmę,
natomiast w toku diagnostyki stwierdzono mniejsze lewe płuco zaopatrywane
całkowicie przez naczynia krążenia systemowego z prawidłowym spływem
żylnym do lewego przedsionka. W UKG stwierdza się brak nadciśnienia płucnego, spirometrycznie zmniejszenie pojemności bez cech obturacji stosownie
do mniejszej od urodzenia objętości lewej połowy klatki piersiowej, stosunkowo
niską zdolność dyfuzją płuc dla CO. Jedynym zaproponowanym postępowaniem
w razie krwotoku pozostaje pulmonectomia płuca nieuczestniczącego w wymianie gazowej. Nie istnieją standaryzowane badania w zakresie wymiany gazowej
w płucu patologicznie unaczynionym w celu rozważenia replantacji tętnicy do
pnia płucnego. Ocena oporu naczyniowego przy cewnikowaniu naczynia tętniczego płuca odchodzącego od aorty mogłaby wnieść informacje rozstrzygające
co do niekorzystnej przebudowy naczyń po wieloletniej perfuzji ciśnieniem
systemowym. Pacjentka nie wyraziła zgody na badania inwazyjne przy oczekiwanym stosunku korzyści do ryzyka i pozostaje w ambulatoryjnych kontrolach.

Przyłóżkowa ocena stopnia wyrównania niewydolności
serca z wykorzystaniem ultrasonografii płuc (LUS) —
doniesienie wstępne
A. Skoczylas 1, P. Sławiński 1, I. Jannasz 1, R. Olszewski 2, 3 T. Targowski 1
1
Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
2
Zakład Gerontologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
3
Zakład Ultradźwięków, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Wstęp: W ultrasonografii płuc (LUS) obserwuje się pionowe artefakty linii
B, które są między innymi objawem zwiększonej ilości płynu w przestrzeni
pozanaczyniowej płuc, na przykład w niewydolności serca (NS). Celem
pracy było sprawdzenie, czy i w jaki sposób zwiększenie powrotu żylnego
zmienia obraz LUS takich chorych.
Materiał i metody: Zbadano 7 osób w wieku 72–92 lat, hospitalizowanych
w Klinice Geriatrii, z NS o różnej etiologii, w klasie II–III NYHA, z podwyższonym stężeniem NT-proBNP. Wykonano przyłóżkowe LUS obustronnie w II i III
przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej oraz V i VI przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej środkowej, w pozycji horyzontalnej
wyjściowo oraz podczas leżenia między 3. a 6. minutą po uniesieniu kończyn
dolnych zgiętych w stawach biodrowych pod kątem 30 stopni, w taki sposób,
aby podudzia spoczywały równolegle do łóżka.
Wyniki: U wszystkich stwierdzono zmianę obrazu w drugim badaniu w co najmniej jednej przestrzeni międzyżebrowej: pojawienie się nowych lub zwiększenie liczby istniejących linii B i Z albo zatarcie obrazu linii A. Zmiany dotyczyły
przestrzeni przede wszystkim V i VI, u 2 osób pojawiły się również w polach
górnych i tylko u tych dwóch osób stwierdzano trzeszczenia przed LUS.
Wnioski: LUS w połączeniu z manewrem uniesienia kończyn może być
wykorzystana do oceny wyrównania NS.

Rola przezklatkowej ultrasonografii płuc w diagnostyce
oraz monitorowaniu pacjentki z mieszaną chorobą tkanki
łącznej z ostrą niewydolnością oddechową
P. Walisiewicz, N. Buda, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii,
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wstęp: Pacjenci z rozpoznaną układową chorobą tkanki łącznej w skrajnych
przypadkach rozwijają ostrą niewydolność oddechową. Przezklatkowa
ultrasonografia płuc (PUP) jest nieinwazyjną metodą wykorzystywaną do
diagnostyki i monitorowania jej przyczyn.
Opis przypadku: Pacjentka lat 33, obciążona mieszaną chorobą tkanki łącznej została przyjęta do Kliniki z powodu ostrej niewydolności oddechowej
i zaostrzenia choroby podstawowej. Przy przyjęciu występowały: gorączka,
duszność spoczynkowa, suchy kaszel, bóle opłucnowe. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono wysokie wykładniki stanu zapalnego oraz wysoki
poziom dimeru-D. Stwierdzono zespół nerczycowy i cechy niewydolności
oddechowej w gazometrii z krwi tętniczej. W RTG klatki piersiowej stwierdzono obustronne zmiany zapalne. W badaniu PUP: konsolidacje z dynamicznym bronchogramem powietrznym z widoczną amputacją unaczynienia
w opcji Doppler. Wskazuje to na zatorowość płucną powikłaną zapaleniem
płuc. Rozpoznanie potwierdzono za pomocą angio--CT. Rozpoczęto leczenie antybiotykami i heparyną drobnocząsteczkową w dawce leczniczej.
Uzyskano poprawę stanu klinicznego. W 10. dobie hospitalizacji nastąpiło
pogorszenie stanu klinicznego: nasilenie duszności, nawrót gorączki, wzrost
stężenia CRP. Badanie PUP wykazało obecność ropni płuc. Po uzyskaniu
wyniku badania bakteriologicznego zmodyfikowano antybiotykoterapię, uzyskując poprawę stanu klinicznego i regresję zmian płucnych. W kontrolnym
badaniu PUP wykonanym po miesiącu od hospitalizacji zaobserwowano
dalszą regresję zmian płucnych, przy stabilnym stanie ogólnym.
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Wnioski: Opis przypadku przedstawia przykład monitorowania pacjentki
z ostrą niewydolnością oddechową wykorzystując ultrasonografię płuc.

