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OD REDAKCJI

Oddajemy do r¹k Czytelników szósty tom Studiów Medycznych.
Artyku³ redakcyjny dotyczy aterotrombozy omawianej jako problem neurologiczny
(Atherotthrombosis in neurological aspect). Ukazuje on wspó³czesne podejcie do tego
zagadnienia wykorzystuj¹ce równie¿ tematykê opracowañ, przedstawion¹ na II Konferencji Naukowej Instytutu Aterotrombozy, która siê odby³a w styczniu 2007 r.
w Warszawie.
Prace oryginalne odnosz¹ siê do wystêpowania innych nowotworów z³oliwych
u pacjentów z rakiem krtani i krtaniowej czêci gard³a, a tak¿e objawów zapowiadaj¹cych i czynników ryzyka niedokrwiennych udarów mózgu, które opracowano na podstawie w³asnych materia³ów klinicznych.
Pierwsza praca pogl¹dowa omawia aktualne standardy leczenia padaczki u doros³ych w oparciu o obowi¹zuj¹ce miêdzynarodowe przepisy. Druga zwiera klasyfikacjê urazów ga³ki ocznej oraz ocenê epidemiologiczn¹.
Interesuj¹ce s¹ dwa opracowania kazuistyczne. Pierwsze dotyczy kardiomiopatii
restrykcyjnej, z opisem przypadku choroby u 6-letniej dziewczynki. Drugie przedstawia bardzo rzadki przypadek zespo³u MELAS (Mitochondrial encephalopathy, lactic
acidosis and stroke-like epizodes. Mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke), sprawiaj¹cego przez wiele lat znaczne trudnoci diagnostyczne.
W opisanym przypadku uczestników w procesie diagnostycznym, z ró¿nych orodków, by³o co najmniej kilkunastu.
Prace z historii medycyny omawiaj¹ dzieje Oddzia³u Dermatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz szpitala w. Wojciecha w Kielcach.
W pracach ró¿nych (Varia) przedstawiono programy ochrony zdrowia w kszta³ceniu pielêgniarek w Stanach Zjednoczonych.
Uprzejmie informujemy, ¿e poprzednie tomy (I, II, III, IV, V) oraz obecny s¹ do
nabycia w Wydawnictwie Akademii wiêtokrzyskiej oraz w kieleckiej ksiêgarni (róg
ulic ¯eromskiego i G³owackiego).
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ATHEROTHROMBOSIS AS A NEUROLOGICAL PROBLEM
SUMMARY

The author presents the problem of atherothrombosis in neurological aspect.
Key words: atherothrombosis, neurology.
STRESZCZENIE

Autor omawia problematykê aterotrombozy w aspekcie neurologicznym.
S³owa kluczowe: aterotromboza, neurologia.

Atherothrombosis is a secondary result of atheromatosis (chronic inflammatory
process of aorta and medium size arteries, like carotid, coronary, iliac and renal) and
disturbances of coagulability, with formation of thrombus, because of rupture of atheromatous plate, adhesion, activation and aggregation of blood platelets, accumulation
of fibrynogen fibers. During initial phase, macrophages, cholesterol, lipoproteids of
low density (LDL), foamy cells (macrophages coated by oxidated LDL) are deposited between intima and endothelium of arteries. Fatty streaks fermed on the internal part of the artery, represent the early phase of atheromatous process. Then fibrous
elements of connective tissue set in, which leads to formation of isolated element called
an atheromatous plate. The discontinuity of plate, caused mechanically by blood flow,
may lead to intravascular coagulation. It leads to stenosis or total occlusion of cerebral, coronary or peripheral arteries [1-4]. Clinical result of such process is cerebral
stroke, cardiac infarction or disease of peripheral arteries.
Atherothrombosis  the disease of whole life [1]  this statement is applicable
to multispecialist and long  lasting studies. The risk factors of atherothrombosis play
a vital part, including dyslipidemia (apolipoprotein ratio  ApoB/ApoA1), nicotinism,
psychosocial environmental factors, abdominal obesity, arterial hypertension, bad diet
(not enough fruit and vegetables supply), lack of physical activity, diabetes, and even
lack of some therapeutic doses of alkohol [1]. The last recommendation is controversial, beacuse  among other things  the flavonoids are present not only in wine,
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while drinking up to 200 ml of red wine every day may also lead to addiction. It is
characteristic that among risk factors of heart infarction in younger age groups, especially in men, the nicotinism and dietary deficiences [1] play tho most important role.
Unfortunately, passive smokers are also exposed, which depends on time of daily
exposure on toxic action of nicotine. Atherothrombosis is strictly combined with
atheromatous process, starting as early as in fetal life, with susceptibility to specific
risk factors, and peculiar programming of pathological process. Atheromatous process has a generalized character, with some predisposition to bigger vessels (carotid
coronary, iliac, renal arteries). In many autopsy studies of children aged 1-13 years,
dead because of rupture of cerebral aneurysm, accidents or neoplasm, fatty streaks
were found in abdominal aorta and in main arteries. In a group of above 10 years,
athromatous plates were also found. It is worth stressing that hypercholesterolemia
of mother is of great importance in programming of childrens susceptibility to risk
factors of atheromatosis. There fore, by modern criteria, it is a problem which applies
 to some degree  to the pediatricians [2].
The influence of genes in a process of atherothrombosis including  so called one
 and polygene reasons, are emphasized. Polymorphism of genesis also stressed. There
is also a possibility to use of pharmacogenetics, based on the method of therapy dependent on genotype, which can be beneficial on limitation of risk factors of cerebral
strokes or cardiac infarcts [3-8].
It is claimed lately, that atherothrombosis is related to metabolic syndrome, connected with abdominal type obesity, which is also one of factors causing not only
cardiovascular but also cerebro  vascular disorders. There are 20% adult persons with
abdominal obesity in Poland [7].
Among atheromatous complications there are mainly cerebral strokes and cardiac
infarcts. In patients with cerebral strokes, typical risk factors include: arterial hypertension, coronary disease, atrial fibrillation, diabetes, hyperlipidemia and nicotinism.
In a group of stroke patiens aged above 70 years, there are similar ones: hypertension,
atrial fibrillation, nicotinism, diabetes. Among stroke patients aged below 50 years
(young adults) the order of risk factors is different: nicotinism, hypertension, diabetes, coronary disease, primary vasculopathies, systemic diseases of conective tissue, genetic disorders.
There are also other reasons of ischemic cerebral stroke in patients below 50 years:
delamination of carotid artery, vasculitis, antiphospholipid syndrome, CADASIL,
MELAS, Snedons syndrome. Genetic disorders in stroke patients below 50 years
include: hyperhomocysteinemia, coagulation disorders, CADASIL (cerebral autosomal dominant inherited arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy), Gene (protein: mutation of gene Notch 3 on chromosome 19. Localisation on
cytogenic map: 19 p 13, 2-13, 1 MIM 125 310). Phenotype wariant, based on familia
occurence of migraine was also defined: CADASIL M (M  migraine). Clinically:
recurrent subcortical infarcts and transient cerebral ischemia, without known risk
factors and without MELAS Syndrome. Disease is related to mitochondria, controlled
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by 2 genomes: mitochondria own dezoksyrybonucleid acid  mtDNA, and nuclear 
mDNA. There are some point mutations and many rearwangements of mtDNA. Mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke  like epizodes. This
syndrome can also cause progressive external ophtalmoplegia (PEO), because of deposits of mutated mtDNA in muscles, known in classification as A 32 439. In more
than 80% patients it is a molecular defect, as a point mutation in t RNA gene. The
mutation A 32 434 is considered one of the most frequent mutations of mtDNA, and
is connected  in addition to MELAS  also with PSO, isolated diabetes and diabetes
with coexistent deafness [8-15].
Cerebral strokes above 75 years  the aged patients consist 50-60% of all strokes.
There are 60-70 thousand cases of stroke in Poland every year. The mortality in this
age group is higher than in younger groups, also in comparison with cardiac infarcts.
The basic reason of strokes in this group of patients is atherothrombosis. There are
also therapeutic limitations, like thrombolytic therapy, which can be used up to 80
years. This group of strokes will increase, together with prolonged life of general
population, which can bring not only diagnostic  therapeutic, but also social challenges. Significant percentage of these patients will be included in the group of invalids, requiring special care, especially with dementive syndromes (atherothrombosis).
The results of atherothrombosis in children have somewhat different patomechanism, prevalence and clinical picture. In the world scale, the morbidity of vascular diseases in children is difficult to assess. In the USA it is assessed as 2,52 per
100 000 children. For comparison, intracranial tumors have an index about 5,0 per
100 000 children. There are more reasons of vascular lesions in children than in adults,
and they are more various. Atheromathosis (in progeria) is also on the list of reasons,
which thus means atherothrombosis, as a reason of mainly arterial thrombi. These latter
ones include, first of all, intracranial branches of carotid internal artery, more rarely
 cervical part of this artery, or spinal artery. It is a characteristic phenomenon, that
coagulability disorders can be secondary, after completed thrombosus. It is emphasized, that the defficiences of the 5-th Leiden factor, Protein S and C may be the components predisposing to the formation of thrombus. Clinical picture depends on
localisation and size of thrombotic process. Typical is hemiplegia or hemiparesis with
other disorders (aphasia), depending on age  when there is a coexistent teleangiectasia
with the occlusion of arteries of the base of the skull (moya  moya disease) or with
bilateral thrombotic process in carotid arteries, then headache with alternating and
recurrent hemiplegia or hemiparesis occurs. In children, the thrombotic processes are
often secondary  in the course of many inflammatory processes (diseases of connective tissue, shingles, bacterial infections of respiratory tract, infections of cervical
lymph glands) more rarely  injures (carotid arteries). Yet more rarely Syphilis and
tuberculosis can be a reason of thrombosis of cerebral vessels in children. Surely there
are many other reasons which can constrict or injure the cerebral arteries in children,
with secondary cerebral vascular disorders. Among them, there are thalassemia (sicle
cell anemia), generalized inflammatory processes  including digestive tract migraine,
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tumors (mainly of lymphatic  reticular system). There are also rare cases predisposed
to congenital lesion of vascular walls, like the dissecting aneurysm. Cerebral lacunar
state In children, except typical factors (cardiogenic, fat, bacterie, parasites, air,
tumor, foreign body) can also be a result of displacament of organized thrombus. In
such cases, magnetic resonance (MR) reveals multiple cerebral infarcts with internal
bleeding in some of them. MR technique with diffusion and FLAIR imaging makes
possible the quick diagnosis of cerebral stroke. Control MR studies reveal the evolution of pathologic changes in stroke, with distinct demarcation of stroke zone.
USG examination is of great importance in diagnosis of stroke in children, especially in newborns and premature infants. Neuroimaging studies, including MR, angio
 MR, computerized tomography (CT) and cerebral angiography are a significant
importance in diagnosis of ischemic stroke in children. In MR, diffusion  perfusion
imaging technique has a great diagnostic significance, because it reveals clear  cut
and over  acute ischemia of cerebral area, not shown by clasic technique of spin
echo (SE) imaging. Cerebral angiography during early phase of stroke reveals closed
artery, and in consecutive control studies reveals possibile recanalisation of the artery.
After stroke, especially in case of paroxysmal disorders of consciousness or convulsions, it is necesarry to perform repeated EEG studies, with digital (computerised)
technique, program of detection of spikes and seizures and of mapping technique.
The treatment of ischemic stroke in children is different than in adults. Usually
there is a necessity of intravenous hydration, use of antibiotics and decreasing of
possibile intracranial hypertension at the same time. Administration of anticoagulants
is limited mainly to cases of progressive stroke. Anastomosis of external and internal carotid artery is carried out rarely (because of small diamater of the vessels), and
bilateral cervical sympathectomy is sometimes performed [9-11].
In adults, the treatment of ischemic strokes connected with atherothrombosis is
complex, and depends on coexisting diseases [16]. It is important, if the atheromatous  thrombotic stroke is progressive, developing or completed  with fixed neurological deficyt.
The National Institute of Heath in the USA (NIH) recommends thrombolytic
therapy even in progressive stroke, under the stated criteria. These drugs include
alteplase (tissue plasminogen activator t-PA) and urokinase, although adequate studies were not performed in this group. In such cases, mainly in the insufficiency of
vertebro  basilar region, it is considered to administer intraarterial thrombolysis, even
over 12 hours from the onset. Complex therapy of his type of stroke is connected mainly
to acute phase of completed ischemic stroke, fulfilling necessary criteria of NIH (less
than 3 hours from the onset of stroke, exclusion of cerebral hemorrhage or extensive
ischemic infarct by CT, proper coagulation system, hematocrit and thrombocytes
values. The drug is administered intravenously, at a dose of 0,9 mg/kg, during 1 min
the first 10%, then the remaining dose during 60 min. Neurologic control: every hour
during the first 6 hours of therapy, then every 2 hours during the first 24 hours. There
is also an important requirement, that the centre where t-PA is administered should
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include neurosurgery (intervention in the case of intracerebral hematoma) and
interventional cardiology departments.
There are also so  called neuroprotective drugs (protecting neurocytes) that are
tried in stroke  like receptor NMDA blockers: aptiganel (cerestat), selfotel, Mk  801,
glutamate releasing inhibitor  lubelusol and enlimomab, intercellular adhesion molecule antibody ICAM. Citycholine and clomethiasol were also tried [17]. There are
also some vascular drugs, used intravenously as well as orally, that seem to have
some clinical importance, despite lack genuine theoretical studies of its real action in
this type of cases. During recent years, a lot of mechanical devices trying to remove
or suck out the thrombus (laser, cork screw methaod, gamma radiation) were tried.
Complex objectivity of usefulness of these methods needs many more years of clinical observations [17, 18].
Use of combined antithrombotic and antiplatelet therapy in cardiology is diverse,
including acute coronary syndrome, atrial fibrillation, pulmonary embolia, before
planned angioplasty and in prevention of thrombotic  embolic incidents in patients
with valvular heart lesions [19-20].
Such metod of treatment with oral antithrombotic (acenocumarol) and antiplatelet
(aspirin with clopidogrel or ticlopidine) drugs is in cardiology  relatively safe are
useful. In neurologic therapy of ischemic strokes it is not so simple. Usually we are
forced to use only one form of oral therapy. Currently we have been practically forced
to withdraw ticlopidine, although the drug acted perfectly, because of hemorrhagic
complications. There is also an operative therapy, e. g. removing of thrombi (endarterectomy) from carotid arteries [20-21]. Cerebral arteries are slighthy different than
other arteries, but they are influenced by the same pathologic processes like heart and
other vessels.
Characteristic for small cerebral arteries is so  called hardening (arteriosclerosis), that is one of causal factors for strokes of somewhat different clinical picture.
Genetic factors of cerebral strokes, including their indirect connection on risk factors is emphasized more often. One reliable syndrom of direct genetic reason is 
up to now  CADASIL. The other cases are rather the results of individual  genetic
and environmental factors mutual interactions [8].
Short description of problem of atherothrombosis connected with arteriosclerosis
process, presented in this work, concerns the whole population, including children as
well, that sets new challenges, not only in research, but also in diagnostic  clinical
field.
As the researches emphasize, indeed it is a problem of the whole life, concerning
many specialties, especially the specialist of vacular  cardiac and cerebral diseases.
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WYSTÊPOWANIE INNYCH NOWOTWORÓW Z£OLIWYCH
U PACJENTÓW Z RAKIEM KRTANI I KRTANIOWEJ CZÊCI GARD£A
STRESZCZENIE

W latach 2001-2005 w Dziale Otolaryngologii Chirurgii G³owy i Szyi wiêtokrzyskiego Centrum Onkologii leczono 395 pacjentów z rakiem krtani i/lub krtaniowej czêci gard³a. Wród nich u 66 chorych
(16,7%) w okresie poprzedzaj¹cym (n = 15), synchronicznie (n = 18) b¹d metachronicznie (n = 33)
rozpoznano inny z³oliwy nowotwór. Przedstawiono charakterystykê epidemiologiczn¹ analizowanej
grupy oraz dystrybucjê i histopatologiê innych nowotworów, a tak¿e ogólne zalecenia diagnostyczne
uwzglêdniaj¹ce mo¿liwoæ wyst¹pienia drugiego ogniska nowotworowego tak podczas diagnostyki
podstawowej choroby, jak i w okresie badañ kontrolnych po leczeniu.
S³owa kluczowe: rak krtani, rak krtaniowej czêci gard³a, drugie pierwotne nowotwory, zalecenia diagnostyczne.
SUMMARY

From 2001 to 2006 in Dept. of Otolaryngology Head and Neck Surgery, the Holy Cross Cancer Center,
Kielce, 395 cases of carcinoma of larynx and/or hypopharynx were treated. In 66 cases out of this group
(16,7%) different malignant tumors were recorded, prior to index disease (n = 15), synchronously
(n = 18) or metachronously (n = 33). Analysis of the epidemiology, distribution and pathology of this
group was performed. Recommendations of the diagnostic procedures are discussed, according to possibilities of the second primary tumor at the time of diagnosis, as well as during the follow up period.
Key words: carcinoma of larynx, carcinoma of hypopharynx, second primary tumors  SPT, diagnostic recommendations.

WSTÊP

Wyst¹pienie drugiego z³oliwego nowotworu u pacjentów leczonych z powodu raka
krtani i krtaniowej czêci gard³a jest, obok przerzutów do regionalnych wêz³ów ch³onnych i wznowy w miejscu pierwotnego ogniska nowotworu, kolejnym czynnikiem
determinuj¹cym wskanik prze¿ycia. Jednoczenie, w znacz¹cym odsetku przypadków, chorzy diagnozowani z powodu raka krtani i/lub krtaniowej czêci gard³a poda-
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j¹ w wywiadzie wczeniej przebyt¹ chorobê nowotworow¹. W ca³ej grupie chorych
z rakiem w obrêbie g³owy i szyi (pod tym terminem nale¿y rozumieæ przypadki z³oliwych nowotworów nab³onkowych w górnym odcinku dróg oddechowych i drogi
pokarmowej) mo¿liwoæ wyst¹pienia drugiego z³oliwego nowotworu jest czynnikiem
na tyle istotnym, ¿e nale¿y braæ go pod uwagê zarówno w ogólnej strategii postêpowania diagnostycznego, jak i w systemie badañ kontrolnych po przeprowadzonym
leczeniu.
Pierwsze doniesienia o mo¿liwoci wyst¹pienia dwóch niezale¿nych nowotworów
pojawi³y siê w literaturze medycznej ju¿ w XIX w. Teodor Billroth (1829-1894), jeden z twórców nowoczesnej chirurgii, w 1869 r. wprowadzi³ pojêcie drugiego pierwotnego ogniska nowotworowego [1]. Wspó³czesna definicja mnogich pierwotnych
nowotworów z³oliwych, podana przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Badañ nad Rakiem
(International Agency for Research on Cancer  IARC) w 1991 r., zak³ada, ¿e dla
rozpoznania drugiego pierwotnego nowotworu musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce
warunki [1]:
 badanie histopatologiczne potwierdzaj¹ce z³oliwy charakter obu stwierdzonych
guzów  guza pierwotnego (index tumor) i drugiego pierwotnego ogniska nowotworowego (second primary tumor  SPT),
 odrêbna lokalizacja obu guzów, a je¿eli po³o¿one s¹ w najbli¿szym s¹siedztwie,
to minimum 2 cm rozdzielaj¹cej je zdrowej b³ony luzowej,
 jeli SPT rozwija siê w tym samym narz¹dzie, to musi up³yn¹æ minimum 5 lat od
rozpoznania pierwszego nowotworu,
 cechy histopatologiczne winny wykluczaæ mo¿liwoæ, ¿e drugi guz jest zmian¹
przerzutow¹ z ogniska pierwotnego.
Uwzglêdniaj¹c czynnik czasu, wyró¿nia siê dwa rodzaje drugich pierwotnych
nowotworów (SPT):
 synchroniczne (synchronous)  guzy rozpoznane w okresie do 6 miesiêcy od rozpoznania pierwotnego ogniska nowotworowego,
 metachroniczne (metachronous)  guzy rozpoznane ponad 6 miesiêcy od rozpoznania pierwotnego ogniska nowotworowego.
Wed³ug Weniga [2], czêstoæ wystêpowania drugiego pierwotnego nowotworu
(SPT) u pacjentów z nowotworami g³owy i szyi waha siê w granicach 15-25%. Synchroniczne wystêpowanie SPT oceniane jest na ok. 10%, za w ka¿dym kolejnym roku
obserwacji prawdopodobieñstwo wyst¹pienia SPT wzrasta o 4-6% [2].
U pacjentów leczonych z powodu raka w regionie g³owy i szyi wiêkszoæ drugich
pierwotnych nowotworów rozwija siê równie¿ w obrêbie b³ony luzowej górnego
odcinka dróg oddechowych i drogi pokarmowej (upper aerodigestive tract  UADT).
Wród lokalizacji poza UADT dominuj¹ p³uca, prze³yk i jelito grube oraz pêcherz
moczowy. Podobnie jak w przypadku pierwszego ogniska nowotworowego, najczêstszym utkaniem histopatologicznym SPT jest rak p³askonab³onkowy (squamous cell
carcinoma  SCC)  do 86% i rzadziej wystêpuj¹cy rak gruczo³owy [3].
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Do czynników determinuj¹cych ryzyko rozwoju drugiego nowotworu zaliczamy:
lokalizacjê, zaawansowanie miejscowe i wêz³owe pierwotnego guza, wiek pacjenta
oraz wp³yw kancerogennych czynników zewnêtrznych. W raku g³owy i szyi drugie
pierwotne nowotwory rozwijaj¹ siê czêciej u pacjentów z lokalizacj¹ pierwotnego
ogniska w obrêbie b³ony luzowej jamy ustnej, gard³a rodkowego i dolnego, rzadziej
u chorych z rakiem krtani. Prawdopodobieñstwo rozwoju drugiego pierwotnego nowotworu jest tym wiêksze, im d³u¿szy jest czas prze¿ycia chorego po leczeniu zmiany pierwotnej. A zatem wyst¹pieniem drugiego nowotworu w wiêkszym stopniu zagro¿eni s¹ pacjenci, u których ognisko pierwotne zdiagnozowano przed 60. r.¿., podobnie jak i chorzy z niskozaawansowanymi nowotworami pierwotnymi (T1, T2; N0),
u których szanse wyleczenia pierwotnego ogniska s¹ znacz¹co wy¿sze.
Bardzo istotnymi czynnikami zwiêkszaj¹cym ryzyko wyst¹pienia SPT w obrêbie
dróg oddechowych i przewodu pokarmowego s¹ zewn¹trzpochodne kancerogeny
zawarte w dymie tytoniowym i alkohol. Kumulacja zniekszta³ceñ genetycznych w komórkach nab³onka, eksponowanych na dzia³anie kancerogenów, po przekroczeniu
krytycznej bariery prowadzi do rozwoju inwazyjnego raka. Ale w tym samym czasie
w innych obszarach pozornie zdrowej b³ony luzowej, wystawionej na dzia³anie tych
samych czynników uszkadzaj¹cych materia³ genetyczny, badanie DNA wykrywa ju¿
zniekszta³cenia, szereg zniekszta³ceñ, które po przekroczeniu krytycznego punktu
wyzwol¹ komórkê spod mechanizmów kontrolnych i spowoduj¹ rozwój kolejnego
nowotworu. To zjawisko okrelane jest jako second field cancerization. Nie znamy
mechanizmów (poza wy³¹czeniem dzia³ania kancerogenów), które mog¹ zatrzymaæ,
czy odwróciæ ten proces, podobnie jak nie potrafimy jeszcze modyfikowaæ wrodzonych predyspozycji genetycznych do rozwoju nowotworów.
G³ównym czynnikiem mog¹cym poprawiæ rokowanie u chorych, u których dojdzie do rozwoju drugiego pierwotnego ogniska, jest zatem wczesne rozpoznanie SPT
i w³aciwie prowadzone leczenie. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e w czêci przypadków, w których SPT rozwinie siê w polu poddanym uprzednio radioterapii, mo¿liwoæ zastosowania po raz drugi tej formy leczenia jest ograniczona czy wrêcz wykluczona. Wa¿nym czynnikiem poprawiaj¹cym rokowanie jest równie¿ zmiana przyzwyczajeñ pacjentów, przede wszystkim zaprzestanie palenia papierosów i picia alkoholu. Nie
udokumentowano jednoznacznie w badaniach klinicznych, ¿e suplementacja diety
zwiêkszon¹ poda¿¹ witamin, czynników antyoksydacyjnych czy beta karotenem
zmniejsza ryzyko rozwoju SPT.
CEL PRACY

Charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna grupy chorych z innymi (obok raka
krtani i krtaniowej czêci gard³a) nowotworami z³oliwymi. Poszukiwanie zale¿noci mog¹cych ukierunkowaæ postêpowanie diagnostyczne i poprawiæ skutecznoæ
badañ kontrolnych.
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MATERIA£ I METODY

Z grupy 395 pacjentów z rakiem krtani i/lub krtaniowej czêci gard³a, diagnozowanych i/lub leczonych w wiêtokrzyskim Centrum Onkologii w latach 2001-2005,
wyselekcjonowano 66 chorych (16,7%), u których wyst¹pi³ inny nowotwór z³oliwy
 w okresie poprzedzaj¹cym, synchronicznie b¹d metachronicznie. W analizowanej
grupie dane uzyskano na podstawie retrospektywnej oceny dokumentacji medycznej
i bie¿¹cych obserwacji klinicznych.
WYNIKI

Tabela 1. Rozk³ad wed³ug p³ci i wieku grupy chorych z rakiem krtani i/lub krtaniowej czêci
gard³a (n = 66) oraz okres wyst¹pienia innego nowotworu z³oliwego
P³eæ
M
K
Ogó³em

Grupa
chorych
n

%

64
2
66

97
3
100

Wiek
(min-max)

rednia
wieku

45-82
50-55
45-82

63,5
52,5
63,5

Okres wystêpowania innego
nowotworu
poprzedzasynchrometachroj¹cy
niczny
niczny
15
18
31
2
15
18
33

W analizowanym materiale zdecydowan¹ wiêkszoæ stanowili mê¿czyni (97%).
redni wiek mê¿czyzn by³ o ok. 10 lat wy¿szy w porównaniu z grup¹ kobiet, jednak
ma³a liczebnoæ grupy kobiet nie pozwala na uznanie tej zale¿noci za istotn¹ (tabela 1).
Analizowan¹ grupê 66 chorych z rakiem krtani i/lub krtaniowej czêci gard³a podzielono na 3 podgrupy (z nowotworem w okresie poprzedzaj¹cym, nowotworem
synchronicznym i metachronicznym), podaj¹c rozmieszczenie i rozpoznanie patologiczne drugiego nowotworu (tabela 2).
Tabela 2 pokazuje, ¿e wród synchronicznych i metachronicznych nowotworów
dominuje rak p³askonab³onkowy (SCC), zlokalizowany w ró¿nych miejscach szlaku oddechowo-pokarmowego (najczêciej w p³ucu). Synchroniczne nowotwory
w obrêbie dróg oddechowych i górnego odcinka przewodu pokarmowego stanowi³y
55,5%, a nowotwory metachroniczne 66,6%. W grupie pacjentów (n = 15), którzy
leczeni z powodu raka krtani i/lub krtaniowej czêci gard³a w wiêtokrzyskim Centrum Onkologii w latach 2001-2005 podawali w wywiadzie przebyt¹ wczeniej chorobê nowotworow¹, dominowa³y nowotwory (60,0%), które rozwinê³y siê poza szlakiem oddechowo-pokarmowym; obejmowa³y one: pêcherz moczowy (n = 3), jelito
grube (n = 2), skórê (n = 2), liniankê przyuszn¹ (n = 1), pr¹cie (n = 1).
Lokalizacjê, obraz histopatologiczny i czas wyst¹pienia metachronicznych nowotworów u chorych z rakiem krtani i/lub krtaniowej czêci gard³a, leczonych w wiêtokrzyskim Centrum Onkologii w latach 2001-2005 (n = 15) oraz u chorych wcze-
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Tabela 2. Rozmieszczenie i histopatologia nowotworów towarzysz¹cych w raku krtani
i/lub krtaniowej czêci gard³a (n = 66)
Nowotwór w okresie
poprzedzaj¹cym
(n = 15)

Nowotwór
synchroniczny
(n = 18)

Nowotwór
metachroniczny
(n = 33)

Ca planoepitheliale pulmonis
(2)*
Ca non-microcellulare pulmonis
Ca planoepitheliale fundi oris
Ca planoepitheliale labii inf.
Ca planoepitheliale buccae
Adenoca. vesicae urinariae (3)
Melanoma malignum cutis dorsi
Ca basocellulare cutis auriculae
Adenocarcinoma colonis (2)
Ca planoepitheliale penis
Ca mucoepidemale gl. parotis

Ca planepitheliale pulmonis (3)
Ca non-microcellulare pulmonis
(2)
Ca planoepitheliale tracheae (2)
Ca planoepitheliale linquae
Ca planoepitheliale oesophagi
Ca planoepitheliale hypopharyngis
Ca renis Lymphoma malignom
Leukemia
Ca basocellulare cutis buccae
(2)
Ca planoepitheliale cutis colli
(2)
Ca planoepitheliale cutis
auricuale

Ca planoepitheliale pulmonis (6)
Ca planoepitheliale
aeesophagi(3)
Ca planoepitheliale linquae (3)
Ca non-microcellulare pulmonis
(2)
Ca planoepitheliale tracheae (2)
Ca planoepitheliale fundi oris (2)
Adenocarcinoma bronchi (2)
Ca planoepitheliale labii
inferioris
Ca planoepitheliale
hypopharyngis
Adenocarcinoma colonis (4)
Adenocarcinoma prostatae (2)
Ca basocellulare cutis buccae (2)
Ca planoepitheliale cutis colli (2)
Ca pancreatic

* kursyw¹ zaznaczono nowotwory górnego odcinka uk³adu pokarmowego i uk³adu oddechowego

Tabela 3. Lokalizacja, histopatologia i czas wykrycia drugiego metachronicznego ogniska
nowotworu u chorych z rakiem krtani i/lub krtaniowej czêci gard³a (n = 33)
Lokalizacja
Ca planoepitheliale pulmonis (6)
Ca planoepitheliale aeesophagi (3)
Ca planoepitheliale linquae (3)
Ca non-microcellulare pulmonis (2)
Ca planoepitheliale tracheae (2)
Ca planoepitheliale fundi oris (2)
Adenocarcinoma bronchi (2)
Ca planoepitheliale labii inferioris
Ca planoepitheliale hypopharyngis
Adenocarcinoma colonis (4)
Adenocarcinoma prostatae (2)
Ca basocellulare cutis buccae (2)
Ca planoepitheliale cutis colli (2)
Ca pancreatis

