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AKROMEGALIA, ŁAGODNY NOWOTWÓR O ,,ZŁOŚLIWYM’’
PRZEBIEGU. CO ROBIĆ JEŻELI STANDARDOWYM LECZENIEM
NIE OSIĄGAMY KONTROLI CHOROBY?

Autorzy: Michał Pacyna1, Marcin Lewicki2, Kamil Szpiech1, Piotr Kornaś1
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp: Akromegalia jest to choroba związana z występowaniem hormonalnie czynnego
gruczolaka przysadki, wydzielającego autonomicznie nadmierne ilości hormonu wzrostu. Mimo
najczęściej łagodnego charakteru zmiany pierwotnej, endokrynopatia ta, poprzez niekontrolowaną
syntezę czynników wzrostowych, związana jest z częstszym współwystępowaniem innych
nowotworów, w tym tych złośliwych. Równoległy wymiar ,,złośliwości” klinicznej akromegalii,
dotyczy natomiast jej potencjału wywoływania szeregu powikłań naczyniowo-metabolicznych.
Opis przypadku: Pacjentka lat 34, z aktywną akromegalią, w przebiegu makrogruczolaka
przysadki, z typowymi fenotypowymi cechami akromegalii. Pacjentkę zakwalifikowano do leczenia
radykalnego:

adenomektomii

transfenoidalnej.

Celem

kontroli

metabolicznej

w

okresie

przedoperacyjnym podano 10 iniekcji długodziałającego analogu somatostatyny: lanreotyd 120mg.
Nie uzyskano jednak adekwatnego obniżenia stęż. hGH oraz IGF-1. Po zabiegu operacyjnym w
ocenie osi somatotropowej obserwowano niższe niż przedoperacyjnie wartości hGH, jednakże nie
stwierdzono adekwatnego obniżenia stęż. hormonu w teście OGTT, co w ok. 3 miesiące po zabiegu,
wraz z utrzymującymi się podwyższonymi wartościami IGF-1 wskazywało na występowanie u
chorej przetrwałej akromegalii i nieradykalności zabiegu. W kontrolnym badaniu MRI opisywano
zmianę ogiskową przysadki, mogącą odpowiadać nieusuniętej tkance gruczolaka. Ze względu na
utrzymujące się podwyższone stęż. IGF-1 powrócono do terapii długodziałającym analogiem
somatostatyny, nie uzyskując jednak pełnej kontrolii choroby. W wyborze dalszej terapii należy
wziąć pod uwagę fakt braku znamiennego obniżenia IGF-1, podczas przedoperacyjnych iniekcji
lanreotydu. Analogi somatostatyny pierwszej generacji wykazują działanie głównie na
somatostatynowe receptory SST2 i w mniejszym stopniu SST5. Część gruczolaków charakteryzuje
się większą ekspresją rec. SST5 i stają się wtedy oporne na standardowe leczenie. W związku z
powyższym należy rozważyć kwestię typu receptorów SST (1-5) występujących u pacjentki oraz
10
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wdrożenie analogów somatostatyny nowej generacji takich jak pasireotyd. Pasireotyd LAR od tego
roku stał się dostępny dla Pacjentów w Polsce w ramach programu lekowego. Stosowany w
leczeniu dorosłych pacjentów z akromegalią w przypadku, gdy zabieg chirurgiczny nie powiódł się
lub nie można go wykonać, albo gdy choroba jest niedostatecznie kontrolowana za pomocą innych
leków z grupy

„analogów somatostatyny’’. Pasireotyd wykazuje inny profil receptorowy,

wpływając najsilniej na rec. SST5.
Wnioski: W przypadkach gdy standardowe leczenie akromegalii jest nieskuteczne należy
rozważyć terapię nowym analogiem somatostatyny. W świetle dostępnych badań pasireotyd może
przynieść kontrolę choroby u Pacjentów z akromegalią, u których terapia oktreotydem czy
lanreotydem nie przyniosła efektów klinicznych.
Słowa kluczowe: akromegalia,gruczolak przysadki, analogi somatostatyny, pasireotyd

BRADYKARDIA JAKO POWIKŁANIE LECZENIA OSTREJ BIAŁACZKI
LIMFOBLASTYCZNEJ - STUDIUM PRZYPADKU

Autorzy: Katarzyna Witkowska1, Izabela Cwynar1, Joanna Zawitkowska2,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk2
1

Studenckie Koło Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Wstęp: Leczenie chorób nowotworowych oprócz efektu leczniczego niesie za sobą wiele
działań niepożądanych. Cytostatyki podawane systemowo działają uszkadzająco zarówno na
komórki nowotworowe jak i zdrowe komórki organizmu. Jednym z chemioterapeutyków
podawanym podczas protokołu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) jest winkrystyna,
lek z grupy alkaloidów barwinka. Mechanizm działania polega na łączeniu się cząstki leku z
tubuliną, zahamowaniu jej polimeryzacji do mikrotubuli, uniemożliwieniu stworzenie wrzeciona
podziałowego, zatrzymaniu cyklu komórki w metafazie. Najczęściej wymieniane w literaturze
działania niepożądane leczenia winkrystyną obejmują wyłysienie, neurotoksyczność, zaburzenia
czucia, zaburzenia oddawania moczu, bóle głowy, żuchwy i kończyn.

11

Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii 2018

Omówienie przypadku: Pacjentka 16l. skierowana z Poradni Hematoonkologicznej do
Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie w styczniu 2013r. z
podejrzeniem białaczki. W wywiadzie do grudnia 2012r. zdrowa, na początku stycznia 2013r.
hospitalizacja z powodu zapalenia ucha środkowego, anemii – Hb-7,8g% - przetaczano KKCz.
Dziewczynka trafiła do kliniki w stanie ogólnym dobrym, osłabiona, blada, badania laboratoryjne
wykazywały niedokrwistość, leukocytozę z limfocytozą, w rozmazie krwi obwodowej komórki
niezróżnicowane 70%. Wykonano badanie szpiku kostnego i rozpoznano ostrą białaczkę
limfoblastyczną. W kolejnych dniach wdrożono leczenie Protokół I - od pierwszej doby
sterydoterapia z bardzo dobrą odpowiedzią, w 8 dobie chemioterapia - winkrystyna i
daunorubicyna. Przed podaniem kolejnej dawki nastąpiło pogorszenie stanu ogólnego (gorączka,
wysokie parametry stanu zapalnego), co skutkowało odroczeniem chemioterapii 15 doby i
włączeniem antybiotykoterapii. W kolejnych dniach zaobserwowano wzrost poziomu enzymów
trzustkowych, D-dimerów, cukrzycę posterydową wymagającą podawania insuliny, niedoczynność
tarczycy oraz bradykardię 40-50 uderzeń/min i spadki ciśnienia tętniczego (około 90/40). Podano
atropinę z krótkotrwałym efektem. Podczas konsultacji kardiologicznej w SPSK4 zalecono
kontynuację atropiny i zakwalifikowano wstępnie dziewczynkę do wszczepienia stymulatora. Po
dwóch dniach od konsultacji akcja serca bez wykonywania zabiegu wróciła do zakresu normy (6080 uderzeń/min). Po 14 dniach przerwy wznowiono chemioterapię. Pomimo podawania w
protokole drugim VCR nie zaobserwowano bradykardii, leczenie zakończyła. Obecnie pozostaje w
remisji choroby.
Wnioski: Wystąpienie powikłań opóźnia wdrażanie kolejnych etapów leczenia, co wydłuża
hospitalizację pacjenta.
Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastyczna, winkrystyna, bradykardia
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CHIMERYZM KOMÓRKOWY PO ALLO-HSCT U PACJETNA
Z ZESPOŁEM SCID

Autorzy: Anna Skowronek1, dr n. med. Monika Lejman2, Żaneta Rzęsa1,
dr hab. n. med. Katarzyna Drabko3
1

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
2

Pracownia Diagnostyki Genetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii w Lublinie

Wstęp: Zespół SCID (severe combined immunodeficiency, czyli ciężki złożony niedobór
odporności) (ORPHA 183660) jest to grupa pierwotnych wrodzonych zaburzeń odporności, które
nieleczone prowadzą do śmierci najczęściej w pierwszym roku życia. Jedyną metodą wyleczenia
jest allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych (allo-HSCT).
Monitorowanie stanu pacjenta po przeszczepie polega między innymi na analizie chimeryzmu
komórkowego metodą QF STR PCR (ang. Quantitative Fluorescence Short Tandem Repeats
Polymerase Chain Reaction). Chimeryzm komórkowy po allo-HSCT to procentowy udział komórek
o genotypie dawcy w układzie krwiotwórczym biorcy. Pozwala to oceniać stan przyjęcia
lub odrzucenia przeszczepu przez biorcę. W zależności od wyniku badania chimeryzm
poprzeszczepowy dzielimy na pełny (100%), mieszany lub brak chimeryzmu (0%).
Omówienie przypadku: Przypadek dotyczy chłopca, u którego w 1. dobie życia
zdiagnozowano zespół SCID. Stan zdrowia dziecka był dokładnie monitorowany od pierwszych
godzin życia, ponieważ jego brat zmarł w wieku 8 miesięcy z powodu zespołu SCID.
W 6 tygodniu życia nasz pacjent został przyjęty do Kliniki Hematologii, Onkologii i
Transplantologii Dziecięcej w Lublinie w celu wykonania allo-HSCT. Po szczegółowej diagnostyce
w klinice, został zakwalifikowany do zabiegu, który miał miejsce w 10 tygodniu życia chłopca.
Następnie monitorowano jego stan, wykonując systematycznie badania laboratoryjne oraz badając
chimeryzm poprzeszczepowy. Do dnia wypisu ze szpitala (40 dni po zabiegu) chimeryzm
utrzymywał się na poziomie 100% oraz poprawiał się stan kliniczny pacjenta.
Po wyjściu ze szpitala rodzice pacjenta zgłaszali się z nim co kilka tygodni w celu badań
kontrolnych w tym oceny chimeryzmu. W 144 dobie po przeszczepie chimeryzm zmienił się na
13
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mieszany, jednak w badanym materiale wciąż przeważały komórki o genotypie dawcy. Dwa lata po
HSCT utrzymuje się mieszany chimeryzm, ale jego poziom jest stabilny, dziecko rozwija się
prawidłowo i wyniki jego badań immunologicznych są w normie.
Wnioski: W przypadku podejrzenia zespołu SCID u dziecka szybka diagnoza i wczesne
przeprowadzenie przeszczepu allo-HSCT zwiększa jego szanse na przeżycie. Pomimo braku
całkowitego chimeryzmu poprzeszczepowego niedobór odporności u pacjenta został skorygowany
Słowa kluczowe: chimeryzm poprzeszczepowy, ciężki złożony niedobór odporności

CHONDROSARCOMA JAMY NOSOWEJ I ZATOK
- OPIS PRZYPADKU

Autorzy: Zuzanna Czarnota1, Łukasz Chołuj1, Marta Molendowska1, Kamal Morshed2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp: Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma) należy do guzów złośliwych występujących
bardzo rzadko w obrębie głowy (ok. 1% przypadków), stanowi jednocześnie 6% wszystkich
nowotworów czaszki. Wywodzi się z komórek mezenchymalnych, które mają zdolność do
produkcji

chrząstki.

Zajmuje

drugie

miejsce

co

do

częstości

występowania

wśród

niehematopoetycznych nowotworów kości. Szczyt zachorowania na ten nowotwór to szósta dekada
życia - częściej chorują mężczyźni. Większość chrzęstniakomięsaków rozwija się de novo, notuje
się nieliczne przypadki rozwoju tego nowotworu u pacjentów z mnogimi chrzęstniakami
śródkostnymi czy wyroślami kostnochrzęstnymi. Chondrosarcoma wykazuje różne stopnie
zróżnicowania histologicznego. Niektóre guzy mają wyspy utkania chrzęstnego bardzo dobrze
zróżnicowane i wtedy biopsja może wskazywać na łagodny chrzęstniak. Z drugiej strony do tej
grupy należą również guzy o wysokiej złośliwości, z duży, potencjałem generowania przerzutów
odległych, głównie drogą krwionośną, najczęściej do płuc.
Omówienie przypadku: Opis dwóch pacjentek z chrzęstniakomięsakiem jamy nosowej i
zatok przynosowych leczonych w latach 2012 – 2018. W obu omawianych przypadkach biopsja
guza wskazywała na łagodny charakter zmiany (chrzęstniak) i dopiero badanie całego guza po
14
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operacji wykazało charakter złośliwy. Pierwsza z pacjentek z chrzęstniakomięsakiem po operacji i
napromienianiu zmarła po 2 latach, natomiast druga pacjentka była operowana dwukrotnie, drugi
raz z powodu wznowy po okresie 3 lat. Osiągnięto remisję choroby, a pacjentka pozostaje pod
ścisłą kontrolą laryngologiczną oraz onkologiczną. Wskaźnik przeżycia drugiej pacjentki wynosi
aktualnie 5 lat.
Wnioski: Chrzęstniakomięsak to złośliwy guz rzadko występujący w obrębie głowy i szyi.
W przypadku tej niestandardowej lokalizacji umiejscowienie zmian dotyczyć będzie najczęściej
jamy nosowej i zatok. Różnicowanie histologiczne pomiędzy guzem łagodnym a złośliwym nie jest
dokładnie określone. Istnieje tendencja do niedoceniania agresywności guza. Najbardziej skutecznym sposobem leczeniem chrzęstniakomięsaka wydaje się być radykalna operacja uzupełniona następczą radiochemioterapią.
Słowa kluczowe: chrzęstniakomięsak, chondrosarcoma, nowotwory złośliwe głowy i szyi

CHOROBA NOWOTWOROWA INDUKOWANA LECZENIEM
IMMUNOSUPRESYJNYM PO PRZESZCZEPIENIU NARZĄDU

Autorzy: Aleksandra Bachnacka, Anna Prażmo
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: W Polsce w latach 1966-2017 przeszczepiono 22 769 nerek od zmarłych oraz 821
nerek od żywych dawców. Tylko w 2017r. przeszczepiono 1061 nerek łącznie 1060 biorcom (27,6
na 1 milion mieszkańców). Ponadto w Polsce w latach 1966-2017 przeszczepiono 2 471 serc.
W 2017r. w 6 ośrodkach kardiochirurgicznych wykonano 98 zabiegów przeszczepienia serca. Na
uwagę zasługuję również fakt, że stale rośnie liczba pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu
komórek krwiotwórczych. Aby zapobiec procesowi odrzucania stosowane jest leczenie
immunosupresyjne. Immunosupresja obok korzystnego efektu hamowania procesu odrzucania
przeszczepu sprzyja nowotworzeniu oraz może wywoływać
niepożądane.
15
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Omówienie przypadku: Dziewczynka w wieku 17 lat została przyjęta do Kliniki
Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie celem poszerzenia
diagnostyki i leczenia we wrześniu 2018r. W wywiadzie: stan po ortotopowym przeszczepieniu
serca w 2013r. z powodu kardiomiopatii gąbczastej. Na stałe przyjmująca leczenie
immunosupresyjne: Takrolimus. W lipcu 2018r. zaobserwowano osłabienie, krwawienie z dolnego
odcinka przewodu pokarmowego. Po licznych konsultacjach i badaniach, w Klinice Chirurgii
Dziecięcej UszD w Lublinie pobrano wycinek z lewego dołu biodrowego otrzymując wynik
badania hist-pat: DLBCL (Diffuse large B-cell lymphoma).
Wnioski: Leczenie immunosupresyjne sprzyja powstawaniu nowotworów, jednak bez
zastosowania immunosupresji w okresie po transplantacji istnieje zwiększone ryzyko odrzucenia
przeszczepu. Podczas leczenia

choroby nowotworowej indukowanej immunosupresją należy

ostrożnie uwzględnić możliwość redukcji immunosupresji oraz zastosowania standardowych
protokołów terapeutycznych.
Słowa kluczowe: chłoniak, DLBCL, immunosupresja, transplantacja