Prone position jako próba poprawy wentylacji pacjenta
z ciężką niewydolnością oddechową w przebiegu
pozaszpitalnego zapalenia płuc o etiologii Legionella
Ewa Trejnowska 1, Szymon Skoczyński 2, Adam Barczyk 2 , Piotr Knapik 1
1
Oddział Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SCCS w Zabrzu. Wydział
Lekarski w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Katedra i Klinika Pneumonologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wstęp: Pozaustrojowa oksygenacja krwi (ECMO, extracorporeal membrane
oxygenation) jest techniką pozwalającą na poprawę przeżycia u chorych
z ciężkim ARDS. Terapia z zastosowaniem ECMO wiąże się jednak z ryzykiem
wystąpienia poważnych, również śmiertelnych, powikłań. Istotą prawidłowej
kwalifikacji do ECMO jest nieskuteczność wcześniejszej terapii metodami
konwencjonalnymi, w tym wentylacji w ułożeniu na brzuchu (prone position).
Celem pracy było przedstawienie sposobu prawidłowego ułożenia pacjenta
do wentylacji w ułożeniu na brzuchu (prone position). Ponadto opisano
zasady kwalifikacji i oceny skuteczności tego typu terapii.
Materiał i metody: Opisano przypadek pacjenta przyjętego na OIT z powodu ARDS w przebiegu zapalenia płuc o etiologii Legionella, wentylowanego
w pozycji na brzuchu (prone position).
Wyniki: 56 letni pacjent przyjęty został na OIT SCCS w Zabrzu z powodu ciężkiej niewydolności oddechowej w przebiegu pozaszpitalnego
zapalenia płuc (ryc. 1). W diagnostyce: antygen Legionella w moczu.
Pacjenta przekazano do dalszej terapii z zastosowaniem ECMO. W chwili
przyjęcia, przy FiO2 100%, PaO2 69 i PaCO2 53 mm Hg, pH; 7,2, CRP
678 mg/dl, PCT 124. W wykonanym TK klatki piersiowej uwidoczniono
znaczną różnicę w upowietrzeniu przykręgosłupowych i za mostkowych
odcinków płuc (ryc. 2). Zdecydowano o wentylacji pacjenta w ułożeniu
na brzuchu (ryc. 3A, B). W prone position nastąpiła nieznaczna poprawa
wentylacji — PaO2 wyniosło 117 przy PaCO2 57 mm Hg. Płuca określono
jako: „nierekrutowalne” i po 3 godzinach, ułożono pacjenta na plecach.
W gazometrii ponowne pogorszenie wymiany gazowej: PaO2 51 na 100%
FiO2. Zdecydowano o leczeniu pacjenta z zastosowaniem ECMO (ryc. 4).
Wnioski: Prone position jest bezpieczną metodą poprawy powietrzności
„rekrutowalnych” płuc w ciężkim ARDS. Brak poprawy powoduje kwalifikację do leczenia z zastosowaniem ECMO.

Ciało obce w drogach oddechowych — powikłanie
procedury bronchoskopii u pacjenta z pozaszpitalnym
zapaleniem płuc.

Rycina 2. TK klatki piersiowej przy przyjęciu

A

B

Rycina 3 A, B. Pacjent w pozycji prone position

Ewa Trejnowska 1, Szymon Skoczyński 2, Adam Barczyk 2 , Piotr Knapik 1
1
Oddział Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SCCS w Zabrzu. Wydział
Lekarski w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska.
2
Katedra i Klinika Pneumonologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski
Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska.
Wstęp: Po zakończeniu leczenia na oddziałach intensywnej terapii (OIT)
występuje wysokie ryzyko wczesnego zgonu. Jak dotąd przyczyny wystąpienia ewentualnych zgonów nie są dobrze poznane, co skutkuje złym
rokowaniem w tej grupie chorych.

Rycina 1. RTG klatki piersiowej przy przyjęciu

Rycina. 4. Pacjent w trakcie terapii ECMO. Materiały własne
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Materiał i metody: Opisano serię dwóch przypadków pacjentów, którzy po
wcześniejszych hospitalizacjach na OIT, byli przyjęci na Oddział Pneumonologii (OP) z powodu niewydolności oddychania.
Wyniki: 70-letnia pacjentka objęta programem domowej nieinwazyjnej wentylacji (NIW) została przyjęta na OP z powodu zaostrzenia niewydolności
oddychania. Ze względu na brak reakcji na leczenie standardowe, obecny
stridor krtaniowy i stan po tracheostomii wykonano bronchofiberoskopię
BF w zabezpieczeniu w NIW (BF/NIW). Podczas BF/NIW uwidoczniono
nieobserwowane w dotychczasowej praktyce fragmenty trudno usuwalnego ciała obcego w śluzówce tchawicy. Ciało obce częściowo usunięto
poprawiając drożność tchawicy. W badaniu histopatologicznym uzyskano
rozpoznanie fragmenty kostne (ryc. 1–3).
Po 3 miesiącach na OP przyjęto z OIT 68-letniego mężczyznę z powodu
braku możliwości skutecznej dekaniulacji dróg oddechowych. Przed
dekaniulacją wykonano BF/NIW. W okolicy podgłośniowej, nad rurką tracheostomijną uwidoczniono przewężenie spowodowane ziarniną, z której
podobnie jak uprzednio wystawały fragmenty tkankowe nieprzypominające
kształtem kości zwierzęce. Wysunięto podejrzenie, że mogą to być fragmenty zwapniałych chrząstek tchawicznych, po wcześniej wykonanej u obu
chorych przezskórnej tracheostomii.
Analiza genetyczna fragmentów kości z bloczka parafinowego pacjentki,
ujawniła niekompletny profil genetyczny pochodzący od osoby płci
żeńskiej.
Analiza genetyczna z bloczka parafinowego pacjenta wykazała zgodność
profili genetycznych fragmentów kości oraz ziarniny pobranych od pacjenta
płci męskiej.
Wnioski: Zwapniała chrząstka obecna w świetle tchawicy po zabiegach
przezskórnej tracheostomii może być przyczyną zwężenia dróg oddechowych i wtórnej niewydolności oddychania.

Rycina 1. Widok szczoteczki usuniętej z prawego oskrzela

Rycina 2. Wielkość szczoteczki łącznie w metalową końcówką — 45 mm
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Rycina 3. Usunięta szczoteczka