Czas wykrycia metachronicznego SPT (lata)
10; 5; 4; 3; 14/12; 10/12
4; 2; 2 8/12
5; 3; 10/12
4; 3 2/12
15; 11/12
28; 3
6; 2 2/12
3
1
10; 3; 2 5/12; 1 11/12
5; 8/12
1 11/12; 10/12
2 4/12; 10/12
9/12

* kursyw¹ zaznaczono nowotwory górnego odcinka uk³adu pokarmowego i uk³adu oddechowego
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niej leczonych na raka krtani i/lub krtaniowej czêci gard³a, którzy podjêli leczenie
w CO (n = 18) z powodu guza metachronicznego, przedstawia tabela 3.
U chorych z rakiem krtani i krtaniowej czêci gard³a czas do wyst¹pienia drugiego metachronicznego ogniska nowotworowego wynosi³ od 8 miesiêcy do 28 lat. Mamy
wiadomoæ, ¿e u czêci leczonych, a teraz kontrolowanych przez nas chorych, dojdzie do rozwoju SPT, poniewa¿ czas najd³u¿szej obserwacji po leczeniu nie przekroczy³ 5 lat.
DYSKUSJA

Drugie pierwotne nowotwory (SPT) w obrêbie g³owy i szyi wystêpuj¹ce synchronicznie i metachronicznie s¹ istotnym elementem obrazu klinicznego tej grupy nowotworów, determinuj¹c w znaczny sposób odleg³e rokowanie.
Poszukiwanie zale¿noci miêdzy lokalizacj¹ pierwotnego ogniska a lokalizacj¹
ogniska SPT, równie¿ miêdzy wyst¹pieniem pierwotnego ogniska, stopniem klinicznego zaawansowania, przedzia³em wieku pacjentów a pojawieniem siê SPT, mo¿e
stanowiæ wskazania dla wstêpnego postêpowania diagnostycznego, jak i badañ kontrolnych po leczeniu.
Rozwój drugich pierwotnych nowotworów (SPT), poza uwarunkowaniami genetycznymi, jest w znacznym stopniu zdeterminowany czynnikami kancerogennymi,
takimi jak sk³adniki dymu tytoniowego i alkohol, powoduj¹cymi rozsiane zmiany
patologiczne w obrêbie tkanek stale poddawanych ich dzia³aniu. Dotyczy to w szczególnoci b³ony luzowej szlaku oddechowego i górnego odcinka drogi pokarmowej,
gdzie u pacjentów z rakiem g³owy i szyi najczêciej dochodzi do rozwoju drugiego
pierwotnego nowotworu (SPT). Odpowiedni schemat postêpowania diagnostycznego skierowany na miejsca o podwy¿szonym ryzyku rozwoju SPT powinien zwiêkszyæ wykrywalnoæ SPT; jednoczenie musi uwzglêdniaæ wskanik kosztów do efektów zastosowanych badañ. W przypadkach ognisk SPT poza p³ucem i UADT dzia³ania zmierzaj¹ce do wczesnego wykrycia SPT winny w g³ównej mierze opieraæ siê na
zasadach ogólnej czujnoci onkologicznej.
Zarówno diagnostyka wstêpna, jak i schemat badañ kontrolnych winny uwzglêdniaæ: w³aciwy wywiad, samoocenê pacjenta, badania panedoskopowe i obrazowe,
a tak¿e elementy ogólnej czujnoci onkologicznej.
Wywiad i samoocena pacjenta maj¹ znaczenie podstawowe, poniewa¿ ok. 20% SPT
to ogniska nieme klinicznie, wykrywalne dopiero przy pomocy panendoskopii czy
diagnostyki obrazowej [4]. Wed³ug badañ holenderskich, blisko po³owa SPT wykrywana jest w czasie self-initiated visits [5]. Konieczne jest zatem przekazanie pacjentowi w³aciwej wiedzy o mog¹cych wyst¹piæ objawach i umo¿liwienie swobodnego dostêpu do specjalisty, równie¿ poza wyznaczonymi terminami badañ kontrolnych. Do g³ównych symptomów choroby nowotworowej, na które pacjent powinien
zwróciæ uwagê, nale¿¹:
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 ze strony skóry i b³on luzowych  pojawienie siê owrzodzenia, zmiana wygl¹du
znamienia b¹d brodawki skórnej,
 ze strony przewodu pokarmowego  trudnoci w po³ykaniu, zgaga, odbijanie, uczucie pe³noci czy bólu w nadbrzuszu, zaparcia, biegunki, pojawienie siê luzu b¹d
krwi w stolcu,
 ze strony uk³adu oddechowego  d³ugotrwa³a chrypka, zmiana charakteru kaszlu
czy uporczywy kaszel, krwioplucie,
 ze strony uk³adu moczowo-p³ciowego  krwiomocz, parcie czy trudnoci w oddawaniu moczu, nieprawid³owa wydzielina czy krwawienie z dróg rodnych,
 sporód innych objawów  powiêkszenie wêz³ów ch³onnych, pojawienie siê guza
w piersi lub innej czêci cia³a, ból, os³abienie, chudniêcie.
Kancerofobia u czêci pacjentów, a czasem u ich rodzin ogranicza samoocenê.
Trudno niekiedy ustaliæ, co jest rzeczywistym, a co imaginowanym objawem choroby, a to z kolei podwy¿sza nak³ady na badania diagnostyczne.
W przypadkach raka p³askonab³onkowego b³ony luzowej górnych dróg oddechowych i drogi pokarmowej badanie panendoskopowe (tzw. triple endoscopy  laryngo-broncho-ezofagoskopia) jest w wielu orodkach standardem diagnostyki wstêpnej.
Wed³ug Licciardello i wsp. [6], dziêki rutynowej panendoskopii wykonywanej
w pierwszej fazie diagnostyki stwierdza siê 9-14% synchronicznych ognisk SPT. Szereg orodków zaleca j¹ równie¿ jako element badania kontrolnego. Nale¿y d¹¿yæ, aby
panendoskopia by³a wykonywana w ka¿dym przypadku wstêpnej diagnostyki pierwotnego raka p³askonab³onkowego g³owy i szyi, a tak¿e raz w roku u pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem rozwoju SPT  m³odszych chorych, nadal pal¹cych papierosy,
pij¹cych alkohol, z niekorzystnymi cechami index tumor, nawet jeli nie maj¹ oni
objawów alarmuj¹cych.
Standartowym badaniem obrazowym w ramach wstêpnej diagnostyki raka p³askonab³onkowego g³owy i szyi oraz raz w roku u pacjentów z podwy¿szonym ryzykiem
rozwoju SPT powinna byæ tomografia komputerowa klatki piersiowej. W pozosta³ych przypadkach nale¿y wykonywaæ klasyczne badanie radiologiczne klatki piersiowej co 6 miesiêcy, pamiêtaj¹c jednoczenie, ¿e dla wykrycia bezobjawowego SPT czy
bezobjawowych przerzutów do p³uc czu³oæ klasycznego badania radiologicznego
w porównaniu z tomografi¹ komputerow¹ nie przekracza 20% [7].
W miarê up³ywu czasu od leczenia pierwotnego nowotworu, podczas badañ kontrolnych uwaga winna przesuwaæ siê z poszukiwania wznowy lokalnej czy regionalnej
(wêz³owej) b¹d przerzutów odleg³ych na badania ukierunkowane na wykrycie SPT.
Limit  5 lat obserwacji bez objawów choroby nowotworowej, przyjêty jako miernik
epidemiologiczny wyleczenia, nie ma znaczenia dla ryzyka wyst¹pienia SPT. W odniesieniu do raka p³askonab³onkowego b³on luzowych w obrêbie g³owy i szyi nie ma okresu
koñcz¹cego obowi¹zuj¹ce badania kontrolne. Mimo i¿ wed³ug Haugheya i wsp. [8]
wiêkszoæ SPT obserwuje siê w okresie 2 lat od pierwotnego leczenia, inne doniesienia
nie potwierdzaj¹ tej zale¿noci [9]. Leon i wsp. [9] w okresie 5-letnim nie obserwowali
istotnych zmian w czêstoci wystêpowania SPT, wynosz¹cej rednio 4% w skali roku.
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Swoistym paradoksem jest, ¿e ryzyko rozwoju SPT ci¹¿y g³ównie nad m³odszymi
chorymi, których pierwotny nowotwór rokowa³ wysokie prawdopodobieñstwo wyleczenia (ni¿sza z³oliwoæ histologiczna, ni¿sze zaawansowanie kliniczne), poniewa¿
to ci chorzy rokuj¹ najd³u¿sze prze¿ycie.
Rozwój drugiego pierwotnego ogniska (SPT) w obrêbie b³ony luzowej dróg oddechowych i górnego odcinka drogi pokarmowej rokuje le. redni 5-letni okres prze¿ycia chorych z ogniskiem SPT w obrêbie g³owy i szyi nie przekracza 20%, przy czym
w obrêbie prze³yku  3% i w obrêbie p³uc  2% [10]. SPT rozwijaj¹ce siê w miejscach ju¿ uprzednio leczonych (radioterapi¹ czy chirurgicznie) stwarzaj¹ zarówno
problem w ich wczesnym wykryciu, jak i skutecznym leczeniu.
Hipoteza mówi¹ca, ¿e skojarzona chemio- i radioterapia w porównaniu z leczeniem chirurgicznym zmniejsza ryzyko rozwoju SPT w póniejszym okresie nie zosta³a jednoznacznie udowodniona.
Chemoprewencja, stosuj¹ca substancje naturalne lub leki zapobiegaj¹ce kancerogenezie i tym samym powstrzymuj¹ca rozwój SPT, w chwili obecnej nie jest standardowym postêpowaniem. Zastosowanie zwi¹zków z grupy retinoidów  potrzebnych
do prawid³owego ró¿nicowania siê nab³onka wielowarstwowego  mimo pozytywnych efektów jest ograniczone. D³ugotrwa³e ich stosowanie prowadzi do kumulowania siê dzia³añ ubocznych, a odstawienie do ponownego rozwoju zmian dysplastycznych nab³onka [1]. Aktualnie najlepsz¹ form¹ chemoprewencji rozwoju SPT u pacjentów z rakiem g³owy i szyi jest zaprzestanie palenia papierosów i picia alkoholu.
Przypadki raka skóry w³¹czone do zestawienia nie zawsze pozwalaj¹ na jednoznaczn¹
interpretacjê. Niektóre zdiagnozowane jako synchronicznie by³y prawdopodobnie tak
okrelone ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do nowotworu indeksowego. Tym
niemniej warto pamiêtaæ, ¿e przy ocenie diagnostycznej i w czasie badañ kontrolnych
równie¿ skóra (zw³aszcza g³owy i szyi) winna byæ badana. W odniesieniu do umiejscowieñ SPT poza drogami oddechowymi i przewodem pokarmowym maj¹ zastosowanie
jedynie czujnoæ onkologiczna, wywiad i ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta.
WNIOSKI

1. W analizowanej grupie pacjentów z rakiem krtani i/lub krtaniowej czêci gard³a
(n = 395) u 66 chorych (16,7%) wyst¹pi³ inny z³oliwy nowotwór, w okresie poprzedzaj¹cym, synchronicznie b¹d metachronicznie.
2. Miejscem najczêstszej lokalizacji SPT w naszym materiale by³a b³ona luzowa
górnego odcinka dróg oddechowych i drogi pokarmowej (UADT) oraz p³uco.
3. Monitorowanie pacjentów z rakiem p³askonab³onkowym g³owy i szyi winno byæ
ukierunkowane na wykrycie drugiego ogniska w obrêbie UADT i p³uc.
4. Dzia³ania monitoruj¹ce w kierunku wykrycia SPT poza p³ucem i UADT winny
w g³ównej mierze opieraæ siê na zasadach ogólnej czujnoci onkologicznej.
5. Ryzyko pojawienia siê SPT wzrasta w miarê up³ywu czasu od leczenia pierwotnego guza, o czym nale¿y pamiêtaæ w trakcie follow-up.

Wystêpowanie innych nowotworów z³oliwych u pacjentów z rakiem krtani i krtaniowej czêci gard³a
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OBJAWY ZAPOWIADAJ¥CE ORAZ CZYNNIKI RYZYKA UDARÓW
MÓZGU W MATERIALE W£ASNYM (1973-2003)
STRESZCZENIE

Autorzy dokonali analizy objawów zapowiadaj¹cych oraz czynników ryzyka w udarach niedokrwiennych mózgu w materiale w³asnym (1973-2003).
S³owa kluczowe: objawy zapowiadaj¹ce, czynniki ryzyka, udary mózgu.
SUMMARY

The authors analysed early symptoms and risk factors of cerebral ischemic strokes in own material (19732003).
Key words: cerebral ischemic strokes, early symptoms, risk factors.

Zebranie kompleksowych i obiektywnie przedstawionych objawów zapowiadaj¹cych udary mózgu jest trudne. Zwykle s¹ one powi¹zane z istniej¹cymi czynnikami
ryzyka udarów mózgu, chocia¿ nie tylko. Poza grupami pacjentów, u których objawy
zapowiadaj¹ce s¹ wyrane, wystêpuj¹ce nieraz na wiele miesiêcy, a nawet lat przed
udarem, s¹ jeszcze przypadki jakby wymuszone, bêd¹ce nastêpstwem zadzia³ania
nowych, czêsto nie przewidzianych okolicznoci, g³ównie zewnêtrznych, w tym rodowiskowych, sytuacyjnych, klimatycznych i toksycznych oraz nadmiernego dzia³ania niekorzystnych stresów (dystresów, stresorów). Jeli nie ma istotniejszych objawów klinicznych, pacjent zwykle nie zg³asza siê do lekarza. Wówczas jedyn¹ mo¿liwoci¹ rejestracji objawów zapowiadaj¹cych jest zwykle katamneza, z dok³adn¹ analiz¹ ca³ociowej dokumentacji medycznej, tj. ambulatoryjnej i szpitalnej [1-9].
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CEL PRACY

Celem pracy by³o przeprowadzenie katamnezy (ustalenie objawów zapowiadaj¹cych i czynników ryzyka udaru) w oparciu o dokumentacjê medyczn¹  ambulatoryjn¹ i szpitaln¹ u osób, które dozna³y udaru mózgu lub przemijaj¹cego niedokrwienia
mózgu. Uwzglêdniono tu wszystkich chorych hospitalizowanych, niezale¿nie od efektu
koñcowego udaru (wyleczenia, poprawy, znacznego stopnia inwalidztwa, mierci).
MATERIA£ I METODYKA

Materia³ badañ stanowi³o 12 400 doros³ych chorych (K  6900, M  5500) z dokonanym niedokrwiennym udarem mózgu; 2800 pacjentów (K  1350, M  1450)
z przemijaj¹cym niedokrwieniem mózgu w obszarze têtnicy szyjnej wewnêtrznej (TIA
 transient ischaemic attacks); 1800 pacjentów (K  870, M  930) z przemijaj¹cym
napadem niedokrwiennym mózgu; 1000 osób (K  495, M  505) z zaburzeniami
ukrwienia w obszarze têtnic krêgowo-podstawnych.
Okres badañ obejmowa³ lata 1973-2003. Ocenie poddano tylko przypadki z pewnymi danymi dokumentacyjnymi.
Stosowano typowe kryteria oceny diagnostycznej i klinicznej oraz analizy statystycznej.
WYNIKI I OMÓWIENIE

Tabela 1. Objawy zapowiadaj¹ce u pacjentów z TIA (z niedokrwieniem w obszarze
têtnicy szyjnej wewnêtrznej)
Rodzaj objawów zapowiadaj¹cych
P³eæ przeciwstronne przeciwstronny
zaburzenia
ruchy
parestezje
niedow³ad
widzenia
mimowolne
n
%
n
%
n
%
n
%
K
322
37,01
189
20,46
367 42,19
3
0,34
M
382
40,00
182
19,57
372 40,00
4
0,43
R
694
38,56
360
20,00
739 41,05
7
0,39

Ogó³em
n
870
930
1800

%
100,0
100,0
100,0

Ogólnie wród mê¿czyzn i kobiet z TIA (tabela 1) najwiêcej by³o przemijaj¹cych
zaburzeñ widzenia, g³ównie pod postaci¹ przejciowego zaniewidzenia (amaurosis
fugax). Nastêpnym, co do czêstotliwoci wystêpowania, objawem by³o przemijaj¹ce
drêtwienie (parestezje) przeciwstronnych koñczyn, natomiast niedow³ad po³owiczy
dotyczy³ ok. 1/5 chorych. Zupe³nie sporadyczne by³y ruchy mimowolne, g³ównie pod
postaci¹ dr¿enia, ruchów pl¹sawiczych, a w przypadku jednego mê¿czyzny ruchów
hemibalistycznych.
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Wymienione objawy by³y tylko w oko³o 40% czyste, a w pozosta³ych przypadkach po³¹czone z innymi, jak np. niedow³ad z zaburzeniami mowy czy widzenia lub
parestezje tak¿e z zaburzeniami widzenia lub zaburzeniami mowy. St¹d te¿ powy¿szy podzia³ jest oparty na wiod¹cym objawie u danego chorego i nie uwzglêdnia
wszystkich mo¿liwych objawów w tego typu przemijaj¹cych zaburzeniach ukrwienia mózgu.
Tabela 2. Objawy zapowiadaj¹ce u pacjentów z zaburzeniami ukrwienia w obszarze
têtnic krêgowo-podstawnych
Rodzaj objawów zapowiadaj¹cych
niezborprzemijazaburzenia parestezje 
drop
P³eæ
noæ
j¹ca
równowagi niedow³ady
attacks
koñczyn
niepamiêæ
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
K 298 60,20 92 18,59 31 6,26 32 6,47 12 2,42
M 307 60,80 97 19,20 36 7,12 19 3,77 11 2,18
R 605 60,50 189 18,90 67 6,70 51 5,10 23 2,30

diplopia
n
30
35
65

Ogó³em

%
n
%
6,06 495 100,0
6,93 505 100,0
6,50 1000 100,0

Ogólnie u wszystkich badanych z zaburzeniami ukrwienia w obszarze têtnic krêgowo-podstawowych (tabela 2) najwy¿sze odsetki dotyczy³y zaburzeñ równowagi 
ponad 60% oraz parestezji i ró¿norodnego typu niedow³adu koñczyn  ok. 20%. Oczywicie objawy nak³ada³y siê na siebie  w tabelach 1 i 2 zaakcentowano najwa¿niejsze
z nich. W tej grupie badanych przemijaj¹cego niedokrwienia praktycznie nie ma albo
prawie nie ma izolowanych objawów, poza mo¿e uk³adowymi i nieuk³adowymi zawrotami g³owy. Niezbornoæ koñczyn i podwójne widzenie nie siêga³y 7%, napadowe
upadki  niewiele ponad 5%, a przemijaj¹ca niepamiêæ ogólna ledwo przekracza³a 2%,
mimo ¿e w pimiennictwie podaje siê zazwyczaj wy¿sze wartoci. Tego typu opracowanie, z koniecznoci w jaki sposób porz¹dkuj¹ce, mo¿e nieæ niecis³oci, jednak nie
przeprowadzanie takich zbiorczych badañ nie daje nam ¿adnych nowych informacji.
Najwy¿sze odsetki udarów niedokrwiennych dotyczy³y pacjentów w przedzia³ach
wieku 60-69 i 70-79 oraz 50-59. Wród chorych powy¿ej 80 lat przewa¿a³y kobiety,
co wynika z ich d³u¿szego prze¿ycia (tabela 3).
Tabela 3. Chorzy z dokonanymi niedokrwiennymi udarami mózgu wg p³ci i wieku
P³eæ
K
M
R

Przedzia³y wieku chorych
Ogó³em
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80+
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
168 3,2 780 15,6 978 19,0 1129 21,9 1398 27,0 689 13,3 5142 100,0
152 3,1 709 14,7 1023 21,0 1371 28,2 1301 26,8 301 6,2 4857 100,0
320 3,2 1489 14,9 2001 20,0 2500 25,0 2699 27,0 990 9,9 9999 100,0
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CZYNNIKI RYZYKA MODYFIKOWALNE I NIE MODYFIKOWALNE
W GRUPIE NIEDOKRWIENNYCH UDARÓW MÓZGU

cis³e liczbowe okrelenie poszczególnych czynników ryzyka w niedokrwiennych
udarach mózgu (n.u.m.) jest utrudnione, poniewa¿ zwykle wystêpuje nie jeden, a kilka takich czynników, u tego samego chorego; zazwyczaj jeden z nich jest dominuj¹cy. Nale¿¹ do nich:
1) Nadcinienie têtnicze utrwalone (istniej¹ce od co najmniej 2 lat).
W tej grupie chorych ogó³em by³o u 6800 wszystkich pacjentów z n.u.m. (68%),
w tym: 3200 kobiet (62,2%), 3600 mê¿czyzn (74,1%). Najwiêkszy odsetek nadcinienia têtniczego wród kobiet i mê¿czyzn wystêpowa³ w przedzia³ach wieku: 6069, 70-79, ponad 80 lat oraz 50-59 lat.
2) Choroby serca: migotanie przedsionków (przede wszystkim nie zastawkowe), kardiomiopatie (g³ównie przerostowa), choroba wieñcowa, zawa³ miênia sercowego (g³ównie przedniej ciany i przegrody) oraz inne stany patologiczne (dok³adne
opracowanie kardiologicznych czynników ryzyka udarów mózgu jest przedmiotem innego opracowania). Ogólnie choroby serca w ca³ej grupie z n.u.m. stwierdzono u 4289 chorych (42,89%), w tym u 2502 kobiet (58,33%) i 1787 mê¿czyzn
(41,67%).
3) Mia¿d¿yca ³¹czy³a siê z zaburzeniami gospodarki lipidowej i aterotromboz¹. Wystêpowa³a ogólnie u 5498 chorych (54,98%), w tym: u 2501 kobiet (45,49%)
i u 2997 mê¿czyzn (54,51%).
4) Cukrzyca zosta³a stwierdzona ogólnie u 2499 chorych (24,99%), w tym: u 1402
kobiet (56,1%), i u 1097 mê¿czyzn (43,9%).
5) Zwê¿enie têtnic szyjnych wewnêtrznych ogó³em stwierdzono u 3201 chorych
(32,01%), w tym: u 1202 kobiet (37,55%) i 1999 mê¿czyzn (62,45%).
6) Z grupy chorób krwi w badanym materiale g³ównie rozpoznano czerwienicê (poliglobuliê). Stwierdzono j¹ ogólnie u 628 chorych (6,28%), w tym: u 264 kobiet
(42,03%) i u 364 mê¿czyzn (57,97%).
7) Trombocytopenia  zbli¿one odsetki przypadków dotyczy³y trombocytozy.
8) Choroby naczyñ, g³ównie obwodowych, przewa¿nie w formie procesu zapalnego
(vasculitis), ³¹czy³y siê z innymi zapaleniami, m.in. tkanki ³¹cznej, a tak¿e zapaleniem têtnicy skroniowej (arteritis temporalis); nie wydzielono osobnej grupy vasculopatii. Ogólnie odsetek tych zmian nie przekracza³ 3% badanych.
9) Oty³oæ g³ównie typu brzusznego stwierdzono u 1780 osób (17,80%); tylko z nieznaczn¹ przewag¹ wyst¹pi³a wród kobiet.
Nie mo¿emy podaæ danych dotycz¹cych przypadków hyperhomocysteinemii (wystêpuj¹cej nawet do 40% przypadków udarów mózgu), bowiem nie wykonano kompleksowo tego typu badañ.
Inne modyfikowalne, równie¿ znamienne, subpopulacyjne czynniki ryzyka udarów przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
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1) Nikotynizm, podwy¿szaj¹cy nawet 2,5- do 3-krotnie ryzyko pojawienia siê udaru
mózgu, dotyczy g³ównie m³odszych pacjentów, szczególnie kobiet. W naszych badaniach na³ogowych palaczy (przez co najmniej ostatnie 5 lat) by³o 6021 (60,21%),
w tym 2269 kobiet (37,68%) i 3752 mê¿czyzn (62,32%).
2) W badanej grupie osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu (ustalenia oparto o dane subiektywne oraz w miarê mo¿liwoci obiektywne) by³o 1582 (15,82%), w tym 601 kobiet
(37,98%) i 981 mê¿czyzn (62,02%). Oczywicie, rzeczywiste dane mog¹ siê w jakim stopniu ró¿niæ od zarejestrowanych. Przewaga mê¿czyzn wydaje siê wi¹zaæ
z d³ugim okresem badañ, w czasie którego kobiety rzadziej siêga³y po alkohol.
Profilaktyczne leczenie ma³ymi dawkami alkoholu, w przypadkach zagro¿enia
procesami zakrzepowymi, uwa¿amy co najmniej za dyskusyjne, gdy¿ zawsze
istnieje zagro¿enie wyst¹pienia uzale¿nienia. Milczeniem pozostawimy okrelenie jednego ze znanych uczonych, który twierdzi, ¿e  poza producentami alkoholu  kreatorami tej metody s¹ równie¿ naukowcy, z cechami maskowanych alkoholików. Jest to ju¿ oczywista przesada.
3) Tylko w 3 przypadkach  u kobiet w przedziale wieku 39-49 lat  wyst¹pi³ udar
niedokrwienny, który mo¿na by³o zakwalifikowaæ jako migrenowy (w CT g³owy zmiany niedokrwienne obejmowa³y g³ównie obszar potyliczny).
4) Uraz têtnicy szyjnej wewnêtrznej, maj¹cy zwi¹zek z pojawieniem siê objawów
udaru mózgu, obserwowano u 12 mê¿czyzn w przedziale wieku 30-45 lat. W 7 przypadkach ca³emu zdarzeniu towarzyszy³o nadu¿ycie alkoholu.
5) Podagra i dna moczanowa wspó³istnia³y w 41 przypadkach udarów niedokrwiennych mózgu u mê¿czyzn.
6) Niedoczynnoæ tarczycy stwierdzono u 68 kobiet i 4 mê¿czyzn.
7) Zespó³ bezdechu sennego wystêpowa³ tylko u 12 mê¿czyzn.
8) Nie by³o wystarczaj¹cych danych, aby za ca³y okres badañ okreliæ liczbê chorych,
u których wystêpowa³ wzrost, bez uwarunkowania genetycznego, poziomu fibrynogenu.
Podsumowuj¹c, w badanej grupie niew¹tpliwie dominowa³y czynniki ryzyka zwi¹zane z predyspozycjami osobniczymi, a nawet obci¹¿eniem genetycznym, takie jak:
nadcinienie têtnicze, cukrzyca, mia¿d¿yca (aterotromboza), choroby serca, naczyñ
obwodowych, choroby krwi.
Oczywicie, w znacz¹cym odsetku czynniki ryzyka s¹ mieszane (nadcinienie,
mia¿d¿yca, cukrzyca, choroby serca itp.), ale zawsze jeden czynnik jest dominuj¹cy
przy zachorowaniu.
Najwiêksz¹ liczbê udarów niedokrwiennych rejestrowano u osób w przedziale
wieku powy¿ej 60 r.¿. i dodatkowo u kobiet w wieku ponad 80 lat. Podobne wyniki
uzyskali inni, a tak¿e my w naszych wczeniejszych badaniach, choæ okres obserwacji ró¿ni³ siê czasowo [1-11].
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WNIOSKI

1. Wród chorych z TIA dominowa³y objawy zapowiadaj¹ce o charakterze zaburzeñ
widzenia, przeciwstronnych parestezji koñczyn lub przemijaj¹cych niedow³adów.
2. W grupie zaburzeñ ukrwienia w obszarze krêgowo-podstawnym najczêstszymi
objawami zapowiadaj¹cymi by³y zaburzenia równowagi, parestezje i przemijaj¹ce niedow³ady koñczyn oraz niezbornoæ ruchów.
3. Poród czynników ryzyka modyfikowalnych w ca³ej grupie chorych z dokonanymi udarami niedokrwiennymi dominowa³y: nadcinienie, choroby serca, mia¿d¿yca
(aterotromboza), cukrzyca, zwê¿enie têtnic szyjnych wewnêtrznych, choroby krwi,
naczyñ obwodowych i oty³oæ.
4. Z innych czynników modyfikowalnych, znamiennych, nios¹cych subpopulacyjne
ryzyko, przewa¿a³ nikotynizm, a tak¿e w niektórych przypadkach alkoholizm;
w pewnym stopniu by³y one zwi¹zane z urazami têtnic szyjnych.
5. Czynniki ryzyka niedokrwiennych udarów mózgu maj¹ zwykle charakter mieszany, ale najczêciej jeden z nich jest czynnikiem zasadniczym, powoduj¹cym wyst¹pienie objawów klinicznych.
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STANDARDY LECZENIA PADACZKI U DOROS£YCH
STRESZCZENIE

Standardy medyczne s¹ powszechnie przyjmowan¹ strategi¹ diagnostyki i leczenia schorzeñ. Oprócz
ogólnych zasad, okrelaj¹ koniecznoæ indywidualnie dobranego postêpowania zgodnie z zasad¹ dobrej
praktyki klinicznej. W ostatnich latach opublikowano wiele standardów i rekomendacji postêpowania
w przypadku leczenia padaczki, w tym równie¿ leczenia padaczki u doros³ych. Sporód wielu przedstawiono standardy polskie, amerykañskie (AAN), szkockie (SIGN) oraz angielsko-walijskie (NICE). Prezentuj¹ one wskazówki postêpowania w padaczce g³ównie dla lekarzy, ale równie¿ dla pacjentów i ich
rodzin. Rekomenduj¹ zasady postêpowania w przypadku nowo rozpoznanej padaczki, lekoopornej z sugesti¹ leczenia neurochirurgicznego, równie¿ zasady zakoñczenia terapii przeciwpadaczkowej i postêpowania w przypadkach szczególnych, np. padaczki u kobiet w okresie rozrodczym z uwzglêdnieniem
antykoncepcji, ci¹¿y, porodu i karmienia dziecka, a tak¿e u kobiet w okresie menopauzy oraz padaczki
wieku starszego.
Standardy przedstawiaj¹ sugestie postêpowania lekarskiego zgodnie z zasadami w³aciwej praktyki klinicznej, nie obliguj¹ jednak lekarzy do ich przestrzegania.
S³owa kluczowe: Standardy, rekomendacje, padaczka, leczenie przeciwpadaczkowe.
SUMMARY