CIĄŻA PO PRZESZCZEPIE – O MOŻLIWOŚCIACH
WSPÓŁCZESNEJ TRANSPLANTOLOGII

Autorzy: Aleksandra Kosztyła, Katarzyna Kowal
SKN Przy Samodzielnej Pracowni Transplantologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Od 1958r., kiedy to po raz pierwszy opisano przypadek zakończonej powodzeniem ciąży u
kobiety po przeszczepieniu, nastąpił znaczny postęp w dziedzinie transplantologii. Przeszczepienie
narządów stanowi aktualnie nie tylko metodę leczenia wydłużającą czas całkowitego przeżycia
chorych z ciężką, nieodwracalną niewydolnością narządu, ale również w wielu przypadkach
pozwala na znaczną poprawę jakości życia, której istotnym elementem jest przywrócenie płodności
i możliwości posiadania biologicznego potomstwa. Liczba transplantacji ciągle rośnie, w związku z
powyższym coraz częściej lekarz w codziennej praktyce klinicznej może spotkać się z problemem
prowadzenia ciąży u chorej po przeszczepie.
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Uważa się, że w ciążę kobieta może zajść najwcześniej po roku od transplantacji, jednak
konieczna jest stabilna funkcja przeszczepionego narządu, brak niedawnych epizodów ostrego
odrzucania, prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego oraz prawidłowy obraz ultrasonograficzny
przeszczepu. Ciąża u pacjentki po przeszczepieniu stanowi wyzwanie dla interdyscyplinarnego
zespołu ginekologów-położników, transplantologów, neonatologów i lekarzy innych specjalności,
zależnie od indywidualnej sytuacji klinicznej. Jest ona zawsze traktowana jako ciąża wysokiego
ryzyka i często wiąże się z występowaniem powikłań, takich jak: nadciśnienie tętnicze, rzucawka,
cukrzyca ciężarnych, niedokrwistość i zakażenie układu moczowego. Zachowanie dobrostanu matki
wymaga stosowania farmakoterapii, która w wielu przypadkach nie jest obojętną dla rozwoju płodu.
Obecnie nie odnotowuje się już częstszego występowania wad wrodzonych u potomstwa kobiet
poddanych uprzednio transplantacji, jednak nadal problem stanowi niska waga urodzeniowa oraz
wcześniactwo, których powikłania pozostają wciąż istotne z punktu widzenia lekarza klinicysty.
W pracy skupiamy się na przedstawieniu poradnictwa prokreacyjnego, które jest oferowane
w Polsce kobietom po przeszczepieniu oraz zwróceniu uwagi na liczne problemy, którym muszą
sprostać przyszłe matki – biorczynie przeszczepu.
Słowa kluczowe: ciąża, transplantacja narządu, prokreacja, immunosupresja

CZERNIAK ZŁOŚLIWY BŁONY ŚLUZOWEJ TRĄBKI SŁUCHOWEJ

Autorzy: Klara Stępniewska, lek. Anna Buczarska, Mikołaj Skrzypczak,
dr hab. n. med. Piotr Trojanowski
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Czerniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z tkanki barwnikotwórczej,
najczęściej lokalizującym się w skórze. Może rozwinąć się również w tkankach oka, oponach
i błonach śluzowych. Jedynie 1.3% zmian pierwotnych lokalizuje się w błonach śluzowych, a ponad
połowa z nich dotyczy głowy i szyi. Większość zmian opisywana jest w jamie nosowej i zatokach
przynosowych oraz w jamie ustnej. Ze względu na odmienność nowotworu rozwijającego
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w błonach śluzowych trudno jest ocenić jego stopień zaawansowania na podstawie schematów dla
czerniaka skóry. Czerniak trąbki słuchowej jest niezwykle rzadki.
Cel pracy: Podsumowanie dostępnej literatury na temat czerniaka złośliwego trąbki
słuchowej.
Materiały i metody: W bazie danych PubMed wyszukano i przeanalizowano artykuły
dotyczące czerniaka złośliwego błon śluzowych głowy i szyi oraz czerniaka trąbki słuchowej.
Omówienie

wyników: Wśród dostępnych opisów

przypadków

czerniaka

trąbki

Eustachiusza wiek zachorowania na nowotwór wynosił od 35 do 75 lat. Najczęściej zgłaszanym
objawem było pogorszenie słuchu. Badaniami obrazowymi użytymi do określenia zaawansowania
choroby były: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, pozytonowa
tomografia emisyjna i scyntygrafia. Zastosowane leczenie obejmowało resekcję chirurgiczną,
radioterapię i chemioterapię. Leczenie chirurgiczne wydłuża przeżycie, a adjuwantowa radioterapia
gwarantuje lepszą kontrolę miejscową choroby. Obecnie badane są możliwości zastosowania
immunoterapii w czerniakach błon śluzowych.
Wnioski: Podczas diagnostyki nowotworów głowy i szyi należy pamiętać o czerniaku błon
śluzowych. U wszystkich pacjentów z czerniakiem trąbki słuchowej należy rozważyć leczenie
operacyjne, a w wybranych sytuacjach adjuwantową radioterapię.
Słowa kluczowe: czerniak złośliwy, czerniak błon śluzowych, nowotwory złośliwe głowy
i szyi, leczenie operacyjne

DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI U KOBIET W CIĄŻY
I RYZYKO ZWIĄZANE Z NARAŻENIEM PŁODU

Autorzy: Magdalena Jańczyk, Ilona Samek, dr n. med. Katarzyna Sidor,
dr n. med. Joanna Milanowska
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów kobiet w wieku rozrodczym są nowotwory
złośliwe. Należy do nich rak piersi. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2015 r. na raka
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piersi zachorowało 18106 kobiet. Pojawia się on u jednej na 3000 ciężarnych, ale procent
zachorowań cały czas wzrasta, ze względu na późną decyzję o pierwszym dziecku. Diagnostyka i
leczenie często są utrudnione oraz opóźnione, ze względu na nieprawidłową interpretację
dolegliwości chorobowych z tymi wynikającymi z ciąży. W większości metod, wykorzystuje się
promieniowanie, które może mieć poważne konsekwencje biologiczne dla płodu, z uwagi na jego
wysoką promieniowrażliwość. Ważna jest zatem ochrona radiologiczna kobiety w ciąży.
Cel pracy: Przedstawienie diagnostyki i leczenia raka piersi u kobiet w ciąży i ryzyko
narażenia płodu.
Materiał i metody: Metodę badawczą stanowi analiza literatury przedmiotu. Wykorzystany
materiał badawczy to publikacje naukowe.
Omówienie wyników: W diagnostyce i leczeniu raka piersi za pomocą promieniowania
jonizującego u ciężarnych, stosuje się odpowiednie metody ochrony radiologicznej, wyliczenie
dawki pochłoniętej i najkorzystniejszy okres rozwojowy płodu. Przeprowadza się regularne badania
USG, biopsję. Nie wykonuje się terapii hormonalnej, częstych badań radiologicznych, TK oraz MR
z użyciem gadolinu. Wszystkie ryzykowne kroki zostają odłożone na okres po rozwiązaniu ciąży.
Mammografię wykonuje się z osłoną brzucha (dawka niższa niż 0,01 Gy), więc niebezpieczeństwo
dla płodu jest obniżone. Chemioterapia nie jest wskazana w I trymestrze ciąży, ponieważ istnieje
wysokie ryzyko wad rozwojowych i poronienia, wynoszące 19%, a w II i III trymestrze sięga ono
zaledwie 1,3%. Tę samą zasadę stosuje się w radioterapii uzupełniającej. Leczenie chirurgiczne
najbezpieczniej zastosować po zakończeniu I trymestru.
Wnioski: Diagnostyka i leczenie raka piersi u kobiet w ciąży jest obciążające, ale również
niezbędne. Procedury te są jednak możliwie wypośrodkowane, aby zmniejszyć narażenie płodu.
Rozwój medycyny spowodował zmniejszenie odsetka zgonów ciężarnych z powodu tego
nowotworu. Wady rozwojowe jak i poronienia zdarzają się coraz rzadziej za sprawą nowoczesnych
metod leczenia kobiet ciężarnych oraz ochrony płodu.
Słowa kluczowe: nowotwór, ryzyko, ciąża, płód
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DOSTĘPNE MARKERY W DIAGNOSTYCE
I PROGNOZOWANIU RAKA NERKI

Autorzy: Klaudia Pagacz, Faustyna Piędel, Monika Włodarczyk
Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów przy Zakładzie

Genetyki Nowotworów

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp i cel pracy: Rak nerkowokomórkowy (RCC) stanowi około 90% wszystkich zmian
złośliwych tego narządu, a mimo to choroba przez długi czas nie daje żadnych objawów. Stąd tak
ważne są dalsze badania poszukujące specyficznych markerów mogących prowadzić do wczesnej
diagnozy.
Materiały i metody: niniejsza praca jest analizą dostępnej literatury bazy pubmed pod
względem obecnie stosowanych markerów w diagnostyce i prognozowaniu raka nerki.
Omówienie wyników: W diagnostyce klinicznej szczególnie istotna jest obecność mutacji i
epigenetycznej inaktywacji genu von Hippel-Lindau (VHL), genów szlaku czynnika wzrostu
śródbłonka naczyniowego (VEGF) i anhydrazy węglanowej IX (CIAX). W 75% przypadków RCC
dochodzi bowiem do inaktywacji genu supresorowego VHL. Zmiany w obrębie tego genu mogą
natomiast wiązać się też z korzystniejszym rokowaniem i lepszą odpowiedzią na terapię celowaną
VEGF. Użyteczne okazało się też oznaczanie anhydrazy węglanowej IX (CIAH), której obniżony
poziom jest niepomyślnym czynnikem rokowniczym. Do niespecyficznych markerów RCC można
zaliczyć m.in. HIF-1, surwiwinę, mTOR, CA9, PTEN, kinazy tyrozynowe Akt i S6K, cytokiny
CCL5 i CXCL9, kaweolinę-1. Zmiany epigenetyczne i demetylacja DNA są równie istotnym
mechanizmem inicjacji i progresji raka nerki. Istnieją wyraźne dowody na to, że w komórkach guza
dochodzi do hipermetylacji regionów promotorowych genów supresorowych, co prowadzi do ich
wyciszenia, a tym samym do nowotworzenia. W ostatnich latach wykazano również, że blokada
HDAC znacząco zmniejsza wzrost i inwazję RCC in vitro i in vivo. W ocenie rokowania dużą
uwagę przywiązuje się obecnie do tzw. TAM- makrofagów związanych z guzem. Wykazano, że
wysoka infiltracja guza komórkami CD163 + koreluje bowiem ze złym rokowaniem klinicznym.
Najnowsze badania pełnego genomu komórek sporadycznego raka nerki metodą sekwencjonowania
nowej generacji z 2018 roku wykazały powtarzające się mutacje w genach remodelowania
chromatyny.
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Wnioski: Markery molekularne zidentyfikowane w ostatnich latach stanowią doskonałą
możliwość opracowania spersonalizowanego i predykcyjnego podejścia do stratyfikacji pacjenta i
opracowania strategii leczenia. Fakt, iż głównie są to markery niespecyficzne, wciąż uniemożliwia
postawienie wczesnej diagnozy.
Słowa kluczowe: rak nerki, marker nowotworowy

GAMMAPATIA MONOKLONALNA O NIEUSTALONYM
ZNACZENIU – OPIS PRZYPADKU

Autorzy: Danuta Krasowska1, Aleksandra Szczepanek1 Agnieszka Gerkowicz2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp: Gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu (MGUS – monoclonal
gammopathy of undetermined significance) to występowanie jednego rodzaju immunoglobulin
będącego

następstwem

wzmożonego

rozrostu

plazmocytów.

Rozpoznanie

gammapatii

monoklonalnej opiera się na obecności białka M w surowicy <30g/l z odsetkiem plazmocytów w
szpiku <10% i braku zmian narządowych („CRAB” : hypercalcemia, renal insufficiency, anemia or
bone lesions) oraz prawidłowego stężenia pozostałych klas immunoglobulin. W MGUS brak jest
charakterystycznych objawów klinicznych. Gammapatia monoklonalna jest zaliczana do stanu
przednowotworowego, jak również może współwystępować z różnymi chorobami tkanki łącznej,
chorobami endokrynologicznymi, neurologicznymi oraz nowotworami litymi i proliferacyjnymi.
MGUS może prowadzić do rozwoju szpiczaka plazmocytowego, dlatego chory wymaga regularnej
obserwacji klinicznej. Czynnikami ryzyka progresji są nieprawidłowy wskaźnik wolnych
łańcuchów lekkich w surowicy (sFLC – serum free light chain), gammapatia innego typu niż IgG
oraz stężenie białka M w surowicy >15g/l. Celem pracy jest przedstawienie przypadku MGUS
współwystępującej z krioglobulinemią.
Omówienie przypadku: Pacjentka lat 59 zgłosiła się do Kliniki Dermatologii z powodu
nawracających od wielu lat, szybko powstających i bardzo bolesnych owrzodzeń podudzi i stóp.
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Owrzodzeniom towarzyszyły objawy martwiczo niedokrwienne palców obu stóp. Ponadto u chorej
występował objaw Raynauda oraz cukrzyca typu 2. Podczas pobytu w Klinice obserwowano nagłe
pojawienie się sino fioletowych plam wzdłuż przebiegu naczyń, prowadzące do

rozwoju

owrzodzeń. U pacjentki wykonano szereg badań obrazowych i laboratoryjnych, które wykazały
obecność krioglobulin. Przeprowadzona diagnostyka wykluczyła choroby tkanki łącznej, zakażenie
wirusami hepatotropowymi, natomiast wykryto obecność nieprawidłowego białka M. Stwierdzono
występowanie wolnych łańcuchów kappa w badaniu elektroforezy z immunofiksacją. Wykonana
trepanobiopsja wykazała rozproszony naciek plazmocytów (CD138+).
Wnioski: Na podstawie obrazu klinicznego i wykonanych badań postawiono rozpoznanie MGUS z
towarzyszącą krioglobulinemią. Przypadek przedstawiono ze względu na duże trudności
diagnostyczne i konieczność monitorowania w kierunku rozwoju szpiczaka mnogiego.
Słowa kluczowe: gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu, krioglobulinemia

GUZ PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ WNIKAJĄCY DO KANAŁU
KRĘGOWEGO U 17-LETNIEGO CHŁOPCA–TRUDNOŚCI
DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNE
– PREZENTACJA PRZYPADKU

Autorzy: Martyna Karoń1, Bartosz Kępka1, Marzena Kukla1, lek. Dorota Sławińska2
1
2

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp: Ganglioneuroma to rzadki, łagodny nowotwór wieku dziecięcego dotyczący części
współczulnej autonomicznego układu nerwowego i należący wraz z ganglioneuroblastoma
i neuroblastoma do grupy guzów neuroblastycznych. Cechuje się on występowaniem dobrze
zróżnicowanych komórek przypominających dojrzałe komórki zwojowe. Wśród nowotworów
tej grupy charakteryzuje się również najmniejszą złośliwością.
Omówienie przypadku: Celem pracy jest przedstawienie przypadku siedemnastoletniego
chłopca, u którego w 14 r.ż stwierdzono guz przestrzeni zaotrzewnowej z utkaniem Maturing
Ganglioneuroma z komponentem Ganglioneroblastoma w 5%. Pacjenta z powodu występującego
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od około miesiąca dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej oraz dolegliwości bólowych skierowano
do szpitala, gdzie w wykonanym TK uwidoczniono masę tkankową w okolicy lędźwiowokrzyżowej prawej. Chłopca przyjęto do Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii
Dziecięcej USD w celu pogłębienia diagnostyki. W badaniach potwierdzono obecność
patologicznej masy w obrębie pod- i śródbrzusza prawego oraz wykazano prawidłowy poziom
markerów nowotworowych. Wykonano biopsję a następnie zakwalifikowano pacjenta do zabiegu
chirurgicznego i neurochirurgicznego. Z uwagi na lokalizację i wniknie mas nowotworowych do
kanału kręgowego wykonano subtotalną resekcję guza. W badaniu hist-pat stwierdzono: Maturing
Ganglioneuroma z komponentem Ganglioneroblastoma w 5% i w związku z tym rozpoczęto
chemioterapię wg programu Cojec. W trakcie leczenia przeprowadzano kontrolne badania
obrazowe, w których nadal uwidaczniano obecność w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej
nieregularnej masy guzowatej penetrującej do kanału kręgowego, uciskającej prawą nerkę i prawy
moczowód oraz modelującej naczynia biodrowe po stronie prawej. U pacjenta wykonano zabieg
usunięcia guza z kanału kręgowego, otworów międzykręgowych oraz częściowo z okolicy
przykręgosłupowej. Chłopiec okresowo jest kontrolowany w Klinice.
Wnioski: Pomimo umiarkowanie złośliwego charakteru nowotworu powoduje on wiele
groźnych dla pacjenta problemów klinicznych związanych z lokalizacją masy guza i jego uciskiem
na rdzeń kręgowy, naczynia, czy ważne narządy. Staje się także źródłem nasilonych dolegliwości
bólowych. Ponadto, rzadkie występowanie i niespecyficzne objawy sprawiają, że rozpoznanie
stanowi wyzwanie diagnostyczne.
Słowa kluczowe: ganglioneuroblastoma, ganglioneuroma, guzy neuroblastyczne
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HEMATOLOGICZNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW
STOSOWANYCH W PSYCHIATRII