Wykorzystanie bronchoskopii w zabezpieczeniu
nieinwazyjną wentylacją mechaniczną do diagnostyki
i leczenia powikłań pointubacyjnych. Autologiczne ciało
obce — seria przypadków
S. Skoczyński 1, E. Trejnowska 2, J. Paluch 3, M. Tomsia 4, B. Stasiów 5,
R. Wiaderkiewicz 6, K. Droźdz iok4, A. Barczyk 1
1
Katedra i Klinika Pneumonologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Oddział Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SCCS w Zabrzu. Wydział
Lekarski w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3
Katedra i Klinika Laryngologii, Wydział Lekarski W Katowicach, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
4
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo – Lekarskiej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
5
Zakład Diagnostyki Obrazowej, Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
6
Zakład Hiostologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach
Wstęp: Po zakończeniu leczenia na oddziałach intensywnej terapii (OIT)
występuje wysokie ryzyko wczesnego zgonu, lecz przyczyny wystąpienia
zgonów nie są dobrze poznane.
Materiał i metody: opisano serię dwóch przypadków pacjentów, którzy po
wcześniejszych hospitalizacjach na OIT, byli przyjęci na Oddział Pneumonologii (OP) z powodu niewydolności oddychania.
Wyniki: 70-letnia pacjentka objęta programem domowej nieinwazyjnej wentylacji (NIW) została przyjęta na OP z powodu zaostrzenia niewydolności
oddychania. Ze względu na brak reakcji na leczenie standardowe, obecny
stridor krtaniowy i stan po tracheostomii wykonano bronchofiberoskopię BF
w zabezpieczeniu w NIW (BF/NIW). Podczas BF/NIW uwidoczniono nieobserwowane w dotychczasowej praktyce fragmenty ciała obcego powbijanego
w tchawicę. Ciało obce częściowo usunięto poprawiając drożność tchawicy.
W badaniu histopatologicznym uzyskano rozpoznanie fragmenty kostne.
Po 3 miesiącach na OP przyjęto z OIT 68-letniego mężczyznę z powodu
braku możliwości skutecznej dekaniulacji dróg oddechowych. Przed
dekaniulacją wykonano BF/NIW. W okolicy podgłośniowej, nad rurką tracheostomijną uwidoczniono przewężenie spowodowane ziarniną, z której
podobnie jak uprzednio wystawały fragmenty tkankowe nieprzypominające kształtem kości powszechnie konsumowanych zwierząt. Wysunięto
podejrzenie, że są to fragmenty zwapniałych chrząstek tchawicznych, po
wcześniej wykonanej u obu chorych przezskórnej tracheostomii.
W badaniach TK stwierdzono brak rusztowania chrząstki tchawicy w okolicy tracheostomii.
Analiza genetyczna fragmentów kości z bloczka parafinowego pacjentki,
ujawniła niekompletny profil genetyczny pochodzący od osoby płci
żeńskiej. Analiza genetyczna z bloczka parafinowego pacjenta wykazała
zgodność profili genetycznych fragmentów kości oraz ziarniny pobranych
od pacjenta płci męskiej.
Wnioski: Zwapniała chrząstka obecna w świetle tchawicy po zabiegach
przezskórnej tracheostomii może być przyczyną zwężenia dróg oddechowych i wtórnej niewydolności oddychania.
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Bronchoskopia w leczeniu zaostrzenia choroby
oskrzelowo-płucnej u dorosłych chorych
na mukowiscydozę

Wnioski: Uzyskane dane sugerują, że nasilenie depresji u pacjentów z OBS
zależy od płci i jest wyższe u kobiet.

Łukasz Minarowski, Robert Mróz
II Klinika Chorób Płuc i gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wstęp: Zaostrzenie choroby oskrzelowo-płucnej u chorych dorosłych na
mukowiscydozę powoduje zwiększenie produkcji gęstego lepkiego śluzu.
U chorych z niska czynnością płuc (FEV1 < 30%) stanowi to szczególne
zagrożenie hipoksemią. W sytuacjach krytycznych zabiegi fizjoterapeutyczne zmierzające do ewakuacji nadmiernej ilości gęstej wydzieliny mogą być
niewystarczające. Rola bronchoskopii u chorych dorosłych w zaostrzeniach
choroby oskrzelowo-płucnej nie została do tej dokładnie ustalona.
Celem pracy była ocena efektywności i bezpieczeństwa wykonywania
bronchoskopii interwencyjnej u chorych dorosłych na mukowiscydozę
w okresie zaostrzenia choroby oskrzelowo-płucnej w różnym stopniu
zaawansowania klinicznego choroby.
Materiał i metody: W okresie styczeń 2018–styczeń 2019 wykonano
39 badań bronchoskopowych u 13 chorych dorosłych na mukowiscydozę
(CF, 85K, 8M) i 3 osób z pierwotną dyskinezją rzęsek (PCD, 3K). U każdego
z chorych wykonywano badanie gazometryczne i spirometryczne przed i po
badaniu, ilość usuniętej wydzieliny w trakcie kolejnych badań bronchoskopowych badanie mikrobiologiczne uzyskanej wydzieliny oskrzelowej.
Wyniki: U 9 osób na podstawie wyników badania mikrobiologicznego
wydzieliny zmodyfikowano skuteczne leczenie zaostrzenia choroby
oskrzelowo-płucnej, w tym potwierdzono zakażenie B. cepacia u jednego
chorego z mukowiscydozą oraz MAC u jednej pacjentki z PCD. Badania
bronchoskopowe były wykonywane zmodyfikowana techniką polegającej
na szybkiej ewakuacji wydzieliny z obwodowej części drzewa oskrzelowego
w celu ograniczenia hipoksemii związanej z badaniem. W czterech przypadkach wykonanie badania bronchoskopowego wymagało wspomagania
nieinwazyjna wentylacją mechaniczna (chorzy z FEV < 20%). U żadnego
z pacjentów nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych (krwawienie
lub hipoksemia 0).
Wnioski: Badanie bronchoskopowe u chorych dorosłych na mukowiscydozę w okresie zaostrzenia choroby oskrzelowo-płucnej jest badaniem
bezpiecznym i wspomagającym ewakuację gęstej wydzieliny szczególnie
u chorych którzy mają upośledzony odruch kaszlu lub niskie wartości FEV1.

Płeć a poziom depresji u osób z zespołem obturacyjnego
bezdechu we śnie (OBS)
M. Tażbirek 1, K. Strójwąs 2, J. Potoczny 2, A. Barczyk 1
1
Katedra i Klinika Pneumonologii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach
2
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Wydział
Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wstęp: Zaburzenie struktury snu w następstwie wybudzeń towarzyszących
bezdechom i spłyceniom oddychania może prowadzić do depresji. Rozdrażnienie, apatia, trudności w koncentracji uwagi będące nierzadko jej
objawami wpływają w istotny sposób na funkcjonowanie społeczne i zawodowe chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu we śnie (OBS). Istnieje
niedostatek danych na temat zależnych od płci odmienności występowania
depresji u chorych z OBS. Celem pracy była ilościowa analiza poziomu
depresji i jakościowy opis jej objawów w grupie kobiet i mężczyzn z rozpoznanym OBS.
Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 99 osób: 35 kobiet (średnia wieku
60,12 ± 8,54 roku; BMI 32,81 ± 6,61) oraz 64 mężczyzn (średni wiek 51,62
± 12,35 roku; BMI 32,67 ± 5,41), u których na podstawie polisomnografii
typu I wg AASM rozpoznano OBS. Grupy nie różniły się w sposób istotny
statystycznie wskaźnikiem AHI, który dla mężczyzn wyniósł 32,20 ± 20,29
a dla kobiet 33,9 ± 21,65. W celu określenia stopnia nasilenia objawów
depresyjnych przeprowadzono badania kwestionariuszowe za pomocą
Inwentarza Objawów Depresyjnych Becka.
Wyniki: Spośród 35 badanych kobiet u 29 (82,25%) wykazano objawy
depresji o różnym stopniu nasilenia, podczas gdy w grupie 64 mężczyzn
u 37 (57,81%). Nasilenie depresji mierzone za pomocą Inwentarza Objawów
Depresyjnych Becka u kobiet (17,28 ± 8,4) było istotnie statystycznie wyższe (p < 0,05) w porównaniu z mężczyznami (11,76 ± 7,43). W ilościowym
opisie objawów depresyjnych w obu grupach dominowały złe samopoczucie
i niezdolność do pracy. Wykazano istotną statystycznie ujemną korelacje
pomiędzy procentowym udziałem snu N3, a wskaźnikiem wybudzeń w obu
badanych grupach.