Medical standards are commonly accepted strategy concerning diagnosis and treatment of diseases. Apart
from general rules they describe the necessity of individual action according to good clinical practice. In
recent years many standards and recommendations concerning epilepsy were published, among them those
about epilepsy treatment in adults. Among many the Polish, American (AAN), Scottish (SIGN), EnglishWelsh (NICE) standards are mentioned. They present suggestions of managing in epilepsy mainly for
physicians, but also for patients and their families the rules of management in newly diagnosed epilepsy
and drug resistant epilepsy are presented with suggestion of neurosurgical treatment also. The principles
of ending of anticonvulsant therapy and management in particular events such as epilepsy in women with
consideration of contraception, pregnancy, delivery, breastfeeding, menopause, and epilepsy in elderly
patients are presented. The standards provide suggestions concerning the proper clinical management
due to good clinical practice, but they are not mandatory.
Key words: Standards, recommendations, epilepsy, epilepsy treatment.
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Standardy medyczne s¹ powszechnie przyjmowan¹ strategi¹ diagnostyki i leczenia schorzeñ. Oprócz ogólnych zasad, okrelaj¹ koniecznoæ indywidualnie dobranego postêpowania zgodnie z zasad¹ dobrej praktyki klinicznej [1]. Rekomendacje za
s¹ zaleceniami dotycz¹cymi postêpowania lekarskiego. W ostatnich latach opublikowano na ca³ym wiecie licznie proponowane standardy i rekomendacje dotycz¹ce diagnostyki i leczenia chorych z padaczk¹ [2-13]. W internetowej wyszukiwarce Google
pod has³em epilepsy guidelines mo¿na aktualnie znaleæ 202 pozycje. Wiêkszoæ
z nich jest adresowana do lekarzy, ale s¹ równie¿ przeznaczone dla pacjentów i ich
rodzin. Jaka jest ich wartoæ i przydatnoæ zastanawiaj¹ siê w pracy Epilepsy guidelines in the real world: The sound of music? Linda J. Stephen i Martin Brodie [14],
oceniaj¹c strategie postêpowania w przypadku padaczki przedstawione przez Scottish National Epilepsy Guideline in Primary Care.
Wród standardów leczenia padaczki zwracaj¹ uwagê:
 Standardy Diagnostyki i Leczenia Padaczki w Polsce opracowane w 2000 r. przez
9-osobow¹ komisjê powo³an¹ przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Epileptologii (PTE) i przyjête przez Zarz¹d G³ówny PTE, które ukaza³y siê w 2002 r. [2],
 rekomendacje Amerykañskiej Akademii Neurologicznej (AAN): Evidence-Based
Guideline Recomendations dla klinicystów zajmuj¹cych siê padaczk¹ [15],
 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) z kwietnia 2003 r. pt. Diagnosis
and Managment of Epilepsy in Adults a national clinical guideline [16],
 rekomendacje dotycz¹ce leczenia padaczki w Anglii i Walii przedstawione przez
National Institute for Clinical Excellence (NICE) [17].
N. Payakachat, K. H. Summers, J. P. Barbuto. [18], oceniaj¹c rekomendacje ró¿nych narodowych organizacji dotycz¹ce leczenia padaczki u doros³ych i opublikowane
w okresie od stycznia 2000 do czerwca 2005 r., uznali za najbardziej przydatne dla
klinicystów  rekomendacje AAN, SIGN oraz NICE. Powy¿sze standardy i rekomendacje, w czêci dotycz¹cej leczenia padaczki u doros³ych, pomocne s¹ w podejmowaniu decyzji o wdro¿eniu leczenia, zmianie stosowanych leków, odstawieniu farmakoterapii, jak równie¿ pomagaj¹ w prowadzeniu leczenia padaczki w szczególnych
sytuacjach [2, 16, 17, 19].
Istotne jest kiedy, i przez kogo, powinno byæ rozpoczête leczenie przeciwpadaczkowe, bior¹c pod uwagê ryzyko nag³ej, niespodziewanej mierci spowodowanej padaczk¹ (Sudden Unexplained Death in Epilepsy  SUDAP), jak te¿ mo¿liwoæ wyst¹pienia objawów ubocznych przy d³ugotrwa³ej terapii [2, 16]. Leczenie przeciwpadaczkowe powinno byæ wdro¿one po pe³nej diagnostyce, obserwacji i ocenie zespo³u padaczkowego. Decyzjê o leczeniu przeciwpadaczkowym powinien podj¹æ epileptolog wspólnie z pacjentem, którego poinformowano o istocie choroby, celowoci
leczenia, spodziewanych efektach, objawach ubocznych i ewentualnych zagro¿eniach.
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PROPONOWANE ZASADY POSTÊPOWANIA LECZNICZEGO W PADACZCE

I. Pierwszy napad padaczkowy toniczno-kloniczny wymaga leczenia, jeli:
1) by³ poprzedzony wystêpuj¹cymi wczeniej napadami mioklonicznymi b¹d
czêciowymi, b¹d napadami typu absence,
2) zapis EEG wykazuje zmiany pod postaci¹ wy³adowañ napadowych,
3) pacjent ma wrodzone uszkodzenia neurologiczne,
4) pacjent nie akceptuje ryzyka powtórnego napadu.
II. Leczenie nowo zdiagnozowanej padaczki wg AAN rozpoczyna siê podaniem jednego leku (monoterapia) we wzrastaj¹cej dawce, dochodz¹cej do dawki optymalnej, w okresie kilku dni lub tygodni zale¿nie od w³aciwoci farmakokinetycznych
i dzia³ania toksycznego leku [2]. Wówczas:
1) zalecana jest monoterapia lekami klasycznymi, takimi jak: karbamazepina, kwas
walproinowy, phenytoina, phenobarbital, a tak¿e lamotrigina, gabapentyna,
oxcarbazepina lub topiramat [15, 16],
2) w napadach czêciowych i wtórnie uogólnionych lekami pierwszego rzutu s¹:
karbamazepina, kwas walproinowy, lamotrygina i oxcarbazepina [16],
3) w napadach pierwotnie uogólnionych oraz wtedy, gdy istniej¹ w¹tpliwoci, co
do typu napadów i klasyfikacji zespo³u padaczkowego, zalecana jest lamotrygina i kwas walproinowy [16].
Tabela 1. Zalecenia AAN dotycz¹ce leczenia nowo zdiagnozowanej padaczki [15]
Leki
przeciwpadaczkowe
Gabapentyna
Lamotrygina
Levetiracetam
Oxcarbazepina
Tiagabina
Topiramat
Zonisamid

Monoterapia napadów
czêciowych/z³o¿onych
absence
tak
nie
tak
tak
nie
nie
tak
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie

NICE rekomenduje leczenie monoterapi¹ napadów czêciowych bez i z wtórnym
uogólnieniem [19]:
1) leki pierwszego rzutu: karbamazepina, lamotrygina, oxkarbazepina, kwas walproinowy, topiramat,
2) leki drugiego rzutu: clobazam, gabapentyna, lewetiracetam,phenytoina, tiagabina,
pregabalina,
3) inne leki: acetazolamid, klonazepam, phenobarbital, prymidon.
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Tabela 2. Rekomendacje NICE leczenia napadów uogólnionych [19]
Rodzaj
napadów
Absence

Leki
Leki
pierwszego rzutu drugiego rzutu
Etosuximid,
Clobazam
Lamotrygina
Clonazepam
Kwas
Topiramat
walproinowy

Uogólnione
toniczno-kloniczne

Carbamazepina
Lamotrygina
Kwas
walproinowy
Topiramat
Kwas
walproinowy
(Topiramat)

Miokloniczne

Toniczne

Lamotrygina
Kwas
walproinowy

Atoniczne

Lamotrygina
Kwas
walproinowy
Levetiracetam

Clobazam
Levetiracetam
Oxcarbazepina

Clobazam
Clonazepam
Lamotrygina
Levetiracetam
Piracetam
Topiramat
Clobazam
Clonazepam
Levetiracetam
Topiramat
Clobazam
Clonazepam
Primidone
Topiramat

Inne
zalecane leki

Acetazolamid
Clonazepam
Phenobarbital
Phenytoina
Primidon

Leki
przeciwwskazane
Carbamazepina
Gabapentyna
Oxcarbazepina
Tiagabina
Vigabatryna
Tiagabina
Vigabatryna

Carbamazepina
Gabapentyna
Oxcarbazepina
Tiagabina
Vigabatryna
Acetazolamid
Phenobarbital
Phenytoina
Primidon
Acetazolamid
Phenobarbital
Phenytoina

Carbamazepina
Oxcarbazepina

Carbamazepina
Oxcarbazepina

Celem leczenia jest ca³kowita kontrola napadów padaczkowych, któr¹ udaje siê
uzyskaæ u ok. 70-80% chorych, w zale¿noci od rodzaju padaczki i zastosowanego
leczenia. Terapia powinna byæ indywidualna z uwzglêdnieniem wieku, p³ci, reakcji
na lek oraz interakcji lekowych [2].
III.Leczenie padaczki lekoopornej
Utrzymywanie siê napadów, pomimo w³aciwej monoterapii dwoma kolejnymi
lekami pierwszego rzutu lub jednym lekiem w monoterapii i jedn¹ kombinacj¹ leków,
okrelane jest jako padaczka lekooporna [16, 20, 21].
Wiêkszoæ pacjentów z nowo rozpoznan¹ padaczk¹ dobrze reaguje na leki przeciwpadaczkowe. W przypadku niepowodzenia leczenia nale¿y rozwa¿yæ:
 nieprawid³owe rozpoznanie padaczki,
 nieprawid³owy dobór leku do zespo³u padaczkowego,
 nieprawid³owe przyjmowanie zalecanego leku,
 nadu¿ywanie alkoholu lub innych leków.
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Niepowodzenie monoterapii jednym lekiem jest wskazaniem do zastosowania
monoterapii drugim lekiem, ewentualnie kombinacji leków. Zamianê leku nale¿y
przeprowadzaæ poprzez stopniowe zwiêkszanie dawki drugiego leku a¿ do dawki
skutecznej, a nastêpnie stopniowe wycofanie pierwszego leku [2]. Szybkoæ wymiany leków zale¿y od ich w³aciwoci farmakokinetycznych, zw³aszcza okresu pó³trwania. Brak skutecznoci monoterapii prowadzonej dwoma kolejnymi podstawowymi lekami uzasadnia wprowadzenie politerapii, tj. równoczesnego podawania wiêcej
ni¿ jednego leku, najlepiej dwóch, rzadko trzech. Wi¹¿e siê to zazwyczaj ze zwiêkszonym ryzykiem interakcji i dzia³añ ubocznych.
Nie ma bezwzglêdnych wskazañ do rutynowego oznaczania poziomu leków przeciwpadaczkowych w surowicy krwi chorych. Badania te pomagaj¹ w kontrolowaniu
prawid³owego dawkowania leków [2, 16]. Badania stê¿enia leków odnosz¹ siê jedynie do leków podstawowych. Nie oznacza siê poziomu leków nowej generacji.
W przypadku padaczki lekoopornej nale¿y pamiêtaæ o napadach prowokowanych
przez ostre zaburzenia metaboliczne, leczenie niektórymi lekami, odstawienie niektórych substancji, np.: alkoholu, heroiny, kokainy, metadonu, amfetaminy, ekstazy [16].
Napady mog¹ byæ równie¿ prowokowane przez ostre schorzenia, jak zapalenia mózgu, urazy g³owy, udary mózgu oraz krwotoki ródmózgowe. Ryzyko napadów prowokowanych odstawieniem alkoholu mo¿e zostaæ zmniejszone przez krótkotrwa³¹
terapiê Lorazepamem [16].
Pacjenci powinni zwracaæ uwagê na potencjalne objawy uboczne stosowanych
leków (wysypki skórne, spadek lub wzrost masy cia³a, zaburzenia funkcji poznawczych, zmiany morfologii krwi), szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia.
Przy d³ugotrwa³ej terapii u leczonych pacjentów z uwagi na tendencje do osteopenii
i osteomalacji nale¿y polecaæ w³aciw¹ dietê i aktywny tryb ¿ycia celem profilaktyki
z³amañ. Rutynowo nale¿y monitorowaæ u nich morfologiê krwi i czynnoæ w¹troby.
Pacjenci z padaczk¹ lekooporn¹ niereaguj¹cy na leczenie zachowawcze mog¹ byæ
zakwalifikowani do leczenia neurochirurgicznego [2, 16].
W przypadku padaczki o pocz¹tku ogniskowym leczenie polega na wybiórczym,
pod kontrol¹ elektrokortykografii, usuniêciu ogniska padaczkowego, tj. zwykle lobektomii skroniowej, pozaskroniowej lub wielop³atowej. Czasami konieczna jest hemisferektomia czynnociowa. W przypadku padaczki nieogniskowej wskazana jest kalazotomia (czêciowe lub ca³kowite przeciêcie cia³a modzelowatego) lub stymulacja
nerwu b³êdnego.
Zakoñczenie leczenia przeciwpadaczkowego
Zakoñczenie leczenia farmakologicznego padaczki powinno byæ rozwa¿one po,
co najmniej, 2-letnim okresie niewystêpowania napadów. Nale¿y uzyskaæ akceptacjê
pacjenta po uwzglêdnieniu takich czynników, jak: praca, prowadzenie samochodu,
obawy i ryzyko nastêpnych napadów, uboczne dzia³anie odstawienia leków. Odsta-
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wianie leków powinno byæ powolne, trwaæ co najmniej kilka miesiêcy, a w przypadku barbituranów i benzodiazepin d³u¿ej. W terapii z³o¿onej leki nale¿y wycofywaæ
kolejno [2, 16]. Na podstawie randomizowanych, prospektywnych badañ wielu orodków okrelono ryzyko nawrotu napadów padaczkowych po wycofywaniu leczenia
u osób, u których, co najmniej, przez 2 lata nie stwierdzano napadów. Tak oznaczony, prognostyczny wskanik ryzyka nawrotu napadów padaczkowych uwzglêdnia
rodzaje napadów, zmiany zapisu EEG, zastosowane leczenie przeciwpadaczkowe
jednym lub wieloma lekami, oraz pozwala na procentowe okrelenie ryzyka ponownego wyst¹pienia napadów po zakoñczeniu leczenia, jak równie¿ na okrelenie ryzyka w przypadku kontynuacji leczenia w perspektywie wieloletniej [16]. Pos³ugiwanie siê tym wskanikiem mo¿e byæ pomocne przy podejmowaniu wspólnej decyzji
przez lekarza i pacjenta o zakoñczeniu b¹d kontynuacji leczenia.
LECZENIE PADACZKI U KOBIET

Postêpowanie lecznicze u kobiet z padaczk¹, bêd¹cych w okresie rozrodczym,
wymaga uwzglêdnienia wp³ywu stosowanego leczenia na zachowania seksualne, cykl
menstruacyjny, p³odnoæ, przebieg ci¹¿y, karmienie piersi¹, antykoncepcjê i okres
menopauzy [2, 12, 16].
Wiêkszoæ kobiet z padaczk¹ prowadzi normalne ¿ycie seksualne, jedynie u czêci obserwowane jest zahamowanie poci¹gu p³ciowego [12]. Nie ma przeciwwskazañ do stosowania niehormonalnych metod zapobiegania ci¹¿y. Natomiast przy stosowaniu doustnej antykoncepcji preparatami estrogenowymi nale¿y pamiêtaæ, ¿e leki
przeciwpadaczkowe indukuj¹ce enzymy w¹trobowe (karbamazepina, oxcarbazepina,
phenobarbital, phenytoina, primidon, topiramat) przyspieszaj¹ metabolizm estrogenów. Wynika st¹d koniecznoæ stosowania preparatów o podwy¿szonej zawartoci
estrogenów (minimum 50 µg) [16] i poinformowania kobiety o zmniejszonej skutecznoci doustnej antykoncepcji. Tak wiêc przy stosowaniu doustnej antykoncepcji preferowane jest raczej stosowanie leków nieindukuj¹cych enzymy w¹trobowe (acetazolamid, benzodiazepiny, ethosuximid, gabapentyna, lamotrygina, lewetiracetam, tiagabina, kwas walproinowy, vigabatryna). Powy¿sze zalecenia dotycz¹ równie¿ progesteronowych preparatów antykoncepcyjnych [12, 16].
Padaczka nie jest przeciwwskazaniem do posiadania potomstwa, ale wskazana jest
szczególna opieka nad kobiet¹ planuj¹c¹ ci¹¿ê. Leczeniem z wyboru kobiety w ci¹¿y
jest monoterapia w najni¿szej skutecznej dawce z suplementacj¹ kwasem foliowym
(5 mg dziennie przed ci¹¿¹ i w okresie pierwszego trymestru) i witamin¹ K (od 36
tygodnia ci¹¿y) [16]. Ryzyko wad rozwojowych p³odu przy stosowaniu leków przeciwpadaczkowych u kobiet otrzymuj¹cych monoterapiê wzrasta 2-3-krotnie. Politerapia znacznie zwiêksza ryzyko malformacji p³odu a¿ do 24% u kobiet otrzymuj¹cych
kombinacjê czterech leków [16]. Kwas walproinowy jest bardziej teratogenny ni¿
karbamazepina, a szczególnie teratogenne jest po³¹czenie kwasu walproinowego
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z lamotrigin¹ [12, 16]. Opisano szereg wrodzonych wad p³odu zwi¹zanych ze stosowaniem przez matkê w czasie ci¹¿y poszczególnych leków przeciwpadaczkowych [12,
16, 19]. U ok. 1/4 kobiet wzrasta czêstoæ napadów w czasie ci¹¿y wskutek zmian hormonalnych i farmakokinetyki leków [16]. Przed³u¿aj¹ce siê drgawki toniczno-kloniczne ze wzglêdu na niedotlenienie i kwasicê mog¹ wp³ywaæ negatywnie na p³ód i ciê¿arn¹ [12, 16]. Leczenie przeciwpadaczkowe nale¿y kontynuowaæ w czasie porodu
i po³ogu. Jeli drgawki wyst¹pi¹ w trakcie porodu, trzeba je jak najszybciej przerwaæ
wlewem lorazepamu lub diazepamu [16]. Nale¿y rozwa¿yæ zakoñczenie ci¹¿y ciêciem
cesarskim, jeli wystêpuj¹ czêste napady toniczno-kloniczne lub przed³u¿aj¹ce siê,
czêciowe z³o¿one napady padaczkowe pod koniec ci¹¿y [16]. Konieczne jest podkrelenie, ¿e wiêkszoæ ci¹¿ u kobiet z padaczk¹ przebiega prawid³owo i koñczy siê
prawid³owym porodem zdrowego noworodka [12]. Kobiety leczone z powodu padaczki powinny byæ zachêcane do karmienia piersi¹, poniewa¿ stê¿enie leków przeciwpadaczkowych we krwi noworodka karmionego piersi¹ jest znacznie ni¿sze ni¿ w czasie ci¹¿y. Dzia³anie sedatywne obserwowane jest wtedy, gdy matka otrzymuje phenobarbital [16]. Ze wzglêdu na niewydolnoæ mechanizmów eliminacji leków we
wczesnym niemowlêctwie mo¿e dojæ do akumulacji lamotryginy otrzymywanej
z mlekiem matki [12].
W okresie menopauzy u ok. 40% kobiet z padaczk¹ dochodzi do pogorszenia kontroli napadów, u 30% nastêpuje poprawa, a u pozosta³ych nie obserwuje siê zmian.
Hormonalna terapia zastêpcza znamiennie zwiêksza czêstoæ napadów w czasie menopauzy. U kobiet z padaczk¹ zwiêkszone jest ryzyko osteomalacji, osteopenii i z³amañ koci [12, 16].
PADACZKA WIEKU STARSZEGO

Leczenie padaczki w tej grupie wiekowej wymaga uwzglêdnienia odmiennoci
farmakokinetyki i farmakodynamiki leków. Ze wzglêdu na zaburzenia w uk³adzie
pokarmowym, zmiany chorobowe w¹troby i nerek mo¿e dojæ do wyd³u¿enia wch³aniania leków przeciwpadaczkowych, zwolnienia metabolizmu i zwolnienia wydalania. Dlatego dawki leków przeciwpadaczkowych u starszych chorych powinny byæ
zmniejszone o po³owê, zwiêkszanie ich dawkowania wolniejsze a dobowa dawka
ni¿sza o po³owê od dawki stosowanej u m³odych doros³ych [2, 20, 23, 24]. Wa¿ne
w tej grupie wiekowej jest uwzglêdnienie interakcji z innymi czêsto przyjmowanymi
lekami. Polecanym lekiem w tej grupie wiekowej jest gabapentyna.
PODSUMOWANIE

Znajomoæ standardów leczenia padaczki u doros³ych wspomaga proces leczenia
farmakologicznego padaczki. Oparte s¹ one o rzeczywiste obserwacje wielu orod-
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ków i dotycz¹ skutecznoci leczenia padaczki w zale¿noci od jej postaci, wieku i p³ci
pacjentów, z uwzglêdnieniem dzia³añ ubocznych oraz interakcji farmakokinetycznych.
Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e brak zalecenia w standardach stosowania przyjêtych
klinicznie sposobów leczenia nie oznacza braku efektywnoci, a wskazuje jedynie,
¿e ich skutecznoæ nie zosta³a dotychczas przeprowadzona.
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EPIDEMIOLOGIA I KLASYFIKACJA URAZÓW MECHANICZNYCH
GA£KI OCZNEJ
STRESZCZENIE

Urazy ga³ki ocznej s¹ wa¿nym wiatowym problemem zdrowotnym. W USA notuje siê corocznie ok.
2,4 mln urazów oczu. Czêsto powoduj¹ one znaczne kalectwo i stanowi¹ powa¿ny problem dla poszkodowanego i spo³eczeñstwa. Chocia¿ coraz wiêksz¹ wagê przywi¹zuje siê do zapobiegania ciê¿kim urazom, stanowi¹ one ci¹gle znacz¹cy odsetek chorób oczu.
W ostatnich latach nast¹pi³ du¿y postêp w leczeniu urazów ga³ki ocznej poprzez wprowadzenie nowoczesnych technik operacyjnych. Ocena ich efektywnoci by³a trudna ze wzglêdu na (w wiêkszoci) retrospektywny system oceny wyników leczenia. Brak jednolitej nomenklatury i klasyfikacji urazów utrudnia³ prowadzenie oceny porównawczej wyników leczenia pomiêdzy ró¿nymi orodkami badawczymi.
Kuhn i wsp. zaproponowali wprowadzenie jednolitej terminologii w ocenie urazów ga³ki ocznej. Ocular
Trauma Classification Group by³a powo³ana do stworzenia ostatecznej klasyfikacji urazów mechanicznych ga³ki ocznej. Koñcowa klasyfikacja jest oparta na cechach anatomicznych i fizjologicznych oka,
które maj¹ znaczenie w prognozowaniu koñcowego efektu leczniczego po urazach ga³ki ocznej.
S³owa kluczowe: ga³ka oczna, uraz, inwalidztwo wzrokowe, klasyfikacja miêdzynarodowa.
SUMMARY

Ocular trauma is an important worldwide public health problem. Up to 2.4 million ocular injuries are
estimated to occur in the United States each year. Eye injuries are often disabling and create enormous
costs to both the victim and society. Although there is increased interest in eye trauma and injury prevention, such injuries remain a significant cause of ocular morbidity.
Understanding of ocular trauma has increased in the past years, leading to the development of new techniques for the treatment of the patients with ocular injuries. Although numerous advances have occurred
in the management of these patients, determining the efficacy of these new treatment modalities has been
difficult because outcomes assessment has been limited mostly to retrospective reviews. These reviews
have lacked standardized assessment and detailed reporting of patients and injury characteristic. In addition, the use of terminology has varied substantially among studies. This variability has made it difficult to compare outcomes between studies. Kuhn and associates proposed specific ocular trauma terminology in an attempt to promote more uniform use of trauma-specific terms. The Ocular Trauma Classification Group was organized to take the next step in ocular trauma standardization by establishing
a system of classify categorically mechanical injuries of the eye. The resulting classification is based on
both anatomic and physiologic variables that have been shown to be prognostic of visual outcome in
ocular injuries.
Key words: eye, injury, visual disability, international classification.
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EPIDEMIOLOGIA URAZÓW GA£KI OCZNEJ

W spo³eczeñstwach krajów wysoko rozwiniêtych urazy oczu s¹ jedn¹ z najczêstszych przyczyn utraty funkcji widzenia [1]. Chocia¿ oczy stanowi¹ tylko ok. 0,1%
ca³kowitej powierzchni cia³a i ok. 0,27% jej przedniej powierzchni, ich znaczenie dla
jednostek i spo³eczeñstwa jest nieproporcjonalnie wy¿sze [2]. Ze wszystkich zmys³ów
cz³owieka w³anie wzrok jest najbogatszym ród³em wiedzy o otaczaj¹cym wiecie.
Przekazywaniu pozyskanej przez oko informacji (bodców wzrokowych) s³u¿y 60%
wszystkich dorodkowych w³ókien nerwowych, co wiadczy o jej szczególnej precyzji i znaczeniu dla organizmu [3].
W USA rednio rocznie notuje siê 2,4 mln urazów oczu, z czego 20-68 tys. ciê¿kich, zagra¿aj¹cych widzeniu [4].
Roczny odsetek chorych hospitalizowanych z powodu urazu oczu w przeliczeniu
na 100 tys. mieszkañców wynosi przyk³adowo w Szkocji  8,1 [5], w Singapurze 
12,6 [6], w USA  13,2 [7], w Szwecji  15,2 [8].
Pacjenci pourazowi stanowi¹ wed³ug literatury 38-52% chorych zg³aszaj¹cych siê
do okulisty [9-11]. rednio 10-15% wszystkich chorych leczonych w szpitalach w oddzia³ach okulistycznych, to pacjenci po przebytych urazach [12]. We wszystkich zdarzeniach po nieszczêliwych wypadkach rednio w 15-20% przypadków wspó³uczestniczy uraz narz¹du wzroku [12]. W 1/5 przypadków po urazach przebijaj¹cych ga³ki
oczne dochodzi do lepoty jednego lub obu oczu [12]. Wed³ug innych autorów, urazy
przebijaj¹ce ga³ki s¹ powodem nieodwracalnej utraty u¿ytecznej ostroci wzroku
u 36,1% [13] oraz 40% leczonych chorych [14].
Nie bez znaczenia jest koszt leczenia chorych dotkniêtych urazem oczu [15]. Reprezentatywne dane odnonie do epidemiologii urazów ga³ki ocznej w spo³eczeñstwie
kraju wysoko rozwiniêtego przedstawia raport National Eye Trauma System Registry
(NETS). W badaniach tych uwzglêdniono grupê 2939 pacjentów hospitalizowanych
z powodu urazów ga³ki ocznej w 48 orodkach okulistycznych w USA w latach 19851991 [16]. Wed³ug tego raportu najczêciej do urazu dochodzi³o w domu (28%),
w miejscu pracy (21%), podczas uprawiania sportu i rekreacji (11%), w wypadkach
komunikacyjnych (8%). 77% urazów by³o niezamierzonych, 22% wynikiem napadu,
1% wynikiem samookaleczenia. 24% poszkodowanych by³o pod wp³ywem alkoholu, 8% pod wp³ywem narkotyków. Sporód wszystkich pacjentów dotkniêtych urazem  83% to mê¿czyni, rednia wieku poszkodowanych to 27 lat, 78% urazów
dotyczy³o ludzi poni¿ej 40 lat, w tym 29% poni¿ej 20. r.¿. [16].
Odmiennie przedstawiaj¹ siê dane epidemiologiczne urazów oczu u dzieci. Urazy
przebijaj¹ce ga³ki oczne u dzieci stanowi¹ 20-50% wszystkich urazów oczu [17-19].
Leczenie ich u dzieci jest podobne, jak u doros³ych, ale mo¿e byæ bardziej skomplikowane ze wzglêdu na utrudnion¹ wspó³pracê, a tak¿e mo¿liwoæ wyst¹pienia niedowidzenia, co ma wp³yw na koñcowy efekt leczenia [20]. Ch³opcy doznaj¹ urazów
ga³ki ocznej dwa razy czêciej ni¿ dziewczynki, uczestnicz¹c w zabawach o wiêkszym
stopniu zagro¿enia. W grupie dzieci m³odszych do 3. r.¿., gdy zabawy maj¹ podobny
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charakter, czêstoæ wystêpowania urazów jest taka sama. Urazy najczêciej maj¹
miejsce w domu (58%), w wyniku wypadków komunikacyjnych (6%), natomiast
bardzo rzadko w szkole i przedszkolu (ok. 1%). Przebijaj¹ce urazy ga³ki ocznej najczêciej zdarzaj¹ siê w grupie wiekowej 3-6 lat (32%), nastêpnie 6-9 lat (25%) [20].
Czêstoæ i rodzaje urazów oka zale¿¹ od struktury gospodarczej kraju, struktury
zatrudnienia w poszczególnych ga³êziach gospodarki, gêstoci zaludnienia, przyzwyczajeñ i mentalnoci spo³eczeñstwa oraz innych czynników [1]. Szczegó³owa analiza
przyczyn i okolicznoci urazów obecnie wskazuje, wed³ug autorów angielskich i niemieckich, na zwiêkszenie odsetka ich wystêpowania podczas spêdzania wolnego czasu
i uprawiania sportu, na gwa³towny wzrost w wyniku napadów i pobiæ oraz na obni¿enie w wyniku wypadków komunikacyjnych.
Ok. 90% urazów mo¿na by zapobiec, a wdro¿enie odpowiednich przepisów prawnych w przesz³oci w niektórych przypadkach przynios³oby zamierzony skutek. W roku 1923 (przed wprowadzeniem brytyjskich standardów dla ochrony oczu w przemyle) ok. 71% urazów oczu by³o zwi¹zanych z wypadkami w pracy, ale udzia³ ich zmala³
do 15% w 1980 r. Wypadki drogowe by³y znacz¹cym ród³em urazów ga³ki ocznej
przed wprowadzeniem obowi¹zku jazdy w pasach bezpieczeñstwa w 1983 r., obecnie rzadko s¹ za nie odpowiedzialne. Wprowadzenie obowi¹zku u¿ywania masek
ochronnych podczas rozgrywek hokejowych zmniejszy³o o ok. 70 tys. rocznie liczbê
urazów oczu w Ameryce Pó³nocnej [9].
Systematyczne gromadzenie standaryzowanych danych epidemiologicznych urazów oczu pomaga okulistom w skutecznej profilaktyce. Zbieranie i porównywanie
danych z ró¿nych krajów i regionów pozwala na okrelanie i wdra¿anie w³aciwych
przepisów prawnych mog¹cych ograniczyæ iloæ ciê¿kich urazów [2]. Tak wiêc od
aktualnej analizy urazowoci zale¿y rzecz najistotniejsza w ograniczaniu liczby ciê¿kich urazów oczu, a mianowicie w³aciwie pojêta polityka profilaktyczna, która winna byæ stale ulepszana [1].
MIÊDZYNARODOWA TERMINOLOGIA I KLASYFIKACJA URAZÓW GA£KI OCZNEJ