Autorzy: Mateusz Bronikowski
SKN Psychiatrii Ambulatoryjnej przy NZOZ Centrum Terapii DIALOG,
Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Wstęp: Hematologiczne działania niepożądane mogą zdarzyć się przy stosowaniu leków z
różnych grup farmakoterapeutycznych. Tego ryzyka nie są pozbawione także leki stosowane w
psychiatrii. Specjaliści zajmujący się ochroną zdrowia psychicznego powinni być świadomi
możliwości wystąpienia tego typu powikłań i mieć na ich temat podstawową wiedzę, ponieważ
mogą być one potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ich pacjentów.
Cel pracy: Celem pracy jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat
najczęstszych hematologicznych działań niepożądanych leków stosowanych w psychiatrii.
Dokonano ich dokładnej prezentacji z uwzględnieniem: patogenezy, czynników ryzyka,
epidemiologii, obrazu klinicznego, rozpoznawania, leczenia i rokowania. Zawarto także obecnie
obowiązujące schematy postępowania, które pozwalają na zapobieganie rozwojowi tego typu
powikłań.
Materiały i metody: Przegląd polsko- i angielskojęzycznej literatury medycznej z ostatnich
lat odnoszącej się do prezentowanego zagadnienia. Do wyszukiwania materiałów użyto bazy
PubMed.
Omówienie wyników: Przyjmowanie leków psychotropowych stosunkowo rzadko
prowadzi do wystąpienia hematologicznych działań niepożądanych. Najczęściej zdarzają się
następujące reakcje: leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, eozynofilia, małopłytkowość oraz
niedokrwistość (w tym aplastyczna). Lekami o największym potencjale ich wywoływania są:
klozapina, fenotiazynowe leki przeciwpsychotyczne, karbamazepina, kwas walproinowy,
mianseryna oraz mirtazapina. Przy stosowaniu wymienionych powyżej leków należy zachować
szczególną ostrożność, monitorować parametry morfologiczne krwi oraz pamiętać o zasadzie
niełączenia ich ze sobą. Powikłania ze strony układu krwiotwórczego są trudne w rozpoznaniu.
Pojawiające się objawy są najczęściej niespecyficzne i łatwo mogą być przeoczone. Ich obraz może
przypominać inne choroby np. niegroźną infekcję dróg oddechowych. Konieczne jest uważne
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obserwowanie pacjenta, a w razie wystąpienia objawów tj. osłabienie, gorączka, ból gardła czy
suchy kaszel należy natychmiast pobrać krew do badań oraz odstawić podejrzany lek. Rokowanie
przy wczesnym rozpoznaniu i wdrożeniu odpowiedniego postępowania jest na ogół dobre, choć
mogą wystąpić potencjalnie śmiertelne powikłania, jak sepsa. Jednym z najbardziej znanych
polekowych zaburzeń hematologicznych jest agranulocytoza poklozapinowa. Występuje ona u 0,81% pacjentów leczonych klozapiną, najczęściej pojawia się w ciągu miesiąca od rozpoczęcia terapii
tym lekiem. Zasady stosowania klozapiny w Polsce regulują Zalecenia Konsultanta Krajowego w
Dziedzinie Psychiatrii.
Wnioski: Hematologiczne działania niepożądane, choć zdarzają się rzadko przy stosowaniu
leków psychotropowych, mogą być poważnym zagrożeniem. Należy znać leki o potencjalnie
toksycznym wpływie na układ krwiotwórczy i stosując je, uważnie monitorować swoich pacjentów.
W razie wystąpienia niepokojących objawów należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie
postępowanie.
Słowa kluczowe: hematologiczne działania niepożądane, leki stosowane w psychiatrii

INHIBITORY COX-2 JAKO SUBSTANCJE O DZIAŁANIU
PRZECIWNOWOTWOROWYM

Autorzy: Katarzyna Rukasz1, Monika Gawrońska-Grzywacz2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Nowotwory pozostają wciąż w czołówce globalnych problemów zdrowotnych ze
względu na stale rosnącą zachorowalność i wysoką śmiertelność. Nowoczesne technologie i wiedza
pozwalają na opracowywanie nowych strategii leczenia tych chorób. Jedną z potencjalnych metod
farmakoterapii

jest

wykorzystanie

inhibitorów

cyklooksygenazy-2

(COX-2),

enzymu

uczestniczącego w przemianie kwasu arachidonowego, której produktami są prostaglandyny
należące do mediatorów zapalenia. Od dawna wiadomo, że inhibitory COX-2 wykazują działanie
przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Takie jest ich najczęstsze zastosowanie w
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leczeniu. Natomiast z opublikowanych w ostatnich latach artykułów naukowych wynika, że
posiadają one również aktywność przeciwnowotworową.
Cel pracy: Celem pracy jest zreferowanie stanu wiedzy na temat badań i potencjalnego
zastosowania inhibitorów COX-2 w terapii nowotworów.
Omówienie wyników: Mechanizm działania znanych inhibitorów COX-2 opiera się na
hamowaniu proliferacji i inicjowaniu apoptozy komórek nowotworowych. Mogą być one używane
zarówno w monoterapii, jak i w kombinacji ze znanymi lekami przeciwnowotworowymi, z którymi
wykazują często synergizm działania. Pozwala to na zmniejszenie dawek stosowanych
cytostatyków i w rezultacie prowadzi do zmniejszenia ilości i wielkości guzów oraz hamuje
tworzenie przerzutów do innych tkanek.
Wnioski: Przewlekłe przyjmowanie inhibitorów COX-2 niesie za sobą ryzyko wystąpienia
różnych działań niepożądanych, co ogranicza ich rutynowe stosowanie. Jednak dalsze badania in
vitro oraz in vivo nad tą grupą substancji czynnych dają nadzieję na rozwinięcie bądź kontynuację
udanych prób klinicznych i w rezultacie poprawę wyników terapii różnych nowotworów.
Słowa kluczowe: inhibitory COX-2, terapia nowotworów, celekoksyb

INHIBITORY DEACETYLAZ HISTONÓW - NOWY KIERUNEK
TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

Autorzy: Katarzyna Lipska1, Anna Gumieniczek1, Agata A. Filip2
1
2

Katedra i Zakład Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Inhibitory deacetylaz histonów (HDIs) stanowią nową grupę związków, wykazujących
obiecujące działanie przeciwnowotworowe. HDIs, poprzez wpływ na wzmożony proces acetylacji
histonów, modulują strukturę chromatyny, ułatwiając ko-aktywatorom i czynnikom transkrypcji
dostęp do DNA. Proces ten prowadzi do zmian w ekspresji licznych genów odpowiedzialnych za
hamowanie

cyklu

komórkowego,

angiogenezy

oraz

indukcję

apoptozy

w

komórkach

nowotworowych. Ponadto, szereg badań potwierdza znaczną selektywność HDIs względem
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komórek nowotworowych, co zapewnia wysoką skuteczność ich działania, jak i bezpieczeństwo
stosowania.
Obecnie prowadzone są liczne badania kliniczne zastosowania HDIs w monoterapii oraz
w połączeniu z różnymi cytostatykami. Badane jest ich działanie zarówno w leczeniu guzów litych,
jak i nowotworów hematologicznych. Dotychczas, aktywność przeciwnowotworową potwierdzono
u ponad 15 związków z grupy HDIs, a część z nich została dopuszczona do terapii
przeciwnowotworowej

w

Europie

i

USA.

Wśród

pierwszych

potencjalnych

leków

przeciwnowotworowych zarejestrowanych przez Agencję Żywności i Leków (FDA) możemy
wyróżnić worinostat oraz romidepsynę, zarejestrowane w leczeniu chłoniaka skórnego
T-komórkowego (CTCL). Następnie, rozszerzono rejestrację romidepsyny do terapii chłoniaka
T-komórkowego (PTCL) oraz dopuszczono dwa kolejne związki, belinostat do terapii PTCL oraz
panobinostat do terapii szpiczaka plazmocytowego. Panobinostat w 2015 roku uzyskał również
rejestrację przez Europejską Agencję Leków (EMA) do terapii szpiczaka w skojarzeniu
z bortezomibem i deksametazonem.
Prezentowana praca przedstawia najbardziej obiecujące wnioski z badań prowadzonych nad
HDIs w terapii nowotworów pochodzenia hematologicznego oraz guzów litych. Podsumowano tu
najważniejsze informacje dotyczące budowy chemicznej, efektywności oraz synergii działania
z innymi lekami przeciwnowotworowymi, które mogą mieć znaczący wpływ na specyficzność oraz
skuteczność terapii.
Słowa kluczowe: terapia nowotworów, inhibitory deacetylaz histonów

IZOFLAWONOIDY W PROFILAKTYCE I LECZENIU NOWOTWORÓW

Autorzy: Magda Pawlicka, Agata Filip
Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Izoflawonoidy od wielu lat stosowane są w dietetyce, kosmetyce i terapii niektórych
chorób. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie izoflawonoidami ze
względu

na

ich

duży zakres

aktywności

estrogenopodobnej.
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Cel pracy: Celem pracy był przegląd dostępnej literatury dotyczącej możliwości
zastosowania izoflawonoidów w prewencji oraz leczeniu różnych typów nowotworów.
Materiały i metody: Przeprowadzono przegląd literatury z lat 2003-2018, wyszukując
prace i artykuły z zakresu profilaktyki i leczenia nowotworów izoflawonoidami w bazach PubMed
oraz Google.
Omówienie wyników: W świetle opublikowanych danych dotyczących aktywności
biologicznej izoflawonoidów, obiecujące wydaje się zastosowanie flawonoidów w profilaktyce i
terapii nowotworów. Izoflawonoidy poprzez wiązanie się z receptorami estrogenowymi oraz
androgenowymi, obniżają aktywność biologiczną hormonów steroidowych.

W wysokich

stężeniach związki te hamują proliferację komórek. Działają one również hamująco na kinazy
białkowe tyrozynoswoiste, helikazę oraz tropoizomerazy I i II DNA. Liczne badania wskazują
również na intensywne hamowanie angiogenezy przez tę grupę związków, inhibicyjne działanie na
cykl komórkowy oraz

indukcję apoptozy. Dodatkowo niektóre związki z tej grupy działają

niekorzystnie na wzrost komórek nowotworowych. Niebagatelną rolę odgrywa również działanie
przeciwzapalne fitoestrogenów.
Wnioski: Liczne badania przeprowadzone na zwierzętach oraz badania prowadzone
w warunkach in vitro wskazują na wysoki potencjał izoflawonoidów do zastosowania
w terapii nowotworów. W związku z tym, że izoflawonoidy są substancjami o bardzo dużej
aktywności biologicznej, ich wprowadzenie do terapii nowotworów wymaga przeprowadzenia
dalszych badań dotyczących ich mechanizmów działania na poziomie molekularnym
z uwzględnieniem aspektów genetycznych oraz immunologicznych. Pozwoli to na zniwelowanie
ewentualnych skutków ubocznych spowodowanych ich szkodliwym działaniem na organizm.
Słowa

kluczowe:

izoflawonoidy,

genisteina,

profilaktyka
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JAK POSTĘPOWAĆ PACJENTKAMI HEMATOONKOLOGICZNYMI
PO MENARCHE? OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW.

Autorzy: Małgorzata Neścior1, Kamila Masłowska1, Anna Orzeł1,
dr hab. n. med. Anna Torres2, dr n. med. Joanna Zawitkowska3

1

Studenckie Koło przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2

Katedra i Zakład Anatomii Człowieka, Laboratorium Biostruktury, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Około połowa dzieci dotkniętych ostrą białaczką to dziewczynki. Te, które
rozpoczęły miesiączkowanie wymagają specjalistycznej opieki ginekologicznej we współpracy z
onkologiem. Ważne jest żeby u tych pacjentek zahamować cykl miesiączkowy w celu ochrony
przed powikłaniami związanymi z masywnym krwawieniem.
Omówienie przypadku: Praca dotyczy opisu dwóch przypadków: dziewczynki z ostrą
białaczką limfoblastyczną (15 lat) oraz dziewczynki z ostrą białaczką szpikową (14 lat), u których
pomimo wdrożenia postępowania ginekologicznego z użyciem pochodnych progesteronu pojawiły
się krwawienia miesiączkowe, co było przyczyną zmiany stosowanego leczenia.
Wnioski: Rodzaj zastosowanej terapii hamującej cykle owulacyjne zależy od wielu
czynników m.in: dostępności leku, rodzaju zastosowanej terapii przeciwnowotworowej oraz
nasilenia aktywnego krwawienia. Istnieje konieczność ustalenia i ujednolicenia standardów
postępowania u pacjentek leczonych hematoonkologicznie.
Słowa kluczowe: białaczka, menstruacja, krwawienie
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JAK RÓŻNICOWAĆ NIECZYNNEGO HORMONALNIE GRUCZOLAKA
PRZYSADKI Z GONADOTROPINOMĄ? OCENA STĘŻENIA
PODJEDNOSTKI ALFA W TEŚCIE Z TRH.

Autorzy: Michał Pacyna1, Marcin Lewicki2, Kamil Szpiech1, Piotr Kornaś1
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp: Gruczolaki przysadki stanowią ok. 10% nowotworów wewnątrzczaszkowych i w
zależności od średnicy klasyfikowane są jako mikro- i makrogruczolaki (>10mm). Szacuje się, że
wśród mikrogruczolaków

proporcja

guzów

czynnych

i

nieczynnych

hormonalnie

jest

porównywalna. O klinicznie nieczynnych gruczolakach (CNFPAs- clinically nonfunctioning
pituitary

adenomas)

mówimy

w

przypadku

uzyskania

dodatnich

odczynów

immunohistochemicznych dla hormonów tropowych w pooperacyjnym badaniu materiału, przy
braku zwiększonych stężeń odpowiednich hormonów przysadkowych we krwi czy klinicznych
objawów ich nadmiaru, w ocenie przedoperacyjnej. CNFPAs to najczęściej guzy o typie
gonadotropinoma. Celem pracy jest przedstawienie metody diagnostycznej, jaką jest ocena stężenia
podjednostki alfa hormonów glikoproteinowych (alfa-SU) w odpowiedzi na pobudzenie
egzogennym TRH i rola testu w różnicowaniu faktycznie nieczynnych hormonalnie gruczolaków z
gonadotropinoma.
Opis przypadku: Pacjent lat 34 oceniany z powodu narastającej ginekomastii. W badaniach
laboratoryjnych istotne podwyższenie wartości testosteronu: 1072,4 ng/dl (norma:753,4 ng/dl) oraz
estradiolu: 46,53 ng/dl (norma:39,8 pg/ml). Wartości gonadotropin w normie, nie stwierdzono
podwyższonych markerów nowotworowych ani hiperprolaktynemii. Pacjent negował stosowanie
preparatów testosteronu czy steroidów anabolicznych. Z powodu braku hamowania gonadotropin
wysokim poziomem testosteronu, zdecydowano o konieczności wykluczenia gonadotropinoma,
zlecono MRI ukł. podwzgórzowo-przysadkowego, w którym opisano zmianę ogniskową przysadki
o średnicy 4 mm. Obraz MR w korelacji z danymi klinicznymi sugerował obecność
mikrogruczolaka. Przeprowadzono test stymulacji z podaniem TRH, w którym nie uzyskano
znamiennego wzrostu poziomu FSH i LH, co może wskazywać na zniesienie pulsacyjnego
charakteru gonadotropin i pośrednio świadczyć o czynności hormonalnej mikrogruczolaka. Z racji
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braku pewności co do aktywności zmiany w teście dynamicznym z TRH oceniano również stężenie
alfa SU w surowicy krwi. Poziom alfa-SU oznaczono w warunkach podstawowych oraz 30min i
60min po podaniu TRH. Wyniki przedstawiają się następująco: <0.1 (norma: 0-0,7 IU/L dla
wartości przed testem) w każdym badanym przedziale czasowym. Za znamienną odpowiedź po
podaniu TRH przyjmuje się wzrost stęż. alfa-SU o ponad 50% w stosunku do wartości wyjściowej.
W omawianym przypadku obserwowano brak wzrostu stężenia alfa-SU, co wydaje się wskazywać
na brak czynności hormonalnej badanej zmiany. Pacjent został zakwalifikowany do dalszej
obserwacji.
Wnioski: Ocena stężenia alfa-SU w teście z TRH może stanowić istotny element w
diagnostyce różnicowej nieczynnych hormonalnie gruczolaków i CNFPAs o charakterze
gonadotropinoma, pomagając zakwalifikować pacjenta do leczenia neurochirurgicznego lub
postępowania zachowawczego.
Słowa kluczowe: gonadotropinoma, TRH, alfa-SU, CNFPAs

JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW W TERMINALNEJ FAZIE CHOROBY
NOWOTWOROWEJ O RÓŻNYM NASTROJU PODSTAWOWYM

Autorzy: mgr Magdalena Zych, dr n. med. Bożena Baczewska1, ks. dr Bogusław Block2,
dr n. med. Beata Kropornicka1
1

Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

OTS Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy w Lublinie

Wstęp: Choroba nowotworowa ma ogromny wpływ na dotychczasowe funkcjonowanie
jednostki. Staje się punktem przełomowym zwłaszcza w sposobie spostrzegania samego siebie,
swojej przyszłości. Odznacza się cierpieniem w sferze fizycznej, psychicznej, duchowej
i społecznej, towarzyszą jej negatywne emocje, pojawiają się poczucie beznadziejności, bezradność
i

rozpacz.