Co warto wiedzieć o analgosedacji podczas prowadzenia
wentylacji nieinwazyjnej (NWM)?
Aleksander Kania
Klinika Pulmonologii. II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja
Szczeklika,Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Analgosedacja to jedna z form znieczulenia, polegająca na jednoczesnym
zastosowaniu leków o działaniu uspokajającym i nasennym (sedacja)
oraz leków o działaniu przeciwbólowym (analgezja). Jest najczęściej stosowana przy bolesnych zabiegach diagnostycznych oraz w intensywnej
terapii. Do najczęściej stosowanych schematów analgosedacji należy
połączenie benzodiazepin z opioidami np. midazolamu z fentanylem
lub morfiną. Analgosedacja nie jest zawsze potrzebna w trakcie NWM,
ale może pomóc w określonych sytuacjach. Obecnie nie ma zaleceń dotyczących stosowania analgosedacji w trakcie NWM, chociaż wiadomo,
że może ona pomóc w poprawie tolerancji leczenia. Znamy przesłanki
przemawiające za potrzebą jej okresowego stosowania. Najważniejszą
jest obniżanie ryzyka niepowodzenia NWM przy poprawie tolerancji
leczenia. Wiadomo przy tym, że nietolerancja maski przez pacjenta
odpowiada za ponad 1/3 niepowodzeń. Wśród możliwych korzyści
z analgosedacji należy wymienić: zagwarantowanie lepszej kontroli
nad dusznością, lękiem i pobudzeniem; poprawę interakcji pacjent–
respirator; poprawę jakości snu; zmniejszenie wysiłku oddechowego
i liczby oddechów przy zachowaniu napędu oddechowego. Sedacja
u pobudzonych chorych w ciężkim stanie powinna być zastosowana
tylko po osiągnięciu prawidłowej analgezji i właściwym wdrożeniu
leczenia odwracalnych przyczyn pobudzenia. Nie wolno przy tym
opóźniać rozpoznania majaczenia. Prowadzenie analgosedacji powinno
być ściśle monitorowane. Nie mamy leku doskonałego do prowadzenia
analgosedacji. Działania niefarmakologiczne powinny zawsze wyprzedzać analgosedację. Kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób zastosujemy
analgosedację, jej celem jest osiągnięcie stanu, w którym chory jest
przytomny i pozostaje w komforcie. Kluczowym jest stosowanie ustalonych systemów rozpoznawania i monitorowania bólu, majaczenia
i sedacji. Prowadzone działania muszą być bardzo ścisłe monitorowane
i gwarantować bezpieczeństwo pacjenta.

Rak płuca u kobiet — związek z gospodarką hormonalną?
Wyniki wstępne
A. Trojnar, M. Cymer, M. Kucia, J. Domagała-Kulawik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wstęp: Rak płuca jest główną przyczyną śmiertelności w chorobach nowotworowych na świecie z szacowaną liczbą zgonów w 2018 roku na 1,8 mln.
Ryzyko palenia papierosów pozostaje najważniejszym kancerogennym
czynnikiem raka płuca wśród zachodniej populacji pomimo spadkowej
tendencji w paleniu. Istnieje znacząca dysproporcja w zachorowalności na niedrobnokomórkowego raka płuca wśród kobiet i mężczyzn.
Podejrzewa się, że takie czynniki, jak status hormonalny związany
z menopauzą, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, interakcja
między EGFR i estrogenem mogą tłumaczyć tą rozbieżność.
Celem badania jest ocena stanu ginekologicznego i elementów gospodarki
hormonalnej u kobiet chorych na raka płuca.
Materiał i metody: Wstępnie do badania włączono 37 chorych, w tym
29 kobiet. Zebrano dane demograficzne oraz od kobiet szczegółowe
wywiady ginekologiczne. Od każdego chorego pobierano 5 ml krwi do
dalszych badań. Określono typ histologiczny i stopień zaawansowania
raka według klasyfikacji TNM. Badane pacjentki negowały choroby
endokrynologiczne.
Wyniki: Ostatecznie u 13 pacjentek rozpoznano niedrobnokomórkowy
rak płuca z przewagą raka gruczołowego, u 3 — drobnokomórkowy rak
płuca. Mutację EGFR potwierdzono u 2 chorych. Przeważało III stadium
raka w klasyfikacji TNM. 93% chorych kobiet paliła papierosy, mediana
paczkolat wynosiła 25 (IQR 15–48,5). Mediana zachorowania na raka
płuca w badanej grupie to 67 lat (IQR 60–71). Wyniki dotyczące wywiadów ginekologicznych przedstawiono w tabeli 1.

www.journals.viamedica.pl

41

Advances in Respiratory Medicine 2018; 86, supl. VII: 32–45

Tabela 1
Pierwsza miesiączka (rok życia)

13,5 (12,8–14,5)

Menopauza (rok życia)

50,5 (48,3–51,3)

Długość cyklu (dni)

28 (28–30)

Czas trwania miesiączki (dni)

4,5 (4–6,3)

Wydłużone cykle miesiączkowe (% wszystkich przypadków)

3 (18,8%)

Skrócone cykle miesiączkowe (% wszystkich przypadków)

1 (6,3%)

Przedłużone krwawienia miesiączkowe (% wszystkich
przypadków)

1 (6,3%)

Krwawienia międzymiesięczne (% wszystkich przypadków)

1 (6,3%)

Porody siłami natury (% wszystkich przypadków)

14 (88%)

Cięcia cesarskie (% wszystkich przypadków)

2 (12,5%)

Poronienia (% wszystkich przypadków)

5 (31,3%)

Tydzień ciąży poronienia (tygodnie)

8 (6–10)

Operacje ginekologiczne

3 (18,8%)

Hormonalna terapia zastępcza

1 (6,25%)

Wkładka wewnątrzmaciczna

3 (18,8%)

ve. Prediction of non-small cell lung cancer (NSCLC) development and
progression requires the improvement of new non-invasive diagnostic
molecular techniques base on liquid biopsy.We analyzed the expression
level of CC chemokine receptor 7 (CCR7) and the C-C motif chemokine
ligand 19 (CCL19) in cancer tissue in relation to miRNAs expression
level (miR-let-7a, miR-335) as a transcriptional regulators of study genes.
Material and methods: Twenty seven patients (n = 27) were enrolled in
study. Total mRNA expression level of study genes and miRNAs were
evaluated using the qPCR method. Tumour tissue fragments, adjacent
macroscopically unchanged tissue (served as a control) and serum were
collected from all study patients.
Results: Upregulation (RQ > 1) and the highest expression levels (median
value RQ) of mRNA CCR7 and CCL19 was observed in patients: with III
degree (according to AJCC classification) and in case of tumor size: T3
(according pTNM) (p > 0,05). The higher expression levels (median value
RQ) of mRNA study genes was observed in patients with N1+2 vs No
(TNM) (p > 0,05). MiR-335 mRNA expression positively correlated with
lymph node metastasis while miR let-7a has negative correlation (p <
0.005) in patient in liquid biopsy.
Conclusions: CCR7/CCL19 expression level is likely to be a negative clinicopathological marker for patients with NSCLC. Upregulated expression of
miR-335 and downregulated expression of miR let-7a in serum may be reco
gnize as a potential indicator of development and progression of NSCLC.