Mechaniczne urazy ga³ki ocznej niejednokrotnie prowadz¹ do uszkodzenia wielu
tkanek oka. Stosowane wczeniej mianownictwo urazów by³o niespójne i niejednoznaczne [22, 23]. Od d³u¿szego czasu istnia³a potrzeba stworzenia uniwersalnego,
uznanego na ca³ym wiecie, systemu klasyfikacji zmian urazowych narz¹du wzroku,
na wzór przyjêtych systemów w innych dzia³ach traumatologii [24]. Jednolita nomenklatura mo¿e byæ u¿ywana przez okulistów lub lekarzy ró¿nych specjalnoci, a tak¿e
przez osoby nadzoruj¹ce programy badañ naukowych. Ma ona zapewniæ pe³niejsz¹
wymianê informacji, a tak¿e u³atwiæ ocenê postêpowania terapeutycznego i wyników
leczenia [22].
W roku 1993 na dorocznym spotkaniu okulistów Amerykañskiej Akademii Okulistycznej Kuhn i wsp. przedstawili klasyfikacjê urazów mechanicznych ga³ki ocznej
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[24]. Propozycja ta spotka³a siê z zainteresowaniem i w rok póniej, w marcu 1994 r.,
by³a tematem referatu otwieraj¹cego III Miêdzynarodowe Sympozjum Urazów Ga³ki Ocznej w Kankun, w Meksyku [21].
W roku 1996 Kuhn i wsp. [24] opracowali jednolit¹ klasyfikacjê urazów ga³ki
ocznej, któr¹ nazwali Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT), od miejscowoci
Birmingham w stanie Alabama w USA. W kilka miesiêcy póniej, w listopadzie 1996
r., powo³ano zespó³ 13 okulistów z 7 orodków okulistycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej [25], nazwany Komisj¹ do Spraw Klasyfikacji Urazów Ga³ki
Ocznej (The Ocular Trauma Classification Group  OTCG). W wyniku pracy Komisji ustalono klasyfikacjê urazów mechanicznych ga³ki ocznej, uwzglêdniaj¹c¹ najwa¿niejsze pod wzglêdem prognostycznym pourazowe zmiany anatomiczne i fizjologiczne
ga³ki ocznej [22]. Klasyfikacja urazów mechanicznych zosta³a zaakceptowana do
powszechnego stosowania przez Amerykañsk¹ Akademiê Okulistyki  American
Academy of Ophthalmlogy (AAO), Miêdzynarodowe Towarzystwo Urazów Ocznych
 International Society of Trauma (ISOT), Towarzystwo Siatkówkowe  Retina Society (RS), Towarzystwo Cia³a Szklistego  Vitreous Society (VS), wiatowy Rejestr
Urazów Oka  World Eye Injury Registry, Rejestr Urazów Oka Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej  United States Eye Injury Registry [24-27]. Wed³ug klasyfikacji urazów mechanicznych ga³ki ocznej, skutki urazu nale¿y odnosiæ do twardówki
i/lub rogówki, które w nowej terminologii nazywane s¹ cian¹ ga³ki ocznej [24-27],
pomimo ¿e  z anatomicznego punktu widzenia  cianê ga³ki ocznej ku ty³owi od
r¹bka rogówki tworz¹ twardówka, b³ona naczyniowa i siatkówka.
Autorzy klasyfikacji wyró¿niaj¹ urazy zamkniête i otwarte [22].
Tabela 1. Podzia³ urazów mechanicznych [22]
Urazy mechaniczne ga³ki ocznej
Uraz zamkniêty
St³uczenie

Rana warstwowa
Uraz perforuj¹cy

Uraz otwarty
Pêkniêcie
Cia³o obce wewn¹trzga³kowe

Zranienie ga³ki ocznej
Uraz przenikaj¹cy

 Zamkniêty uraz ga³ki ocznej (closed-globe injury) powoduje st³uczenie (contusion)
lub powstanie rany warstwowej (lamellar laceration) ciany ga³ki ocznej [22].
 Otwarty uraz ga³ki ocznej (open-globe injury) powoduje powstanie rany obejmuj¹cej wszystkie warstwy ciany ga³ki ocznej. W zale¿noci od charakterystyki
obiektu powoduj¹cego uraz (narzêdzie ostre lub têpe) i okolicznoci zdarzenia wyró¿nia siê pêkniêcie (rupture) lub zranienie ga³ki ocznej (laceration). Wród zranieñ ga³ki ocznej mo¿na wyró¿niæ urazy przenikaj¹ce i perforuj¹ce oraz cia³a obce
wewn¹trzga³kowe. W zale¿noci od lokalizacji urazu otwartego naczyniówka
i/lub siatkówka mog¹ byæ nienaruszone lub wypadniête i uszkodzone [22].
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Pêkniêcie ga³ki ocznej (rupture) to pe³nej gruboci rana ciany ga³ki ocznej, spowodowana urazem têpym. Mechanizmem doprowadzaj¹cym do pêkniêcia ga³ki jest
gwa³towny wzrost cinienia wewn¹trzga³kowego. Ga³ka oczna pêka zazwyczaj
w najs³abszym miejscu  w okolicy oko³or¹bkowej (ok. 1mm ku ty³owi od r¹bka), równolegle do r¹bka pod przyczepami miêni prostych i w pobli¿u nerwu wzrokowego. Pêkniêcie ga³ki wystêpuje po stronie przeciwleg³ej do miejsca uderzenia. Urazy têpe ga³ki ocznej najczêciej dotycz¹ kwadrantu skroniowo-dolnego,
w tym wypadku rozk³ad si³ wewn¹trz oka, który doprowadzi³ do pêkniêcia, skierowany jest w stronê kwadrantu nosowo-górnego [22, 23].
Zranienie ga³ki ocznej (laceration) jest to pe³nej gruboci rana ciany ga³ki ocznej,
spowodowana ostrym obiektem. W odró¿nieniu od pêkniêcia w wyniku urazu têpego, rana powstaje w miejscu uderzenia na skutek dzia³ania si³ skierowanych od
zewn¹trz do wewn¹trz. Bardziej szczegó³owy podzia³ zranienia ga³ki ocznej opiera
siê na stwierdzeniu rany/ran wlotowych (uraz przenikaj¹cy  penetrating injury),
rany wylotowej (perforacja  perforation) lub obecnoci cia³a obcego wewn¹trzga³kowego (intraocular foreign body  IOFB) [22]:
 uraz przenikaj¹cy (penertating injury) jest to pojedyncza rana ciany ga³ki ocznej,
spowodowana ostrym obiektem. Rana zlokalizowana jest zawsze po stronie uderzenia. Je¿eli w cianie znajduje siê wiele ran, nale¿y podejrzewaæ, ¿e ka¿da z nich
spowodowana jest innym obiektem;
 cia³o obce wewn¹trzga³kowe w³aciwie zawsze jest nastêpstwem urazu przenikaj¹cego. Ze wzglêdu na specyficzne problemy zwi¹zane z obecnoci¹ cia³ obcych,
takie jak: wspó³wystêpowanie zapalenia wnêtrza ga³ki ocznej, niejednokrotnie trudn¹ lokalizacjê cia³a, jak równie¿ niepewn¹ decyzjê odnonie do czasu zabiegu, tê
grupê wydzielono jako odrêbn¹ wród zranieñ ga³ki ocznej [22];
 uraz perforuj¹cy (perforating injury)  warunkiem jego rozpoznania jest stwierdzenie rany wlotowej i wylotowej, spowodowanej pojedynczym ostrym obiektem.
W przypadku urazu, którego mechanizm powstania jest niejasny, wskazane jest
sklasyfikowanie go jako typ urazu mieszanego [22].
Wed³ug omawianej klasyfikacji ka¿dy uraz mo¿na oceniæ, bior¹c pod uwagê cztery czynniki maj¹ce znaczenie prognostyczne [27, 28]:
1) rodzaj urazu okrelany na podstawie mechanizmu jego powstania. Przy ustalaniu
jego rodzaju du¿e znaczenie ma wywiad z pacjentem lub wiadkami zdarzenia.
Je¿eli pacjent jest nieprzytomny, rodzaj urazu mo¿na ustaliæ jedynie na podstawie badania klinicznego lub w czasie operacji. W przypadku nieprzeziernoci
orodków optycznych konieczne jest wykonanie badañ dodatkowych (RTG, TK,
NMR) [28];
2) pourazow¹ ostroæ wzroku stwierdzon¹ przy przyjêciu do szpitala [23];
3) reakcjê renic na wiat³o  obecnoæ lub nieobecnoæ wzglêdnego uszkodzenia
drogi dorodkowej w oku pourazowym. Stwierdzenie wzglêdnego uszkodzenia
drogi dorodkowej wskazuje na uszkodzenie nerwu wzrokowego i/lub siatkówki [23];
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4) lokalizacjê i rozleg³oæ uszkodzenia okrelane na podstawie po³o¿enia rany (w przypadku urazów otwartych) lub wzglêdem najdalej z ty³u po³o¿onego miejsca uszkodzenia (w przypadku urazów zamkniêtych) [23].
Dok³adny podzia³ urazów otwartych i zamkniêtych ga³ki ocznej z uwzglêdnieniem
czynników maj¹cych znaczenie prognostyczne przedstawiaj¹ tabele 2 i 3.
Na podstawie danych uzyskanych z rejestru urazów ga³ki ocznej w USA (United
States Eye Injury Registry) oraz wêgierskiego rejestru urazów ga³ki ocznej (Hungarian Eye Trauma Classification), Komisja do Spraw Klasyfikacji Ga³ki Ocznej (OTCG)
stworzy³a ³atwy w u¿yciu system punktowej oceny ciê¿koci urazu. Stopieñ ciê¿koci urazu jest sum¹ punktów dodatnich (od 60 do 100), wyra¿aj¹cych wynik badania
ostroci wzroku (w momencie przyjêcia do szpitala), i punktów ujemnych w przypadku
obecnoci:
 pêkniêcia ga³ki ocznej (minus 23 punkty),
 zapalenia wnêtrza ga³ki ocznej (minus 17 punktów),
 perforacji ga³ki (minus 14 punktów),
 odwarstwienia siatkówki (minus 11 punktów),
 uszkodzenia dorodkowej drogi odruchu renicznego (minus 10 punktów).
Uzyskana liczba punktów jest zale¿na od ostroci wzroku przy przyjêciu do szpitala i waha siê od 60 punktów przy braku poczucia wiat³a, do 100 punktów w przypadku stwierdzenia ostroci wzroku równej lub wiêkszej ni¿ 0,5 i nieobecnoci innych objawów urazu, okrelonych wy¿ej wymienion¹ punktacj¹. Tak wiêc liczba
Tabela 2. Urazy otwarte  klasyfikacja z 1996 r. [22]

Rodzaj urazu

Pourazowa ostroæ wzroku
(przy przyjêciu do szpitala)

A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.

Pêkniêcie
Uraz przebijaj¹cy
Cia³o obce wewn¹trzga³kowe
Uraz perforuj¹cy
Uraz mieszany
>/=20/40
20/50-20/100
19/100-5/200
4/200  poczucie wiat³a
Brak poczucia wiat³a

Reakcja renic na wiat³o  wzglêdne
uszkodzenie drogi dorodkowej
w oku pourazowym

A. Obecne
B. Nieobecne

Lokalizacja i rozleg³oæ urazu

I. Rogówka z r¹bkiem
II. R¹bek rogówki z 5 mm obszarem
twardówki
III. Twardówka 5 mm do ty³u od r¹bka
rogówki
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Tabela 3. Urazy zamkniête  klasyfikacja z 1996 r. [22]
Rodzaj urazu

Pourazowa ostroæ wzroku
(przy przyjêciu do szpitala)

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
E.

St³uczenie
Rana warstwowa
Powierzchownie po³o¿one cia³o obce
Uraz mieszany
>/=20/40
20/50-20/100
19/100-5/200
4/200 poczucie wiat³a
Brak poczucia wiat³a

Reakcja renic na wiat³o  obecnoæ
A. Obecne
wzglêdnego uszkodzenia drogi dorodkowej
B. Nieobecne
w oku pourazowym
I. Zewnêtrzna (ograniczona do
spojówki ga³kowej, twardówki
i rogówki)
II. Odcinek przedni (ograniczona do
Lokalizacja i rozleg³oæ urazu
struktur przedniego odcinka i pars
plicata)
III. Odcinek tylny (wszystkie struktury
ga³ki ocznej po³o¿one do ty³u od
torebki tylnej soczewki)

punktów, okrelaj¹ca stopieñ ciê¿koci urazu, mo¿e mieæ znaczenie prognostyczne 
im wy¿sza liczba punktów, tym rokowanie jest lepsze. Dok³adn¹ punktacjê ostroci
wzroku oraz poszczególnych objawów urazu s³u¿¹cych do obliczenia stopnia jego
ciê¿koci przedstawia tabela 4 [22].
Tabela 4. Tabela punktowa stopnia ciê¿koci urazu mechanicznego [22]
Cechy urazu
A. Pocz¹tkowa ostroæ wzroku przy przyjêciu
do szpitala

B.
C.
D.
E.
F.

Pêkniêcie ga³ki ocznej
Zapalenie wnêtrza ga³ki ocznej
Perforacja ga³ki ocznej
Odwarstwienie siatkówki
Uszkodzenie dorodkowej drogi odruchu
renicznego (renica Marcusa-Gunna)
Stopieñ ciê¿koci urazu = suma punktów z tabeli

Liczba punktów
Brak poczucia wiat³a = 60
Poczucie wiat³a  rrpo = 70
1/200-19/200 = 80
20/200-20/50 = 90
>/= 20/40 = 100
-23
-17
-14
-11
-10
A+B+C+D+E+F
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Rokowanie co do ostatecznej ostroci wzroku, w zale¿noci od stopnia ciê¿koci
urazu (liczby punktów), przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Prognozowana ostateczna ostroæ wzroku wg systemu klasyfikacji urazów
mechanicznych [22]
Liczba
punktów
wyra¿aj¹ca
stopieñ
ciê¿koci
urazu
0-44
45-65
66-80
81-91
92-100

Stopieñ
ciê¿koci
urazu

Brak
poczucia
wiata

Poczucie
wiat³a
 rrpo

1/20019/200

20/20020/50

>/=20/40

1
2
3
4
5

%
73
28
21
1
0

%
17
26
11
2
1

%
7
18
15
2
2

%
2
13
28
21
5

%
1
15
44
74
92

Wed³ug Komisji do Spraw Klasyfikacji Urazów Ga³ki Ocznej (OTCG), na podstawie stopnia ciê¿koci urazu w 77% mo¿na przewidzieæ ostateczn¹ ostroæ wzroku
[25, 26].
Chocia¿ nie ma idealnej klasyfikacji urazów, przedstawiona w tym artykule wydaje siê spójna i ³atwa w u¿yciu [22].
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KARDIOMIOPATIA RESTRYKCYJNA
 OPIS PRZYPADKU CHOROBY U 6-LETNIEJ DZIEWCZYNKI
STRESZCZENIE

Kardiomiopatia restrykcyjna jest rzadk¹ postaci¹ o nieustalonej etiologii, z³ym rokowaniu, obserwowan¹ równie¿ u dzieci. Przedstawiono 4-letni¹ obserwacjê przebiegu choroby u 6-letniej w chwili rozpoznania dziewczynki oraz trudnoci w ró¿nicowaniu kardiomiopatii i zaciskaj¹cego zapalenia osierdzia.
S³owa kluczowe: kardiomiopatia restrykcyjna.
SUMMARY

Restrictive cardiomyopathy is a rare, poorly understood form of cardiomyopathy with bad prognosis,
presented also in children. The four years observation of the history of illness in a six-year-old girl at
presentation and difficulties in differentiation with constrictive pericarditis are presented.
Key words: restrictive cardiomyopathy.

Wed³ug klasycznej definicji kardiomiopatie s¹ chorobami miênia sercowego o nieznanej etiologii. Profesor John Goodwin na podstawie odrêbnoci wynikaj¹cych z zaburzeñ morfologii i funkcji serca podzieli³ kardiomiopatie na trzy grupy: rozstrzeniowe (zastoinowe), przerostowe i restrykcyjne [1].
Kardiomiopatia restrykcyjna jest najrzadziej wystêpuj¹c¹ i najmniej poznan¹ kardiomiopati¹. Objawy kliniczne tej choroby podobne s¹ do objawów zaciskaj¹cego
zapalenia osierdzia i wynikaj¹ z utrudnienia nape³niania komór w czasie rozkurczu.
Jednak ograniczenie podatnoci rozkurczowej komory lub komór w przypadku kardiomiopatii restrykcyjnej wynika ze zmian w tkance miêniowej lub/i we wsierdziu
komory serca, a nie w osierdziu, jak ma to miejsce w zaciskaj¹cym zapaleniu osierdzia. W czystej postaci kardiomiopatii restrykcyjnej funkcja skurczowa komór
pozostaje prawid³owa lub jest nieznacznie zaburzona.
Upoledzenie funkcji rozkurczowej komór, zaburzaj¹ce prawid³owe relacje cinieniowo-objêtociowe w czasie rozkurczu (niewielki przyrost objêtoci koñcowo-rozkurczowej powoduje znaczny wzrost cinienia koñcowo-rozkurczowego), by³o powodem nazywania kardiomiopatii restrykcyjnej zespo³em sztywnego serca lub
nierozstrzeniow¹, nieprzerostow¹ kardiomiopati¹. Podkrelano, ¿e przyczyn¹
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zmniejszenia podatnoci rozkurczowej komór jest zwiêkszona wewnêtrzna sztywnoæ miêniówki komór, która nie wynika ze zwiêkszenia jej masy, jak ma to miejsce
w przypadku kardiomiopatii przerostowej [2].
Wszystkie typy kardiomiopatii zaobserwowano równie¿ w wieku dzieciêcym, choæ
s¹ rzadko wystêpuj¹cym schorzeniem. Przeprowadzone w Zagrzebiu badania wskazuj¹, ¿e pos³uguj¹c siê kryteriami WHO (Task Force on Cardiomyopathies) kardiomiopatie mo¿na rozpoznaæ u ok. 38 na 10 tys. pacjentów badanych w dzieciêcej poradni kardiologicznej; kardiomiopatia restrykcyjna stanowi³a 4,8% wszystkich kardiomiopatii w tej grupie badanych [3].
Przeprowadzone w Australii retrospektywne badanie epidemiologiczne, obejmuj¹ce wszystkie nowe przypadki pierwotnej kardiomiopatii rozpoznane u dzieci w wieku
poni¿ej 10 r. ¿., w okresie pomiêdzy rokiem 1987 a 1996, wskazuj¹, ¿e ryzyko zachorowania wynosi 1,24 na 100 tys. dzieci rocznie, a kardiomiopatia restrykcyjna stanowi 2,5% wszystkich kardiomiopatii w tej grupie wiekowej [4].
Historia naturalna kardiomiopatii restrykcyjnej nie jest jednoznacznie opisana,
przede wszystkim ze wzglêdu na rzadkoæ wystêpowania i niejednorodnoæ tej postaci kardiomiopatii, której etiologia pozostaje nadal nieznana. Wgl¹d w przebieg
choroby mo¿e dawaæ badanie przeprowadzone w Dziale Kardiologii Szpitala Dzieciêcego w Pittsburgu (Pensylwania  USA), gdzie analizie poddano ponad 68 tys.
pacjentów urodzonych pomiêdzy 1970 a 2002 r. Wyodrêbniono 21 pacjentów z kardiomiopati¹ restrykcyjn¹, wród których nieznacznie przewa¿ali ch³opcy (57%). redni wiek, w którym wyst¹pi³y objawy choroby, to niespe³na 4 lata (3,8), a niemal po³owa badanych prezentowa³a objawy zastoinowej niewydolnoci kr¹¿enia. Badanie
echokardiograficzne wykonane u wiêkszoci pacjentów badanych (86%) wykazywa³o charakterystyczne, znaczne powiêkszenie obu przedsionków, przy braku cech przerostu miêniówki lewej komory, co pozwala³o wykluczyæ kardiomiopatiê przerostow¹. Badanie histologiczne przeprowadzone u 52% chorych prezentowa³o ró¿nego
stopnia zw³óknienie wsierdzia i podcieliska, a tak¿e ³agodny przerost miocytów.
Prawdopodobieñstwo prze¿ycia 1 roku, 5 i 10 lat wynosi³o odpowiednio 80,5%, 39%
i 20%. Nie znaleziono korelacji miêdzy p³ci¹, wiekiem, w którym rozpoznano chorobê, obecnoci¹ lub brakiem objawów niewydolnoci kr¹¿enia w czasie rozpoznania,
a przebiegiem klinicznym. Poniewa¿ brak jest skutecznego leczenia farmakologicznego choroby i wiêkszoæ chorych nie prze¿ywa d³u¿ej ni¿ 2-5 lat od chwili ustalenia
rozpoznania, zasadn¹ wydaje siê tendencja do wczesnej kwalifikacji do przeszczepu
serca. Z drugiej strony ok. 15% pacjentów prze¿ywa znacznie d³u¿ej, powy¿ej 10 lat
od rozpoznania, podczas gdy tak d³ugo prze¿ywa tylko po³owa pacjentów po przeszczepie serca [5]. Pamiêtaæ nale¿y jednak, ¿e u pacjentów z kardiomiopati¹ restrykcyjn¹ narasta opór ³o¿yska naczyniowego p³uc, a utrwalone nadcinienie p³ucne stanowi przeciwwskazanie do przeszczepu serca (teoretyczn¹ mo¿liwoci¹ leczenia
pozostaje przeszczep serca i p³uca).
Wielu autorów prezentuje pogl¹d, ¿e wiêkszoæ dzieci z kardiomiopati¹ restrykcyjn¹ powinno otrzymaæ przeszczep serca w ci¹gu 4 lat od rozpoznania choroby. Istot-

Kardiomiopatia restrykcyjna  opis przypadku choroby u 6-letniej dziewczynki
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nym czynnikiem przyspieszaj¹cym decyzjê o przeszczepie jest narastanie oporu ³o¿yska naczyniowego p³uc, które powinno byæ monitorowane, poniewa¿ nie ustalono
¿adnych czynników ryzyka rozwoju nadcinienia p³ucnego w kardiomiopatii restrykcyjnej, a utrwalone nadcinienie p³ucne dyskwalifikuje nawet 40% dzieci z t¹ chorob¹ jako kandydatów do przeszczepu serca [6-8].
OPIS PRZYPADKU