Czynniki

te

znacząco

wpływają

u zdecydowanej większości osób jest obniżona.
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Cel pracy: Ocena jakości życia pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej
z uwzględnieniem ich nastroju podstawowego.
Materiał i metody: Badaniem objęto 246 osób w okresie terminalnej fazy choroby
nowotworowej. Przeprowadzono je w 17 ośrodkach na terenie całej Polski z dziennymi
i całodobowymi oddziałami opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego. Narzędziem były Kwestionariusz Jakości Życia Mc Gilla, umożliwiający ocenę
jakości życia w sferach: fizycznej, egzystencjalno-duchowej oraz emocjonalno-psychicznej u osób
w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej oraz Arkusz Personalny służący zebraniu danych
demograficznych.
Omówienie wyników: W wyniku analizy przeprowadzonych badań ustalono, że sfera
fizyczna została najgorzej oceniona przez chorych smutnych, rozchwianych, dla których objawy
somatyczne były najbardziej dokuczliwe, natomiast dla wesołych, wyrównanych były one
zdecydowanie mniej uciążliwe. Najniższą jakość życia w sferze emocjonalno-psychologicznej
deklarują pacjenci smutni rozchwiani. Sfera egzystencjalno - duchowa oraz poczucie ogólnej
jakości życia zostały najwyżej ocenione przez chorych wesołych zarówno rozchwianych jak
i wyrównanych.
Wnioski:
1.

Na ocenę jakości życia chorych wpływa ich nastrój podstawowy.

2.

Nastrój pacjentów ma znaczący wpływ na poziom jakości życia w sferze psychologiczno-

emocjonalnej.
Słowa kluczowe: jakość życia, choroba nowotworowa, nastrój podstawowy
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KAZUISTCZNY OPIS PRZYPADKU SZPICZAKA POZASZPIKOWEGO
ZATOKI SZCZĘKOWEJ I OCZODOŁU

Autorzy: Kamil Szpiech1, 2, Konrad Gładysz2, Michał Pacyna3, 2,
Wiktor Trela2, Klaudia Matejuk3, 2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Technik Diagnostycznych
2

3

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii
i Metodologii Badań Klinicznych

Wstęp: Szpiczak pozaszpikowy (Extramedullary Plazmacytoma - EMP) jest rzadkim
nowotworem należącym do chłoniaków nieziarniczych, który charakteryzuje się monoklonalną,
nowotworową proliferacją limfocytów typu B w tkankach miękkich. Najczęstszym miejscem
występowania EMP jest zatoka nosowo-gardłowa i zatoka przynosowa. W leczeniu należy
postępować ostrożnie, za pomocą chirurgii, radioterapii lub kombinacją tych dwóch metod.
Opis przypadku: U 67-letniego pacjenta rozpoznano EMP. W wywiadzie z przeszłości
ujawniono nawyk palenia tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Pacjent skarżył się na ból zębów (górna,
prawa strona) od marca 2015 roku, krwawienie z okolic nosogardła, łzawienie i uczucie
rozciągania, wszystko po prawej stronie. Pacjent został wyleczony na choroby alergiczne bez
skutków ubocznych.
W maju 2015 r. dolegliwości stały się bardziej bolesne, pacjent został przewieziony do
miejscowego pogotowia ratunkowego. W badaniu MRI stwierdzono guz prawej zatoki szczękowej i
oczodołu.

Zastosowano

operację

chirurgiczną,

a

następnie

oczekiwano

na

badanie

histopatologiczne, które stanowiło dalszą diagnozę. Wynik był niejednoznaczny.
W sierpniu 2015 roku rozpoznano chłoniaka plazmablastycznego z odmiennością plazmacytarną i
wykonano trepanobiopsję. Wynik histopatologii (wrzesień) wykazał, że zmianą jest pozakostny
szpiczak. 23.09.15. wprowadzono chemioterapię. Diagnozę ustalono na podstawie badań
histopatologicznych i immunohistochemicznych pooperacyjnych oraz badań radiologicznych i
trepanobiopsji.
Stan pacjenta poprawia się. Po skutecznej terapii guz jest w stanie regresji.
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Wnioski: Wczesne rozpoznanie EMP może zapobiec powikłaniom związanym z szybkim
wdrożeniem skutecznego leczenia.
Słowa kluczowe: szpiczak pozaszpikowy, guzy zatoki szczękowej, guzy oczodołu

KOMÓRKI NATURAL KILLERS - SZANSA NA LEPSZE JUTRO?

Autorzy: Paulina Kwaśnik
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wstęp: Badania nad biologią komórek NK pozwoliły lepiej zrozumieć ich ogromny
potencjał terapeutyczny, dlatego też stały się doskonałym celem w immunoterapii. Co
najważniejsze, obecnie dzisiejsza medycyna dysponuje już narzędziami, które pozwalają na próby
wykorzystania tego potencjału w klinice.
Cel pracy: Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnej wiedzy na temat znaczenia
komórek NK w immunoterapii nowotworowej, a także omówienie własnych eksperymentów
badawczych, obejmujących przygotowanie i wykazanie wpływu poszczególnych stężeń badanych
ekstraktów pochodzenia roślinnego na żywotność, proliferację, a także cytotoksyczność badanych
substancji w stosunku do komórek NK.
Materiały i metody: ludzka linia komórkowa NK92; wodne ekstrakty z moringi, chlorelli,
spiruliny, młodego jęczmienia i jagód goji; metoda MTT i LDH.
Omówienie

wyników:

W

przypadku

zaimplementowania

ekstraktu

z

moringi,

zaobserwowano stymulację proliferacji komórek NK92 jedynie przy zastosowaniu najwyższego
stężenia tejże substancji tj. 500 µg/ml, w stosunku do próby kontrolnej. Przy pozostałych stężeniach
nastąpił spadek liczby aktywnych metabolicznie komórek. Potraktowanie komórek NK92
ekstraktem ze spiruliny dało satysfakcjonujące wyniki, w których nawet wysokie stężenia tej
substancji nie powodowały znaczącego spadku żywotności komórek, w porównaniu do próby
kontrolnej. Podczas zastosowaniu ekstraktu z chlorelli uzyskano zwiększoną liczbę żywych
komórek przy niskich stężeniach tej substancji, natomiast przy wyższych - jej spadek. Natomiast
eksperyment, bazujący na ekstrakcie z młodego jęczmienia nie ukazał wyników istotnych
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statystycznie. Najwięcej nadziei budzi ekstrakt z jagód goji. Wykonano test LDH, badający poziom
dehydrogenazy mleczanowej uwolnionej do podłoża, po inkubacji komórek z ekstraktem z jagód
goji, po czym tę samą płytkę poddano oznaczeniu MTT.
Wnioski: Użycie niskich stężeń badanych ekstraktów roślinnych przyczyniło się do wzrostu
liczby aktywnych metabolicznie komórek, co może znaleźć zastosowanie w szeroko pojmowanym
leczeniu

nowotworów

technikami

immunoterapeutycznymi,

a

także

wspomaganiu

dotychczasowego leczenia chemio- i radioterapią. Jednakże, należy mieć na uwadze, iż wyższe
stężenia owych substancji miały działanie cytotoksyczne w stosunku do badanych komórek
ludzkich.
Słowa kluczowe: komórki NK; immunoterapia; ekstrakty pochodzenia roślinnego

KOSTNIAKOMIĘSAK: STUDIUM PRZYPADKU TRUDNOŚCI W
LECZENIU SKOJARZONYM

Autorzy: Bartosz Kępka1, Martyna Karoń1, Marzena Kukla1, lek. Dorota Sławińska2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp: Kostniakomięsak jest nowotworem złośliwym mezenchymalnym, zaliczanym do
grupy pierwotnych mięsaków tkanki kostnej. Jest guzem rzadkim, lecz u dzieci najczęstszym
nowotworem złośliwym kości. Zapadalność w Polsce na ten typ mięsaka wynosi ok. 60-100
rocznie, głównie między 10. a 20. rokiem życia, częściej u chłopców. Wczesne rozpoznanie stanowi
wyzwanie dla lekarza pierwszego kontaktu, bądź ortopedy z powodu miernie nasilonych objawów i
często nieprawidłowej ich interpretacji. Leczenie obejmuje chemioterapię indukcyjną i
uzupełniającą oraz leczenie chirurgiczne. W ostatnich latach dzięki zastosowaniu endoprotez i
przeszczepów kostnych, zabieg okaleczający pozostaje jedynym rozwiązaniem tylko u niektórych
pacjentów.
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Omówienie przypadku: Celem pracy jest przedstawienie przypadku trzynastoletniej
dziewczynki z rozpoznaniem w 12. roku życia osteosarcoma osteoblastycznego zlokalizowanego w
dystalnej części kości udowej prawej, w kontekście trudności prowadzenia diagnostyki i terapii.
Pacjentka z powodu dolegliwości bólowych prawego kolana (od sierpnia 2017 r.) interpretowanych
przez rodziców jako bóle wzrostowe, a następnie obrzęku, była konsultowana przez ortopedę, który
wykonał usg i rtg stawu kolanowego. Z powodu niejasnego obrazu dziecko skierowano do Kliniki
Ortopedii COZL w Lublinie, gdzie wykonano biopsję zmiany i z jej wynikiem skierowano do
Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej. Poszerzono diagnostykę o
scyntygrafię oraz MRI i na podstawie całości obrazu klinicznego oraz wyniku badania
histopatologicznego rozpoznano kostniakomięsaka. W październiku rozpoczęto chemioterapię
przedoperacyjną wg schematu OSSA–PL–2009, a w styczniu 2018 r. dokonano radykalnej resekcji
guza i założenia endoprotezy GMRS/MRH STRYKER. Jako powikłanie wystąpiła pareza nerwu
strzałkowego. W czerwcu 2018 r. zakończono chemioterapię pooperacyjną. Po analizie badań
dodatkowych i całości obrazu klinicznego stwierdzono remisję choroby nowotworowej.
Rehabilitacja była utrudniona z powodu stale trwających dolegliwości bólowych, trudności
psychologicznych u pacjentki, także długotrwałych zaników mięśniowych, które pojawiły się
jeszcze w trakcie chemioterapii indukcyjnej.
Wnioski: Stosowanie leczenia skojarzonego w nowotworach kości: chemioterapii oraz
zabiegu oszczędzającego w postaci endoprotezy mimo, że ogranicza niesprawność pacjenta, niesie
za sobą szereg nowych wyzwań. Należy do nich prawidłowa adaptacja psychologiczna, skuteczna
rehabilitacja i leczenie przeciwbólowe.
Słowa kluczowe: osteosarcoma, mięsaki kości, endoproteza

36

Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii 2018

KURKUMINA – SUBSTANCJA WSPOMAGAJĄCA
LECZENIE SZPICZAKA MNOGIEGO

Autorzy: Gabriela Ręka1, Karolina Paprzycka1, dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

2

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Szpiczak mnogi/plazmocytowy (multiple myeloma) jest stosunkowo rzadką, ale
postępującą i złośliwą chorobą nowotworową. Wciąż pozostaje nieuleczalny z medianą całkowitego
przeżycia 5,2 roku od postawienia diagnozy. Ostatnie doniesienia wskazują na antyproliferacyjne
działanie kurkuminy, substancji obecnej w kurkumie wykorzystywanej w przemyśle spożywczym,
wobec komórek szpiczaka.
Cel pracy: Celem pracy jest ukazanie działania przeciwnowotworowego kurkuminy w
szpiczaku mnogim w oparciu o dowody naukowe.
Materiały i metoda: Jako metody użyto analizy publikacji naukowych z ostatnich kilku lat
pochodzących z baz danych Pubmed i Sciedu.
Omówienie wyników: Analizie poddano badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą wraz z
będącymi jego kontynuacją badaniami otwartymi, opis przypadku klinicznego pacjentki ze
szpiczakiem mnogim oraz badanie wrażliwości na kurkuminę 29 typów ludzkich linii
komórkowych szpiczaka mnogiego. W wymienionych badaniach u pacjentów odnotowano poprawę
licznych markerów postępu choroby po codziennym suplementowaniu 4 lub 8 gramów kurkuminy
przez co najmniej 3 miesiące, zatem wykazano korzystny wpływ kurkuminy na hamowanie
rozwoju szpiczaka mnogiego. Badanie linii komórkowych potwierdziło, że kurkumina hamuje
działanie inhibitorów apoptozy w komórkach szpiczaka mnogiego.
Wnioski: Kurkumina daje bardzo duże nadzieje na możliwość wykorzystania jej w walce z
nowotworami takimi jak szpiczak mnogi, jednak w związku z małą liczbą udokumentowanych
przypadków jej korzystnego wpływu na hamowanie postępu i leczenie szpiczaka mnogiego oraz z
krótkim czasem trwania badań konieczne są dalsze badania kliniczne w tym kierunku.
Słowa kluczowe: szpiczak mnogi, kurkumina, działanie przeciwnowotworowe
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LECZENIE OSTREJ CHOROBY PRZESZCZEP PRZECIWKO
GOSPODARZOWI Z WYKORZYSTANIEM
KOMÓREK MEZENCHYMALNYCH

Autorzy: Mateusz Mazurkiewicz1, lek. Dominik Grabowski2,
dr hab. n. med. Katarzyna Drabko2
1
2

Studenckie Koło Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Klinika Hematoonkologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USD w Lublinie

Wstęp: Ostra choroba „przeszczep przeciwko gospodarzowi” występuje do 100 dni po
allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych (allo-HSCT). Jest zespołem objawów
klinicznych pojawiających się w następstwie interakcji limfocytów T dawcy z komórkami
prezentującymi antygen (APC) biorcy obecnymi na tzw. narządach docelowych. Leczenie
pierwszego rzutu polega na sterydoterapii. Chorzy sterydooporni stanowią poważny problem
terapeutyczny i wymagają leczenia drugiego rzutu, w którym możemy zastosować leki
immunosupresyjne czy komórki mezenchymalne (MSCs). Mezenchymalne komórki macierzyste są
multipotencjalnymi komórkami niehematopoetycznymi obecnymi w wielu tkankach organizmu
mającymi zdolność do ich odtwarzania. Niniejszy opis przypadku prezentuje przebieg choroby oraz
leczenia dwuletniej dziewczynki ze zdiagnozowanym zespołem mielodysplastycznym (MDS), u
której po przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (MSCT) doszło do rozwinięcia ostrej
GvHD.
Omówienie przypadku: Pacjentka po rozpoznaniu zespołu mielodysplastycznego oraz
wtórnej do niego ostrej białaczki mieloblastycznej została zakwalifikowana do allogenicznego
przeszczepu komórek macierzystych szpiku od dawcy niespokrewnionego (HLA 10/10). Po
skutecznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku 25 dobie chora zaczęła rozwijać
objawy ostrej choroby „przeszczep przeciwko gospodarzowi”(aGvHD). W opisywanym przypadku
zmiany objęły skórę (początkowo wysypka, następnie rumień uogólniony) oraz przewód
pokarmowy (biegunka >1500ml/dobę). Leczenie kolejno: sterydami, mykofenolanem mofetylu oraz
tymoglobuliną nie przyniosło oczekiwanych rezultatów więc zdecydowano się na terapię
komórkami mezenchymalnymi. W 37 dobie po przeszczepie podano kolejno 3 dawki, co
skutkowało poprawą stanu ogólnego oraz ustąpieniem objawów.
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Wnioski: W leczeniu ostrej choroby „przeszczep przeciwko gospodarzowi” skuteczne może
okazać się zastosowanie terapii komórkami mezenchymalnymi.
Słowa kluczowe: MDS, MSCs, MSCT, GvHD

LECZENIE RAKA PIERSI OPARTE NA INHIBITORACH PARP,
CZY SKUTECZNE?