Dane są prezentowane jako liczba przypadków (% wszystkich przypadków) lub mediana (IQR
— rozstęp międzykwartylowy)

Evaluation of the relationship between the expression
level of IL-17A gene and regulatory miRNA-9 and the
clinical stage of cancer in patient with non-small cell lung
cancer — a pilot study
M. Migdalska-Sęk 1, K. Góralska 1, S. Jabłoński 2, J. Kordiak 2, E. Nawrot 1,
J.M. Kiszałkiewicz 1, K. Baran 1, D. Pastuszak-Lewandoska 1, M. Stuss 3,
E. Brzeziańska-Lasota 1
1
Department of Biomedicine and Genetics, Medical University of Lodz,
Poland
2
Clinic of Thoracic Surgery, General and Oncological Surgery University
Clinical Hospital named after the Military Medical Academy — Central
Veterans’ Hospital, Medical University of Lodz, Poland
3
Department of Endocrine Disorders and Bone Metabolism, Medical
University of Lodz, Lodz, Poland
The prognostic value of Interleukin 17A (IL-17A) in tumorigenesis is still
under discussion. We assessed the expression levels of IL-17A gene and
miR-9 in 26 surgically resected non-small cell lung cancer (NSCLC) tissue
samples and 26 corresponding unchanged lung tissue samples (control
tissue), using qPCR method. In both tissues, a decreased expression of
IL-17A (RQ < 1) was observed in 100% of samples. Increased expression
of miR-9 (RQ >1) was observed in 92% of tumor samples, and in 100% of
control samples. According to the TNM classification (‘N’ value), we found
significant differences in the expression level of IL-17A; with higher RQ
value in cN1 compared with cN2 group (p = 0.021908). Additionally, we
observed statistically higher RQ value of IL-17A in II vs III tumor stages,
according to the cAJCC classification (p = 0.006311). Statistically significant negative correlation was found between IL-17A and miR-9 expression
levels in SCC subgroup (p = 0.033619, rs = –0.569).
The results of our pilot study indicate downregulation of IL-17A and upregulation of miR-9. It may be related to the miR-9 function as a IL-17A negative regulator and may be associated with differentiated effect of Th17 cells
on the cancer development, depending on lung cancer immunogenicity.

Assessment of the relationship between the expression
of CCR7/ CCL19 axis and selected regulatory miRNAs in
non-small cell lung cancer
K. Baran 1, J. Kiszałkiewicz 1, M. Migdalska-Sęk 1, S. Jabłoński 2,
J. Kordiak 2, A. Antczak 3, E. Brzeziańska-Lasota 1
1
Department of Biomedicine and Genetics, Chair of Biology and Medical
Parasitology, Medical University of Lodz, Poland
2
Department of General and Oncological Pulmonology, 1 st Chair of Internal
Diseases, Medical University of Lodz, Poland
3
Department of General and Oncological Pulmonology, 1 st Chair of Internal
Diseases, Medical University of Lodz, Poland
Introduction: The diagnostic value of CCR7/CCL19 axis in tumorigenesis
— including lung cancer — is still under debate and remains inconclusi-
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Dziesięcioletnie przeżycie chorego z rakiem
gruczołowym płuc — opis przypadku
M. Tomaszewski, M. Adamczyk-Korbel, B. Mackiewicz, M. Palonka,
J. Milanowski
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie
Wstęp: Rak gruczołowy płuc należy do raków niedrobnokomórkowych,
które stanowią około 85% nowotworów złośliwych płuc. Cechuje się
wysoką śmiertelnością — 5 lat przeżywa około 10% chorych. Resekcja
guza może poprawić rokowanie pacjenta — odsetek przeżyć 5-letnich po
leczeniu operacyjnym wynosi do 40%.
Opis przypadku: Pacjent lat 67, wieloletni palacz papierosów, w 2008
roku został przyjęty do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, gdzie wykonano zabieg lobektomii górnej lewostronnej z powodu guza płuca lewego.
W związku z rozpoznaniem histopatologicznym gruczolakoraka zdecydowano o podaniu adiuwantowej chemioterapii. W 2011 roku stwierdzono
nowe zmiany w RTG klatki piersiowej. Zaplanowana resekcja klinowa
zmiany została odroczona z powodu konieczności wykonania zabiegu
wszczepienia by-passu podkolanowo-żylnego. Wynik badania histopatologicznego materiału pooperacyjnego potwierdził wznowę adenocarcinoma.
Chorego zakwalifikowano do chemioterapii II linii z powodu stwierdzenia
przerzutów do płuca prawego. W 2015 roku wykonano kolejną resekcję
klinową płuca prawego z powodu pojawienia się nowych zmian w badaniu
radiologicznym. W badaniu histopatologicznym potwierdzono następną
wznowę procesu nowotworowego. Badanie PET CT w 2018 roku wykazało zmiany aktywne w płucu lewym i wnęce płuca prawego. Wdrożona
chemioterapia pozwoliła uzyskać regresję zmian, po jej zakończeniu
pacjent poddany został radioterapii klatki piersiowej. Obecnie pacjent
w stanie stabilnym znajduje się pod kontrolą poradni pulmonologicznej.
Wnioski: Opisany przypadek potwierdza fakt, że leczenie operacyjne niedrobnokomórkowego raka płuca może istotnie wydłużyć czas życia chorych.