Dziewczynka A. B. urodzona 25.09.1995 r., z C.I, P.I prawid³owego, si³ami natury, z wag¹ urodzeniow¹ 2950 g, rodziców zdrowych, ze rodowiska wiejskiego; wed³ug zapisów w karcie zdrowia dziecka, prowadzonej w orodku zdrowia, rozwija³a
siê w okresie niemowlêctwa prawid³owo. Zapis badania bilansowego 2-latków poza
nieznacznym niedoborem wzrostu (25 centyli) i wagi nie wskazuje na odchylenia od
stanu prawid³owego. W wieku 3 lat dziewczynka by³a po raz pierwszy hospitalizowana w oddziale dzieciêcym szpitala rejonowego, dok¹d zosta³a skierowana z rozpoznaniem nie¿ytu ¿o³¹dka i niedokrwistoci. Stwierdzono wówczas szmer nad sercem
o g³onoci 3/6 w skali Levinea, radiologicznie powiêkszenie sylwetki serca, zw³aszcza w zakresie przedsionków przy prawid³owym rysunku naczyniowym p³uc; cechy
przeci¹¿enia obu przedsionków i komory prawej w zapisie EKG. Potwierdzono niedokrwistoæ niedobarwliw¹ (Ht  32, Hb  9,2 g%) z niskim poziomem ¿elaza
(27 µg%). Stwierdzono równie¿ objawy wrodzonego zwichniêcia lewego stawu biodrowego ze skróceniem koñczyny dolnej lewej o ok. 5 cm; po konsultacji ortopedycznej zalecono jak najszybsze zg³oszenie siê z dzieckiem na leczenie do oddzia³u chirurgii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciêcego (WSSzD) w Kielcach.
Podejrzewaj¹c wrodzon¹ wadê serca pod postaci¹ zwê¿enia têtnicy p³ucnej, zalecono tak¿e kontrolê w poradni kardiologicznej. Dalsze zapisy w karcie zdrowia dziecka
wskazuj¹ na pogarszaj¹c¹ siê opiekê domow¹ nad dziewczynk¹, co po latach skutkowa³o ograniczeniem w³adzy rodzicielskiej i umieszczeniem dziecka wraz z rodzeñstwem ze wzglêdów spo³ecznych w domu dziecka. Do czasu pierwszej hospitalizacji
w Oddziale Wewnêtrznym WSSzD w Kielcach, która mia³a miejsce w okresie 12.02.-08.03.2002 r., u dziewczynki nie przeprowadzono diagnostyki kardiologicznej. Do
oddzia³u zosta³a skierowana w wieku 6 lat z powodu hepatomegalii. Przy przyjêciu
stan ogólny okrelono jako niepokoj¹cy, stwierdzono dusznoæ spoczynkow¹, bladoæ
pow³ok skórnych z odcieniem siniczym, objawy zastoju obwodowego z wype³nieniem
¿y³ szyjnych i powierzchownych pow³ok brzusznych, hepatosplenomegaliê (twarda
w¹troba siêgaj¹ca talerza biodrowego), powiêkszenie brzucha z objawami wodobrzusza, zniekszta³cenie klatki piersiowej w postaci garbu sercowego, miarow¹ czynnoæ serca ok. 90/min bez wyranego szmeru, prawid³owy szmer pêcherzykowy nad
polami p³ucnymi, ropny wyciek z ucha lewego z objawami nie¿ytu nosogardzieli,
zwichniêcie lewego stawu biodrowego ze skróceniem koñczyny dolnej lewej, rozleg³¹ próchnicê zêbów, niedobór ciê¿aru cia³a i wzrostu. Radiologicznie stwierdzono
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znaczne powiêkszenie sylwetki serca przy prawid³owym rysunku naczyniowym p³uc.
W zapisie EKG prawogram, rytm zatokowy o czêstoci ok. 88/min, PQ = 0,12 s, QT
= 0,39 s, cechy znacznego stopnia przerostu obu przedsionków, volta¿ P > R, brak
progresji R w odprowadzeniach V2-V5, równowa¿ne R/S w V6, niskonapiêciowe
zespo³y komorowe. Badaniem echokardiograficznym 2D-D (aparatem Hewlet-Packard Sonos 1000) stwierdzono prawid³owe po³¹czenia ¿ylno-przedsionkowe, przedsionkowo-komorowe i komorowo-têtnicze, szczelne przegrody serca, prawid³ow¹
morfologiê zastawek, znaczne powiêkszenie przedsionków i ¿y³ systemowych (RA
5,2x5,7 cm, LA 4,1x5,6 cm, LAD/Ao > 2,1), prawid³owe wymiary i kurczliwoæ lewej komory (LV  2,9/1,7 cm, %SF = 40, %EF = 72, IVS-0,4 cm, LVPW  0,5 cm),
niedomykalnoæ zastawki trójdzielnej II stopnia z maksymalnym gradientem RV/RA
ok. 36 mm Hg, ladow¹ niedomykalnoæ zastawki mitralnej, prawid³ow¹ prêdkoæ
przep³ywu przez obie zastawki, prawid³owe wymiary i przep³ywy w du¿ych têtnicach
(MPA  1,6 cm, Vmax  0,8 m/s, AT  140 m/s, Ao  1,5 cm, Vmax  1,1 m/s), wzmo¿one echo osierdzia, bez obecnoci p³ynu, upoledzon¹ funkcjê rozkurczow¹ komór
(ryc. 1 i 2). Cinienie têtnicze krwi by³o prawid³owe (105/80, 115/65 mm/Hg) i nie
wykazywa³o zale¿nych od fazy oddechu wspó³pracuj¹cego dziecka zmiennoci, odpowiadaj¹cej têtnu paradoksalnemu. Badaniem ultrasonograficznym jamy brzusznej potwierdzono znaczne powiêkszenie w¹troby i ledziony oraz obecnoæ wolnego
p³ynu w jamie otrzewnowej, a badaniem radiologicznym wysokie zwichniêcie w stawie biodrowym lewym, z dysplastyczn¹ panewk¹ i kolawym nastawieniem prawej
koci biodrowej. Badania laboratoryjne nie wskazywa³y na czynny proces zapalny serca i w¹troby oraz schorzenia uk³adowe (OB  21/50, CKMB  37,2 U/l, CRP  ujemny, AlAT  20 U/l, AspAT  41 U/l, GGTP  81 U/l, bilirubina ca³k.  1,1mg%, bezp.
 0,37mg%, HbsAg  ujemny, seromukoid  100 mg%, morfologia krwi, pe³ny jonogram, poziom cia³ azotowych, glukozy, &1-antytrypsyny, amylazy, uk³ad krzepniêcia, gazometria, badanie ogólne moczu by³y prawid³owe). Proteinogram wykazywa³
podwy¿szony poziom gammaglobulin (22,3% przy bia³ku ca³k. 7,6 g%), a rozdzia³
immunoglobulin podwy¿szenie poziomów frakcji IgA (3,38 g/l), IgG (18,0 g/l) oraz
IgE (141,2 IU/ml). Na podstawie obrazu echokardiograficznego, zapisu EKG i objawów klinicznych niewydolnoci serca u dziecka z zachowan¹ czynnoci¹ skurczow¹
i niepogrubia³¹ miêniówk¹ lewej komory, postawiono rozpoznanie kardiomiopatii
restrykcyjnej. Ze wzglêdu na z³o¿ony obraz kliniczny, niedobór masy cia³a i wzrostu
wykonano badania w kierunku mukowiscydozy, zespo³u trzewnego, chorób paso¿ytniczych, a tak¿e test metaboliczny (wyniki prawid³owe), oraz badanie tomograficzne
klatki piersiowej i jamy brzusznej, które nie przemawia³o za zmianami naciekowymi
w przebiegu ewentualnej choroby uk³adowej. W posiewach krwi nie stwierdzono
wzrostu drobnoustrojów, a z kolejnego posiewu wymazu z ucha wyhodowano metycylinooporny szczep gronkowca koagulazoujemnego. U pacjentki prowadzono leczenie antybiotykami ropnego zapalenia ucha w konsultacji z laryngologiem oraz objawowe leczenie niewydolnoci kr¹¿enia (furosemid, potas, spironolacton). Po wyleczeniu zapalenia ucha, uzyskaniu prawid³owego posiewu i stabilizacji uk³adu kr¹¿e-
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nia, przewieziono dziewczynkê do Kliniki Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka
celem weryfikacji rozpoznania kardiomiopatii restrykcyjnej i ustalenia planu dalszego leczenia. W czasie ponad 2-miesiêcznego pobytu w CZD (08.03.-21.05.2002)
wykonano obok badañ nieinwazyjnych: cewnikowanie serca, angiokardiografiê i biopsjê endomiokardialn¹ prawej komory. Stwierdzono znaczne powiêkszenie prawego
przedsionka, zmniejszenie pojemnoci prawej komory z jej skurczow¹ obliteracj¹
czêci nap³ywowej i koniuszkowej, niedomykalnoæ zastawki trójdzielnej, zmniejszenie pojemnoci pónorozkurczowej lewej komory do 29 ml z frakcj¹ wyrzutow¹ 80%
(CO = 1,8 l/m2/min, CI = 2,64 l/m2/min). Droga odp³ywu prawej komory, pieñ p³ucny, têtnice p³ucne i ich odga³êzienia by³y prawid³owe, podobnie jak ³uk aorty, odejcie naczyñ dog³owowych i wieñcowych. Cinienie w prawym przedsionku wynosi³o 14/10/10 mm Hg, w prawej komorze 36/5/15 mm Hg, w pniu p³ucnym 30/14/20
mm Hg, rednie cinienie zaklinowania w kapilarach p³ucnych 20 mm Hg, w lewej
komorze 80/10/25 mm Hg, w aorcie 85/56/73 mm Hg, przy saturacji aortalnej w trakcie badania 96% HbO2. Badaniem histologicznym bioptatu miênia sercowego stwierdzono niewielkie w³óknienie, bez zmian zapalnych z nastêpuj¹c¹ immunomorfologi¹: CD3, CD4, CD22  ujemne, CD31  norma, ICAM+, CD68  ok. 8-10 komórek
dodatnich. Rozszerzone badania obrazowe, laboratoryjne i konsultacyjne nie da³y
podstaw do rozpoznania choroby metabolicznej, rozrostowej czy zaka¿enia flor¹ atypow¹. Badanie spirometryczne wykaza³o nieznaczne podwy¿szenie oporu dróg oddechowych, niewymagaj¹ce leczenia. Prowadzono leczenie objawowe niewydolnoci kr¹¿enia (Furosemid, Spironolacton, potas), przeprowadzono sanacjê jamy ustnej
w znieczuleniu ogólnym. Przypadek choroby dziewczynki by³ prezentowany na kominku kardiologiczno-kardiochirurgicznym w dniu 13.05.2002 r. Z uwagi na potwierdzone rozpoznanie kardiomiopatii restrykcyjnej skierowano dziewczynkê do konsultacji w l¹skim Centrum Chorób Serca w Zabrzu celem kwalifikacji do przeszczepu
serca (przes³anie dokumentacji), o wyniku której rodzice mieli zostaæ powiadomieni
listownie. Dziewczynkê wypisano do domu z zaleceniem dalszej opieki pediatrycznej i kardiologicznej w rejonie. Przez ponad pó³tora roku utrzymywa³ siê stabilny stan
dziecka; w tym czasie (27.07-23.09.2002) by³a leczona w Oddziale Intensywnej Terapii Chirurgicznej i w Oddziale Chirurgii B WSSzD w Kielcach z powodu oparzenia termicznego poladków, koñczyn dolnych i przedramienia lewego (ok. 10% powierzchni cia³a, II/III stopieñ)  nie zaobserwowano destabilizacji uk³adu kr¹¿enia.
Do Oddzia³u Wewnêtrznego WSSzD zosta³a przyjêta ponownie w lutym 2004 r. w
stanie ogólnym ciê¿kim z powodu nasilenia niewydolnoci kr¹¿enia w przebiegu infekcji uk³adu oddechowego; wymaga³a intensywnego leczenia, zwiêkszenia dawek
dotychczas stosowanych leków moczopêdnych, dodano enalapril i leczenie przeciwkrzepliwe (Acard). Wykonane badanie echokardiograficzne wykaza³o, poza wczeniej
obserwowanymi odchyleniami, pogrubienie miêniówki lewej komory powy¿ej normy i wymiary lewej komory poni¿ej normy (LV  2,6/1,3; IVS  0,9; LVPW  0,8;
%SF  51). Zaplanowano wtedy równie¿ ponown¹ konsultacjê kardiologiczno-kardiochirurgiczn¹. W okresie dalszych 2 lat dziewczynka by³a ponad 20-krotnie hospi-
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talizowana, g³ównie z powodu zaostrzeñ niewydolnoci kr¹¿enia w czasie infekcji.
Od maja 2004 r. wprowadzono do leczenia Carvedilol w stopniowo zwiêkszanych
(w ci¹gu miesiêcy) dawkach (od 0,075 mg/kg/d do 0,4 mg/kg/d), przy dobrej tolerancji leku, braku spadków cinienia têtniczego krwi i zaburzeñ rytmu serca. Od 28.02
do 14.04.2005 r. dziewczynka by³a hospitalizowana w Klinice Wrodzonych Wad Serca
i Kardiologii Dzieciêcej l¹skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu celem kontrolnej diagnostyki uk³adu kr¹¿enia i ustalenia dalszego postêpowania terapeutycznego.
Na podstawie wykonanych badañ nieinwazyjnych i przezprze³ykowego badania echokardiograficznego rozpoznano, oprócz restrykcji obu komór serca, równie¿ cechy
konstrykcji osierdzia i po konsultacji kardiologiczno-kardiochirurgicznej w dniu
02.03.2005 r. zakwalifikowano dziecko do operacji kardiochirurgicznej usuniêcia
worka osierdziowego. Operacjê wykonano 22.03.2005 r.: przeciêto worek osierdziowy, ewakuowano umiarkowan¹ iloæ p³ynu pobieraj¹c go do badania bakteriologicznego, stwierdzono ogromny przerost uszka prawego przedsionka przykrywaj¹cego
du¿e naczynia, pobrano wycinek uszka do badania histopatologicznego i wykonano
fenestracjê worka osierdziowego do prawej jamy op³ucnowej. Zabieg opisano jako:
toracothomia explorativa, pericardiotomia, fenestratio pericardii ad pleuram dex.
Wynik badania histopatologicznego z 31.03.2005 r.: w³ókniej¹ca i szkliwiej¹ca tkanka, ogniskowy limfocytarny naciek zapalny, brak cech zapalenia swoistego. W okresie pooperacyjnym u dziecka wymagaj¹cego przed³u¿onej antybiotykoterapii z powodu infekcji, obserwowano nasilenie siê objawów niewydolnoci kr¹¿enia. Po kolejnej konsultacji kardiologiczno-kardiochirurgicznej zdyskwalifikowano dziewczynkê jako kandydata do przeszczepu serca i przekazano w dniu 14.04.2005 r. do Oddzia³u
Wewnêtrznego WSSzD w Kielcach. W drugiej po³owie 2005 r. dziewczynka 6-krotnie by³a hospitalizowana w okresach zaostrzeñ w Oddziale Wewnêtrznym WSSzD;
w tym czasie przebywa³a w Domu Dziecka, gdzie mia³a zapewnion¹ sta³¹ opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹ i korzysta³a z separatora tlenu. Od lipca 2005 r. w zapisach EKG,
oprócz stale obecnych cech przerostu obu przedsionków i przeci¹¿enia komory prawej, obserwowano zmienne, ale nasilaj¹ce siê zaburzenia okresu repolaryzacji w postaci odwrócenia za³amka T i obni¿enia odcinka ST najg³êbszego w odprowadzeniach
lewokomorowych (ryc. 3). Od padziernika 2005 r. zaczê³y wystêpowaæ okresowe bóle
w klatce piersiowej; jednorazowo na pocz¹tku grudnia 2005 r. obserwowano krótkotrwa³y epizod czêstoskurczu przedsionkowego ze zmiennym blokiem przedsionkowokomorowym, którego nie zarejestrowano w trakcie 24-godz. zapisu EKG metod¹
Holtera. Po raz ostatni przyjêto dziewczynkê do WSSzD 10.12.2005 r. w stanie bardzo ciê¿kim, z nasilonymi objawami niewydolnoci kr¹¿enia i zastoju p³ucnego;
w czwartej dobie zosta³a przeniesiona do Oddzia³u Intensywnej Terapii Pediatrycznej z powodu bradykardii (HR = 38-40/min) w mechanizmie zahamowania zatokowego z wolnym zastêpczym rytmem wêz³owym, co nasili³o objawy zespo³u ma³ego
rzutu. Podawanie atropiny w dawkach frakcjonowanych nie spowodowa³o istotnego
przyspieszenia czynnoci serca, obserwowano objawy uboczne w postaci niepokoju,
stanów lêkowych, zawrotów g³owy, obok rozszerzenia renic i suchoci luzówek.
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Dnia 15 grudnia 2005 r. o godz. 4.55 wyst¹pi³o zatrzymanie kr¹¿enia, po pó³godzinnej reanimacji powróci³a czynnoæ serca o czêstoci od 20 do 40/min i wydolny oddech. O godz. 6.50 ponownie dosz³o do zatrzymania czynnoci serca i oddechu 
stwierdzono zgon. Badania anatomopatologicznego nie przeprowadzono  dziecko
zosta³o zwolnione z sekcji.

Ryc. 1. Obraz 2 D-D  znacznego stopnia
powiêkszenie obu przedsionków

Ryc. 2. Obraz 2 D-D  fala
niedomykalnoci zastawki trójdzielnej

Ryc. 3. Zapis EKG  znacznego stopnia przerost obu przedsionków, prawej komory,
uogólnione zaburzenia okresu repolaryzacji
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OMÓWIENIE

Przedstawiony przypadek kardiomiopatii restrykcyjnej jest jedynym w materiale
WSSzD w Kielcach w okresie ostatnich 10 lat, kiedy mo¿liwa by³a diagnostyka echokardiograficzna 2D-D. Nale¿y uznaæ na podstawie dostêpnej dokumentacji, ¿e dziecko prezentowa³o objawy choroby ju¿ w wieku 3 lat, kiedy to w czasie pierwszej hospitalizacji stwierdzono radiologicznie powiêkszenie sylwetki serca w zakresie przedsionków, a zapis EKG równie¿ wskazywa³ na ich przerost. Wys³uchiwany wówczas
szmer skurczowy by³ zapewne spowodowany niedomykalnoci¹ zastawek przedsionkowo-komorowych, a nasilony  znacznego stopnia niedokrwistoci¹. Zaniedbania
ze strony rodziców spowodowa³y opónienie rozpoznania choroby o 3 lata, co zapewne
nie mia³o decyduj¹cego wp³ywu na dalszy jej przebieg. Zapewne patologiczna rodzina dziewczynki by³a niew¹tpliwie czynnikiem decyduj¹cym przy dyskwalifikacji do
przeszczepu serca. Wiek prezentacji objawów choroby zgodny jest z podawanym
w przedstawionym pimiennictwie, natomiast czas prze¿ycia (7 lat) by³ d³u¿szy od
redniego obserwowanego. Jakich trudnoci diagnostycznych mo¿e nastrêczaæ ró¿nicowanie komponenty restrykcyjnej miêniówki komór serca i komponenty konstrykcyjnej osierdzia w upoledzeniu nape³niania rozkurczowego komór, ilustruje fakt, ¿e
w referencyjnym orodku kardiologicznym rozstrzygniêcie przynios³a dopiero torakotomia zwiadowcza. W ostatnim pó³roczu ¿ycia dziewczynki obserwowano narastanie gruboci miêniówki lewej komory, co wyprzedza³o pojawienie siê cech niedokrwienia miênia sercowego w zapisach EKG. Pojawienie siê bólów w klatce piersiowej, bêd¹cych skutkiem niedotlenienia miênia sercowego, by³o zwiastunem schy³kowego okresu choroby. Potwierdzaj¹ to te¿ obserwacje o niejednorodnoci postaci
kardiomiopatii restrykcyjnej i rzadkim wystêpowaniu jej czystej formy, zw³aszcza
w póniejszym okresie choroby. Nale¿y równie¿ podkreliæ fakt niewystêpowania
istotnych zaburzeñ rytmu serca przez ca³y czas choroby, poza ostatnimi kilkunastoma godzinami ¿ycia, kiedy dominowa³a bradykardia bêd¹ca rytmem umieraj¹cego
serca.
Przedstawiony przypadek zas³uguje na uwagê ze wzglêdu na rzadkoæ wystêpowania, trudnoci diagnostyczne i terapeutyczne. Kardiomiopatia restrykcyjna nadal
pozostaje chorob¹ ma³o poznan¹, o nieustalonej etiologii, nieskutecznym leczeniu
zachowawczym, gdzie jedyn¹ nadziej¹ na przed³u¿enie ¿ycia, przynajmniej dla czêci pacjentów, mo¿e by³ przeszczep serca.
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ZESPÓ£ MELAS  PREZENTACJA PRZYPADKU
STRESZCZENIE

Przedstawiono rozpoznany za ¿ycia i w pe³ni potwierdzony przypadek zespo³u MELAS, interesuj¹cy ze
wzglêdu na rzadkoæ wystêpowania, trudnoci diagnostyczne oraz dramatyczny przebieg.
S³owa kluczowe: zespó³ MELAS, cytopatie mitochondrialne, miopatia mitochondrialna, DNA mitochondrialne,
encefalomiopatie, epizody udaropodobne.
SUMMARY

Diagnosed during patients lifetime and completely confirmed MELAS syndrome is was presented. This
case is very interesting because of its rarity, difficulties of diagnosis and dramatic course.
Key words: MELAS syndrom, mitochondria encephalomyopathy, stroke-like episodes.

Zespó³ MELAS (ang. mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like epizodes, czyli mitochondrialna encefalomiopatia z kwasic¹ mleczanow¹ oraz
epizodami udaropodobnymi) jest to wielouk³adowe schorzenie mitochondrialne, nale¿¹ce do najczêstszych chorób mitochondrialnych uwarunkowanych mutacjami mitochondrialnego DNA [1]. Jest on dziedziczony w linii matczynej. Dotychczas opisano kilkanacie ró¿nych mutacji punktowych mitochondrialnego DNA, le¿¹cych
u pod³o¿a zespo³u MELAS. Mutacje te prowadz¹ do braku lub niedoborów bia³kowych podjednostek ³añcucha oddechowego, najczêciej kompleksu I (reduktazy
NADH), rzadziej IV (oksydazy cytochromu C). W wyniku tego pojawiaj¹ siê niedobory energetyczne w komórkach i tkankach zawieraj¹cych mutacjê mnDNA, co prowadzi do upoledzenia ich funkcji, a nastêpnie mierci komórek. Skutki zaburzeñ
wytwarzania energii s¹ najbardziej nasilone w tkankach nerwowej i miêniowej, które s¹ szczególnie wra¿liwe na deficyt energetyczny [2, 3]. Zaobserwowano, ¿e na wczeniejszych etapach choroby dochodzi do utraty pojedynczych neuronów w mózgu, co
sprawia ¿e objawy s¹ czêsto ma³o wyrane, a uszkodzenia niekoniecznie uwidaczniaj¹
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siê w obrazach radiologicznych. W póniejszych natomiast etapach mo¿e dochodziæ
do martwicy wiêkszych obszarów tkanki nerwowej, co uwidacznia siê w postaci du¿ych ognisk udarowych obejmuj¹cych zarówno korê, jak i przylegaj¹c¹ istotê bia³¹,
oraz do postêpuj¹cego zaniku mózgu i mó¿d¿ku [2, 4]. Charakterystyczne jest, ¿e
ogniska udarowe niezmiernie rzadko odpowiadaj¹ dystrybucji naczyniowej [4].
Zespó³ MELAS rozwija siê w 80% przypadków w dzieciñstwie, niezale¿nie od
przebiegu porodu i wczesnodzieciêcego rozwoju; opisano te¿ pierwsze objawy choroby w 56 r.¿. [5]. Kliniczny obraz choroby, ze wzglêdu na niezmiernie skomplikowan¹ relacjê genotyp-fenotyp, jest zmienny w czasie u ka¿dego pacjenta, a zarazem
wysoce indywidualny [2]. Do charakterystycznych, sta³ych cech klinicznych zespo³u
MELAS nale¿¹:
 epizody udaropodobne wystêpuj¹ce przed 40 r.¿., zlokalizowane w okolicy j¹der
podstawy (g³ównie ga³ki bladej) oraz w istocie bia³ej obu pó³kul mózgu, na ogó³
niesymetrycznie, ale te¿ w innych czêciach mózgowia [1],
 niedowidzenie po³owicze lub lepota korowa [6],
 encefalopatia z napadami padaczkowymi i/lub postêpuj¹cym otêpieniem [2],
 kwasica mleczanowa oraz podwy¿szenie stê¿enia kwasu mlekowego w p³ynie
mózgowo-rdzeniowym [2],
 miopatia z obecnoci¹ w tkance miêniowej postrzêpionych w³ókien czerwonych
(RRF  regged-red fibers) [1],
 nawracaj¹ce migrenopodobne bóle g³owy [6].
Diagnozê potwierdza wystêpowanie co najmniej dwóch drugorzêdnych cech klinicznych:
 normalny rozwój w dzieciñstwie [3],
 nawracaj¹ce epizody wymiotów [3],
 nietolerancja wysi³ku [3].
Do innych niespecyficznych objawów nale¿¹: niedoczynnoæ przytarczyc, cukrzyca
typu II, g³uchota korowa, niski wzrost, neuropatia czuciowa typu aksonalnego oraz
ciê¿kie zaparcia. Rzadziej obserwuje siê kardiomiopatiê czy nefropatiê [1, 2, 6].
Dla przebiegu choroby charakterystyczne s¹ okresy pogorszeñ w przebiegu chorób infekcyjnych z wysok¹ gor¹czk¹ czy zabiegów operacyjnych, które nasilaj¹ deficyty energetyczne. Po okresach pogorszenia stopniowo obserwuje siê poprawê stanu
pacjenta z ustêpowaniem niektórych objawów, tj. niedow³adów czy niedowidzenia
po³owiczego.
W diagnostyce wykonuje siê:
 badania biochemiczne: w surowicy i p³ynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza siê
podwy¿szone stê¿enie kwasu mlekowego [6],
 MR mózgu: du¿e ogniska udaropodobne zazwyczaj obejmuj¹ce j¹dra podstawy
(g³ównie ga³kê blad¹) oraz istotê bia³¹ obu pó³kul mózgu, zwykle zlokalizowane
niesymetrycznie; zmiany zajmuj¹ równie¿ korê (g³ównie okolic potylicznych), przy
czym ogniska rzadko odpowiadaj¹ dystrybucji naczyniowej [2],
 TK g³owy: zwapnienia w zwojach podstawy [1],
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 badanie dna oka: postêpuj¹cy zanik nerwów wzrokowych [1],
 badanie okulistyczne: niedowidzenie po³owicze lub lepota korowa [6],
 EMG: cechy pierwotnego uszkodzenia miêni i zaburzenia przewodzenia w nerwach [1],
 biopsja miênia: cechy miopatii  obecnoæ postrzêpionych w³ókien czerwonych [2],
 badanie pomiertne: ogniskowe zmiany martwicze tkanek mózgu (du¿e ogniska
udarowe) z zachowaniem niekiedy pojedynczych neuronów, zg¹bczenie i glejoza
istoty bia³ej oraz poszerzenie, proliferacja i rozrost naczyñ krwiononych, a tak¿e
oko³onaczyniowe zwapnienia w zwojach podstawy.
Diagnozê zespo³u MELAS stawia siê rzadko, jednak w wietle statystyk dotycz¹cych dystrybucji mutacji mitochondrialnego DNA w ogólnej populacji wydaje siê
prawdopodobne, ¿e liczba chorych znacznie przewy¿sza liczbê diagnoz [2, 7]. Powinno
siê wykonywaæ badania w kierunku zespo³u MELAS w ka¿dym przypadku udaru
mózgu o niejasnej etiologii u osoby poni¿ej 40 r.¿.
G³ównym powodem trudnoci w rozpoznaniu zespo³u MELAS jest fakt, ¿e kliniczny obraz choroby jest zmienny w czasie u ka¿dego pacjenta, a zarazem wysoce indywidualny [2, 7]. Diagnozy nie u³atwia brak specyficznych objawów tego zespo³u,
a decyduj¹cy czynnik w rozpoznaniu stanowi charakterystyczny fluktuuj¹cy rozwój
zaburzeñ oraz specyfika ich wspó³wystêpowania [2]. Definitywne potwierdzenie rozpoznania uzyskuje siê dopiero po stwierdzeniu patogennej mutacji, co jest mo¿liwe
tylko w nielicznych orodkach na wiecie [2].
Nadal nie ma skutecznego leczenia przyczynowego. Stosuje siê umiarkowan¹ rehabilitacjê ogólnousprawniaj¹c¹, koenzym Q w dawkach do 300 mg na dobê oraz
witaminy z grupy antyoksydantów w du¿ych dawkach [1, 2].
OPIS PRZYPADKU

Chora K. S. jest pierwsz¹ w Polsce pacjentk¹ z rozpoznanym za ¿ycia i potwierdzonym w badaniach genetycznych przypadkiem zespo³u MELAS. Odkryto u niej
dotychczas nie opisan¹  now¹ mutacjê C8293T. Po raz pierwszy trafi³a do Oddzia³u
Neurologii Specjalistycznego Zespo³u Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w listopadzie 1994 r., w wieku 17 lat, z powodu ostrego bólu g³owy o niewyjanionej etiologii, os³abienia, nudnoci i wymiotów, ogniskowych napadów padaczkowych oraz
okresowej zwy¿ki temperatury do 39°C. Wykonano wówczas: badanie EEG  zapis
w granicach normy i TK g³owy  drobne zwapnienia symetrycznie w okolicach j¹der
podkorowych, po podaniu kontrastu, hyperdensyjny obszar o nieregularnym kszta³cie i d³ugoci ok. 1 cm w lewym p³acie skroniowym, mog¹cy odpowiadaæ têtniakowi
têtnicy rodkowej lewej pó³kuli mózgu. W zwi¹zku z podejrzeniem malformacji naczyniowej dodatkowo wykonano u pacjentki badanie MR g³owy  skrócone czasy
relaksacji z obu ga³ek bladych odpowiadaj¹ce obecnoci z³ogów ¿elaza i wapnia, poza
tym obrzêk luzówki w prawej zatoce klinowej i prawej czo³owej. W opcji angio-
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MR uwidoczniono za prawid³owe g³ówne pnie naczyñ mózgowych oraz koñcowe
odcinki têtnic szyjnych wewnêtrznych, krêgowych i têtnicy podstawnej.
W maju 1995 r. u chorej wyst¹pi³ napad czêciowy z³o¿ony, wtórnie uogólniony
do toniczno-klonicznego, w³¹czono wtedy leczenie Tegretolem w dawce 1000 mg/d.
W czerwcu 1996 r. pacjentka trafi³a na Oddzia³ Neurologii Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie z powodu wzrostu czêstotliwoci napadów padaczkowych do 1-3/miesi¹c, a tak¿e celem diagnostyki napadowych bólów g³owy o charakterze migrenowym. Ponadto u chorej od oko³o roku pojawi³y siê trudnoci w nauce (do tej pory by³a wzorow¹ uczennic¹), zawê¿enie zainteresowañ i narastaj¹ce
stopniowo spowolnienie. Podczas hospitalizacji wyst¹pi³ u chorej nietypowy udar
mózgu z towarzysz¹cymi napadami padaczkowymi uogólnionymi, hemianopsj¹, niewielkim lewostronnym niedow³adem po³owiczym oraz zaburzeniami mowy. W badaniu EEG obserwowano zmiany uogólnione z wyran¹ przewag¹ w prawej pó³kuli
mózgu pod postaci¹ fal ostrych, fal theta i fal delta, a tak¿e zmiany napadowe w formie ogniskowych wy³adowañ fal ostrych i fal delta znad prawej pó³kuli mózgu, g³ównie w okolicy skroniowo-potylicznej. W badaniu MR stwierdzono obecnoæ nieprawid³owego obszaru obejmuj¹cego korê i czêciowo istotê bia³¹ prawego p³ata skroniowego i czêciowo ciemieniowego, a tak¿e nastêpne nieprawid³owe ognisko w lewej pó³kuli mó¿d¿ku obejmuj¹ce znaczn¹ czêæ pó³kuli. Bardzo drobne ognisko podobnego charakteru widoczne by³o na styku tylnym lewej pó³kuli mózgu. Efekt masy
wyra¿ony by³ zaciniêciem rowków sklepistoci, uciniêciem komory bocznej prawej i przemieszczeniem struktur linii porodkowej na stronê lew¹ o ok. 7 mm. Obszary te charakteryzowa³y siê hiperintensywnym sygna³em w obrazach T2-zale¿nych
i hypointensywnym w T1-zale¿nych. Nie ulega³y one nieprawid³owemu wzmocnieniu po podaniu rodka kontrastowego. W badaniu laryngologicznym stwierdzono
upoledzenie s³uchu obustronne, w okulistycznym za  zawê¿enie obwodowe pola
widzenia do 40°. W badaniu neuropsychologicznym stwierdzono cechy organicznego uszkodzenia mózgu z przewag¹ strony prawej. Poproszona wówczas o konsultacjê prof. dr hab. Maria Puchalska  na podstawie dotychczasowego przebiegu choroby, badañ neuropsychologicznych i badañ dodatkowych, w tym wysokiego poziomu
kwasu mlekowego w surowicy i zwapnieñ w okolicach j¹der podstawy w badaniach
MR i TK, oraz fluktuuj¹cych zaburzeñ funkcji poznawczych, w tym afazji i apraksji
 po raz pierwszy wysunê³a podejrzenie zespo³u MELAS. We wrzeniu 1996 r. pacjentka zosta³a wypisana do domu z zaleceniem dalszej obserwacji oraz przyjmowania leków przeciwpadaczkowych (Neurotop retard 150mg-0-300mg). Poniewa¿ nadal nasila³y siê okresowe zaburzenia neurologiczne, zaburzenia s³uchu oraz funkcji
poznawczych i emocjonalnych, pacjentkê wielokrotnie hospitalizowano w ró¿nych
orodkach, gdzie nieustannie zmieniano jej rozpoznanie m.in.: vasculitis, toczeñ, SM,
guz mózgu.
W styczniu 1997 r. chora zosta³a przyjêta do Kliniki Chorób Naczyniowych Uk³adu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie z rozpoznaniem
wieloogniskowego, organicznego uszkodzenia mózgu i mó¿d¿ku niejasnego pocho-
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dzenia oraz padaczki objawowej, sk¹d po kilku dniach zosta³a przekazana do Oddzia³u
Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego celem wykonania biopsji
mózgu. W wykonanym wówczas MR g³owy uwidoczniono nieprawid³owy obszar
obejmuj¹cy g³ównie korê mózgow¹ p³atów: skroniowego, potylicznego, czêciowo
ciemieniowego prawej pó³kuli mózgu oraz obwodow¹ czêæ lewej pó³kuli mó¿d¿ku.
W stosunku do poprzednich badañ MR obszar zmian uleg³ zmniejszeniu w sposób
wyrany. W badaniach poprzednich dominowa³y prawdopodobnie zmiany typu ¿ylnego przekrwienia kory mózgowej, a w obecnym badaniu przewagê mia³y zmiany typu
miejscowego niedokrwienia z poci¹ganiem roku potylicznego komory bocznej prawej; nie wystêpowa³ równie¿ w tym badaniu efekt masy. Na podstawie tego badania
wykluczono wówczas zmiany o charakterze rozrostowym, zapalenie mózgu i SM,
rozpoznano za dysplazjê w³óknisto-miêniow¹ têtnic, co sugerowa³y tak¿e badania
wycinków skóry i miêni. W³¹czono sterydy i rehabilitacjê. Stan chorej uleg³ poprawie. Nadal wystêpowa³y jednak epizody bólów g³owy z wymiotami i zaburzeniami
widzenia, niedow³adami oraz napady padaczkowe czêciowe i uogólnione. W padzierniku 1997 r. chora ponownie trafi³a do naszego oddzia³u z powodu stanu padaczkowego. W wykonanym wówczas badaniu EEG obserwowano ogniska patologicznej czynnoci bioelektrycznej mózgu, rejestrowane g³ównie w odprowadzeniach potyliczno-skroniowo-ciemieniowych, nieco bardziej prawostronnie pod postaci¹ wysokonapiêciowych fal wolnych oraz nielicznych ostrych z ich propagacj¹ w kierunku
uogólniania siê. Na pocz¹tku 1998 r. choroba wywo³a³a nowe zaburzenia, tym razem
w zakresie funkcji wzrokowych i w marcu 1998 r. pacjentka trafi³a do II Kliniki Neurologii IPiN w Warszawie, gdzie stwierdzono pogorszenie stanu neurologicznego:
obustronnie obecne objawy piramidowe, pogorszenie s³uchu, koncentryczne zwê¿enie pola widzenia do 30° z mroczkiem centralnym w oku prawym oraz narastanie
zaburzeñ poznawczych w ocenie neuropsychologicznej. W badaniu MR mózgu obserwowano nasilenie zmian: obok opisywanych wczeniej zmian w pó³kuli prawej
stwierdzono ogniska hiperdensyjne w korze i istocie bia³ej p³atów czo³owego i ciemieniowego lewej pó³kuli mózgu, lewej pó³kuli mó¿d¿ku oraz obu p³atów potylicznych. W badaniu EEG obserwowano zwolnienie czynnoci podstawowej, poza tym
bez czynnoci napadowej, za w badaniu EMG  cechy uszkodzenia neurogennego
w miêniach ksobnych. Wywo³ane potencja³y s³uchowe i wzrokowe by³y nieprawid³owe. W p³ynie mózgowo-rdzeniowym nie stwierdzono zmian, nie badano jednak
poziomu kwasu mlekowego. Na luty 1999 r. zaplanowano u chorej wykonanie biopsji miêni, jednak wynik tej biopsji nie potwierdzi³ obecnoci cytopatii mitochondrialnej. W wykonanej w maju 1998 r. biopsji mózgu stwierdzono zmiany typu ogniskowej martwicy kory ze zg¹bczeniem pod³o¿a oraz cechy leukodystrofii sudanofilnej.
Po konsultacji genetycznej ponownie wysuniêto podejrzenie zespo³u MELAS.
W sierpniu 1998 r. u pacjentki nasili³ siê lewostronny niedow³ad oraz zaburzenia funkcji poznawczych ze szczególnym uwzglêdnieniem afazji i apraksji i w zwi¹zku z czym
zosta³a ona przyjêta do Krakowskiego Centrum Rehabilitacji, gdzie  przy wspó³pracy specjalistów z Kliniki Neurologii, Okulistyki i Pracowni Genetyki Polsko-Amery-
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kañskiego Instytutu Pediatrii oraz interpretacji wyników badañ klinicznych przez dra
Salvatore Di Mauro z Columbia University  potwierdzono rozpoznanie zespo³u
MELAS.
W miêdzyczasie tj. w grudniu 1998 r. pacjentka hospitalizowana by³a w Zak³adzie
Genetyki IPiN w Warszawie, gdzie wykonano u niej ponowne badanie MR g³owy,
które uwidoczni³o rozleg³e ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zale¿nych, obejmuj¹ce korê i istotê bia³¹ p³atów skroniowego, ciemieniowego i czêciowo potylicznego prawej komory, z poszerzeniem rogu tylnego komory bocznej prawej, oraz ogniska o podobnym charakterze w okolicy ciemieniowej lewej i lewej pó³kuli mó¿d¿ku.
W wykonanym wówczas badaniu EEG obserwowano uogólnione, rozlane zwolnienie czynnoci podstawowej z maksimum w czêciach przednich z przewag¹ strony
lewej.
Do pe³nej symptomatologii zespo³u brakowa³o jedynie biopsji miêni z postrzêpionymi w³óknami czerwonymi. Dziêki wspó³pracy z Pracowni¹ Neurogenetyki
Molekularnej Columbia University w Nowym Jorku, w maju 2000 r. uda³o siê spe³niæ
i to kryterium. W lipcu 2000 r. po odkryciu w Columbia University nieznanej do tej
pory mutacji C8293T definitywnie potwierdzono rozpoznanie zespo³u MELAS u pacjentki K. S. Od tego czasu pacjentka znajdowa³a siê pod sta³¹ kontrol¹ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji. W kontrolnych badaniach MR obserwowano powiêkszanie siê obszaru zajêtego zwapnieniem oraz uogólniony zanik korowo-podkorowy mózgowia. Oprócz powiêkszania siê ju¿ istniej¹cych ognisk w lewej pó³kuli
mó¿d¿ku i w okolicy skroniowo-potylicznej prawej pó³kuli mózgu zlokalizowanych
w istocie bia³ej, przylegaj¹cych do rogu potylicznego komory bocznej, oraz w istocie szarej, uwidoczni³y siê nowe niewielkie obszary uszkodzenia w lewej pó³kuli
mózgu. Jednoczenie w badaniach kardiologicznych stwierdzono kardiomiopatiê,
w otolaryngologicznych  postêpuj¹cy niedos³uch (g³uchota centralna), w okulistycznych  zaburzenia ostroci wzroku i dalsze zawê¿enie siê pola widzenia do
widzenia lunetowego, wynikaj¹ce tak z zaniku w³ókien nerwowych oko³otarczowych, jak i z uszkodzeñ w korze mózgu, m.in. w obszarze wzrokowym (postêpuj¹ca lepota centralna).
Do roku 2001 u pacjentki wyst¹pi³y 21 epizody udaropodobne, ich przebieg by³
podobny  zaburzenia stopniowo narasta³y, osi¹ga³y swoje plateau i doæ szybko
i w znacznym stopniu ustêpowa³y. W fazie prodromalnej pacjentka wykazywa³a zaburzenia czucia, znaczne os³abienie, ataksjê, zaburzenia procesów poznawczych, afazjê, agrafiê i apraksjê, zaburzenia artykulacji, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia
zachowania (w tym próby samobójcze). Zaobserwowano równie¿, ¿e zwykle na 4 do
5 dni przed ka¿dym epizodem udaropodobnym wystêpowa³y wielokrotne napady padaczkowe.
W czerwcu 2002 r. pacjentka przebywa³a w Dziale Endokrynologii wiêtokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, gdzie by³a obserwowana w kierunku niedoczynnoci przytarczyc. Wykonano szereg badañ hormonalnych, które nie potwierdzi³y
wstêpnej diagnozy.
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Pomimo sta³ego postêpu choroby epizody zaostrzeñ stawa³y siê rzadsze i l¿ejsze,
do czego przyczyni³o siê prawdopodobnie zalecane leczenie farmakologiczne, stosowano m.in. Neurotop, L-karnitynê, super-koenzym Q10, leczenie suplementarne, ze
szczególnym uwzglêdnieniem bursztynianu sodowego, antyoksydantów i biflawonoidów, oraz specjalnie zmodyfikowany dla potrzeb pacjentki program rehabilitacji
i rekreacji.
Chora ponownie trafi³a do naszego oddzia³u w kwietniu 2005 r. z powodu napadów gromadnych toniczno-klonicznych (ok. 10 napadów w ci¹gu 12 godzin). Przy
przyjêciu pacjentka by³a przytomna, bez kontaktu s³ownego. W badaniu neurologicznym stwierdzono niedow³ad cztero-koñczynowy z przewag¹ w koñczynach dolnych
oraz wygórowanie odruchów g³êbokich, bez objawów patologicznych z grupy Babiñskiego. Po zastosowaniu w oddziale leków przeciwdrgawkowych i przeciwobrzêkowych napady padaczkowe ju¿ nie wyst¹pi³y. Wykonano kontrolne badanie MR mózgowia, które uwidoczni³o nieprawid³owy sygna³ w obrêbie prawie ca³oci istoty bia³ej,
w strukturach nadnamiotowych oraz w obwodowych czêciach mó¿d¿ku. Zachowana natomiast by³a mielinizacja pnia mózgu i konarów rodkowych mó¿d¿ku. Nieprawid³owe sygna³y widoczne by³y równie¿ w j¹drach podkorowych, w zakrêtach wyspy i w torebkach wewnêtrznych. Badanie MR uwidoczni³o te¿ bardzo du¿ego stopnia atrofiê mózgu, poszerzenie uk³adu komorowego i poszerzenie przestrzeni p³ynowych przymózgowych. W porównaniu do badania poprzedniego widoczna by³a bardzo du¿a progresja zmian.
Od momentu wypisu z oddzia³u stan pacjentki ulega³ systematycznemu pogorszeniu. Przesta³a przyjmowaæ posi³ki i leki przeciwpadaczkowe. W zwi¹zku z tym w lipcu 2005 r. trafi³a na Oddzia³ Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Kielcach celem za³o¿enia gastrostomii od¿ywczej. Zabieg operacyjny przebieg³ bez powik³añ.
Chora zosta³a przekazana do dalszego leczenia na Oddzia³ Neurologii Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy. W badaniu neurologicznym przy przyjêciu pacjentka by³a w pi¹czce, bez reakcji na bodce bólowe;
renice poszerzone, bez reakcji na wiat³o, napiêcie miêni wiotkie, odruchy g³êbokie zniesione, bez objawów patologicznych z grupy Babiñskiego. Pomimo wysi³ku
lekarzy, nie uzyskano poprawy stanu ogólnego chorej i w dniu 18.07.2005 r. pacjentka zmar³a. Po porozumieniu z rodzin¹ przeprowadzono sekcjê zw³ok pacjentki.
W badaniu sekcyjnym stwierdzono przekrwienie narz¹dów wewnêtrznych, pocz¹tkow¹ mia¿d¿yce naczyñ, przewlek³e, odmiedniczkowe zapalenie nerek i poszerzenie okrê¿nicy. Pobrano wycinki z mózgowia, opony twardej, przysadki, p³uc, serca,
nerek, w¹troby, ledziony, macicy, jajników, tarczycy, nadnerczy, ¿o³¹dka, jelita cienkiego i grubego, miêni szkieletowych, naczyñ krwiononych i nerwów obwodowych.
Uzyskany materia³ przes³ano do analizy do prof. Salvatore Di Mauro z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Wyniki tych badañ nie s¹ jeszcze
znane.
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STRESZCZENIE