Autorzy: Klaudia Pagacz, Agata Rocka, Dominika Madras
Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów przy Zakładzie

Genetyki Nowotworów

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp i cel pracy: Według Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce liczba zachorowań
na nowotwory złośliwe w tym nowotwory piersi w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad
dwukrotnie. U kobiet nowotwór piersi jest najczęściej występującym (21,9%). Inhibitory PARP
(polimerazy poli-ADP-rybozy) stanowią obiecującą dodatkową metodę leczenia. PARP to enzymy
biorące udział w naprawie DNA. Obecnie wyróżniamy kilka leków z grupy inhibitorów PARP. W
pracy przeanalizowano udział Olaparibu oraz Weliparibu. Najgorsze rokowanie cechuje jeden z
podtypów raka – rak trójujemny.Oznacza to, że na powierzchni jego komórek nie występują
receptory, które mogłyby stać się miejscem uchwytu działania wielu terapii uzupełniających. Celem
pracy jest przegląd dotychczasowych badań oraz skuteczności leczenia nowotworów piersi przy
wykorzystaniu inhibitorów PARP.
Materiały i metody: Przegląd bazy danych PubMed, szukane hasło: “inhibitor PARP breast
cancer”. Spośród 690 artykułów wybrano 29 prac opartych na badaniach klinicznych z ostatnich 10
lat. 23 publikację odnosiły się do wykorzystania inhibitorów PARP w leczeniu trójujemnego
nowotworu piersi. Za skutecznością inhibitorów PARP ukazało się 11 artykułów, 6 przemawiało za
brakiem znaczącego wpływu, pozostałe były niejednoznaczne.
Omówienie wyników: Badanie przeprowadzone przez Rugo H.S. i wsp., które obejmowało
106 pacjentek obciążonych potrójnie ujemnym rakiem piersi (72 pacjentek stanowiło grupę badaną,
zaś 44 grupę kontrolną), wykazało, że Weliparib w skojarzeniu z karboplatyną dołączony do
standardowej terapii skutkuje wyższym wskaźnikiem odpowiedzi na leczenie, niż standardowa
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terapia. Z drugiej strony badanie Gelman KA i wsp., w którym objęto leczeniem Olaparibem, w
dawce 400 mg na dobę, 91 pacjentek z rakiem jajnika oraz 26 pacjentek z potrójnie ujemnym
rakiem piersi, nie pokazało skutecznych efektów leczenia w przypadku pacjentek z potrójnie
ujemnym rakiem piersi.
Wnioski: Spośród dostępnych preparatów inhibitorów PARP w badaniach klinicznych
Weliparib wykazuje skuteczność wobec raka piersi z mutacją BRCA 1 / BRCA 2 przy
równoczesnym zastosowaniu ze standardową terapią. Natomiast przy zastosowaniu innego
preparatu Olaparibu nie stwierdzono pozytywnych efektów leczenia. Inhibitory PARP niosą
nadzieję na ulepszenie terapii raka piersi, ale potrzeba dalszych badań potwierdzających ich
skuteczność.
Słowa kluczowe: rak piersi, inhibitory PARP

LEKI PRZECIWCUKRZYCOWE JAKO SUBSTANCJE POTENCJALNIE
UWRAŻLIWIAJĄCE KOMÓRKI NOWOTWOROWE NA
DZIAŁANIE CYTOSTATYKÓW

Autorzy: Bartosz Pierzycki1, dr n. farm. Iwona Piątkowska–Chmiel2,
dr n. farm. Magdalena Izdebska2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych
zgonów na Świecie, a ich skuteczne leczenie jest jednym z najpoważniejszych wyzwań
współczesnej medycyny. Szacuje się, że ok. 40% nowotworów jest opornych na konwencjonalną
chemioterapię, co istotnie zwiększa ryzyko nawrotu choroby. Poszukiwanie nowych rozwiązań
terapeutycznych skutkujących zwiększeniem wrażliwości komórek nowotworowych na leczenie
konwencjonalnymi cytostatykami jest jednym z priorytetów współczesnej onkologii.
Cel pracy: Celem pracy była ocena skojarzonej terapii cytostatykami i lekami
przeciwcukrzycowymi w leczeniu zmian nowotworowych.
Materiały i metody: Analiza piśmiennictwa dostępnego w bazie PubMed i Scopus.
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Omówienie wyników: Z przeprowadzonej analizy piśmiennictwa wynika, iż pochodne
tiazolidynodionu wykazują zdolność do zwiększenia wrażliwości komórek nowotworowych płuc,
piersi czy okrężnicy. Połączenie nowych pochodnych PPAR – γ z imatynibem skutkuje
synergistycznych działaniem antyproliferacyjnym oraz apoptotycznym w różnych liniach
komórkowych. Skojarzenie trójtlenku arsenu z metforminą, daje z kolei synergizm w działaniu
antyproliferacyjnymw stosunku do komórek raka przewodów żółciowych.
Wnioski: Leki powszechnie stosowane w terapii cukrzycy typu II mogą w znaczącym
stopniu przyczynić się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa obecnie stosowanych metod
leczenia nowotworów.
Słowa kluczowe: leki przeciwcukrzycowe, cytostatyki, komórki nowotworowe

LIMFOHISTIOCYTOZA HEMOFAGOCYTARNA
– STUDIUM PRZYPADKU

Autorzy: Izabela Cwynar1, Katarzyna Witkowska1, dr n. med. Joanna Zawitkowska2,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk2
1

Studenckie Koło Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Wstęp: Limfohistiocytoza hemofagocytarna (HLH) to rzadkie zaburzenie regulacji
immunologicznej, u podłoża którego leży nadmierne stężenie i aktywność cytokin prozapalnych w
organizmie, przy współistniejącej niesprawności komórek odpornościowych - limfocytów T oraz
komórek NK. Konsekwencją hipercytokinemii jest stan ekstremalnej reakcji zapalnej, co może
prowadzić do niewydolności wielonarządowej, a nawet zagrażać życiu. W zależności od etiologii
HLH dzieli się na postaci pierwotne (genetyczne) oraz wtórne (nabyte).
Omówienie przypadku: Pacjent lat 2 przyjęty do Kliniki Hematologii, Onkologii i
Transplantologii Dziecięcej w Lublinie, w marcu 2016, z rozpoznaną limfohistiocytozą
hemofagocytarną związaną z zakażeniem, w celu diagnostyki i leczenia. W wywiadzie: początkowo
ambulatoryjnie rozpoznano zapalenie gardła. W związku z brakiem efektu leczenia oraz
wystąpieniem gorączki i wysypki, hospitalizowany w Szpitalu we Włodawie. Ze względu na
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pogarszający się stan ogólny, skierowany do Oddziału Chorób Zakaźnych Dzieci w Lublinie z
rozpoznaniem:

stan

gorączkowy,

zakażenie

bakteryjne

o

nieustalonym

umiejscowieniu

narządowym. Przy przyjęciu gorączka, masywna wysypka zlewająca się na skórze twarzy, tułowia i
kończyn, dłonie i stopy obrzęknięte, powiększone węzły chłonne szyjne i potyliczne,
splenomegalia. Wykonane wówczas badania laboratoryjne wykazały ostrą fazę zakażenia wirusem
EBV (anty-VCA IgM dodatnie, anty-VCA IgG dodatnie), anemię (<9 g/dl), hipertriglicerydemię,
hiperferrytynemię,

a

w

USG

jamy

brzusznej

-

powiększenie

śledziony.

Wdrożono

szerokospektralną antybiotykoterapię, bez efektu. Dziecko przeniesiono do Kliniki Reumatologii
Dziecięcej USD w Lublinie, gdzie wykluczono chorobę Kawasaki. Zdecydowano o pobraniu szpiku
do badania, w którym stwierdzono hemofagocytozę. Dziecko zakwalifikowano do leczenia wg
protokołu HLH 2004 w Klinice Hematologii USD. Badanie genetyczne nie wykazało obecności
mutacji warunkujących HLH. Leczenie zakończono w styczniu 2017. Obecnie pozostaje w remisji
choroby i jest pod opieką Poradni Hematologicznej.
Wnioski: Przy ciężkich zakażeniach, braku reakcji na szerokospektralną antybiotykoterapię
należy brać pod uwagę limfohistiocytozę hemofagocytarną. W takich przypadkach konieczne jest
podejście multidyscyplinarne.
Słowa kluczowe: limfohistiocytoza hemofagocytarna; dzieci; chemioterapia

MUTACJE GENÓW BRCA1 I BRCA2 – PROBLEM NIE TYLKO
„KOBIECY”, CZYLI O ABERRACJACH GENETYCZNYCH
W RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO

Autorzy: Paulina Stefaniuk 1, Mateusz Bilski 2, Ludmiła Grzybowska -Szatkowska 2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Zakład Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: BRCA1 (breast cancer susceptibility gene 1) oraz BRCA2 (breast cancer
susceptibility gene 2)

są genami supresorowymi, to jest zaangażowanymi w naprawę DNA,

regulację procesu transkrypcji, kontrolę cyklu komórkowego, kierowanie komórek na drogę
apoptozy. Związek pomiędzy wystąpieniem mutacji genów BRCA, a zachorowaniem na raka piersi
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i jajnika u kobiet był przedmiotem wielu badań naukowych i jest w zasadzie niepodważalny. Wciąż
niewiele prac naukowych traktuje o wpływie mutacji w genach BRCA na patogenezę innych
nowotworów złośliwych, między innymi raka gruczołu krokowego.
Cel pracy: Celem pracy jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat wpływu
mutacji w obrębie genów BRCA na częstość występowania, przebieg kliniczny oraz rokowanie u
pacjentów chorych na raka prostaty. Uzyskane informacje skonfrontowano z wytycznymi
dotyczącymi leczenia raka stercza, screeningu oraz postępowania z pacjentem obciążonym
genetyczną predyspozycją do zachorowania.
Materiał i metoda: Dokonano przeglądu artykułów z kilku ostatnich lat, dostępnych w bazie
Pubmed.
Omówienie wyników: Ryzyko zachorowania na raka gruczołu krokowego jest 8,6 razy
wyższe u mężczyzn poniżej 65 roku życia, posiadających mutację germinalną genu BRCA2 i 3,4
razy wyższe u pacjentów z mutacją germinalną genu BRCA1, niż u osób nieobciążonych. Ponadto
mutacje w genach BRCA1/2 związane są z zachorowaniem w młodszym wieku, wyższym stopniem
histologicznej złośliwości w skali Gleasona oraz wyższym stopniem zaawansowania klinicznego
(staging). Nie pozostaje to bez wpływu na CSS (przeżywalność zależną od choroby
nowotworowej), MFS (przeżycia wolne od przerzutów) oraz OS (całkowite przeżycie), które to
wskaźniki są korzystniejsze u pacjentów bez mutacji genów BRCA.
Wnioski: Mutacje genów BRCA u mężczyzn chorych na raka prostaty są związane z
gorszym rokowaniem i często z koniecznością włączenia bardziej agresywnego leczenia. Na
Philadelphia Prostate Cancer Consensus Conference w 2017 roku po raz pierwszy na szeroką skalę
podkreślono konieczność wykorzystania informacji na temat aberracji genetycznych w raku stercza
w praktyce klinicznej. W „Wytycznych postępowania u chorych na raka stercza” European
Association of Urology z 2017 roku pojawiła się krótka informacja na temat roli genów BRCA1/2.
Wiele wskazuje na to, iż rzetelna wiedza na temat genetyki w raku stercza pozwoli na
skuteczniejszą prewencję, diagnostykę i leczenie.
Słowa kluczowe: mutacje genów BRCA, rak gruczołu krokowego, dziedziczna
predyspozycja
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NACIEKI NERKOWE W OSTREJ BIAŁACZCE LIMFOBLASTYCZNEJ U
DZIECI – OPIS PRZYPADKU

Autorzy: Alicja Mazur1, Kinga Kuśmierczuk1, Anna Młodawska1,
dr n. med. Joanna Zawitkowska2, prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk2
1

Studenckie Koło Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest charakteryzuje się klonalną proliferacją
komórek progenitorowych pochodzących z linii limfocytów B lub T. Prowadzi to do wyparcia
prawidłowych komórek hematopoetycznych ze szpiku kostnego przez limfoblasty. Poza szpikiem
nacieki białaczkowe są najczęściej obserwowane w węzłach chłonnych, wątrobie oraz śledzionie.
Zajęcie nerek jest bardzo rzadko spotykane podczas stawiania diagnozy. Przedstawiamy dwa
przypadki pediatryczne ostrej białaczki limfoblastycznej, w których zobrazowano nacieki w
nerkach.
Opis przypadku: Pierwszy pacjent to 3,5 letnia dziewczynka, która została przyjęta do
Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie z powodu niedokrwistości,
głębokiej trombocytopenii i leukopenii. W wywiadzie wymioty, gorączka, wysypka na całym ciele,
znaczne osłabienie i obrzęk wokół oczu. W badaniu bladość powłok skórnych, powiększenie
węzłów chłonnych, wątroby i śledziony. W badaniu biochemicznym znacznie podwyższone
parametry nerkowe. W usg jamy brzusznej stwierdzono wzrost echogeniczności kory nerek oraz
znaczne powiększenie warstwy miąższowej. Wykonano biopsję szpiku kostnego, na podstawie
której postawiono ostateczne rozpoznanie-ostra białaczka limfocytowa.
Przypadek drugi to 2,5 letni chłopiec przyjęty również do Kliniki w Lublinie z powodu objawów
skazy krwotocznej pod postacią wybroczyn i podbiegnięć krwawych oraz powiększenia obwodu
brzucha. Chłopiec od około miesiąca był osłabiony i miał stany podgorączkowe. W badaniu
morfologicznym

niedokrwistość,

głęboka

trombocytopenia

i

leukopenia.

W

badaniu

biochemicznym podwyższone parametry nerkowe. Wykonano badanie usg, które wykazało
znaczne, obustronne powiększenie nerek. Wykonano biopsję szpiku, która wykazała, że chłopiec
cierpi na ostrą białaczkę limfoblastyczną z komórek prekursorowych limfocytów B.
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Wnioski: Biorąc pod uwagę powyższe przypadki przy podejrzeniu ALL u pacjenta
pediatrycznego rutynowo powinno wykonywać się kontrolne badanie biochemiczne krwi oraz usg
jamy brzusznej ze względu na możliwość występowania u niego zajęcia nerek już we początkowym
stadium choroby. Istotne we wczesnym rozpoznawaniu ALL może okazać się także wykonywanie
kontrolnego badania morfologicznego krwi przy nawracających zakażeniach układu moczowego u
dzieci.
Słowa kluczowe: ostra białaczka limfocytowa, pediatria, nerki

NADCHODZĄCE PROPOZYCJE TERAPEUTYCZNE DLA PACJENTÓW
LECZONYCH PALIATYWNIE Z POOPIOIDOWYMI
ZABURZENIAMI JELITOWYMI

Autorzy: Michał Pacyna1, Marcin Lewicki2, Kamil Szpiech1, Piotr Kornaś1
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp: Medycyna paliatywna to opieka nad pacjentem znajdującym się w terminalnym
stadium nieuleczalnej choroby. Pacjenci z chorobą nowotworową stanowią aż 90% chorych
terminalnie. Główny cel leczenia paliatywnego skupia się na poprawie jakości życia przez
adekwatną kontrolę bólu. Wybór odpowiedniej terapii przeciwbólowej opiera się na algorytmie tzw.
drabiny analgetycznej, gdzie leki z grupy opioidów stanowią kluczową opcję terapeutyczną.
Niestety efektywna analgezja opioidowa nie jest wolna od działań niepożądanych, jednym z
częstych powikłań są zaparcia stolca wywołane opioidami (ZSWO), które dotyczą 40-80%
pacjentów.
Cel pracy: Przedstawienie charakterystyki nowych leków z grupy:

antagonistów

receptorów opioidowych µ o działaniu wyłącznie obwodowym (PAMORA – peripherally acting µopioid receptor antagonists), prokinetyków oraz połączenia agonisty i antagonisty receptora
opioidowego M w leku złożonym, które mogą stanowić odpowiedź na problem ZSWO.
Materiały i metody: Praca poglądowa oparta na analizie dostępnych i aktualnych publikacji
oraz

doniesień

naukowych

z

tematyki

poopioidowych
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wielowątkowości, autorzy postanowili skupić się na lekach, które już są lub wkrótce będą dostępne
na polskim rynku.
Omówienie wyników: Prokinetyki to leki, które poprzez złożone mechanizmy
neurohormonalne pobudzają skurcze mięśniówki przewodu pokarmowego, skracając czas pasażu
jelitowego. Nowym lekiem z tej grupy jest prukalopryd - wybiórczy antagonista receptora 5-HT4,
który stymuluje propulsywną czynność jelit. Lek zarejestrowano w leczeniu przewlekłych zaparć.
W badaniu II fazy u pacjentów z ZSWO, wykazano zwiększoną liczbę wypróżnień w porównaniu z
placebo. Przedstawicielem kolejnej grupy jest metylonaltrekson, czyli antagonista receptorów
opioidowych M o działaniu wyłącznie obwodowym (PAMORA). Lek nie powoduje zmniejszenia
analgezji, a jego skuteczność sięga 50-60% (odsetek pacjentów z wypróżnieniem po podaniu leku,
przy braku efektu po wcześniejszym zastosowaniu tradycyjnych leków). Wstępne wyniki wskazują
również na potencjalną skuteczność złożonego preparatu: połączenia agonisty i antagonisty
receptora opioidowego μ (oksykodon/nalokson) - OXN. Najkorzystniejszy stosunek oksykodonu do
naloksonu wynoszący 2:1 potwierdzono w badaniach klinicznych drugiej fazy, w których wykazano
skuteczne działanie przeciwbólowe, jak również poprawę czynności motorycznej jelit, przy
zachowanej dobrej tolerancji u pacjentów z bólem przewlekłym o silnym natężeniu.
Wnioski: Wkrótce dostępne będą nowe skuteczne opcje terapeutyczne w postępowaniu z
poopioidowymi zaburzeniami jelitowymi, które przyniosą poprawę jakości życia pacjentów.
Mechanizm działania leków nowej generacji opiera się na przekaźnictwie serotoninegricznym oraz
na obwodowym antagonizmie wobec rec, opioidowego.
Słowa kluczowe: poopioidowe zaburzenia jelitowe, PAMORA, ZSWO, leczenie paliatywne
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NOWO ZSYNTEZOWANE POCHODNE Z GRUPY
HYDRAZYDO-HYDRAZONÓW HAMUJĄ WZROST KOMÓREK
SZPICZAKA MNOGIEGO