Projekt: analiza wspólnego podłoża molekularnego
kancerogenezy w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
oraz niedrobnokomórkowym raku płuca
D. Mojsak 1, A. Leszczyńska 1, N. Pawłowska 1, P. Lisowski 2–4, R. Mróz 1
1
II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Polska
2
Cell Fate Reprogramming Research Group, Max Delbrück Center
for Molecular Medicine, Berlin, Niemcy
3
Human Genome Engineering Research Unit, Center for Preclinical
Research and Technology (CePT), Warsaw Medical University, Poland
4
Dept, of Molecular Biology, Institute of Genetics and Animal Breeding,
Polish Academy of Sciences, Poland
Rak płuca oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowią
istotny problem kliniczny współczesnej medycyny. Obie te jednostki
chorobowe związane są silnie z narażeniem na dym papierosowy i zanieczyszczenie powietrza. Współczesne standardy leczenia nowotworów
opiera się na typach histologicznych, jednak coraz większego znaczenia
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nabiera terapia indywidualizowana, która wykorzystuje charakterystyczne
cechy kliniczne i genetyczne guza, w celu doboru optymalnej, dostosowanej
do danego pacjenta terapii. Określenie specyficznych zmian na poziomie
molekularnym może się przyczynić do powstania nowych, optymalnych
terapii precyzyjnie dostosowanych do danego pacjenta. Co więcej, poznanie
wczesnej sygnalizacji genomicznej, wyprzedzającej wystąpienie mutacji
związanych z zapaleniem typu POChP i kancerogenezą może pozwolić
na zapobieganie rozwoju obu zjawisk. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe fakty zamierzamy rozpocząć projekt, którego celem celem będzie
identyfikacja zmian molekularnych na poziomie szlaków i podszlaków mechanizmów uszkodzeń typu DSB (double strand break) i naprawy DNA oraz
transkryptomu, epigenomu i metabolomu, jako biologicznych markerów
w zmienionych w POChP i/lub nowotworowo komórkach płuca. W tym celu
przedstawiamy model eksperymentalny i plan naszych badań, w których
zostaną wykorzystane pluripotencjalne komórki macierzyste wywodzące
się z krwi pobranej od osób podzielonych na różne grupy: chorujących na
raka płuca, POCHP, obie te choroby oraz od osób zdrowych.

Thoracic imaging — small and large airways diseases
B. Kusak
Department of Pediatrics, Chair of Pediatrics, Jagiellonian University
Medical College, Krakow, Poland
High-resolution computer tomography (HRCT) plays a key role in the
detection and classification of small airways diseases. The small airways
become visible at the center of the secondary pulmonary lobule when
increased soft-tissue density is present in or around the bronchiole and
when the bronchiolar walls are thickened due to inflammation.
Histologic classification of small airways diseases into inflammatory or constrictive bronchiolitis correlates directly with HRCT findings. Inflammatory
bronchiolitis may manifest as solid or ground glass centrilobular nodules
and/or tree-in-bud opacities. This pattern is prevalent in such diseases as
infectious bronchiolitis, aspiration bronchiolitis, respiratory bronchiolitis,
hipersensitivity pneumonia. Constrictive bronchiolitis manifests indirectly showing abnormalities in the lung parenchyma distal to the involved
airways. It demonstrates as mosaic attenuation (a patchwork of different
attenuation regions) that is exaggerated on expiration (air trapping). It is
mainly represented by bronchiolitis obliterans.
Bronchiectasis can be diagnosed by the presence of dilated, not tapered
airway extending toward the lung periphery (< 1 cm from pleural surface)
and thickening of bronchial wall. CT bronchiectasis appearance include: signet-ring sign, tram tracks sign, cluster of cysts, tubular/branching density. Disorders associated with bronchiectasis are: infections, bronchial obstruction,
cystic fibrosis, collagen diseases, allergic bronchopulmonary aspergillosis.

Wykład edukacyjny stypendysty PTChP/ERS — uczestnik
kursu ERS „Thoracic Imaging” 25–27.10.2018 roku,
Barcelona
E. Kolanko
Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym, Krakowski Szpital
Specjalistyczny im. Jana Pawła II
W praktyce klinicznej zatorowość płucna nadal stanowi istotny problem
zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny. Wraz z zakrzepicą żył głębokich
jest trzecim najczęstszym schorzeniem układu krążenia. Do badań szeroko
stosowanych w diagnostyce zatorowości płucnej należą: Tomografia Komputerowa Klatki Piersiowej, za pomocą której można wykazać obecność skrzepliny
w tętnicy płucnej jako ubytek wypełnienia naczynia krwią lub jako całkowite
jego zamknięcie, oraz Scyntygrafia Perfuzyjna Płuc, w której można uwidocznić ostro odgraniczone ubytki perfuzji odpowiadające jednostce anatomicznej.
Nowoczesną metodą mogącą służyć do oceny perfuzji płuc jest DECT
(Dual-energy CT). Obecnie szeroko dyskutowane jest używanie DECT jako
alternatywy dla Scyntygrafii Perfuzyjnej Płuc. Istnieją badania sugerujące
wręcz wyższość DECT nad Scyntygrafią Perfuzyjną Płuc. Podczas analizy obrazów radiologicznych przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia
płucnego czułość tej metody wynosi niemal 100% przy 92% specyficzności.

Wykład edukacyjny stypendysty PTChP/ERS
C. Daroszewski
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
W dniach 25–27.10.2018 roku w Barcelonie odbył się kurs ERS Thoracic Imaging. Jednym z tematów kursu była diagnostyka radiologiczna

infekcji dolnych dróg oddechowych. Dają one spektrum zmian w TK
klatki piersiowej a ich obrazem mogą być konsolidacje, zagęszczenia
typu matowej szyby, zmiany śródmiąższowe, zmiany guzkowe, objaw
pączkującego drzewa, objaw kostki brukowej, guzy z rozpadem czy objaw
halo. Podkreślano różnicę pomiędzy konsolidacją, która charakteryzuje się
jednolitym zwiększeniem gęstości płuc z przesłonięciem granic naczyń
i dróg oddechowych a objawem matowej szyby, cechującym się rozlanym
zwiększeniem gęstości płuc z zachowaniem granic naczyń i oskrzeli.
Objaw pączkującego drzewa — śródzrazikowych guzków połączonych
rozgałęzionymi, liniowymi strukturami, obecny jest w wielu patologiach
wewnątrz i okołooskrzelikowych, takich jak stan zapalny, zaczopowanie
wydzieliny w oskrzelikach lub włóknienie. Objaw kostki brukowej
jest nałożeniem na zagęszczenia typu matowej szyby zmian siateczkowych, przemawiających za pogrubieniem przegród międzyzrazikowych
i śródzrazikowych. Kolejnym interesującym zagadnieniem poruszonym
na kursie było USG klatki piersiowej. Może być ono wykorzystane nie
tylko do wykrycia płynu w jamie opłucnej czy odmy opłucnowej, ale także
obrzęku płuc, zmian miąższu płuc, jak również zmian śródmiąższowych.
Czułość w wykrywaniu kardiogennego obrzęku płuc wynosi 97%, specyficzność 94,7%. W wykrywaniu zapalenia płuc czułość wynosi 94%,
a specyficzność 96%.