Opisano historiê powstania, rozwój i analizê Oddzia³u Dermatologicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach w ci¹gu 45 lat jego istnienia, a tak¿e dzieje dermatologii i wenerologii jako
odrêbnej specjalnoci medycznej. Korzystaj¹c z relacji i materia³ów archiwalnych, przedstawiono dzia³alnoæ Oddzia³u, pracuj¹cych w przesz³oci i obecnie lekarzy oraz pozosta³y personel. W oparciu o dokumentacjê archiwaln¹ i bie¿¹ce wykazy statystyczne leczonych chorych porównano czêstotliwoæ przyczyn wystêpowania niektórych hospitalizacji, zmieniaj¹c¹ siê na przestrzeni lat dzia³alnoci tego Oddzia³u.
S³owa kluczowe: dermatologia, choroby skórne, choroby weneryczne, historia dermatologii.
SUMMARY

The history of the origin, development and an analysis of the Dermatological Department of the Province General Hospital in Kielce during the last 45 years of its existence, as well as the history of dermatology and venereology as a separate medical specialisation are described. Using oral reports and archive
materials, the activity of the Department and its past and present medical staff are presented. The frequency of the causes of some hospitalisations are compared on the basis of archival documentation and
current statistical records of patients.
Key words: dermatology, skin diseases, veneral diseases, history of dermatology.

HISTORIA POWSTANIA DERMATOLOGII
JAKO ODRÊBNEJ SPECJALNOCI MEDYCZNEJ

Dermatologia jako dziedzina medycyny powstawa³a stopniowo wraz z wenerologi¹. Dermatologia (od gr. derma = skóra, logos = nauka) to dzia³ medycyny zajmuj¹cy siê chorobami skóry, a wenerologia (od ³ac. Venus = rzymska bogini mi³oci) to
dzia³ zajmuj¹cy siê chorobami zakanymi przekazywanymi zwykle drog¹ p³ciow¹.
Historycy wyró¿niaj¹ 5 okresów tworzenia siê tej specjalnoci:
1) obejmuje od staro¿ytnoci przez redniowiecze, a¿ do po³owy XVII w.  rozwija
siê patologia humoralna; próbowano leczyæ choroby skóry i choroby weneryczne
jednak bez zag³êbiania siê w ich istotê;
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2) przypada na XVII-XIX w.  powstanie systemu dermatologicznego  w tym przedziale czasu zajmowano siê chorobami skóry jako specyficznymi chorobami, nie
wyodrêbniaj¹c jednak tej dziedziny z medycyny ogólnej;
3) to lata 1840-1890, w których rozwój patologii i mikrobiologii umo¿liwi³ wprowadzenie nowych pojêæ w patogenezie chorób skóry, równie¿ zaczêto naukowo interesowaæ siê tymi schorzeniami, powsta³y specjalistyczne czasopisma powiêcone
chorobom wenerycznym i schorzeniom skóry;
4) dotyczy lat 1890-1940, wtedy dermatologia zaczê³a rozwijaæ siê jako samodzielna dyscyplina medyczna;
5) okres trwa od lat 40. XX w.  w tym czasie wprowadzono chemioterapeutyki, antybiotyki, glikokortykoidy. Leki te oraz odkrycia, dotycz¹ce immunologii, genetyki, ultrastruktury tkanek, biologii molekularnej, zmieni³y pogl¹dy na wiele chorób i na postêpowanie lecznicze w dermatologii i wenerologii [1].
Pionierami medycyny chorób skóry (w drugim okresie rozwoju tej dziedziny),
zwanymi protodermatologamii, byli: Daniel Turner (1667-1740)  pierwszy opis choroby skóry, Londyn 1714; Jean Astruc (1684-1766)  pierwszy podrêcznik chorób
wenerycznych, Pary¿ 1736; Charles-Annaeus Lorry (1726-1783)  pierwsze okrelenie skóry jako narz¹du; Joseph Plenck (1735-1807)  powi¹zanie zmiany pierwotnej
z rozwojem dalszych etapów ki³y [2].
Miano pierwszych dermatologów przys³uguje lekarzom, którzy opisywali i zajmowali siê w sposób szczególny chorobami skóry, choæ jeszcze nazwa tej specjalnoci
oficjalnie nie istnia³a. Byli to: Robert Willan (1757-1812)  podrêcznik chorób skóry
ilustrowany miedziorytami, Londyn 1798; Vincenzio Chiarugi (1759-1820)  pierwszy akademicki odczyt na temat chorób skóry  Florencja 1802; Jean-Louis Ailbert
(1768-1837)  autor pierwszego atlasu dermatologicznego, Pary¿ 1806 i pierwszy szef
szko³y dermatologicznej [2].
V. Chiarugi rozpocz¹³ dzia³alnoæ jako nauczyciel dermatologii od wyk³adu, który wyg³osi³ 10 sierpnia 1802 r. na Uniwersytecie Florenckim; nie otrzyma³ za to honorarium. W roku 1815 zosta³ profesorem chorób psychicznych i skóry tego uniwersytetu. Natomiast pierwszym zatrudnionym na stanowisku szefa katedry dermatologii by³ profesor Ferdinand Ritter von Hebra (1816-1880). Katedrê tê obj¹³ w Wiedniu 18 grudnia 1849 r. Kilka miesiêcy wczeniej katedrê ki³y obj¹³ w Wiedniu profesor Carl Ludwig Sigmund [2].
W Polsce pierwsza katedra skórno-wenerologiczna zosta³a zatwierdzona formalnie
w 1871 r. w Krakowie. Dr Antoni Rosner (1831-1896) uzyska³ habililtacjê z chorób
skórno-wenerycznych w 1862 r. i obj¹³ oddzia³, który sta³ siê faktycznie klinik¹ [3].
Jedn¹ z najczêstszych chorób, która od wielu stuleci by³a domen¹ dermatologii
i wenerologii, jest ki³a. Pierwsze przypadki ki³y zaobserwowano w Europie pod koniec XV w., co kojarzone by³o z powrotem, z Ameryki do Barcelony wyprawy Krzysztofa Kolumba. W Polsce opisano pierwszy raz objawy ki³y w 1495 r. u niewiasty po
powrocie z pielgrzymki do Rzymu. W 2. po³owie XVI w. ki³ê uznano za chorobê przenoszon¹ drog¹ p³ciow¹. Thomas Sydenham (1624-1689) w swoich pismach z 1673 r.
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zaj¹³ stanowisko w sprawie etyki medycznej. Uwa¿a³ on, ¿e moralna ocena chorego
na chorobê weneryczn¹ nie nale¿y do lekarza, który powinien zajmowaæ siê wy³¹cznie leczeniem, a nie s¹dzeniem. Wyró¿nienie okresów choroby i dok³adny opis syfilisu w 1838 r. zawdziêczamy Francuzowi Philippe Ricord (1800-1889). W roku 1905
Fritz Schaudinn (1871-1906) i Paul Erich Hoffman (1868-1959) wyizolowali krêtek
blady i nazwali go Spirochaeta pallida. Pozwoli³o to Augustowi von Wassermanowi
(1866-1925) na odkrycie w nastêpnym roku odczynu serologicznego (stosowany nadal odczyn Wassermana), wykazuj¹cego obecnoæ choroby w okresie utajenia i objawowym. Udzia³ w odkryciu tego odczynu mieli równie¿: Albert Neisser (1825-1916)
i Carl Bruck (1879-1944). W póniejszym okresie przemianowano ³aciñsk¹ nazwê
krêtka na Treponema pallidum [4].
Okrelenie choroby wenerycznej mianem syfilis pochodzi od imienia Syphilus,
który by³ bohaterem poematu lekarza i poety Girolamo Fracastro (1483-1553). Pasterz Syphilus zosta³ ukarany przez boga s³oñca Apollina now¹ chorob¹ za przekleñstwa rzucane pod jego adresem w czasie wielkich upa³ów. Okrelenia lues u¿y³ po
raz pierwszy Jean Francois Fernel (1497-1558). W jêzyku polskim s³owo ki³a oznacza³o do koñca XVIII w. przepuklinê. Chorobê weneryczn¹  lues, syfilis  okrelano
u nas nazwami: przymiot, choroba francuska, choroba dworska, a w innych krajach:
choroba polska, choroba rosyjska, choroba hiszpañska [4].
Historia leczenia tej choroby obejmowa³a 3 etapy:
1) leczenie wcierkami rtêci, zaproponowane w XV w.
2) stosowanie salwarsanu  preparatu 606 odkrytego przez Paula Ehrlicha (1854-1915)
w 1909 r.
3) u¿ycie penicyliny odkrytej przez Aleksandra Fleminga (1881-1955) w 1928 r. i wprowadzonej do stosowania w 1940 r. [4]. Ki³ê rozpoczêto leczyæ penicylin¹ w 1943 r.
Penicylina jest nadal najsilniejszym i najbardziej skutecznym antybiotykiem w tej
chorobie. W ci¹gu ponad 60 lat jej stosowania nie wytworzy³y siê oporne krêtki. Antybiotyki pozwoli³y na znacz¹ce ograniczenie rozwoju epidemii ki³y.
DERMATOLOGIA W KIELCACH

Pierwszym lekarzem specjalist¹ dermatologii pracuj¹cym w Kielcach by³ dr med.
Jerzy Maksymilian Zamojski1 (fot. 1). Dermatologiem by³ równie¿ lekarz Józef Ocepa2 (fot. 2).
1 Jerzy Maksymilian Zamojski urodzi³ siê 1904 r. w Starachowicach. Jego ojciec by³ tam dyrektorem
Odlewni. Studiowa³ w Poznaniu, gdzie pracowa³ i zdoby³ specjalizacjê z dermatologii-wenerologii oraz
doktorat. Pracowa³ na Oddziale Dermatologicznym w Kaliszu, a nastêpnie by³ ordynatorem w Ostrowie
Wielkopolskim. Bra³ udzia³ w wojnie 1939 r. W 1941 r. osiedli³ siê w Kielcach. Po wojnie prowadzi³
Poradniê Dermatologiczn¹ w Przychodni Rejonowej w Kielcach. Zmar³ w 1977 r. ¯yciorys dr med. Jerzego Zamojskiego z 9.10.2006 r. w posiadaniu autorów.
2 Józef Ocepa urodzi³ siê w 1900 r. w Pru¿ance na Polesiu. Od 1937 r. pracowa³ jako lekarz powia-
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Fot. 1. Dr med. Jerzy Maksymilian Zamojski (ze zbiorów
R. Zamojskiego)

Fot. 3. Dr n. med. Maria
Kowalska-Bubnow

Fot. 2. Lekarze Józef Ocepa i Danuta Zieliñska
(ze zbiorów M. Szajewskiej-Kruk)

Fot. 4. Lek. med. Marta
Szajewska-Kruk

Fot. 5. Prof. Kazimierz Lejman
i dr Maria Kowalska-Bubnow
(ze zbiorów M. Kowalskiej-Bubnow)

Fot. 6. Zespó³ Oddzia³u Dermatologicznego ze Szpitala na Czarnowie.
W pierwszym rzêdzie od góry od lewej: Wanda M¹czka, Anna Czechowska, Wac³aw Ró¿añski, Bogus³aw Kupis, Krzysztof Sendys, Walenty Kuroczkin; w drugim rzêdzie: Urszula
Okularczyk-Sobolewska, Maria Kowalska-Bubnow, Marta SzajewskaKruk, Barbara Grabowska, Liliana
Ciechomska
(ze zbiorów M. Kowalskiej-Bubnow)
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Oddzia³ Dermatologiczny w Kielcach powsta³ w 1961 r. Siedzib¹ by³ nowo wybudowany szpital przy ul. Niskiej 7, w którym mieci³ siê ju¿ Oddzia³ Zakany. Dermatologia liczy³a wówczas 25 ³ó¿ek. Twórc¹ kieleckiego Oddzia³u i pierwszym ordynatorem by³a dr n. med. Maria Kowalska-Bubnow3 (fot. 3).
Koniecznoæ powstania oddzia³u wynika³a z braku specjalistycznej opieki szpitalnej dla licznych pacjentów z chorobami skóry i schorzeniami wenerycznymi. Do
czêstych schorzeñ wystêpuj¹cych wród mieszkañców zaniedbanego zdrowotnie regionu wiêtokrzyskiego nale¿a³y: grulica skóry, grzybice odzwierzêce, gigantycznych
rozmiarów nowotwory skóry, pêcherzyce, erytrodermie, choroby alergiczne i weneryczne; np. grzybicê paznokci leczono wtedy ca³kowitym usuwaniem wszystkich p³ytek paznokciowych, zabieg ten wykonywali chirurdzy na bloku operacyjnym w ogólnym znieczuleniu chorego.
Asystentami Oddzia³u by³y wtedy lekarki: Danuta Zieliñska, Julianna Cielicka,
Barbara Mikusiñska-wi¹tek, które równoczenie pracowa³y w Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Kielcach przy ul. Moniuszki 4.
Pierwsz¹ Oddzia³ow¹ zosta³a pielêgniarka Helena Krajewska, a nastêpnie od listopada 1963 r. do 1994 r. funkcje tê pe³ni³a pielêgniarka dyplomowana Krystyna Salwa.
Od 1994 r. do chwili obecnej jest ni¹ pielêgniarka dyplomowana Genowefa Zaj¹c.
Wa¿n¹ czêæ Oddzia³u stanowi³a maciarnia  gabinet wyposa¿ony w wanny,
gdzie stosowano podstawowe leczenie zewnêtrzne, a wiêc k¹piele lecznicze, smarowanie maciami, opatrunki, nawietlania. Maciarniê prowadzi³a sumiennie Rozalia
Telka. Dla celów dokumentacyjnych zorganizowano pracowniê fotograficzn¹, któr¹
prowadzi³ Czes³aw £oziñski. Ikonografia przypadków liczy³a kilkaset zdjêæ.
Oddzia³ podj¹³ wspó³pracê z prof. Witoldem Hañskim, szefem pracowni histopatologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu. Stworzono bogate archiwum preparatów histopatologicznych. Publikowano równie¿ prace naukowe; obecnie kontytowy w Opatowie. W czasie okupacji hitlerowskiej by³ pe³nomocnikiem ZG PCK na okrêg Opatów,
¿o³nierzem AK  ps. Junak. Od 1945 r. w Kielcach, jako inspektor w Urzêdzie Wojewódzkim. Od 1950 r.
prowadzi³ Poradniê Skórno-Wenerologiczn¹. Zmar³ w Kielcach w 1990 r. Relacja córki H. Dombrowskiej z 18.09.2006 r. o dr. Józefie Ocepie w posiadaniu autorów.
3 Maria Kowalska-Bubnow urodzi³a siê w Brzeciu. Jej ojciec by³ zawodowym oficerem  zgin¹³
zamordowany w Katyniu. Matka poleg³a w Powstaniu Warszawskim. Maturê uzyska³a w Warszawie na
tajnych kompletach. W czasie wojny rozpoczê³a studia medyczne w szkole im. Zaorskiego, zaliczy³a tam
3 lata. Bra³a udzia³ w Powstaniu Warszawskim  ppor. S³awka. By³a wiêziona w Stalagu IV B Zeithain do 1945 r. Po wojnie kontynuowa³a studia w Warszawie i po uzyskaniu dyplomu lekarza rozpoczê³a
pracê w Klinice Dermatologicznej. Obroni³a doktorat, zdoby³a specjalizacjê. W 1961 r. przenios³a siê
do Kielc, obejmuj¹c stanowisko Ordynatora Oddzia³u Dermatologicznego. By³a te¿ konsultantem wojewódzkim, dyrektorem Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej, konsultantem Oddzia³u Dermatologicznego Szpitala Uzdrowiskowego w Busku Zdroju. W 1980 r. wyjecha³a do Libii, gdzie pracowa³a jako Ordynator Oddzia³u. Zaczê³a zajmowaæ siê tr¹dem. Bra³a udzia³ w pracach Pañstwowego
Libijskiego Zespo³u Zwalczania Tr¹du. Lata 1980-1990 spêdzi³a w Indiach, gdzie zajmowa³a siê trêdowatymi, pracuj¹c równie¿ w polskich orodkach misyjnych: ojca Mariana ¯elazka w Puri, dr Heleny Pyz
w Jeevodaya, siostry Stefanii Gembalczyk w Ramgarh. Ponadto wspó³pracowa³a naukowo z Tropical
School of Medicine w Kalkucie.
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nuuj¹ je inni lekarze dermatolodzy (zob. za³. 1). Oddzia³ Dermatologiczny w Kielcach
zorganizowa³ te¿ ogólnopolskie zjazdy naukowe: w 1970 r. Krajowy Zjazd Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), a w 1975 r. V Konferencjê Szkoleniowo-Naukow¹ Sekcji Wenerologicznej PTD dla 300 uczestników.
W latach 1961-1966 specjalizacjê z dermatologii rozpoczê³o 20 m³odych lekarzy,
którzy ju¿ po kilku miesi¹cach szkolenia obejmowali nowo powstaj¹ce placówki
dermatologiczne w terenie. W tym czasie utworzono trzy nowe oddzia³y dermatologii w szpitalach na terenie województwa kieleckiego: w Busku Zdroju (Oddzia³ Sanatoryjny), w Ostrowcu wiêtokrzyskim i w Koñskich. Ordynatorami zostali dermatolodzy wyszkoleni na Oddziale Dermatologicznym w Kielcach. Egzaminy na I stopieñ specjalizacji odbywa³y siê na tym Oddziale pod przewodnictwem profesorów
z Kliniki Dermatologicznej AM w Warszawie. Specjalizacjê II stopnia koñczy³ egzamin w Klinikach w Warszawie lub w Krakowie.
Ponad 50 lekarzy uzyska³o specjalizacjê I i II stopnia w oparciu o kielecki Oddzia³
Dermatologiczny. Piêcioro z nich zosta³o ordynatorami oddzia³ów w ró¿nych miastach
Polski.
Oddzia³ Dermatologiczny z ul. Niskiej zosta³ przeniesiony w 1969 r. do nowego
budynku Szpitala Wojewódzkiego na Czarnowie przy ul. Grunwaldzkiej 45  posiada³ 45 ³ó¿ek (w tym 2 dzieciêce) (fot. 6).
Dermatologia kielecka po³o¿y³a szczególne zas³ugi w zwalczaniu gwa³townie
narastaj¹cej fali zachorowañ na ki³ê i rze¿¹czkê w latach 1967-1976. Jako jedyny
oddzia³ w Polsce hospitalizowa³ nowo wykryte zaka¿enia ki³¹. Dziêki badaniu p³ynu
mózgowo-rdzeniowego powsta³a mo¿liwoæ diagnozowania bezobjawowych postaci ki³y uk³adu nerwowego. Szeroko prowadzone badania epidemiologiczne mia³y
wp³yw na zwiêkszenie wykrywalnoci zaka¿eñ i szybsze opanowanie epidemii. Stosowano równie¿ akcjê informacyjn¹: pogadanki, ulotki, broszury kierowane do poborowych, m³odzie¿y szkolnej i akademickiej oraz do mieszkañców hoteli robotniczych. W 1970 r. uruchomiono pierwszy w Polsce telefon zaufania w sprawach chorób wenerycznych. Stworzy³y go dr Maria Kowalska-Bubnow i dr Marta Szajewska-Kruk (fot. 4). Dzia³ania te stanowi³y wzór do opracowania ogólnopolskich wytycznych przez Instytut Wenerologii w Warszawie. Oddzia³ kielecki stale wspó³pracowa³
z Instytutem [5]. Do Kielc byli zapraszani na wyk³ady i konsultacje wybitni specjalici dermatologii z wielu uczelni  wród nich profesorowie: Tadeusz Chorzelski, Jerzy Czernielewski, Kazimierz Imieliñski, Stefania Jab³oñska4, Andrzej Jaczewski,
4

Prof. Stefania Jab³oñska na wiadomoæ o przygotowywaniu niniejszego opracowania przekaza³a
swoj¹ ocenê asystentki i wspó³pracownicy dr Marii Kowalskiej-Bubnow, w której podaje m.in.: (...) jest
to lekarz z powo³ania, który kocha swój zawód i pacjentów. Posiada wielk¹ wiedzê, która jeszcze w czasie
pracy w Klinice w Warszawie umo¿liwia³a habilitacjê i dalsz¹ karierê naukow¹. wiadomie z tego zrezygnowa³a, powiêcaj¹c siê praktycznej s³u¿bie chorym. Ma szczególny stosunek do pacjentów, ka¿dego traktuje z jednakow¹ ¿yczliwoci¹, bez wzglêdu na status czy kolor skóry. Do pacjentów podchodzi
»ca³ociowo«, pomaga im nie tylko w chorobie, ale te¿ czêsto w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Relacja ustna z 14.09.2006 r. spisana przez J. Krzewickiego.
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Kazimierz Lejman (fot. 5), Jerzy Lutowiecki, Jan £añcucki, Wanda MañkowskaLesiñska, Janusz Lesiñski, Walter F. Lever, Henryk Prochacki, Tadeusz Rozner, Zdzis³aw Ruszczak, Andrzej Stapiñski, Józef Towpik.
Dr Maria Kowalska-Bubnow stworzy³a te¿ przy Oddziale swoisty salon towarzyski. Bywali w nim ludzie kultury, polityki, sztuki, m.in. Jan Sztaudyngier, który na
poczekaniu napisa³ okolicznociow¹ fraszkê: Zakocha³ siê w jednej chwili, potem leczy³
siê u Lili 5. Mo¿na tu by³o te¿ spotkaæ ojca opata Benedykta Matejkiewicza z W¹chocka, Jana Krzysztofa Kelusa czy Tadeusza Przypkowskiego.
W 1983 r. siedziba Oddzia³u Dermatologicznego zosta³a przeniesiona do budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Kociuszki, a w 1989 r. ponownie na ul. Nisk¹ 7.
Po wyjedzie dr Marii Kowalskiej za granicê, funkcjê p.o. ordynatora pe³ni³a w latach 1980-1986 lek. med. Ewa Rokicka-Kwiecieñ. W latach 1987-2004 ordynatorem
Oddzia³u by³a dr n. med. Halina Brodecka. Od 2004 r. obowi¹zki ordynatora przejê³a
lek. med. El¿bieta K³ujszo, która w 2006 r. zosta³a jego ordynatorem. Obecnie pracuj¹ tam nastêpuj¹cy lekarze: El¿bieta K³ujszo, Luiza Kryczka-Kania, Sylwia CyranStêplewska i Ma³gorzata S³owik-Rylska.
Na Oddziale Dermatologicznym w ró¿nych okresach pracowali i odbywali szkolenia lekarze: Anna Bartos, Aneta B¹kowska, Alfred Bia³y, Halina Brodecka, Gra¿yna Chmielnicka, Barbara Ciborowska, Lilianna Ciechomska, Julianna Cielicka, Anna
Czechowska, Jadwiga Czuba, Zofia Æwik-Ochman, Pawe³ Domon, Maria Fortuna,
Janusz Fija³kowski, Anna Gajos, Jerzy Gawlik, Barbara Grabowska, Eugeniusz Grocholski, Zofia Heciak, Janina Jasionek, Dorota Jedlikowska, Anna Jêdrzejczak, Anna
Jêdrzejowska, Ma³gorzata Kalicka-Dudzik, Anna Klonowska, Wies³aw Korona, Bogus³aw Kupis, Walenty Kuroczkin, Teresa Kwaniak, Czes³aw £oziñski, Gra¿yna Madej, Zdzis³aw Majewski, Waldemar Matysek, Wanda M¹czka, Marek Michaj³ow,
Barbara Mikusiñska-wi¹tek, Maria Murzynowska-Kot, Maria Ogrodzka, Urszula
Okularczyk-Sobolewska, Ma³gorzata Olejarczyk, Jerzy Ostrowski, Lucyna Pasek, Teresa Pastuszka, Anna Przybylska, Maria Pyzio, Tomasz Rastalski, Ewa Rokicka-Kwiecieñ, Wac³aw Ró¿añski, W³adys³aw Sa³acki, Krzysztof Sendys, Lidia Sidoroff, Halina Sielska, Gra¿yna S³aweta, Katarzyna Sobañska, Tadeusz Soko³a, Maria Solarska,
Dorota Sternik, Jadwiga Stodolna, Marta Szajewska-Kruk, Marian Szczepañski, Edmund Szymczyk, El¿bieta wi¹tek, Dorota Tyrka, Jerzy Waliszewski, Miros³awa
Wierzchos³awska, Danuta Zieliñska, Alina ¯echowska6.
CHORZY LECZENI NA ODDZIALE DERMATOLOGICZNYM