Autorzy: Monika Gawrońska-Grzywacz1, Dorota Natorska-Chomicka1,
Łukasz Popiołek2, Magdalena Iwan1, Jarosław Dudka1
1
2

Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Choroba nowotworowa jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności na całym
świecie powodując 8,8 mln zgonów w 2015 r. według WHO. Szpiczak mnogi (szpiczak
plazmocytowy, myeloma multiplex) to choroba rozrostowa układu krwiotwórczego wywodząca się
z limfoidalnych komórek B. Badania wskazują, że w ostatnich latach częstość zachorowań na
szpiczaka mnogiego zdecydowanie rośnie. Wspomniana hemocytopatia występuje najczęściej u
osób będących w 6. lub 7. dekadzie życia, choć w ostatnich latach coraz częściej pojawia się przed
50. r. ż.. Najczęściej stosowane metody leczenia szpiczaka to chemioterapia, terapie biologiczne i
sterydy bądź kombinacja wspomnianych. Stosowane leki są ukierunkowane na różne możliwe drogi
przewodzenia sygnałów w komórce szpiczakowej. Ich zadaniem jest ingerencja w mechanizmy
namnażania się komórek, regulacji apoptozy i angiogenezy.
Cel pracy: Rosnąca zachorowalność i wysoka śmiertelność w chorobach nowotworowych
oraz wiele działań niepożądanych obecnie stosowanych leków stymulują poszukiwania skutecznych
i bezpiecznych cytostatyków. W pracy oceniano zdolność dwóch nowych pochodnych z grupy
hydrazydo-hydrazonów do hamowania proliferacji komórek szpiczaka mnogiego RPMI 8226.
Materiały i metody: Komórki szpiczaka mnogiego RPMI 8226 (ATCC® CCL-155™)
hodowano w podłożu wzrostowym RPMI-1640 z dodatkiem FBS i antybiotyków. Jako linię
referencyjną zastosowano hodowlę fibroblastów wyprowadzonych ze skóry ludzkiej. Komórki
namnażano w 37°C w inkubatorze z 5% przepływem CO 2. Po 24-godzinnej inkubacji komórek z
N-[(5-nitrofuran-2-ylo)metylideno]cyklopropanokarbohydrazydem (NIT-15) lub N-[(5-nitrofuran2-ylo)metylideno]cykloheksanokarbohydrazydem (NIT-17) oceniono ich żywotność wykorzystując
test MTT. Na podstawie wyników wyznaczono stężenia hamujące (IC10, IC50, IC90).
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Omówienie wyników: Związek NIT-15 wykazywał nieco silniejsze działanie wobec linii
komórek szpiczaka niż związek NIT-17, natomiast był zdecydowanie bardziej selektywny,
ponieważ dużo słabiej hamował proliferację komórek prawidłowych.
Wnioski: Selektywny i budzący nadzieję okazał się związek NIT-15, dla którego
wyznaczona na linii nowotworowej wartość IC50 była ponad dwukrotnie niższa niż analogiczne
stężenie hamujące żywotność prawidłowych ludzkich fibroblastów.
Słowa kluczowe: hydrazydo-hydrazony, szpiczak mnogi, RPMI 8226, test MTT

NOWOTWÓR - CHOROBA CIAŁA CZY UMYSŁU?
ZABURZENIA NERWICOWE NA PRZYKŁADZIE KANCEROFOBII.

Autorzy: Monika Ruszała, Anna Szewczyk, Ewelina Soroka,
dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Studenckie Koło Naukowe przy II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Według danych statystycznych, w roku 2020 jedna czwarta obywateli Polski
zapadnie na chorobę nowotworową. Informacje o tym, jak częste są choroby nowotworowe,
działają na podświadomość i zakorzeniają w niej głęboki lęk. Budzą obawy o dalsze losy, jakość
życia pacjenta. Kancerofobia stanowi przypadek nozofobii – panicznego lęku przed
zachorowaniem, występującym najczęściej u osób, które reagują szczególnie wrażliwie na stres i
mają tendencję do nerwic. Choroba nowotworowa prowadzi do dysfunkcji w zakresie ciała i duszy,
obezwładniając psychikę ludzką. Przewlekły stres, obciążający układ nerwowy, zaburza
metabolizm, rytm snu i czuwania oraz przyczynia się do osłabienia układu immunologicznego.
Myślenie o nowotworze może spowodować efekt tzw. samospełniającej się przepowiedni i poprzez
pogorszenie stanu zdrowia, paradoksalnie sprzyjać jego zaistnieniu.
Cel pracy: Omówienie problematyki dotyczącej zależności między chorobą nowotworową
a obecnością objawów somatycznych, wywołanych fobią specyficzną. Przeniesienie mechanizmów
powstawania reakcji na płaszczyznę służby zdrowia.
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Materiały i metody: Praca została stworzona na podstawie analizy porównawczej aktualnie
dostępnej literatury naukowej w języku polskim i angielskim nt. wpływu lęku przed chorobą
nowotworową na upośledzenie społecznej, zawodowej oraz rodzinnej sfery funkcjonowania
jednostki.
Omówienie wyników: Sam lęk przed zachorowaniem na chorobę nowotworową dla
niektórych osób jest tak samo groźny, jak potwierdzenie diagnozy. W skrajnych przypadkach
wywołuje napady paniki, paraliżuje i sprawia, że osoby dotknięte kancerofobią rezygnują z
wszelkiego rodzaju badań profilaktycznych.
Wnioski: Patologiczny lęk przed nowotworem prowadzi nie tylko do zaburzeń
somatycznych ale i wpływa w znacznym stopniu na zachowania doświadczającego kancerofobii
pacjenta poprzez dwie skrajne postawy - całkowitej rezygnacji lub nadaktywnego zaangażowania w
proces diagnostyki medycznej.
Słowa kluczowe: kancerofobia, psychoonkologia, nowotwór, nerwice

OBJAWY UBOCZNE LECZENIA PRZECIWNOWOTWOROWEGO –
ANALIZA KAZUSÓW KLINICZNYCH

Autorzy: Piotr Pawłowski1, Aneta Kościołek2, Klaudia Jakubowska2,
Maria Zaręba1, Kamila Szymańska1, Katarzyna Czausz1
1

Student Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Choroby nowotworowe, pod względem częstości występowania, są drugą
przyczyną zgonów w Polsce, tuż za chorobami układu krążenia. Analizując ogólnoświatowe dane
epidemiologiczne liczba osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową ciągle wzrasta. Przyczyny
powstania zmian nowotworowych nie są w pełni znane. Wiadomo jedynie, że w procesie
powstawania nowotworu w organizmie bierze udział kilka czynników, należących do grupy
środowiskowych np. palenie papierosów, jak i ustrojowych – osłabienie odporności.
Cel pracy: Celem tejże pracy jest analiza kazusów klinicznych pod względem
występowania skutków ubocznych terapii przeciwnowotworowej.
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Materiał i metoda: W pracy wykorzystano materiał badawczy pochodzący z analizy
studium przypadku 6 pacjentów leczonych, różnymi metodami, z powodu zdiagnozowania choroby
nowotworowej. W fazie wykonawczej procesu badawczego wykorzystano następujące techniki
badawcze: wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji lekarskiej oraz pielęgniarskiej,
natomiast narzędzi badawcze stanowiły: Karta Indywidualnej Opieki Pielęgniarskiej, Karta
Bieżącej Oceny Stanu Pacjenta, Skala oceny wystąpienia objawów ubocznych chemioterapii, Skala
Barthel, Skala Akceptacji Choroby AIS, Skala VAS. Badania zostały przeprowadzone w okresie od
stycznia 2016 roku do kwietnia 2018 roku.
Wyniki: Leczenie miejscowe oraz leczenie systemowe to dwie główne grupy metod
stosowanych w terapii chorób nowotworowych, będącej ogromnym wyzwaniem i wysiłkiem dla
organizmu chorego z powodu niszczycielskiego wpływu na komórki nowotworowe, jak i komórki
zdrowe organizmu człowieka. Leczenie chirurgiczne często kończy się trwałym okaleczeniem ciała
w celu ratowania zdrowia i życia, powodując upośledzenie funkcjonowania w sferze społecznej,
psychicznej i fizycznej. Bez wątpienia najwięcej skutków ubocznych ma chemio- i radioterapia.
Skutki uboczne tych terapii bardzo często negatywnie wpływają na psychikę pacjenta, choćby
poprzez utratę włosów po zastosowaniu chemioterapii. Ważnym problemem u pacjentów w trakcie
leczenia cytostatycznego jest Zespół Przewlekłego Zmęczenia, zapalenia błony śluzowej jamy
ustnej, czy wynaczynienie cytostatyku. Hormonoterapia nie jest tak bardzo szkodliwa da pacjenta.
Do najpoważniejszych jej skutków ubocznych należy przerost błony śluzowej macicy oraz
zwiększone ryzyko powstania raka trzonu macicy.
Wnioski: Choroba nowotworowa negatywnie wpływa na stan bio-psycho-społeczny
pacjenta. Do następstw leczenia chemioterapeutycznego występujących u pacjenta należały między
innymi zaparcia, brak apetytu, bezsenność oraz pogorszenie wyników badań laboratoryjnych, tj.
morfologii krwi. Proces leczenia farmakologicznego wpływa niekorzystnie na zdolności
samoobsługowe pacjentów. Leczenie w postaci chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii
znacznie osłabia pacjentów, wywołałując uciążliwe dolegliwości takie jak nudności, wymioty,
zmiany w jamie ustnej.
Słowa kluczowe: nowotwór, skutki uboczne, kazusy, pielęgniarka
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OCENA JAKOŚCI PRZEKAZYWANIA NIEPOMYŚLNYCH INFORMACJI
PACJENTOWI SYMULOWANEMU, WEDŁUG PROTOKOŁU SPIKES, U
STUDENTÓW SZÓSTEGO ROKU MEDYCYNY- PORÓWNANIE ZE
WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK BADANYCH. CZY ISTNIEJE
KONIECZNOŚĆ ODRĘBNEGO PODEJŚCIA DYDAKTYCZNEGO DO
MĘŻCZYZN I KOBIET?

Autorzy: Aleksandra Rutkowska, Magdalena Horodeńska,
Agnieszka Kozicka, Kamil Torres
Zakład Dydaktyki i Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp: Protokół komunikacyjny SPIKES jest stosowany w przekazywaniu pacjentom
onkologicznym i ich rodzinom niepomyślnych informacji na temat ich stanu zdrowia. Procedura
składa się z sześciu kroków: setting, perception, invitation, knowledge, emotions i strategy- które
zawierają konkretne wytyczne dla lekarza przekazującego niepomyślne informacje.
Cel pracy: Celem pracy była szczegółowa ocena jakości stosowania procedury SPIKES u
studentów szóstego roku medycyny, a szczególnie sprawdzenie, czy różnice wynikające z płci
mogą mieć wpływ na sposób przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi?
Materiał i metody: Zbadano łącznie 276 studentów; 165 kobiet i 111 mężczyzn w wieku od
24 do 26 i więcej lat. Studenci mieli za zadanie przekazać SP niepomyślną informację o jego stanie
zdrowia według scenariusza. Egzaminator mierzył czas rozmowy studenta z SP oraz szczegółowo
oceniał każdy krok protokołu SPIKES według przygotowanej checklisty, posługując się oceną 0 –
1 - 2. Checklista SPIKES miała 13 punktów oceny. Wyniki poddano analizie statystycznej w
programie MS Statistica.
Omówienie wyników:

Najwyższe oceny badani uzyskali w punkcie S1 (prowadzi

rozmowę na siedząco). Najniższe w punkcie S11 (Przedstawia pacjentowi plan działania). Nie
odnotowano różnic istotnych statystycznie ze względu na płeć. Odnotowano różnicę istotną
statystycznie p=0.006 w punkcie S3 (pyta o obecność osoby bliskiej) z uwagi na wiek. Znacznie
niższe oceny uzyskała grupa osób najstarszych (26 lat i więcej). Największą ilość uwag studenci
otrzymywali w punkcie S11 (przedstawia pacjentowi plan działania) i E10 (Reaguje werbalnie na
51

Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii 2018

emocje pacjenta). Najmniej odnotowano w punkcie S1. Najczęstszą uwagą była uwaga E
(nieadekwatna reakcja niewerbalna, nieadekwatny ton głosu, tempo mówienia, brak kontaktu
wzrokowego), 23 %. Najrzadziej występowała uwaga F(lekarz oceniający w stosunku do pacjenta,
„pacjent sam sobie winien”). Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie w czasie trwania
rozmowy z pacjentem ze względu na wiek i płeć, średnio czas konsultacji wynosił od 3 – 9 minut.
Wnioski: W procesie kształcenia studentów medycyny, należy zwrócić szczególną uwagę
na komunikację niewerbalną w relacji z pacjentem; ton głosu, postawę ciała i mimikę oraz kontakt
wzrokowy, jak również komunikację werbalną- zwłaszcza reagowanie na emocje pacjenta. Nie
istnieje konieczność odrębnego podejścia dydaktycznego do studentów płci męskiej i żeńskiej.
Kwestia różnic w jakości komunikowania z pacjentem z uwagi na wiek studenta, wymaga dalszych
badań.
Słowa kluczowe: SPIKES, SP, studenci medycyny, komunikacja

OZNACZANIE CHIMERYZMU POPRZETOCZENIOWEGO
U PACJENTA Z ZESPOŁEM DI GEORGE’A

Autorzy: Żaneta Rzęsa1, dr n. med. Monika Lejman2,Anna Skowronek1,
dr hab. n. med. Katarzyna Drabko3
1

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
2

3

Pracownia Diagnostyki Genetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Oznaczanie chimeryzmu komórkowego po alloprzeszczepie znalazło wiele
zastosowań. Bardzo istotne znaczenie ma w ocenie ryzyka wystąpienia choroby przeszczep
przeciwko gospodarzowi (TA-GvHD) po transfuzji krwi. To powikłanie występuje najczęściej u
pacjentów z niewydolnym układem odpornościowym. Przyczyną zgonu są powikłania infekcyjne
lub krwotoczne. Różne metody leczenia okazały się nieskuteczne, dlatego istotna jest profilaktyka
zniszczenie zdolności proliferacyjnej limfocytów T przez napromieniowanie składników krwi.
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Omówienie przypadku: Chłopiec urodzony w 40 tygodniu ciąży przez cięcie cesarskie.
Badanie podmiotowe wykazało nisko osadzone uszy, opadający lewy kącik ust, obniżone napięcie
mięśniowe, szmer nad sercem, wnętrostwo lewostronne. W 2-3 dobie nastąpiło nagłe pogorszenie
stanu ogólnego. Pacjent trafił na Oddział Intensywnej Terapii Noworodków, wykonano echo serca i
zdiagnozowano wadę serca. W 13 dobie odbyła się pilna operacja kardiochirurgiczna. Badania
ponadto ujawniły zmniejszenie ilości limfocytów T i niedokrwistość. Podejrzewano zespół
genetyczny. Wyniki kariotypu i badania FISH wykazały obecność mikrodelecji 22q11.2. Diagnoza
to Zespół Di George’a.
Z powodu ciężkiego stanu ogólnego- w tym niedokrwistości- wykonano 4 transfuzje krwi- każda od
innego dawcy. Podczas przyjmowania niemowlęcia do Kliniki Immunologii zwrócono uwagę na
zmiany skórne wskazujące na TA-GvHD. Wykonano trzy biopsje skóry. Dopiero w ostatnim
pobraniu (76 dzień życia) obraz odpowiadał zmianom obserwowanym w chorobie przeszczep
przeciwko gospodarzowi. Badanie chimeryzmu komórkowego w wyseparowanych komórkach CD3
wykazało początkowo 40% komórek dawcy w materiale pobranym od pacjenta. Zakwalifikowano
pacjenta do leczenia ATG (anty tymocyte gammaglobuline). Stabilizacja stanu klinicznego nastąpiła
ponad 6 miesięcy od pierwszych objawów TA-GvHD. Inne problemy kliniczne pacjenta to:
zaburzenia gospodarki Ca/P, zaburzenia krzepnięcia, nawracające zakażenia, tracheostomia,
niewydolność oddechowa i serca, zaburzenia karmienia. Przed ukończeniem pierwszego roku życia
chłopiec przeszedł transplantacje grasicy w Londynie.
Wnioski: Transfuzja to zabieg mający na celu ratunek życia, niestety może mieć śmiertelne
powikłania np. TA-GvHD. Można temu zapobiec stosując napromieniowane składniki krwi lub
ATG-immunosupresję w transplantologii – zapobieganie odrzucaniu przeszczepu i jego leczenie.
Badanie chimeryzmu komórkowego pozwala nie tylko monitorować przyjmowanie się przeszczepu
po allo-HSCT, ale również pozwala wykryć mikrochimeryzm komórkowy po przetoczeniu
niektórych składników krwi.
Słowa klucze: Zespół Di George’a, chimeryzm poprzetoczeniowy, ATG, AT-GvHD
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PERLAK UCHA ŚRODKOWEGO – CZYM JEST I CZY NALEŻY
SIĘ GO OBAWIAĆ?