Efekty stosowania aparatu Simeox jako nowej
techniki oczyszczania dróg oddechowych u chorych
z rozstrzeniem oskrzeli o etiologii innej niż
mukowiscydoza
K. Iwan, M. Szybińska, D. Klatka, A. Gładzka, P. Śliwiński
2 Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Wstęp: Techniki oczyszczania drog oddechowych (TODO) wspomagają
ewakuację produkowanej w nadmiarze gęstej, lepkiej wydzieliny z oskrzeli m. in. w chorobach obturacyjnych układu oddechowego. Działania
takie są zdecydowanie rekomendowane jako składowa kompleksowego
postępowania w rozstrzeniach oskrzeli. Ostatnio opracowano nową technikę ODO z użyciem aparatu Simeox ® (Physio-Assist, Francja). Aparat
ten ułatwia mobilizację i transport śluzu z dystalnych odcinkow drog
oddechowych poprzez generowanie wibracji powietrza w oskrzelach
w fazie wydechu. Celem badania było porownanie efektow klinicznych
prowadzonej rehabilitacji przy użyciu aparatu Simeox w porownaniu
z tradycyjną, manualną fizjoterapią u chorych na rozstrzenie oskrzeli
nie związane z mukowiscydozą hospitalizowanych z powodu ciężkiego
zaostrzenia infekcyjnego.
Materiał i metody: Pacjenci z zaostrzeniem rozstrzeni oskrzeli nie związanym z mukowiscydozą otrzymywali rutynową farmakoterapię — antybiotyki, wziewne leki rozszerzające oskrzela i mukolityki, wspomaganą
przez codzienne oczyszczanie oskrzeli z wydzieliny przy użyciu aparatu
SimeoxR lub manualnej fizjoterapii (grupa kontrolna) przez 7 kolejnych
dni. Oceniano zmianę nasilenia objawow klinicznych (test CAT), parametrów wentylacyjnych układu oddechowego (FEV 1, FVC, Raw) oraz
wynikow 6-minutowego testu chodu (6MWD) (dystans, DSaO 2) przed
i po 7 dniach fizjoterapii pomiędzy obiema grupami.
Wyniki: Do badania włączono 21 chorych, średnio w wieku 65 ± 11 lat.
Zdecydowana większość chorych skarżyła się na początku hospitalizacji
na znacznie nasiloną duszność, intensywny kaszel z obfitym wykrztuszaniem. Wartości wyjściowe ocenianych parametrów były podobne
w obu grupach. Ponowną ocenę wszystkich parametrów przeprowadzono
u 14 pacjentów po 7 dniach ODO. W obu grupach stwierdzono podobną, nieistotną statystycznie, poprawę FEV1 i FVC oraz obniżenie oporu
oskrzelowego.
Całkowita punktacja w teście CAT poprawiła się o 8 punktów (p = 0,008)
w grupie Simeox i nieistotnie w grupie kontrolnej. Również intensywność
kaszlu, odczuwanie ucisku w klatce piersiowej oraz poczucie duszności
zmniejszyły się istotnie (p < 0,05) w grupie używającej aparatu Simeox,
podczas gdy tylko nasilenie kaszlu zmniejszyło się w grupie kontrolnej.
Leczenie zaostrzenia rozstrzeni oskrzeli spowodowało znaczne wydłużenie o 74 ± 117 m (23%) dystansu w teście 6MWD oraz zmniejszenie
desaturacji o 0,9 ± 1,2% w grupie Simeox w porównaniu z wartością wyjściową (p < 0,05). Nie zaobserwowano takich zmian w grupie kontrolnej.
Wnioski: Pacjenci z rozstrzeniem oskrzeli o rożnej etiologii, nie
związanym z mukowiscydozą, mogą odnosić korzyści z zastosowania
TODO podczas hospitalizacji z powodu zaostrzenia choroby. Łatwość
użycia i efektywność technologii oczyszczania dróg oddechowych może
szybko i znacząco złagodzić objawy i poprawić wydolność fizyczną pacjentów. Technologia Simeox była dobrze tolerowana przez wszystkich
badanych pacjentów i okazała się bezpieczna i łatwa w obsłudze nawet
dla osób starszych i niepełnosprawnych (tab. 1).
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Tabela 1. Wyniki przed i po 7 dniach TODO
Grupa SIMEOX (n = 10)

Przy przyjęciu

Grupa kontrolna (n = 8)

Punktacja w teście CAT

DSaO2 (%)
podczas wysiłku

Dystans (m)