Liczba leczonych chorych znacznie zmienia³a siê w ci¹gu lat pracy Oddzia³u Dermatologicznego, co prezentuje to tabela 1. Choæ przez okres 43 lat pracy Oddzia³u
5
6

Lila  to domowe imiê dr Kowalskiej.
Archiwum Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
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przyjmowano rocznie rednio ponad 600 pacjentów, to w latach 70. leczono ka¿dego
roku rednio 914 pacjentów, a w latach 90. ok. 333. Ten spadek liczby chorych leczonych stacjonarnie od 1994 r. by³ zwi¹zany w du¿ej mierze z uruchomieniem Pododdzia³u Dziennego; niestacjonarny tryb leczenia czêci pacjentów prowadzono do roku
2003 (tabela 2).
Powstawanie nowych leków, postêp medycyny i przemiany spo³eczne zmieni³y
sposoby leczenia i czêstoæ wystêpowania chorób skóry i schorzeñ wenerycznych.
Struktura zachorowañ ludnoci zmieni³a siê te¿ w ca³ym kraju. Szczególnie dotyczy³o to chorób wenerycznych. Wspó³czynnik zachorowalnoci na ki³ê w Polsce na
100 tys. mieszkañców wynosi³ w poszczególnych latach: w 1948 r.  230, w 1970 r.
 72,7, w 1980 r.  15,1, w 1990 r.  5,4, w 1995 r.  4,1, w 2004 r.  2,3 i w 2005 r.  2,2.
W roku 2003 zarejestrowano w Polsce 984 przypadki ki³y [6, 7].
W ci¹gu opisywanego okresu zmienia³ siê profil chorych równie¿ na Oddziale
Dermatologiczym w Kielcach. W latach 70. jedn¹ z najczêciej leczonych chorób by³a
ki³a. Na przyk³ad w rekordowym 1970 r. pod wzglêdem liczby nowych zachorowañ
przyjêto 206 chorych na ki³ê (by³o to 22,4% z 920 wszystkich hospitalizowanych),
ale ju¿ w 1975 r. leczono tylko 130 przypadków ki³y (co stanowi³o 13% ze 1001 ogó³em leczonych) (tabela 3).
Obecnie najczêciej leczonymi chorobami na Oddziale Dermatologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach s¹ owrzodzenia koñczyn, które stanowi¹
Tabela 1. Chorzy leczeni na Oddziale Dermatologicznym Szpitala Wojewódzkiego
(lata 1969-2005)7
Rok
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Liczba
610
920
897
938
912
930
1001
934

Rok
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Liczba
1007
696
901
893
860
796
593
568

Rok
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Liczba
561
446
473
479
533
456
386
306

Rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Liczba
260
273
314
302
310
345
382
363

Rok
2001
2002
2003
2004
2005

Liczba
449
460
479
568
542

Tabela 2. Chorzy leczeni w trybie pobytu dziennego na Oddziale Dermatologicznym
Szpitala Wojewódzkiego (lata 1994-2003)8
Rok
Liczba
£¹cznie
7
8

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
27
22
25
62
125 121 228 228 228 209
1275

Tam¿e; K. Lechowicz, Dzia³ Statystyki Medycznej WSzZ w Kielcach.
Tam¿e.
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Tabela 3. Choroby leczone na Oddziale Dermatologicznym Szpitala Wojewódzkiego
(lata 1970, 1975 i 2005) wg ICD-109
Rok

Leczeni
ogó³em

1970
1975
2005

920
1001
542

Owrzodzenia
podudzia (L97)
n
%
56
6,1
74
7,4
122
22,0

£uszczyca
(L40)
n
%
46
5,0
53
5,3
68
12,5

Ki³a
(A51, A52)
n
%
206
22,4
130
13,0
6
1,1

corocznie ok. 20% przypadków. Drug¹, co do czêstotliwoci, przyczyn¹ hospitalizacji
jest ³uszczyca (kilkanacie %). Pozosta³e choroby skóry to typowe pokrzywki, stany
zapalne, ró¿a, alergie, toczeñ, rumieñ guzowaty, pêcherzyca. Chorych wenerycznie przyjmuje siê sporadycznie. W 2005 r. leczono tylko 6 przypadków ki³y (tabela 3).
WNIOSKI

Pierwszy w województwie kieleckim Oddzia³ Dermatologiczny odegra³ istotn¹ rolê
w lecznictwie regionu wiêtokrzyskiego. By³ baz¹ szkoleniow¹ dla lekarzy, którzy po
uzyskaniu tu specjalizacji obejmowali nowo tworzone oddzia³y szpitalne i poradnie
dermatologiczne lecznictwa otwartego.
Kieleccy dermatolodzy maj¹ te¿ znaczny udzia³ w rozwoju polskiej dermatologii.
Ich dowiadczenie i nowe metody leczenia, które przedstawiano na comiesiêcznych
spotkaniach w Klinice Dermatologii w Warszawie oraz na prezentacjach i sympozjach
w Kielcach, by³y wykorzystywane w praktyce klinicznej.
W 45-letniej dzia³alnoci Oddzia³u prowadzono leczenie schorzeñ, których rodzaj
i czêstotliwoæ zmienia³y siê bardzo wyranie. Pocz¹tkowo dominuj¹ce choroby
weneryczne, g³ównie ki³a, dziêki postêpowi medycyny i prowadzeniu powszechnej
akcji profilaktyczno-leczniczej, prawie ca³kowicie przesta³y byæ problemem spo³ecznym i zdrowotnym. Obecnie Oddzia³ leczy wiele powa¿nych chorób skóry, stosuj¹c
nowoczesne metody i najnowsze zdobycze medycyny.

9

A. Su³ek, K. Wszêdyby³, Dzia³ Marketingu WSzZ w Kielcach.
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XVIII-WIECZNY SZPITAL W. WOJCIECHA W KIELCACH

STRESZCZENIE

Przedstawiono XVIII-wieczny szpital w. Wojciecha w Kielcach oraz jego historiê.
S³owa kluczowe: szpital, historia.
SUMMARY

The eighteen century Saint Adalberts hospital in Kielce is described and its history is outlined.
Key words: hospital, history.

Szpital wiêtej Trójcy istnia³ w Kielcach od XVI do XIX w. Jego historiê, wygl¹d
i warunki ¿ycia autorzy przedstawili w dwu artyku³ach [1, 2].
W 2. po³owie XVIII w. powsta³ w Kielcach drugi szpital, znacznie mniejszy od
szpitala wiêtej Trójcy, przy kociele w. Wojciecha. By³ on pierwszym kocio³em
parafialnym w miecie wzniesionym na prze³omie XI i XII w., a jego fundatorem by³
ksi¹¿ê W³adys³aw Herman. Po powstaniu w 1171 r. kolegiaty kieleckiej koció³ utraci³ prawa parafialne i a¿ do pocz¹tku XIX w. pe³ni³ funkcjê kocio³a cmentarnego.
Wokó³ kocio³a od redniowiecza do koñca XVIII w. grzebano zmar³ych. W 1762 r.
drewnian¹ wi¹tyniê rozebrano i na jej miejscu wzniesiono w 1763 r. koció³ murowany, orientowany, jednonawowy, z prezbiterium i dostawion¹ zakrysti¹, z sygnaturk¹ na dwuspadowym dachu. Fundatorem by³ ks. kanonik Józef Rogalli, kustosz kolegiaty kieleckiej. W 1827 r. koció³ by³ restaurowany, a w latach 1885-1889 dokonano
gruntownej przebudowy i rozbudowy wi¹tyni [3, 4].
Dziewiêæ lat po wzniesieniu kocio³a murowanego, w 1772 r. Teresa Leksiñska
ufundowa³a domek, czyli szpital dla pomieszkania w nim ubogiego cz³owieka przy
kociele w. Wojciecha1. Teresa by³a ¿on¹ Walentego Leksiñskiego, który w latach
1 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej ADK), Akta parafii w. Wojciecha w Kielcach z lat 1772-1863, sygn. PK-6/1, k. 1.
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1775-1783 by³ wójtem kieleckim, a od 1757 r. notariuszem kurii krakowskiej. Po
mierci Walentego wysz³a powtórnie za m¹¿ za Szyszkiewicza. Nale¿a³a do najzamo¿niejszych kielczanek koñca XVIII w [5].
Szpital by³ usytuowany na groncie przy cmentarzu tego¿ kocio³a2, na po³udnie
od kocio³a, na pó³nocnym brzegu strumienia o nazwie Sielnica. Budynek jest zaznaczony na planie Kielc z 1821 i 1823 r. [6]. W regestrze sporz¹dzonym do pomiaru
Kielc w 1823 r. widnieje plac nazwany od Szpitala S. Wojciecha, na którym by³ usytuowany budynek szpitalny, nr katastru 333 [7]. Na rekonstrukcji posesji przy ulicy
Bodzentyñskiej z koñcu XVIII w., dokonanej przez J. L. Adamczyka, zewnêtrzne
wymiary budynku wynosz¹ ok. 10x5 m [7]. Zbli¿one wymiary maj¹ fundamenty budynku odkopane podczas prac remontowych na placu w. Wojciecha w styczniu 2007 r.
[8]. Wed³ug przybli¿onych w³asnych pomiarów, d³ugoæ tego budynku wynosi³a
9,20 m, szerokoæ 5,60 m, a gruboæ fundamentu 0,80 m. Fundament by³ wykonany
z kamieni i zaprawy wapiennej. Jest prawdopodobne, ¿e s¹ to ruiny szpitala w. Wojciecha. Ale mog¹ to byæ te¿ fundamenty domku dla stró¿a, któryby mia³ obowi¹zek
dozorowania, aby kamienie i drzewo z oparkanienia [cmentarza  J. S., K. S.-£.] nie
by³y rozbieranemi3, wzniesionego w 2. po³owie XIX w. [4] i widocznego na planie
Kielce z 1872 r. [9].
ród³a mówi¹ce o wygl¹dzie i materiale, z którego zosta³ zbudowany szpital, s¹
sk¹pe. By³ to najprawdopodobniej parterowy budynek. Na planie Kielc z 1823 r. jest
on zaznaczony jako drewniany [6]. W budynku by³ piec z kominem, o czym wiadczy pismo z 16 sierpnia 1828 r., w którym Prezydent Municypalnoci Miasta Wojewodzkiego Kielce zwraca siê do Przewietnego Konsystorza Biskupiego w Kielcach
o naprawê komina w szpitalu: Gdy w domku szpitalnym S-go Wojciecha komin sztagowy niebezpieczeñstwem ognia gro¿¹cy, pomimo kilkakrotnych wezwañ, dot¹d nie
zosta³ zniesiony  przeto wzywam Przewietny Konsystorz, aby [...] zniesienie tego¿
i wymurowaæ nowego poleciæ raczy³4.
Stan techniczny budynku szpitalnego w lustracji kolegiaty kieleckiej z 1791 r.
oceniono jako dobry: szpitalek u S. Wojciecha nowy5. Gorszy stan zanotowano w wizytacji dziekañskiej z 1820 r.: Jest tu tak¿e domek drewniany dla s³u¿¹cego kocio³a
i ten znajduje siê w rednim stanie6.
Budynek szpitala w. Wojciecha istnia³ do 1830 r. Pismem z dnia 6 marca 1830 r.
Kommissja Wojewodztwa Krakowskiego tak zwraca siê do Prezydenta Miasta Wojewodzkiego Kielce [Komisja  J. S., K. S.-£.]. Powiadomiona doniesieniem ur. Wincentego Chorzewskiego mieszkañca domu pod n. 332 o gro¿¹cem niebezpieczeñstwie
2

Tam¿e.
Tam¿e, k. 112.
4 ADK, Akta parafii w. Wojciecha w Kielcach z lat 1810-1938, sygn. PK-6/2, k. 20.
5 Tam¿e, Akta konsystorskie kolegiaty kieleckiej. Dokumenty, listy, notatki dotycz¹ce spraw ró¿nych
i 2 inwentarze 1554-1802, sygn. PKK-25, k. 52 (wizytacja kolegiaty kieleckiej z 25 maja 1791 r.  w³asna paginacja k. 14).
6 Tam¿e, Wizytacje dziekañskie w parafiach (1819-1820), sygn. OD-5/2, k. 264.
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zawalenia siê szpitala pod tytu³em S. Wojciecha  Kommissja Wojewodzka [...] poleca, aby [Prezydent  J.S., K.S-£.] budynek ten nakaza³ rozebraæ. Materia³y z niego
pozosta³e za zniesieniem siê z budowniczym oszacowaæ i takowe przez publiczn¹ licytacj¹ sprzedaæ7. O z³ym stanie technicznym budynku szpitala mówi te¿ pismo
z 6 marca 1830 r. Do WJX Podkustoszego kolegiaty kieleckiej. Poniewa¿ domek szpitalny S-go Wojciecha przez pogorza³oæ zawaleniem ju¿ zagra¿a i ju¿ po wiêkszej czêci
zniszczony zosta³  przeto wzywam WJX Podkustoszego, aby bez ¿adnej zw³oki takowy
rozebraæ postara³ siê i o tym parafiê kolegiaty zawiadomiæ zechcia³8. W maju 1830 r.
zatrudni³ siê WJX Podkustoszy rozebraniem szpitala S-go Wojciecha, z którego pogni³y materia³ na potrzeby kocielne zabra³. [...] Materia³ jako spróchnia³y i pogni³y
zbyt ma³ej by³ wartoci i nie nadawa³ siê do licytacji9. Na rysunku Wojciecha Gersona z 1849 r. przedstawiaj¹cym koció³ w. Wojciecha znajduj¹ siê latarnia zmar³ych,
dzwonnica, nie ma natomiast budynku szpitala [10].
Budynek szpitala zosta³ przez Teresê Leksiñsk¹ przekazany na w³asnoæ kapitule
kolegiaty kieleckiej: ten¿e domek z wszystkiemi jego nale¿ytociami w zupe³n¹ moc
i w³adz¹ oddajemy JMX Podkustoszemu kieleckiej kollegiaty teraz i na potym bêd¹cemu [5]. W szpitalu móg³ przebywaæ jeden podopieczny. Wolno bêdzie teraz i na potym JMX Podkustoszemu kieleckiemu tym domkiem zawiadywaæ, cz³owieka ubogiego, czyli dziada, który mu siê podobaæ bêdzie, przyjmowaæ onego tak do us³ug kollegiaty kieleckiej, jako i kocio³a . Wojciecha za¿ywaæ, uporczywego, z³ego, niepos³usznego stamt¹d rugowaæ i oddaliæ, a innego przyj¹æ10. W lustracji klucza kieleckiego
z 1788 r. zaznaczono: Szpital wiêtego Wojciecha, w którym dziad [7]. Zatem podopieczny szpitala w zamian za dach nad g³ow¹ i prawdopodobnie wy¿ywienie oraz
odzie¿ by³ zobowi¹zany do pe³nienia pos³ug w kolegiacie kieleckiej oraz w kociele
w. Wojciecha. Równie¿ mieszkañcy szpitala wiêtej Trójcy pe³nili pos³ugi w kolegiacie i w kociele wiêtej Trójcy [2], m.in. zajmowali siê zbieraniem datków na
potrzeby kocielne, co zaznaczono w lustracji kolegiaty kieleckiej z 1791 r.: dziad
kocielny, co w niedziele albo wiêta uroczyste zbiera w worek, ze dzwonkiem chodz¹c, idzie na potrzebê kocieln¹11.
Podsumowuj¹c, szpital w. Wojciecha jest przyk³adem niedu¿ego szpitala ufundowanego przez bogat¹ mieszczkê. Warunki pobytu w nim by³y dobre. Z up³ywem
czasu stan techniczny budynku pogarsza³ siê i ostatecznie, po kilkudziesiêciu latach
istnienia, po po¿arze zosta³ zburzony.

7

Tam¿e, Akta parafii w. Wojciecha w Kielcach z lat 1772-1863, sygn. PK-6/1, k. 31.
Tam¿e, k. 30.
9 Tam¿e, k. 31v.
10 Tam¿e, k. 1.
11 Zob. przyp. 5.
8
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Kierownik Zak³adu: prof. dr hab. n. med. S. Zabielski

ZNACZENIE PROGRAMÓW OCHRONY ZDROWIA SPO£ECZEÑSTWA
W KSZTA£CENIU PIELÊGNIAREK W STANACH ZJEDNOCZONYCH
STRESZCZENIE

Zdrowotnoæ spo³eczeñstwa pogorszy³a siê drastycznie w ostatnich kilkunastu latach. Aby przeciwdzia³aæ temu, konieczne jest uwiadomienie wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa odnonie do skutecznego
sposobu ochrony zdrowia. Potrzebne s¹ zatem dzia³ania zarówno w sferze edukacyjnej, jak i propagandowej, legislacyjnej i ekonomicznej, zmierzaj¹ce do stworzenia wszechstronnych warunków dla zachowania zdrowia.
Wydany przez Wydzia³ Zdrowia i S³u¿b Socjalnych Stanów Zjednoczonych dokument Zdrowie 2010:
Poprawa sytuacji zdrowotnej (U.S. Department of Health and Human Services  USDHHS) oraz podobne ogólnopañstwowe plany poprawy zdrowia spo³eczeñstwa (National and State Health Planning 
NSHP) zawieraj¹ wskazania dotycz¹ce planowania, monitorowania i oceny rozwoju opieki zdrowotnej
[1]. Dokumenty te powiêcaj¹ du¿o uwagi problemom kszta³cenia kadr s³u¿by zdrowia, w tym kszta³ceniu pielêgniarek [2]. Wydaje siê, ¿e zagadnienia te znane s¹ naukowcom, wyk³adowcom pielêgniarstwa
oraz studentom w Stanach Zjednoczonych, jednak nie s¹ one wystarczaj¹co szeroko omawiane i wdra¿ane w ¿ycie.
S³owa kluczowe: poprawa sytuacji zdrowotnej, promocja zdrowia, kszta³cenie pielêgniarskie.
SUMMARY

There has been a dramatic deterioration in population health during last years and this situation requires
widespread educational action among society. Such a big and serious undertaking requires multiple involvement, for example legislation, economy, publicity.
The United States document including Healthy People 2010: understanding and Improving Health (U.S.
Department of Health and Human Services  USDHHS) and parallel state-level documents, serve as basic
guidance to planning, monitoring and evaluating population health improvement in the United States
[1]. All these documents include direct references to health workforce and nursing education [2]. Although it seems that these issues are known to researchers, nurse educators and nursing students in the
United States, but there are indications, that they are not sufficiently used in nursing education programs,
and more generally, in nursing contribution to population health improvement.
Key words: health improvement, health promotion, nursing education.
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Wa¿n¹ rolê w kszta³ceniu pielêgniarskim w Stanach Zjednoczonych odgrywaj¹
pañstwowe plany ochrony zdrowia. Plany te dotycz¹ rozwoju kadr pracowniczych
s³u¿by zdrowia oraz problemów zdrowotnych ca³ego spo³eczeñstwa. Dokumenty te
powsta³y w oparciu o wyniki prowadzonych badañ naukowych, a s³u¿¹ lepszemu zrozumieniu potrzeb zdrowotnych ca³ego spo³eczeñstwa zarówno na poziomie indywidualnym, jak i rodzinnym oraz rodowiskowym. Plany te pozwalaj¹ równie¿ na w³aciwe monitorowanie i ocenê wyników dzia³añ s³u¿by zdrowia [2].
Program Zdrowie 2010 odnosi siê do kszta³cenia pielêgniarek i innych kadr s³u¿by zdrowia. I tak np. plan stanu Wisconsin traktuje uczelnie pielêgniarskie jako czêæ
systemu opieki zdrowotnej, która odgrywa kluczow¹ rolê w rozwoju kadrowym pañstwowej s³u¿by zdrowia [3]. Wyk³adowcy pielêgniarstwa powinni byæ wiadomi tych
celów i braæ czynny udzia³ w realizacji dzia³añ zgodnie z programami pañstwowymi.
Dla edukacji pielêgniarskiej niezwykle wa¿ne jest uwzglêdnianie uwarunkowañ
ekologicznych i spo³ecznych w ochronie zdrowia. Perspektywa ekologiczna bierze pod
uwagê wielorakie czynniki interaktywne, w tym rodowisko spo³eczne i fizyczne, czynniki genetyczne, ekonomiczne i duchowe [4]. Takie podejcie obejmuje sytuacjê zdrowotn¹ ca³ej populacji i na podstawie jej oceny umo¿liwia okrelenie dzia³añ prewencyjnych [5]. Poprawa zdrowia ca³ego spo³eczeñstwa wymaga powszechnego wspó³dzia³ania zarówno instytucji s³u¿by zdrowia, jak i ustawodawców, wyk³adowców i edukatorów, a tak¿e pacjentów i ich rodzin [6]. Znacz¹c¹ rolê w prawid³owym przebiegu tego
wspó³dzia³ania odgrywaj¹ pielêgniarki (pielêgniarze). W sprawozdaniu Instytutu
Medycznego w Stanach Zjednoczonych zaleca siê szko³om pielêgniarskim zwracanie szczególnej uwagi w edukacji na znaczenie ekologicznego modelu zdrowia [7].
W sierpniu 2002 r. odby³a siê V Konferencja Zdrowia Publicznego i Pielêgniarstwa w stanie Wisconsin, w której wziê³o udzia³ 40 uczestników, w tym pielêgniarscy edukatorzy, menad¿erowie placówek s³u¿by zdrowia ró¿nych szczebli. W dyskusji uczestnicy wymieniali pogl¹dy na temat praktycznej realizacji planów opieki zdrowotnej. Na konferencji potwierdzono tak¿e fakt zapoznania studentów pielêgniarstwa
z pañstwowymi planami ochrony zdrowia, mimo ¿e same dokumenty nie by³y uwzglêdniane w szkolnych i uczelnianych programach nauczania [2].
Mo¿na podaæ ró¿ne przyk³ady wykorzystania dokumentów pañstwowych w edukacji pielêgniarskiej, np. przy opracowaniu programów kszta³cenia pielêgniarskiego.
Plany te mog¹ byæ równie¿ szczególnie przydatne w planowaniu strategicznym, a tak¿e
mog¹ u³atwiæ wybór priorytetów dla ró¿nych celów [8]. Kieruj¹c siê pañstwowymi
planami ochrony zdrowia, szko³y i wydzia³y pielêgniarskie mog¹ uwzglêdniaæ w edukacji wiele czynników odgrywaj¹cych istotn¹ rolê w sytuacji zdrowotnej spo³eczeñstwa. W ten sposób one same mog¹ siê stawaæ aktywnymi partnerami innych organizacji i instytucji s³u¿by zdrowia, przez co mog¹ wp³ywaæ na dzia³ania s³u¿by zdrowia na szczeblu lokalnym i pañstwowym; dotyczy to przede wszystkim profilaktyki
zachorowañ i promocji zdrowia.
Dziêki kierowaniu siê dokumentami pañstwowymi w nauczaniu, szko³y i uczelnie pielêgniarskie mog¹ mieæ bardziej wyran¹ wizjê udzia³u pielêgniarstwa w opie-
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ce zdrowotnej w odniesieniu do ca³ego spo³eczeñstwa. Programy nauczania pielêgniarstwa czêsto koncentruj¹ siê jedynie na powi¹zaniach pomiêdzy warunkami socjalnymi a sytuacj¹ poszczególnych jednostek. Ogólnopañstwowe i stanowe plany ochrony
zdrowia w Stanach Zjednoczonych przyjmuj¹ znacznie szersz¹ perspektywê, m.in.
podkrelaj¹ znaczenie znajomoci przyczyn szerzenia siê chorób (np.: niew³aciwych
zachowañ seksualnych, niew³aciwego od¿ywiania). Zatem niezbêdnym jest, aby z tymi dokumentami zapoznali siê wszyscy studenci pielêgniarstwa.
Podczas konferencji w Wisconsin uczestnicy podkrelali, ¿e najbardziej korzystne dla powszechnej promocji zdrowia by³oby budowanie wszystkich programów
nauczania pielêgniarstwa na planach ogólnopañstwowych [2]. Korzyæ zwi¹zana ze
znajomoci¹ planów mog³aby dotyczyæ tak¿e absolwentów pielêgniarstwa, poniewa¿
pomog³yby lepiej rozumieæ, a tak¿e stosowaæ przepisy i zalecenia administracyjne.
W Stanach Zjednoczonych w³¹czanie planu Zdrowie 2010 w programy nauczania odbywa siê poprzez organizacjê o nazwie Spo³eczne Partnerstwo dla Ochrony
Zdrowia (Community  Campus Partnerships for Health), która zajmuje siê wspó³prac¹ lokalnych rodowisk z wy¿szymi uczelniami. Wspó³praca ta polega m.in. na
organizacji miejsc i odpowiednich warunków do nauczania praktycznego [9].
W treciach nauczania dla studentów pielêgniarstwa powinny znaleæ siê problemy wa¿ne dla zdrowia spo³eczeñstwa, ujête w planach pañstwowych. Plany te, jak
wiadomo, zawieraj¹ szczegó³owe wskazania dzia³añ pielêgniarskich, zw³aszcza w odniesieniu do sytuacji zdrowotnej poszczególnych rodowisk i ca³ego spo³eczeñstwa.
I tak np. omawiane zagadnienia zdrowia dzieci zawieraj¹ nastêpuj¹ce elementy: czynniki warunkuj¹ce zdrowie, profilaktykê zachorowañ na poziomie indywidualnym,
rodowiskowym i systemowym, leczenie dziecka chorego.
W treciach wyk³adów mo¿e byæ np. ujêty sposób, w jaki student pielêgniarstwa,
dzia³aj¹cy w lokalnym rodowisku, mo¿e wnieæ swój wk³ad w bezpieczeñstwo drogowe poprzez zapobieganie wypadkom. Przekazuj¹c informacje o znaczeniu kasku
ochronnego s³u¿¹cego konkretnemu kierowcy, student bêdzie mieæ wiadomoæ udzia³u w profilaktyce ran g³owy [2].
Procesy promocji zdrowia przedstawione w dokumentach pañstwowych w istocie
s¹ dzia³aniami opartymi na wspó³pracy. Mo¿na s¹dziæ, ¿e dziêki temu studenci dostrzeg¹ znaczenie wspó³dzia³ania i partnerstwa miêdzy instytucjami zajmuj¹cymi siê
opiek¹ zdrowotn¹.
Dobrze by³oby, aby w procesie kszta³cenia studentów pielêgniarstwa wa¿ne
miejsce zajmowa³y aktualne zagadnienia, wskazywane przez ogólnopañstwowe Plany Ochrony Zdrowia, takie jak: palenie tytoniu, narkomania i inne uzale¿nienia,
a tak¿e zdrowie psychiczne, zapobieganie wypadkom, przemoc, oty³oæ czy aktywnoæ fizyczna.
Plany pañstwowe mog¹ równie¿ s³u¿yæ jako ród³a informacji dla rozwoju i doskonalenia zawodowego, tak studentów, jak i wyk³adowców. Mog¹ staæ siê tak¿e
bogatym ród³em wiedzy do wykorzystania przez pielêgniarskich edukatorów na
wszystkich poziomach kszta³cenia. Kierunki poprawy sytuacji zdrowotnej spo³eczeñ-
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stwa, zawarte w programie Zdrowie Spo³eczeñstwa 2010 i podobnych planach
pañstwowych, s¹ bardzo istotne dla kszta³cenia pielêgniarskiego.
Istnieje potrzeba badañ nad wykorzystaniem podobnych planów w programach
kszta³cenia pielêgniarskiego oraz nad czynnikami wp³ywaj¹cymi na stopieñ i zakres
tego wykorzystania. Nale¿y zatem uwzglêdniæ w kszta³ceniu pielêgniarskim programy i plany pañstwowe, poniewa¿ kszta³cenie to ma byæ zgodne z ogólnopañstwowymi priorytetami. Wykorzystuj¹c w kszta³ceniu pielêgniarskim, nie tylko w Stanach
Zjednoczonych, ale tak¿e w innych krajach, wskazania programów ochrony zdrowia,
pielêgniarstwo mo¿e zwiêkszyæ swój wk³ad w zdrowie spo³eczeñstwa.
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Dotyk pustki
Pustka pustce nierówna. Ta zauwa¿ona obecnie ma jednak wielk¹ wymowê. Ta pustka wiadczy,
¿e odszed³ kto, kto id¹c przez ¿ycie, zostawia³ na swojej drodze lady dobra, przyjani, wiedzy,
serdecznoci. Ta pustka mo¿e boleæ, przera¿aæ. Stawiamy sobie pytanie: czy znajdzie siê drugi
taki cz³owiek? Czy jest kto, kto bêdzie móg³ go zast¹piæ? Taki, który nie bêdzie ¿y³ tylko dla siebie.
A ¿yj¹c dla innych, bêdzie zostawia³ trwa³e lady w ¿yciu uczelni  wród wspó³pracowników
i studentów.
Z homilii ks. bp. Mariana Florczyka, wyg³oszonej podczas
Mszy w. w intencji po¿egnania Profesora Waldemara Dutkiewicza