Autorzy: Klara Stępniewska, lek. Anna Buczarska, Mikołaj Skrzypczak,
dr hab. n. med. Piotr Trojanowski
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Perlak nie jest zmianą o charakterze nowotworowym, jednakże ma wiele cech
wspólnych

z

procesami

nowotworowymi,

stąd

ważne

jest

różnicowanie

w

procesie

diagnostycznym. W zależności od pochodzenia może przyjmować postać perlakowego zapalenia
ucha środkowego w przypadku perlaka nabytego, lub guza ucha środkowego w przypadku perlaka
wrodzonego. Częstość występowania szacuje się wśród dzieci na 3-15/100tys, a u osób dorosłych
9-12/100tys. Nie jest to zatem schorzenie częste, jednak wzbudza niepokój zarówno lekarzy jak
i pacjentów, którzy najczęściej skarżą się na niedosłuch i cuchnącą, ropną wydzielinę z ucha.
Może rozwijać się podstępnie nie dając początkowo żadnych objawów, łatwo ulega zakażeniu,
powoduje uszkodzenia struktur kostnych i błony bębenkowej, a także może nieść za sobą poważne
konsekwencje w postaci powikłań takich jak zapalenie błędnika, zapalenie opon mózgowordzeniowych, ostre zapalenie wyrostka sutkowatego, zmiany zakrzepowe zatok żylnych, ropień
móżdżku czy porażenie nerwu twarzowego. Rozpoznanie opiera się na wywiadzie, badaniu
laryngologicznym oraz tomografii komputerowej. Jedyną metodą leczenia są różnego rodzaju
operacje, należy jednak pamiętać, że perlak jest zmianą mającą skłonność do nawracania.
Cel pracy: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na rzadką zmianę, jaką jest perlak ucha
środkowego; jego podobieństwo do nowotworu, objawy, diagnostykę i leczenie oraz uświadomienie
możliwych powikłań.
Materiały i metody: Dostępne materiały i publikacje dotyczące wrodzonego i nabytego
perlaka ucha środkowego.
Omówienie wyników: Badania wykazują rzadkie występowanie perlaka ucha środkowego,
który najczęściej przybiera postać zapalenia. Uwagę laryngologów zwracają dwa dominujące
objawy – niedosłuch oraz wyciek z ucha. Głównymi metodami leczenia obecnie stosowanymi są
metody operacyjne.
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Wnioski: Perlak ucha środkowego jest groźną nienowotworową zmianą, którą należy
różnicować z nowotworami. Niszczy struktury kostne, może mieć podstępny przebieg, nierzadko
nawraca, charakteryzuje się zagrażającymi życiu powikłaniami wewnątrzczaszkowymi.
Słowa kluczowe: perlak, niedosłuch, wyciek, powikłania wewnątrzczaszkowe

PÓŹNA WZNOWA JĄDROWA OSTREJ BIAŁACZKI
LIMFOBLASTYCZNEJ – OPIS PRZYPADKU
Autorzy: Marek Lew, Marcelina Kaleta, dr n. med. Joanna Zawitkowska,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ang. acute lymphoblastic leukemia - ALL) jest
najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego, stanowi w tej grupie około 80% białaczek i około
25% wszystkich nowotworów. Najczęściej występuje między 2 a 5 rokiem życia z dominacją u płci
męskiej. Jej leczenie wymaga długotrwałej, radykalnej terapii, a ogólna przeżywalność wynosi
około 80%. Pomimo ciągle udoskonalanych metod terapeutycznych u około 20% pacjentów
dochodzi do wznowy choroby. Może ona mieć charakter szpikowy, pozaszpikowy, lub mieszany. W
zależności od czasu pomiędzy zdiagnozowaniem choroby a wystąpieniem objawów jej nawrotu
wyróżnia się wznowy bardzo wczesne, wczesne i późne.
Omówienie przypadku: Przedstawiamy przypadek 10-letniego chłopca, u którego
rozpoznano późną wznowę jądrową ALL. W wywiadzie rozpoznana w czerwcu 2013r. ostra
białaczka limfoblastyczna zakwalifikowana do grupy wysokiego ryzyka, której leczenie zostało
zakończone w marcu 2016r. W styczniu 2017r. mama zauważyła u chłopca powiększenie lewego
jądra bez cech stanu zapalnego i bolesności. Przeprowadzona diagnostyka wykazała naciek
białaczkowy obu jąder oraz szpiku, co skutkowało usunięciem jądra lewego, radioterapią jądra
prawego i zakwalifikowaniem do chemioterapii. Liczne działania niepożądane chemioterapii takie
jak głęboka aplazja szpiku, grzybicze zapalenie płuc oraz hipertriglicerydemia skutkowały jej
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przerwaniem i wykonaniem u chłopca transplantacji szpiku od spokrewnionego dawcy w sierpniu
2017. Od czasu przeszczepienia szpiku pacjent żyje w pełnej remisji hematologicznej.
Wnioski: Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci cechuje się bardzo wysokim odsetkiem
przeżywalności, jednak w okresie remisji bardzo ważna jest obserwacja stanu zdrowia pacjenta.
Wyzwaniem dla rodziców i lekarzy jest zaobserwowanie często subtelnych zmian, które mogą
świadczyć o wznowie, lecz ich szybkie wykrycie zwiększa szanse na wyleczenie choroby.
Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastyczna, wznowa jądrowa

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTKIZ NOWOTWOREM
PIERSI– ANALIZA KAZUSÓW KLINICZNYCH

Autorzy: Paulina Mazurek1, Piotr Pawłowski1, Justyna Durek1,
Sylwia Dubiel1, Aneta Kościołek2
1

Student pielęgniarstwa, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Rak gruczołu piersiowego to najczęściej pojawiający się rodzaj raka inwazyjnego
wśród kobiet, ponieważ stanowi około 22% zachorowań i przejawia się tendencją wzrostową.
Zagrożenie spowodowane wystąpieniem tego nowotworu rośnie z wiekiem.
Cel pracy: Przedstawienie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentką ze zdiagnozowanym
nowotworem piersi.
Materiały i metody: Prace oparto o metodę indywidualnego przypadku. Dokonano oceny 3
pacjentek ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową piersi, aby w następnym etapie podać studium
porównawczemu. Wykorzystano następujące techniki badawcze: pomiar, wywiad, obserwacja,
analiza dokumentacji medycznej. Narzędzi badawcze stanowiły: Arkusz do gromadzenia danych o
pacjencie, Kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 – wersja polska, Skala Barthel, Skala
akceptacji choroby- AIS, Skala oceny bólu – VAS.
Omówienie wyników: Nowotwór piersi to choroba przewlekła, postępująca, dlatego w
wielu przypadkach wymaga leczenia operacyjnego, co skutkuje zaburzeniami sfery fizycznej,
psychicznej, a także seksualnej. Amputacja piersi, tak zwana mastektomia, jest z pewnością
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przeżyciem nieprzyjemnym dla kobiety, niejednokrotnie obniża wartość życia, jest wielkim
szokiem – obraz człowieka, do którego jest przyzwyczajony, nagle zostaje zmieniony. Ważnym
elementem każdego leczenia onkologicznego jest wsparcie i miłość rodziny oraz najbliższych. To
oni mają za zadanie pomóc kobiecie przejść przez ten ciężki okres w jej życiu.

Również

znaczącym elementem leczenia jest profesjonalna opieka lekarzy, pielęgniarek, psychologów, a
także rehabilitantów. Każda z tych osób pełni istotną rolę w całym procesie choroby. Chorą
pacjentkę oraz jej rodzinę należy edukować oraz jak najlepiej przystosować do życia codziennego.
Akceptacja siebie, jako kobiety pozwoli jej na szybszy powrót do zdrowia.
Wnioski: Pacjentki ze zdiagnozowanym nowotworem piersi pomimo różnic w ocenie stanu
biopsychospołecznego charakteryzują się podobnymi problemami pielęgnacyjnymi. Rola
pielęgniarki jest nadrzędna w procesie terapeutyczno-pielęgnacyjnym wobec chorej po
mastektomii, ponieważ to ona jest z nią w ciągłym kontakcie, ona wie najlepiej jak z dnia na dzień
zmienia się stan pacjentki oraz jest pierwszym źródłem informacji, gdy dzieje się coś
niepokojącego.
Słowa kluczowe: pielęgniarstwo onkologiczne, nowotwór, kazusy medyczne

PRZECIWNOWOTWOROWY EFEKT DZIAŁANIA WYBRANYCH
INHIBITORÓW RECEPTORA C-KIT NA KOMÓRKI OSTREJ
BIAŁACZKI MIELOBLASTYCZNEJ I MONOCYTOWEJ

Autorzy: Małgorzata Lasota1, 2, Walentyna Balwierz1
1

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2

Zakład Transplantologii, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wstęp: Receptor c-KIT (CD117) pełni istotną rolę w regulacji wzrostu i różnicowania
komórek. Jego ekspresję wykazano zarówno na prawidłowych komórkach szpiku, jak i komórkach
białaczkowych. Mutacje aktywujące w obrębie genu c-KIT mogą być ważnym czynnikiem
sprawczym onkogenezy. Dlatego receptor c-KIT wydaje się atrakcyjnym celem terapeutycznym,
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a inhibitory kinaz tyrozynowych są aktualnie jednym z najbardziej zaawansowanych przykładów
medycyny spersonalizowanej.
Cel pracy: Zbadanie występowania oraz znaczenia ekspresji i mutacji receptora c-KIT w
ostrej białaczce mieloblastycznej i monocytowej wraz z oceną wpływu inhibitorów kinazy
tyrozynowej tego receptora (imatinibu, nilotinibu, midostaurinu i dasatinibu).
Materiały i metody: Materiał do badań stanowiły linie komórkowe Kasumi-1, MV-4-11 i
THP-1. Analizę częstości występowania antygenu CD117 dokonano metodą

cytometrii

przepływowej. Mutacje w genie c-KIT oznaczono przy użyciu sekwencjonowania. Przy pomocy
barwienia błękitem trypanu i testem MTS oceniono proliferację komórek; metodą cytometrii
przepływowej (FACS) oraz mikroskopii fluorescencyjnej – przeżywalność komórek. Dopasowano
także logistyczny model zależności efektu działania od dawki poszczególnych inhibitorów i
wyznaczono wartości połowicznej dawki cytostatycznej IC50. Określono również ich wpływ na
ekspresję białek uczestniczących w transdukcji sygnału metodą ELISA.
Omówienie wyników: Wykazano ekspresję receptora c-KIT na wszystkich badanych
liniach komórkowych. W obrębie eksonu 17 wykryto mutację punktową w kodonie N822 w linii
Kasumi-1, skutkującą zmianą kodowanego aminokwasu. Stwierdzono zahamowanie proliferacji
wszystkich badanych linii i indukcje głównie apoptozy komórek pod wpływem inhibitorów, w
sposób zależny od stężenia i czasu inkubacji. Wykazano także wpływ inhibitorów na fosforylację
receptora c-KIT oraz kinaz Akt i Erk1/2.
Wnioski: Inhibitory kinaz tyrozynowych stanowią obiecujący związek do zastosowania
w potencjalnej terapii celowanej AML i poprawy wyleczalności.
Słowa kluczowe: ostra białaczka szpikowa, receptor c-KIT, inhibitory kinaz tyrozynowych,
terapie celowane
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PRZESZCZEPIANIE HEMATOPOETYCZNYCH KOMÓREK
KRWIOTWÓRCZYCH U PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH
– NOWE WYZWANIE TRANSPLANTOLOGII
Autorzy: Katarzyna Kowal, Aleksandra Kosztyła
Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Transplantologii Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Starzenie się społeczeństwa oraz wzrost zapadalności na choroby rozrostowe układu
krwiotwórczego w grupie osób po 60. roku życia sprawia, że konieczna jest optymalizacja terapii
przeciwnowotworowej u chorych obarczonych licznymi chorobami współwystępującymi oraz
pogorszonym stanem sprawności. Przeszczepianie hematopoetycznych komórek krwiotwórczych
stanowi jedną z metod leczenia, która poprawia rokowanie u chorych na nowotwory
hematologiczne, jednak jej zastosowanie ma liczne ograniczenia.
Cel pracy: Przedstawienie i omówienie najważniejszych aspektów transplantacji
hematopoetycznych komórek krwiotwórczych u starszych biorców, obejmujących wskazania do
przeszczepienia oraz zasady oceny stanu ogólnego i wydolności poszczególnych narządów według
kryteriów geriatrycznych.
Omówienie wyników: W pracy przedstawiamy odrębności postępowania podczas
kwalifikacji oraz samej procedury przeszczepiania hematopoetycznych komórek krwiotwórczych
(odrębne protokoły kondyncjonowania o zmniejszonej toksyczności, leczenie wspomagające).
Dokonujemy także analizy badań, w których dokonano oceny efektów tego typu terapii w populacji
pacjentów geriatrycznych, zwłaszcza w kontekście jakości życia i śmiertelności niezwiązanej z
chorobą nowotworową.
Wnioski:

Uwzględnienie

chorób

wieku

podeszłego,

sprawności,

statusu

socjoekonomicznego, a także czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorego na
rozrostową chorobę układu krwiotwórczego pozwala na optymalizację procedury przeszczepienia
hematopoetycznych komórek krwiotwórczych i przyczyniają się do poprawy rokowania w tej
grupie chorych
Słowa kluczowe: przeszczepianie hematopoetycznych komórek krwiotwórczych, choroby
rozrostowe układu krwiotwórczego, medycyna wieku podeszłego
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PRZEWLEKŁA TROMBOCYTOPENIA IMMUNOLOGICZNA
JAKO POWAŻNY PROBLEM TERAPEUTYCZNY W HEMATOLOGII
DZIECIĘCEJ - OPIS PRZYPADKU

Autorzy: Daria Zalewska2, Anna Wrona2, Klaudia Sowa2, lek. med. Dominik Grabowski1
1
2

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USD w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Małopłytkowość immunologiczna (ITP immune thrombocytopenia) spowodowana
jest obwodowym niszczeniem płytek krwi przez mechanizmy immunologiczne. Pierwotna
małopłytkowość samoistna została zdefiniowana jako choroba autoimmunologiczna, która
manifestuje się izolowaną trombocytopenią poniżej 100 tys. przy braku innych przyczyn oraz
chorób, które mogą być związane z małopłytkowością. ITP dzielimy na ostrą występującą do 3
miesięcy od rozpoznania, przetrwałą od 3 – 12 miesięcy od rozpoznania oraz przewlekłą powyżej
dwunastu miesięcy od rozpoznania. W pierwszej linii leczenia stosujemy wlewy immunoglobulin,
w drugiej sterydoterapię, kolejne linie leczenia stosowane są w zależności od doświadczenia
ośrodka.
Omówienie przypadku: Celem pracy jest przedstawienie opisu przypadku 5-letniego
chłopca, z rozpoznaniem trombocytopenii autoimmunologicznej przewlekłej. Z wywiadu: w 7
miesiącu życia wystąpiły objawy pod postacią wybroczyn na czerwieni wargowej, gorączki oraz
samoistnych krwotoków z nosa, przeprowadzono szeroko zakrojoną diagnostykę, która pozwoliła
na postawienie diagnozy. Chłopiec w pierwszej linii otrzymał immunoglobuliny dożylnie (IVIG) w
dawce immunosupresyjnej. Następnie rozpoczęto terapię sterydową tj. prednizonem oraz leczenie
chemioterapeutykami - vincristinum, cyklofosfamid. Działania te pozwoliły na uzyskanie czasowej
remisji choroby. Obecnie u dziecka stosowany jest z powodzeniem eltrombopag, agonista receptora
trombopoetyny, który stymuluje proliferację i różnicowanie megakariocytów, wywołując wzrost
liczby płytek krwi. Dzięki zastosowanemu leczeniu uzyskano zadowalające efekty terapii.
Wnioski:

Przewlekła

małopłytkowość

immunologiczna

jest

dużym

wyzwaniem

terapeutycznym w hematologii dziecięcej. W strategii terapii często konieczne jest zastosowanie
kilku wariantów leczenia oraz baczne monitorowanie pacjenta.
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Słowa klucze: małopłytkowość immunologiczna, ITP, terapia

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ
NOWOTWOROWĄ Z WYKORZYSTANIEM MIĘDZYNARODOWYCH
KWALIFIKACJI DIAGNOZ PIELĘGNIARSKICH NANDA I ICNP®

Autorzy: Piotr Pawłowski1, Klaudia Jakubowska2, Aneta Kościołek2,
Paweł Kapica1, Monika Mazurkiewicz1
1

Student Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Dla wielu osób, u których zdiagnozowano nowotwór, choroba stanowi poważny
problem w codziennej egzystencji. Poza objawami pochodzenia biologicznego, pojawiają się
zaburzenia w sferze psychicznej, społecznej oraz duchowej. Ważną rolę na każdym etapie choroby
pełni interdyscyplinarny zespół profesjonalistów odpowiedzialny za proces zdrowienia, powrotu do
stanu pełnej sprawności.