Punktacja w teście CAT

DSaO2 (%)
podczas wysiłku

23,9 ± 7,9

4,8 ± 7,2

334 ± 119

20,6 ± 10,5

2,1 ± 1,6

Po 7 dniach

14,8 ± 9,4

4,4 ± 7,6

412 ± 87

16,9 ± 8,6

1,6 ± 1,9

D

–8,0 ± 8,1

–0,9 ± 1,2

74 ± 117

–5,1 ± 4,8

–0,5 ± 1,9

p

0,008

<0,05

0,036

0,075

0,67
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Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), ważna przyczyna zgonów,
stała się jedną z głównych chorób współczesnego świata. Coraz częściej
podkreśla się wielonarządowy charakter tej choroby, a zaburzenia odżywiania należą do jej najczęstszych pozapłucnych manifestacji. Szacuje
się, że niedożywienie występuje u 25–40% chorych na POChP i narasta
w zaawansowanych stadiach choroby. U części chorych obserwuje się
nadwagę lub otyłość. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od
2012 roku na każdym oddziale szpitalnym należy ocenić stan odżywienia
wszystkich pacjentów. Celem pracy była ocena stanu odżywienia chorych
na POChP hospitalizowanych w Klinice Chorób Wewnętrznych w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz analiza tego, na ile stan odżywienia był badany przez lekarzy leczących i powodował zastosowanie
odpowiedniej interwencji żywieniowej. Analizie retrospektywnej poddano
dokumentację medyczną 145 pacjentów z rozpoznanym POChP. Badania
przesiewowe za pomocą zalecanego kwestionariusza NRS-2002 zastosowano u 29% chorych, w tym u 20% chorych z BMI < 18,5 i BMI > 30.
Ocenę podstawowych wyników antropometrycznych w chwili przyjęcia do
Kliniki wykonano u 61% chorych. BMI > 25 stwierdzono u 31,7%, BMI >
30 u 15,9%, a BMI < 20 u 8,9%, BMI < 18 u 4,8% chorych. Poradnictwo
dietetyczne przeprowadzono u 12% chorych z BMI < 20 lub BMI > 25.
Interwencję żywieniową dokonano zaledwie u 16,7% chorych z BMI < 18,5
lub BMI > 30. Wśród osób, u których podjęto interwencję żywieniową, była
tylko jedna z wypełnionym kwestionariuszem NRS 2002. W dokumentacji
medycznej nie znaleziono informacji o stosowaniu doustnych suplementów
pokarmowych. Wynik badania wykazał, że u chorych na POChP ocena stanu
odżywienia i związana z tym interwencja żywieniowa są bardzo rzadko
stosowane w praktyce klinicznej.
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Wstęp: Analiza molekularna wydychanego powietrza stała się w ostatnich latach podstawą do coraz to szerszych badań, jednakże problem
stanowi niskie stężenie niektórych markerów jak również niewielka
objętość jednorazowo wydychanego powietrza. W tym celu postanowiliśmy zastąpić klasyczne worki typu Tedlar® silnie porowatym materiałem
węglowym zdolnym do sorbowania fazy wydechowej oraz tworzenia
swoistego rodzaju kondensatu. Następnie w celu przeprowadzenia analizy
z materiału porowatego desorbuje się substancje i ocenia otrzymany
materiał biologiczny pod kątem ilościowym i jakościowym. Identyfikacja
biomarkerów może potencjalnie pozwolić na przyspieszenie diagnozy,
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a nawet umożliwić skonstruowanie testów przesiewowych w jej kierunku. Otrzymane wstępne wyniki potwierdzają wysoką czułość i swoistość
metody oraz są zgodne z postawioną tezą badawczą Cele to detekcja oraz
identyfikacja biomarkerów w fazie wydechowej.
Materiał i metody: Do badania włączono 10 pacjentów (2M/8K, śr.
wieku 60,4 ± 10,9 roku, BMI 27,6 ± 6 kg/m2) z rozpoznanym PAH oraz
10 zdrowych osób (6M/4 K, śr, wieku 35 ± 11 lat, BMI 25,6 ± 6 kg/m2).
U 3 pacjentów przyczyna choroby pozostawała idiopatycznie, u pozostałych
były one następujące: ASD t. II (3), wspólny kanał przedsionkowo-komorowy (1), twardzina układowa (1). Żaden z pacjentów w chwili włączenia
do badania nie był palaczem, jednak trzech miało wywiad palenia w przeszłości (> 10 lat temu).
Od chorych włączonych do badania pobrano fazę wydechową przez opatentowany dwudrożny uchwyt, wyposażony w porowaty poliuretanowy
septyczny materiał, niewchodzący w interakcję z fazą oddechową, ani materiałem białkowym. Pobrany materiał biologiczny został następnie poddany
szczegółowej analizie z wykorzystaniem chromatografii gazowej (ryc. 1).
Wyniki: Otrzymane dane, spektralne i chromatograficzne, wyraźnie przedstawiają jakościową i ilościową wrażliwość na zmiany metaboliczne w fazie
wydechowej. Identyfikacja zmian w proporcjach całych widm biomarkerów
może umożliwić uzyskanie wielowymiarowych map metabolicznych dla
diagnostyki schorzeń płuc (ryc. 2).
Wnioski: Sugerowana metoda wydaje się być specyficzna i czuła w zakresie
wybranych biomarkerów. Otrzymane wyniki pozwalają zakładać, że analiza
fazy wydechowej na poziomie molekularnym będzie mogła potencjalnie
znaleźć zastosowanie zarówno jako test przesiewowy, jak i metoda uzupełniająca standardowe postępowanie diagnostyczne.
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Wstęp: Minimalna szerokość przejścia dla pieszych na drodze publicznej
wynosi 4 m. Nieznaczne wydłużenie czasu reakcji u kierowcy komunikacji
miejskiej (autobus, trolejbus, tramwaj) może więc skutkować zwiększonym
ryzykiem kolizji drogowych i wypadków. W Europie w 2014 roku wydano
dyrektywę zalecającą krajom członkowskim odpowiednie postępowanie
w przypadku podejrzenia obturacyjnego bezdechu podczas snu u kandydatów na kierowców różnych kategorii.
Celem pracy była ocena występowania OBS w czasie snu u kierowców
zawodowych komunikacji miejskiej miasta Białegostoku.
Materiał i metody: Badanie poligraficzne (typ 3) wykonano u 367 kierowców zawodowych wraz z ocena ryzyka OBS (kwestionariusz STOP-Bang i
NoSAS), subiektywnej senności dziennej (ESS) oraz jakości snu (Pittsburg
Sleep Questionaire). Wsród kierowców z rozpoznanym OBS wykonano
miareczkowanie aCPAP. Grupę kontrolną stanowiło 141 osób, mieszkańców
Białegostoku, uczestników badania BiałystokPlus, u których wykonano
badanie poligraficzne oraz uzyskano dane kliniczne.
Wyniki: Częstość występowania OBS w populacji ogólnej (BiałystokPlus) obliczono na 9,7%, wśród kierowców zawodowych na 7,3% (p < 0,05). W grupie 28
kierowców z rozpoznanym OBS jedynie 13 (45%) wyraziło zgodę na wykonanie
miareczkowania aCPAP – u wszystkich badanych osób znormalizowano AHI.
Wnioski: Częstość występowania OBS w badanej populacji ogólnej jest
istotnie wyższa niż u kierowców zawodowych. OBS jest istotnym problemem wpływającym na stan zdrowia kierowców komunikacji miejskiej.
Potwierdzono skuteczność leczenia aCPAP u osób z rozpoznanym OBS.
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Rycina 1. Schemat pobierania i analizy fazy wydechowej

Rycina 2. Mapy metaboliczne w diagnostyce schorzeń płuc

Rola termoplastyki w leczeniu ciężkiej astmy oskrzelowej
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Termoplastyka oskrzelowa stanowi nowatorską metodę leczenia pacjentów
z ciężką astmą oskrzelową, wykorzystującą energię cieplną o temperaturze 65°C do redukcji masy mięśni gładkich oskrzeli, przyczyniając się
tym samym do zahamowania możliwości nadmiernego ich skurczu oraz
zmniejszenia nadreaktywność oskrzeli. Jest w tym celu wykorzystywany
jest Alair Bronchial Thermoplasty System zamieniający fale o częstotliwości
radiowej w energię cieplną. Składa się on z generatora energii, kontrolera,
elastycznej jednorazowej elektrody o średnicy 2 mm zakończonej rozszerzalnym czteroramiennym metalowym koszykiem. Energia cieplna jest

dostarczana do oskrzeli o średnicy 3–10 mm w 10-sekundowych pulsach.
Zabieg wykonuje się w trzech 45–60-minutowych sesjach przedzielonych
3-tygodniowymi okresami obserwacji. Oskrzela płata dolnego płuca prawego poddawane są plastyce w pierwszej kolejności, płata dolnego lewego
w trakcie drugiej sesji, zaś oba płaty górne w trakcie ostatniej trzeciej
sesji. W zależności od części płuca w trakcie jednego seansu aplikowanych jest 30–70 impulsów energii. Procedura została zatwierdzona przez
amerykańską Food and Drug Administration w 2010 roku do leczenia osób
dorosłych z ciężką, niekontrolowaną astmą pomimo stosowania dużych
dawek wziewnych glikokortykosteroidów (GKS), długodziałających leków
rozszerzających oskrzela oraz GKS systemowych. Dotychczasowe wyniki
kilkuletnich wieloośrodkowych badań potwierdziły jej skuteczność w zakresie poprawy przebiegu klinicznego i kontroli choroby oraz około 60%
redukcji masy mięśni gładkich.
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