W dniu 19 lutego 2007 r. zmar³ w Kielcach wybitny naukowiec prof. zw. dr hab.
Waldemar Dutkiewicz, Dziekan Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Akademii wiêtokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. By³ On niezwyk³¹ osobowoci¹. Promieniowa³
dobroci¹, czego dowiadczyli wszyscy, którym dane by³o spotykaæ siê z Nim. Otwarty
na problemy m³odzie¿y i utalentowany dydaktyk. Realizowa³ idea³ nauczyciela akademickiego, traktuj¹c go jako powo³anie i obowi¹zek wobec m³odych pokoleñ, uczelni,
nauki, a nawet samego Boga. Mia³ ducha franciszkañskiego i wra¿liwoæ artysty. By³
cz³owiekiem niezwyk³ej prawoci moralnej, ¿yczliwym s³owem zawsze przemawia³
do ka¿dego cz³owieka.
Profesor Waldemar Dutkiewicz zajmowa³ siê auksologi¹, a w niej populacyjnymi
zmianami somatycznymi i motorycznymi polskiej m³odzie¿y, zjawiskami akceleracji
dojrzewania i trendów sekularnych wysokoros³oci, uwarunkowaniami rodowiskowymi rozwoju fizycznego i umys³owego oraz odniesieniem uzyskanych rezultatów
badawczych do pedagogiki jako wiedzy aplikacyjnej.
Urodzony 2 czerwca 1939 r. w Równem na Wo³yniu, syn Jana i Janiny z domu
Gogol, ukoñczy³ w 1953 r. szko³ê podstawow¹ w Wolicy, a w 1957 r. liceum ogólnokszta³c¹ce w Kielcach. W latach 1957-1963 studiowa³ w Wy¿szej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie, uzyskuj¹c tytu³ magistra wychowania fizycznego
ze specjalizacj¹ nauczycielsk¹ oraz gimnastyk¹ lecznicz¹. Bêd¹c stypendyst¹ Wydzia³u Owiaty w Kielcach, zosta³ skierowany do pracy w charakterze nauczyciela
szko³y podstawowej w Kazimierzy Wielkiej, w woj. kieleckim. Po roku w³adze
owiatowe powierzy³y Mu kolejno funkcje zastêpcy kierownika szko³y, podinspektora do spraw wychowania fizycznego, a nastêpnie dyrektora szko³y. Równoczenie
by³ kierownikiem zespo³ów samokszta³ceniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkó³ w Orodku Metodycznym oraz przewodnicz¹cym
konferencji rejonowych Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego.
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Zdaj¹c sobie sprawê z koniecznoci dalszego doskonalenia siê, Profesor w 1965 r.
rozpocz¹³ studia zaoczne w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku
pedagogika ze specjalizacj¹ w zakresie pedagogiki eksperymentalnej, które ukoñczy³
w 1970 r., uzyskuj¹c tytu³ magistra nauk pedagogicznych. Konsekwencj¹ studiów
i doskonalenia zawodowego Profesora by³o wyodrêbnienie siê dwóch nurtów w Jego
pracy naukowej: auksologicznego i pedagogicznego.
W roku 1973 za pracê napisan¹ pod kierunkiem prof. dra hab. Stanis³awa Panka
pt. Poziom rozwoju biologicznego i sprawnoci ruchowej dzieci w wieku 8-15 lat
w nawi¹zaniu do warunków socjalno-bytowych rodzin i warunków pracy szkó³, Rada
Wydzia³u Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przyzna³a Mu stopieñ
naukowy doktora nauk wychowania fizycznego. W roku 1982 dr Waldemar Dutkiewicz uzyska³ w Instytucie Badañ Pedagogicznych w Warszawie kolejny stopieñ naukowy doktora, tym razem w zakresie pedagogiki (drugiej specjalnoci), za pracê:
Uwarunkowania poziomu akceptacji spo³ecznej uczniów w zespo³ach klasowych
szkó³ podstawowych w miecie i na wsi. Jej promotorem by³a doc. dr hab. J. Janiszowska.
Rozleg³oæ zainteresowañ badawczych i wielokierunkowe wykszta³cenie poparte
wiedz¹ praktyczn¹ pozwala³o naukowcowi kieleckiemu pe³niæ odpowiedzialne funkcje
kierownicze w swoim rodowisku. 1 stycznia 1974 r. rozpocz¹³ pracê w Instytucie
Kszta³cenia Nauczycieli i Badañ Owiatowych w Kielcach na stanowisku adiunkta
naukowo-badawczego w Zak³adzie Badañ. Od roku 1975 do 1980 pe³ni³ funkcjê wicedyrektora instytutu ds. naukowo-badawczych i równoczenie funkcjê kierownika
Zak³adu Badañ. 1 padziernika 1980 r. przeniós³ siê do pracy w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki.
Pasja badawcza nie wygas³a w chwil¹ uzyskania stopni naukowych doktora. W roku
1986 osi¹gn¹³ tytu³ doktora habilitowanego na podstawie pracy Zmiany w procesach
rozwoju biologicznego i sprawnoci fizycznej m³odzie¿y w wietle poprawy warunków bytowych oraz z³o¿onego kolokwium w AWF w Warszawie. Na wniosek AWF
w Krakowie w 1995 r. Prezydent RP przyzna³ dr. hab. Waldemarowi Dutkiewiczowi
tytu³ profesora w zakresie nauk o kulturze fizycznej, a w 1997 r. zosta³ mianowany
profesorem zwyczajnym w ówczesnej Akademii Pedagogicznej w Kielcach.
Jak ju¿ wspomniano, problematyka badawcza Profesora koncentrowa³a siê wokó³
rodowiskowych uwarunkowañ szeroko pojêtego rozwoju dzieci i m³odzie¿y. Wa¿ne
miejsce w niej zajmowa³ problem akceleracji i trendów sekularnych oraz gradientów
spo³ecznych. W rodowisku naukowym znane i cenione s¹ Jego rozprawy z zakresu
metodologii badañ. Wyniki badañ kieleckiego naukowca wnios³y wartociowy wk³ad
do dorobku polskiej auksologii.
Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ Profesora Dutkiewicza jest przebadanie i bardzo dobre poznanie stanu rozwoju dzieci i m³odzie¿y Kielecczyzny. Za pionierskie nale¿y uznaæ
prace, w których znalaz³y siê wieloaspektowe badania problematyki rozwoju dziecka wiejskiego. W innych rozprawach Profesora ujawni³a siê tak¿e tendencja do kompleksowego diagnozowania i syntezowania wieloaspektowych uwarunkowañ rodo-
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wiskowych rozwoju osobników w ró¿nych okresach ontogenezy, dzieciêcego i m³odzie¿owego. Na ten dorobek sk³ada siê 6 publikacji zwartych, ponad 100 artyku³ów,
liczne komunikaty pokonferencyjne oraz wyst¹pienia na sympozjach i kongresach naukowych.
Rozprawy naukowe Profesora s¹ przyk³adem udanego ³¹czenia wiedzy i dowiadczenia z dziedziny auksologii i pedagogiki, np. ksi¹¿ka Znaczenie wybranych wskaników rozwoju fizycznego, ocen szkolnych i warunków socjalno-bytowych w przystosowaniu szkolnym uczniów (WSP Kielce 1987, ss. 156) oraz monografia Dziecko
wiejskie (WSP Kielce 1990, ss. 161) czy publikacja Zjawisko trendów sekularnych
i akceleracji rozwoju dzieci i m³odzie¿y na Kielecczynie (WSP Kielce 1991, ss. 129).
W swoich badaniach wiele uwagi powiêci³ zjawisku trendów sekularnych i akceleracji rozwoju dzieci i m³odzie¿y na Kielecczynie. Ten dorobek Profesora jest oryginalny i ma du¿¹ wartoæ.
Wród wartociowych prac badawczych Profesora wymieniæ nale¿y badania ró¿nic dymorficznych na wsi i w miecie (badania ci¹g³e prowadzone przez 8 lat); ocenê
rozwoju psychomotorycznego ma³ych dzieci (od 4 do 6 roku ¿ycia) rzadko stosowanym w Polsce testem Denver; ledzenie rozwoju fizycznego i sprawnoci ruchowej
ch³opców spo³ecznie niedostosowanych; dojrza³e studium metodologiczne pt. Normy jako biologiczne uk³ady odniesienia i mo¿liwoci wykorzystania ich w ocenie rozwoju fizycznego dzieci (Studia Kieleckie 1989, nr 3/36). Konsekwencj¹ prowadzonych prac by³o podjêcie wraz z zespo³em Zak³adu Badañ Wieku Rozwojowego w osobach G. Nowak-Starz i E. Cieli badañ nad rozwojem fizycznym i motorycznym dzieci
i m³odzie¿y z Kielecczyzny od 0-18 lat i ich opublikowanie w ksi¹¿ce Normy i wskaniki rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i m³odzie¿y z Kielecczyzny (Wyd.
A, Wyd. Stachurski, Kielce 2004, ss. 173). Profesor Dutkiewicz wyda³ te¿ inn¹ cenn¹ pracê pt. Diagnoza i ewaluacja w wychowaniu fizycznym (Wyd. A, Kielce 2004,
ss. 223).
Jego prace pedagogiczne charakteryzowa³y dwa obszary badawcze. Jeden obejmowa³ studia nad zawodem nauczyciela, kszta³ceniem nauczycieli i nad stanem kadr
nauczycielskich w województwie kieleckim, co wi¹za³o siê z faktem d³ugoletniej pracy
w szkole kszta³c¹cej nauczycieli. Drugi obszar to metodologia badañ pedagogicznych
i antropologicznych. Tutaj szczególne miejsce zajmuje znakomity podrêcznik Praca
magisterska z pedagogiki. Przewodnik metodyczny (Kielce 1993, ss. 144), który ukaza³ siê ju¿ w kolejnych piêciu wydaniach pt. Podstawy metodologii badañ do pracy
magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki (Wyd. Stachurski, Kielce, 2001, ss. 235).
W aktywnoci naukowej prof. Waldemara Dutkiewicza, obok prac badawczych
i wydawniczych, bardzo wa¿ne miejsce zajmowa³o Jego zaanga¿owanie w promowaniu m³odych pracowników naukowych, dla których by³ wzorem wielkiego uczonego,
reprezentuj¹cego takie cechy, jak: m¹droæ, pracowitoæ, dyscyplina intelektualna.
Profesor mia³ niebywa³y dar zjednywania sobie ka¿dego, kto mia³ szczêcie z Nim
pracowaæ, dawa³ poczucie bezpieczeñstwa, by³ jak ojciec. Wielu widzia³o w Nim kogo
obdarzonego niezwyk³¹ energi¹, niezmordowanego chêci¹ tworzenia czego nowe-
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go. Chêtnie dzieli³ siê wiedz¹ i dowiadczeniami naukowo-dydaktycznymi, by³ wychowawc¹ i opiekunem, konsekwencj¹ czego by³o wypromowanie piêciu doktorów
(w kolejnoci promowania): Gra¿yna Nowak-Starz, Aldona Kopik, S³awomir Koziej,
Monika Springer i Stanis³aw Hojda. Mia³ tak¿e licz¹cy siê wk³ad w kszta³cenie kadr
naukowych, jako recenzent w przewodach doktorskich oraz jako kierownik seminarium doktoranckiego, ciesz¹cego siê powodzeniem wród m³odych adeptów nauki
i uznaniem wród naukowców. Pod Jego kierunkiem przygotowanych zosta³o ok. 500
prac magisterskich, w których wiêkszoæ dotyczy³a problematyki rozwoju dzieci i m³odzie¿y na Kielecczynie. By³ recenzentem 30 kandydatów na stopnie doktora, doktora habilitowanego i tytu³ profesora.
Na uwagê zas³uguj¹ inicjatywy Profesora dotycz¹ce organizowania miêdzynarodowych programów badawczych, konferencji i sesji naukowych, a tak¿e wspó³pracy miêdzy orodkami naukowo-badawczymi. Do bardzo owocnych zaliczyæ
mo¿na nawi¹zan¹ wspó³pracê kieleckiego rodowiska naukowego z uniwersytetami niemieckimi w Essen i Halle, z uniwersytetem w Amsterdamie i wieloma uczelniami krajowymi. Profesor Waldemar Dutkiewicz by³ cz³onkiem za³o¿ycielem Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego w Turynie, cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Badañ Edukacyjnych
w Warszawie.
Równolegle z dzia³alnoci¹ badawcz¹ i dydaktyczn¹ przez ca³e ¿ycie prowadzi³
niezwyk³e aktywn¹ dzia³alnoæ organizacyjn¹ i sportow¹ w uczelniach, z którymi by³
szczególnie zwi¹zany: Akademi¹ wiêtokrzysk¹ i Wszechnic¹ wiêtokrzysk¹. Pe³ni³ w nich bardzo odpowiedzialne funkcje: dziekana Wydzia³u Pedagogicznego (19861989), prorektora ds. dydaktycznych i studenckich (1989-1995)  2 kadencje, dziekana Wydzia³u Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu (1995-2002)  2 kadencje, dyrektora Instytutu Kszta³cenia Medycznego (2003-2005), dziekana Wydzia³u Nauk o Zdrowiu (2005-2007), kierownika Studiów Podyplomowych (od ponad 10 lat) w zakresie
Wychowania Fizycznego przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Nale¿y podkreliæ, ¿e dziêki inicjatywie, zaanga¿owaniu i wytrwa³oci Profesora
w d¹¿eniu do celu powsta³ w 2001 r. Instytut Kszta³cenia Medycznego, gdzie zainicjowano, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, wprowadzenie nowych kierunków
kszta³cenia takich, jak: fizjoterapia, pielêgniarstwo i po³o¿nictwo. Profesor przeprowadzi³ zmiany strukturalne na Wydziale Pedagogicznym i opracowa³ koncepcjê powstania Wydzia³u Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu. By³ twórc¹ powstania w 2005
r. nowego wydzia³u w naszej uczelni  Wydzia³u Nauk o Zdrowiu, który dziêki pozytywnym akredytacjom komisji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa
Zdrowia uzyska³ prawa kszta³cenia na kierunkach fizjoterapia i pielêgniarstwo, na
poziomie studiów zawodowych i magisterskich, a tak¿e na po³o¿nictwie na studiach
zawodowych. Nie dane bêdzie uczestniczyæ Profesorowi w otwarciu nowego kierunku zdrowie publiczne, chocia¿ w ostatnich chwilach swojego pracowitego ¿ycia tak
wiele czasu powiêci³ na przygotowanie wniosku dotycz¹cego jego powstania.

Prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz (1939-2007)
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W wypowiedziach twórcy i rektora Wszechnicy wiêtokrzyskiej, prof. dra hab.
Mieczys³awa Adamczyka, prof. Waldemar Dutkiewicz jest wspominany jako najbli¿szy wspó³pracownik i przyjaciel, wiadek koncepcji powstania uczelni w 1993 r.
i wydanej zgody na otwarcie w 1994 r. placówki, w której od 1996 r. kszta³ci siê m.in.
studentów na kierunku wychowanie fizyczne (studia zawodowe), a od 2001 r. na kierunku turystyka i rekreacja (tak¿e studia zawodowe). Profesor by³ pomys³odawc¹
powo³ania we Wszechnicy wiêtokrzyskiej kierunku fizjoterapia (studia licencjackie). W latach 1997-2005 pe³ni³ w tej uczelni funkcjê dziekana Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Turystyki.
W m³odoci jako sportowiec by³ zwi¹zany przez wiele lat z wyczynowym uprawianiem kolarstwa. W latach 1955-1961 jako zawodnik sekcji kolarskiej KS SHL
wielokrotnie reprezentowa³ województwo kieleckie. ¯ywo zainteresowa³ siê osi¹gniêciami sportowymi studentów Wszechnicy wiêtokrzyskiej, którzy na arenie ogólnopolskiej zdobywaj¹ sukcesy, wyró¿nienia, medale i puchary. Prowadzi³ zawsze aktywny tryb ¿ycia i do koñca swoich dni uprawia³ narciarstwo w ukochanej Bukowinie
Tatrzañskiej. Zas³yn¹³ jako organizator wielu szkolnych imprez sportowych, spartakiad powiatowych oraz wi¹t sportu szkolnego. By³ cz³onkiem Prezydium Oddzia³u
Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej oraz Rady Powiatowej LZS, Prezesem
Zarz¹du wiêtokrzyskiego Zwi¹zku Ogniska TKKF.
Profesor posiada³ wiele odznaczeñ pañstwowych: Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1971),
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1977), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1984), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), a tak¿e resortowych: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1988), Medal 1000-lecia Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego, Medal za Zas³ugi dla
Kielecczyzny (1989), Medal za Zas³ugi dla Województwa Piotrkowskiego (1989),
Medal 40-lecia PRL (1985).
Autorytet Profesora nie wynika³ z rozlicznych funkcji, które sprawowa³ w rodowisku akademickim, ale z niezwyk³ej aury dobroci i sympatii, jak¹ wokó³ siebie roztacza³.
Profesor Waldemar Dutkiewicz pozostawi³ ¿onê Kazimierê, nasz¹ kole¿ankê z Akademii i Wszechnicy wiêtokrzyskiej, osieroci³ doros³e ju¿ dzieci: Roberta (dra nauk
o kulturze fizycznej) i Joannê (mgra matematyki) oraz gromadkê wnucz¹t. Odszed³
nagle w wiecznoæ, aby czasowi daæ czas. Odczulimy dotyk pustki.
Czy ca³kiem od nas odszed³e Profesorze? Zosta³a przecie¿ po Tobie praca, ziarno, które zasia³e. Wyda³o ono ju¿ plony i zapewne nie by³o to ostatnie ¿niwo. Móg³by powiedzieæ, Panie Profesorze: non omnis moriar!
Nie ma Ciê ju¿ z nami, ale zosta³e na zawsze w naszej pamiêci.
Gra¿yna Nowak-Starz
Monika Szpringer
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PROF. DR HAB. N. MED. STANIS£AW NOWAK (1936-2007)
Dnia 18 czerwca 2007 r. odszed³ od nas na zawsze Profesor Stanis³aw Nowak
 wybitny neurolog, epileptolog i neurofizjolog, wieloletni ordynator Oddzia³u Neurologii w Kielcach, wyk³adowca Akademii Medycznej w Krakowie i Akademii wiêtokrzyskiej w Kielcach, autor licznych prac naukowych, równie¿ twórca literacki.
Profesor Stanis³aw Nowak urodzi³ siê 8 listopada 1936 r. w Kotlicach, pow. Busko Zdrój. Ukoñczy³ studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w 1963 r. W roku 1968 uzyska³ pierwszy stopieñ, a w 1971 r. drugi stopieñ
specjalizacji z zakresu neurologii pod kierunkiem dr. med. Tadeusza Michalskiego,
ówczesnego ordynatora Oddzia³u Neurologii w Kielcach. W rok póniej uzyska³ tytu³ doktora nauk medycznych w Klinice Neurologii Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr. hab. Anatola Dow¿enki, na podstawie pracy Epidemiologia i spo³eczno-medyczne zagadnienia padaczki w populacji miejskiej
i wiejskiej. Recenzentami pracy doktorskiej byli prof. dr hab. Ignacy Wald i prof.
dr hab. Teofan Dom¿a³. Opracowane w niej zosta³y po raz pierwszy w Polsce zagadnienia padaczki w populacji wiejskiej. W roku 1977 uzyska³ w Lublinie tytu³ doktora
habilitowanego nauk medycznych w zakresie neurologii na podstawie pracy Badania kliniczne i dowiadczalne nad zmianami w uk³adzie nerwowym w przebiegu zaka¿enia zarazkami Chlamydiaceae u ludzi i zwierz¹t. Opiekunem i konsultantem
pracy ze strony klinicznej by³ prof. Anatol Dow¿enko, a po jego mierci prof. Teofan
Dom¿a³ i doc. dr hab. Wies³aw Kawiak. Praca ta stanowi³a pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie zmian w uk³adzie nerwowym, jakie zachodz¹ u ludzi w przebiegu tych zaka¿eñ.
Profesor Stanis³aw Nowak w latach 1971-1973 pracowa³ jako zastêpca ordynatora Oddzia³u Neurologii w Kielcach, a w latach 1974-1978  w Klinicznym Oddziale
Obserwacyjno-Zakanym Zespo³u Nauczania Klinicznego Akademii Medycznej
w Krakowie przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, kierowanym przez
doc. dr. hab. Stanis³awa Kobê. Od roku 1979 by³ ordynatorem Oddzia³u Neurologii
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespo³u Opieki Neuropsychiatrycznej, a w latach
1980-1991 równoczenie etatowym docentem Akademii Medycznej w Krakowie,
w ramach Instytutu Medycyny Klinicznej w Kielcach. W tym czasie pe³ni³ funkcjê
kierownika Klinicznego Oddzia³u Neurologii, a nastêpnie Kliniki Neurologicznej
w Kielcach. Od roku 1992 do 2003 ponownie by³ ordynatorem Oddzia³u Neurologii
WSZON w Kielcach. Od 2001 r. by³ etatowym profesorem Akademii wiêtokrzyskiej
w Kielcach na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Profesor Stanis³aw Nowak przez wiele lat
by³ przewodnicz¹cym Oddzia³u Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, cz³onkiem Zarz¹du G³ównego PTN, wieloletnim przewodnicz¹cym Sekcji Elek-
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troencefalografii Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii. W roku 2006 by³ przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, który odby³ siê w Kielcach w dniach 22-24 czerwca.
Profesor Stanis³aw Nowak by³ autorem i wspó³autorem ok. 100 prac naukowych,
g³ównie z zakresu padaczki, elektroencefalografii klinicznej, ale tak¿e chorób naczyniowych mózgu, neuroepidemiologii, badañ radioimmunologicznych w chorobach
uk³adu nerwowego, pierwiastków ladowych oraz neuroinfekcji i prostaglandyn. By³
promotorem 3 prac doktorskich oraz promotorem 2 otwartych przewodów doktorskich.
Równie¿ autorem wielu ksi¹¿ek i tomików wierszy, które wydawa³ od 1997 r. Nie
da siê okreliæ jednoznacznie ród³a tych wierszy  pisa³ jeden z recenzentów Jan
Zdzis³aw Brudnicki  nios¹ bowiem to wszystko, co niegdy by³o rodzajem dziennika intymnego, w tym wypadku diariusza cz³owieka czynnego, o aktywnej wyobrani, wtajemniczonego w sprawy cia³a i ducha.
By³ te¿ mê¿em i ojcem dwóch doros³ych synów, i kochaj¹cym dziadkiem.
Jak mówi poetka Wis³awa Szymborska w wierszu z tomiku Chwile  ¿ycie wydaje siê ugruntowane, omal¿e trwa³e i prawie wieczne  tak Profesora Stanis³awa
Nowaka odbieralimy my, pracuj¹cy z Nim przez lata, ¿e bêdzie z nami zawsze. Tym
bardziej bolesne jest dla nas Jego nag³e odejcie. Profesor by³ nie tylko wspania³ym
lekarzem, ale i cz³owiekiem.
Wspominaj¹c Go, nasuwa siê sentencja Monteskiusza: gdy tylko kto myli i ma
charakter, mówi siê o nim »To osobliwy cz³owiek«, i niew¹tpliwie takim wyj¹tkowym, osobliwym i charyzmatycznym cz³owiekiem by³ Profesor Stanis³aw Nowak.
Bêdzie nam go brakowa³o  i mimo ¿e nie ma Go ju¿ wród nas  pozostanie zawsze w naszej pamiêci.
Barbara B³aszczyk
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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW PRAC SK£ADANYCH DO DRUKU
W STUDIACH MEDYCZNYCH AKADEMII WIÊTOKRZYSKIEJ
1. Studia Medyczne A przyjmuj¹ do druku prace z medycyny (kliniczne i teoretyczne, badawcze) oraz z dziedzin pokrewnych (psychologia, etyka, historia medycyny, organizacja
ochrony zdrowia): oryginalne, pogl¹dowe, kazuistyczne, historyczne, listy do redakcji,
recenzje ksi¹¿ek, sprawozdania ze zjazdów naukowych  w jêzyku polskim i angielskim.
2. Wszystkie prace s¹ recenzowane zgodnie ze wspó³czesnymi wymogami oceny tego typu
opracowañ.
3. Wszystkie prace badawcze musz¹ spe³niaæ wymogi Deklaracji Helsiñskiej z 1989 r. W uzasadnionych przypadkach musi byæ za³¹czona informacja o zgodzie Komisji Bioetycznej
na przeprowadzenie badania lub przes³anie odpowiedniej dokumentacji. W opisie przypadków kazuistycznych obowi¹zuje zakaz podawania danych personalnych, chyba ¿e chory
wyra¿a na to wiadomie zgodê, np. publikowanie zdjêæ.
4. Maszynopis pracy winien byæ przygotowany w formacie A-4. Tekst pisany czcionk¹ 12 pkt,
z zachowaniem marginesów: górny i dolny  po 2 cm, lewy  3 cm, prawy  4 cm. Na kartce wydruku powinno byæ ok. 30 wierszy, w ka¿dym wierszu ok. 60 znaków, licz¹c ³¹cznie
z odstêpami miêdzy wyrazami (interlinia)  przynajmniej 24 pkt.
5. Objêtoæ pracy oryginalnej nie powinna przekraczaæ 14 stron maszynopisu znormalizowanego, a pracy pogl¹dowej 18 stron ³¹cznie z pimiennictwem. W niektórych przypadkach
prace mog¹ przekraczaæ limit objêtoci za zgod¹ Rady Naukowej.
6. Tabele kombinowane, ryciny, zdjêcia, mapy, wzory itp. powinny byæ za³¹czone w osobnej
kopercie, równie¿ na dyskietce z zaznaczeniem miejsca ich umieszczenia w tekcie. Rozmiar rycin 1214 cm. Tabele do formatu A4.
7. W nag³ówku pracy musi byæ umieszczone imiê (imiona) autora(ów), tytu³ pracy, nazwa
orodka, w którym praca zosta³a wykonana, tytu³, stopieñ naukowy, imiê i nazwisko kierownika.
Wzór rozmieszczenia tytu³u opracowania oraz danych o autorze (autorach) i instytucji (instytucjach) jest nastêpuj¹cy:
a) Imiê i nazwisko autora(ów):
b) Tytu³ pracy:
c) Instytucja(e), z której pochodzi praca:
d) Kierownik(cy) instytucji:
e) Streszczenie w jêzyku polskim i angielskim oraz do 5 s³ów kluczowych (key words).
Streszczenie musi zawieraæ cel pracy, materia³ i metody, wyniki oraz omówienie i wnioski. Zalecana jest 1 strona streszczenia dla prac oryginalnych i 1/2 dla prac kazuistycznych.
8. Pimiennictwo powinno byæ umieszczone na koñcu pracy  pisane tak¹ sam¹ czcionk¹ jak
tekst. Uk³ad pimiennictwa musi byæ zgodny ze standardem Vancouver, tj. wg kolejnoci
cytowania w pracy. Nale¿y uwzglêdniæ nazwisko, pierwsze litery imion, tytu³ pracy, skrót
tytu³u czasopisma (wg Index Medicus), rok, tom i strony pocz¹tkow¹ i koñcow¹. Je¿eli liczba
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9.
10.
11.
12.

autorów przekracza 3, to po 3 nazwiskach dodaæ: i wsp. W pracach oryginalnych i pogl¹dowych nale¿y uwzglêdniæ do 40 pozycji, w kazuistycznych do 10. Ka¿d¹ publikacjê
umieszczaæ nale¿y od nowego wiersza.
Prace winny byæ przes³ane w 2 egzemplarzach maszynopisu i niezale¿nie od tego na dyskietkach formatu IBM-3,5. Zalecane s¹ formaty: Word dla Windows w programie Word 6.
Na koñcu pracy musi byæ adres autora(ów) oraz nr telefonu, faxu, e-mail.
Do pracy nale¿y do³¹czyæ owiadczenie, ¿e nie by³a publikowana i ¿e nie zosta³a z³o¿ona
do druku w innym czasopimie.
Subskrypcja: www.pu.kielce.pl/wyd
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AUTHORS GUIDELINES FOR PUBLICATION IN MEDICAL STUDIES
OF THE WIÊTOKRZYSKA ACADEMY
1. Medical Studies of the wiêtokrzyska Academy accepts the works from the field of medicine to be printed (clinical, theoretic and research) and from the related fields (psychology,
ethics, the history of medicine, organization of healthcare): original, demonstrative, casuistic, historic, letters to editor, book reviews, reports from the scientific conventions  in
Polish and English languages.
2. All the works are reviewed occording to modern requirements of the evaluation of this sort
of works.
3. All research works must fulfill the requirements of the 1989 Helsinki Declaration. In justified cases one has to attach the information about the agreement of Bioethical Commision
to conduct research or send the documentation. In the description of the casuistic cases there
is a ban on publishing personal data, unless the patient agrees to it, for example  publishing of photos.
4. A4 size papers should be submitted. The font type Times New Roman with a size of twelve
(12) points is to be used and the margins as follows: top and bottom  2 cm, left-hand 
3 cm, right-hand  4 cm. A printed page should contain about 30 lines, 60 signs in each
line, including the spaces between words, interline  at least 24 points.
5. The size of the original study should not exceed 14 pages of standard typescript, and that
of a review study 18 pages including References. In some cases articles may exceed the
approved limit after the consent of the Scientific Council.
6. Tables, figures, photographs, maps, formulae, etc. should be enclosed in a separate envelope, as well as on a diskette explaining their place in the text. Figures should not exceed
12-14 cm. Tables  up to A4 format.
7. The heading should include the author(s) name(s), the title of the work, the name of the institution the work was affiliated with, the title, degree, name and surname of the manager
Example of title, author(s) and institution layout:
a) Author(s). Surname and first name:
b) Title of the work:
c) Institution (s) the work is affiliated with:
d) Manager(s) of the institution:
e) Abstracts in Polish and English and a list of max. 5 key words. An abstract should
summarize the aim of the paper, material and method, results, discussion and conclusions. A one-page abstract for original papers and 1/2 page for case studies are
recommended.
8. References should appear at the end of the work  the font type should be the same as in the
text. They must follow the Vancouver standard, they should be listed in the same order as
cited in the paper. All references must follow the Index Medicus style, citing in sequence
the authors surname(s), initial(s), title of the paper, abbreviated journal name, volume
number inclusive of page, and year of publication. If there are more than 3 authors, add: et al
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