W skład tegoż zespołu wchodzi lekarz, psycholog, fizjoterapeuta,

pracownik socjalny, a także pielęgniarka realizująca holistyczny, dostosowany do potrzeb chorego
proces pielęgnowania. Dzięki podjęciu adekwatnych interwencji zespół pielęgniarski może
znacznie poprawić wyniki leczenia a przede wszystkim samopoczucia podopiecznego.
Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie psychologicznego aspektu procesu
pielęgnowania w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową, z równoczesnym wykorzystaniem
międzynarodowych kwalifikacji diagnoz pielęgniarskich NANDA i ICNP®
Materiał i metoda: Dokonano porównania materiału badawczego zgromadzonego z
wykorzystaniem metody kazuistycznej (case study). Technikami badawczymi wykorzystanymi przy
gromadzeniu danych dotyczących każdego z wybranych indywidulanych przypadków były:
obserwacja, wywiad, pomiar, analiza dokumentacji medycznej, zaś przewodnik do gromadzenia
danych o pacjencie, skala numeryczna oceny bólu VAS, skala oceny depresji Becka, skala
akceptacji choroby AIS stanowiły narzędzia badawcze. Badania przeprowadzono w okresie od
stycznia 2016 roku do stycznia 2018 roku. Przedmiotem badań było 6 pacjentów onkologicznych,
wyłonionych doborem losowym.
61

Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii 2018

Wyniki: Analiza porównawcza wybranych przypadków klinicznych dowodzi, iż problemy
pielęgnacyjne w sferze psychologicznej są uniwersalne i dotyczą niemalże każdego pacjenta
hospitalizowanego na oddziałach onkologii. Zadania pielęgniarki w zakresie diagnozowania,
planowania opieki, a także wsparcia pacjenta w momencie konfrontacji z chorobą wymagają od
zespołu pielęgniarskiego długofalowych, wielopłaszczyznowych działań, wynikających z
aktualnych problemów, deficytów pacjenta. Mimo różnic w lokalizacji procesu nowotworowego u
każdego z badanych występowały problemy pielęgniarskie takie jak: obniżony nastrój, lęk,
bezsilność, zaburzona akceptacja statusu zdrowia, depresja, bądź ryzyko jej powstania, niepokój
przed śmiercią.
Wnioski: Zakres opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową obejmuje
szereg zadań, mających na celu poprawę statusu biopsychospołecznego pacjenta. Ważnym
elementem opieki staje się wsparcie psychologiczne, odpowiednio wczesne rozpoznanie oraz próba
zapewnienia potrzeb choremu w tej materii. Wykorzystanie na etapie diagnozowania i planowania
opieki międzynarodowych kwalifikacji diagnoz pielęgniarskich NANDA i ICNP® pozwoli
pielęgniarce na usprawnienie realizacji procesu pielęgnowania. Zwiększy to czas spędzony przy
pacjencie, a tym samym lepszą jakość wsparcia psychologicznego.
Słowa kluczowe: psychoonkologia, pielęgniarka, nowotwór, ICNP, NANDA

RADIOTERAPIA U DZIECI – WSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
ORAZ WIEDZA RODZICÓW DOTYCZĄCA TEJ METODY LECZENIA

Autorzy: Adrian Juda1, dr n. med. Joanna Nurzyńska – Flak2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
II Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Radioterapia jest metodą miejscową leczenia wykorzystywaną w onkologii od
dziesięcioleci. Ze względu na odmienną biologię nowotworów okresu rozwojowego, jej
zastosowanie nie jest tak powszechne jak w przypadku złośliwych procesów rozrostowych w wieku
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dojrzałym. Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej pozwoliło ograniczyć liczbę powikłań przy
zachowaniu skuteczności.
Cel pracy: Ocena działań niepożądanych radioterapii stosowanej w wieku rozwojowym
oraz wiedzy rodziców dzieci jej poddanych na temat tej formy leczenia.
Materiał i metody: Dokonano analizy informacji zebranych podczas badania ankietowego
bezpośredniego rodziców dzieci oraz samych pacjentów (w przypadku starszych dzieci) Kliniki
Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w
Lublinie, przeprowadzonej przy pomocy autorskiego kwestionariusza. Uwzględniono także dane
zawarte w dokumentacji medycznej.
Omówienie wyników: Grupę badaną stanowiło sześcioro dzieci. Średni wiek dziecka w
momencie radioterapii wynosił 8 lat (3-15). Wskazania stanowiły: guzy ośrodkowego układu
nerwowego (50%) oraz guz Wilmsa z przerzutami do płuc (50%). Wiedzę na temat radioterapii
opiekunowie czerpali głównie od lekarza prowadzącego oraz rodziców innych dzieci. W pięciu
przypadkach rozmowa z lekarzem wyczerpująco odpowiedziała na pytania i zmniejszyła obawy
rodziców. Wszyscy badani przed rozpoczęciem radioterapii obawiali się działań niepożądanych w
postaci zmian skórnych. Wystąpiły one jednak w jednym przypadku (obrzęk, rumień, złuszczanie
się naskórka), trwały około 1-2 tygodnie. Wiedza rodziców na temat przewlekłych powikłań
radioterapii wydaje się być zbyt mała. Większość (4 osoby) wskazało, że powikłania te mogą
utrzymywać się do roku po jej zakończeniu. Tylko w jednym przypadku odpowiedziano, że
radioterapia zwiększa ryzyko powstania nowotworów w dalszym okresie życia dziecka. Pozostali
rodzice nie mieli wiedzy na ten temat.
Wnioski: Radioterapia jest bezpieczną metodą leczenia, także u dzieci. Istotną rolę w
zmniejszeniu lęku rodziców i dzieci odgrywa rozmowa z lekarzem.

63

Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii 2018

ROLA MONOCYTÓW Z EKSPRESJĄ RECEPTORA TIE-2
W ROZWOJU RAKA JAJNIKA

Autorzy: Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Małgorzata Piekarska, Iwona Wertel
Pracownia Immunologii Nowotworów, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Przyczyną największej ilości zgonów wśród nowotworów ginekologicznych jest rak
jajnika (OC). Jest to związane z brakiem specyficznych objawów we wczesnych stadiach choroby.
W rezultacie OC wykrywany jest najczęściej w zaawansowanych stadiach (III i IV FIGO), kiedy
obecne są już przerzuty. Według WHO około 90% zgonów spowodowanych przez nowotwory jest
wynikiem przerzutów. Kluczowym procesem w powstawaniu metastaz jest neowaskularyzacja,
która warunkuje wzrost guza nowotworowego.
Monocyty stanowią ok. 10% leukocytów krwi. Charakteryzują się wysoką plastycznością
immunofenotypu, co przekłada się na heterogenność tej populacji komórek. W tkankach dochodzi
do ich różnicowania w makrofagi, których aktywność jest zależna od wpływu mikrośrodowiska.
Zależnie od czynników, jakie na nie działają mogą wykazywać dwojaką aktywność - przeciw- lub
pronowotworową. Jedną z ich subpopulacji są monocyty wykazujące ekspresję receptora Tie-2
(TEM), którego ligandami są angiopoetyny. Istnieją przesłanki, że TEM mogą mieć kluczowy
udział w tworzeniu przerzutów nowotworowych, również w OC.
Cel pracy: Celem pracy jest odnalezienie czynnika proangiogennego mającego wpływ na
rozwój OC, który może zostać wykorzystany do zaprojektowania terapii przeciwnowotworowej.
Materiały i metody: Przegląd piśmiennictwa wykonano z wykorzystaniem baz danych
PubMed oraz Google Scholar. W wyszukiwaniach zastosowano frazy: ovarian cancer and Tie-2
monocytes, angiogenesis.
Omówienie wyników: Wykazano, że TEM posiadają aktywność proangiogenną oraz
odgrywają znaczącą rolę w procesie waskularyzacji guza nowotworowego przez oddziaływanie
parakrynne. Podwyższoną ekspresję receptora Tie-2 obserwuje się na monocytach towarzyszącym
nowotworom.
Wnioski: U kobiet z OC wykazano podwyższony odsetek monocytów z ekspresją receptora
Tie-2 oraz wyższy poziom jego ligandów (Ang-1 oraz Ang-2), co związane jest ze złymi
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rokowaniami dla pacjentek. W świetle powyższych odkryć monocyty z ekspresją receptora Tie-2
mogą być celem immunoterapii OC.
Słowa kluczowe: rak jajnika, angiogeneza, Tie-2, makrofagi związane z nowotworem

ROLA NOWYCH MARKERÓW MOLEKULARNYCH W DIAGNOSTYCE
PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ

Autorzy: Monika Włodarczyk, Dominika Madras, Agata Rocka, Faustyna Piędel
Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Najczęściej występującym na półkuli zachodniej typem białaczki jest przewlekła białaczka
limfocytowa (PBL). Jest to choroba o heterogennym przebiegu klinicznym, dlatego wymaga
spersonalizowanej terapii. Specyfika choroby wiąże się także ze zróżnicowanym rokowaniem, stąd
podczas diagnostyki chorego wykonuje się analizę szeregu markerów prognostycznych.
Analizowane są m. in. ekspresja kinazy tyrozynowej ZAP-70, ekspresja cząsteczki CD38, a także
stan mutacji genów IGHV (genów kodujących część zmienną łańcucha ciężkiego immunoglobulin,
IGHV – immunoglobulin heavy chain variable region). Bardzo ważną rolę w diagnostyce i
ustalaniu terapii pełni także ocena zmian cytogenetycznych w komórkach nowotworowych. Nie bez
znaczenia pozostaje także delecja krótkiego ramienia chromosomu 17, prowadzi ona bowiem do
utraty genu TP53, a tym samym czyni pacjentów tej grupy opornymi na leczenie
chemioterapeutykami, których aktywność jest związana z białkiem p53.
Celem pracy jest podsumowanie obecnej wiedzy na temat nowych markerów molekularnych
w przewlekłej białaczce limfocytowej.
Dotychczas opisane czynniki rokownicze często nie odzwierciedlają szans na powodzenie
terapii i mają ograniczone znaczenie rokownicze. Publikacje ostatnich lat wskazują, iż nowym
kierunkiem poszukiwań czynników prognostycznych zostały markery molekularne. Wydaje się, iż
ocena stanu mutacji w genach NOTCH1, MYD88 czy SF3B1 pozwoli na lepszą stratyfikację
chorych. Nowe możliwości w zakresie diagnostyki i monitorowania przebiegu klinicznego PBL
związane są także z analizą określonych typów mi-RNA, ulegających ekspresji na skutek aberracji
chromosomowych

charakterystycznych

dla

komórek
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molekularnych, coraz częściej wspomina się o roli białka adhezyjnego komórek śródbłonka CD49
w patogenezie i rokowaniu choroby.
Nie istnieje możliwość wczesnego wykrycia czy zapobiegnięcia rozwoju PBL, a średnie
przeżycie chorego szacowane jest na ok. 7 lat. W tym kontekście istotnym jest poszukiwanie
nowych markerów prognostycznych i predykcyjnych wśród chorych na PBL.
Słowa kluczowe: przewlekła białaczka limfocytowa, genetyka molekularna, diagnostyka,
hematoonkologia

ROLA RECEPTORA PŁYTKO-POCHODNEGO CZYNNIKA WZROSTU
W RHABDOMYOSARCOMA

Autorzy: Małgorzata Lasota, Marcin Majka
Zakład Transplantologii, Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wstęp: Mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma – RMS) jest najczęstszym
złośliwym nowotworem tkanek miękkich u dzieci. Mimo udoskonalenia skojarzonych metod
leczenia leczenia w zaawansowanym stadium tego nowotworu nie są zadowalające.
W komórkach RMS stwierdza się rozregulowanie sygnalizacji komórkowej w skutek zmiany
aktywności kinaz tyrozynowych. Dlatego substancje blokujące sygnał mitogenny przekazywany
przez

receptory

o

aktywności

kinazy

tyrozynowej

budzą

nadzieję

na

zahamowanie

niekontrolowanego wzrostu komórek.
Cel pracy: Zbadanie wpływu tyrfostinu AG1296, inhibitora kinazy tyrozynowej receptora
płytko-pochodnego czynnika wzrostu (PDGFR) na autokrynny wzrost i przeżywalność komórek
RMS.
Materiały i metody: Materiał do badań stanowiły linie komórkowe RH30 i RD. Wpływ
inhibitora AG1296 na proliferację komórek oceniono metodą barwienia fioletem krystalicznym
i testem MTT. W celu wyznaczenia połowicznej dawki cytostatycznej (IC 50) badanego inhibitora,
dopasowano sigmoidalny model zależności efektu działania od dawki. Wpływ tyrfostinu AG1296
na proces apoptozy określony był metodą barwienia różnicowego (Hoechst 32258/jodek
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propidyny). Określenie wpływu inhibitora na poziom ekspresji wybranych białek sygnałowych
(Akt, Erk1/2) dokonano metodą Western Blot.
Omówienie wyników: Tyrfostin AG1296 wpływał w sposób zależny od dawki na
proliferację komórek RMS w zakresie stężeń 1-100 μM. Niezależnie od użytej metody przy
stężeniach powyżej 25μM następowało całkowite zahamowanie wzrostu. Wyznaczona wartość
połowicznej dawki cytostatycznej (IC50) wynosiła 7,76 ± 0,35 μM (RH30) i 2,75 ± 0,21 μM (RD).
W mikroskopie fluorescencyjnym obserwowano wyraźny efekt cytotoksyczny. Badany inhibitor
powodował głównie apoptozę komórek. Wykazano również, że inhibitor może wpływać na
ekspresje białek pośredniczących w przekazywaniu sygnału mitogennego.
Wnioski:. Rezultaty przeprowadzonych doświadczeń wskazują, że autokrynny wzrost
komórek RMS jest regulowany przynajmniej przez jedną pętlę autokrynną, w skład której wchodzi
PDGF oraz jego receptor. Lepsze poznanie patomechanizmów receptorowych kinaz tyrozynowych
może przyczynić się do opracowania nowych, bardziej skutecznych sposobów leczenia RMS.
Słowa

kluczowe:

mięsak

prążkowanokomórkowy,

tyrfostin

AG1296,

medycyna

spersonalizowana

STOSOWANIE LASEROTERAPII W LECZENIU ZAPALENIA BŁONY
ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ W PRZEBIEGU CHEMIOTERAPII

Autorzy: Anna Prażmo, Aleksandra Bachnacka
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: W trakcie leczenia przeciwnowotworowego może wystąpić szereg znaczących
niepożądanych skutków chemioterapii oraz radioterapii, powikłania infekcyjne, metaboliczne,
toksyczność narządowa, zaburzenia w układzie krwiotwórczym oraz układzie hemostazy. Zapalenie
błony śluzowej jamy ustnej (OM, Oral Mucositis) przebiegające z obecnością nadżerek lub
owrzodzeń, stanowi poważny problem pacjentów w trakcie terapii przeciwnowotworowej.
Ogranicza możliwość doustnego przyjmowania pokarmów i płynów, objawiając się znacznymi
dolegliwościami bólowymi, powodując problemy z odżywianiem, doprowadzając do zaburzeń
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wodno- elektrolitowych. Według różnych źródeł dotyczy to nawet 70-99% pacjentów poddanych
chemioterapii wysokodawkowej z następowym przeszczepianiem macierzystych komórek
krwiotworzenia (HSCT). Metodą leczenia wspomagającego patologicznych zmian pojawiających
się w jamie ustnej w trakcie chemioterapii jest stosowanie laseroterapii niskoenergetycznej Lowlevel Laser Therapy (LLLT). Światło lasera biostymulującego m.in. wzmaga mikrokrążenie,
przyśpieszając gojenie tkanek.
Omówienie przypadku: W okresie od kwietnia do listopada 2018 roku w Klinice
Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie u 23 pacjentów po chemioterapii zastosowano laseroterapię niskoenergetyczną (LLLT)
w leczeniu zmian zapalnych błony śluzowej jamy ustnej. 70% pacjentów rozwinęło OM w III-IV
stopniu wg skali WHO (owrzodzenia, brak możliwości przyjmowania pokarmów stałych),
pozostała część chorych zgłaszała dolegliwości bólowe, jednak w dalszym ciągu mogła być
żywiona doustnie.

U większości pacjentów (85%) po zastosowaniu LLLT zaobserwowano

redukcję średniego czasu trwania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej oraz działanie
przeciwbólowe.
Wnioski: Stosowanie laseroterapii niskoenergetycznej w lecznictwie zmian patologicznych
jamy ustnej znalazło zastosowanie jako nieinwazyjne leczenie wspomagające w trakcie
chemioterapii, działając

przeciwbólowo, poprawiając komfort i jakość życia, chroniąc przed

groźnymi powikłaniami ogólnoustrojowymi.
Słowa kluczowe: laseroterapia, LLLT, zapalenie jamy ustnej

STUDIUM PRZYPADKU PACJENTA Z NOWOTWOREM TRZUSTKI PORÓWNANIE DIAGNOZ TRADYCYJNYCH Z NANDA

Autorzy: Justyna Durek1, Sylwia Dubiel1, Paulina Mazurek1, Aneta Kościołek2
1

Studentka pielęgniarstwa, studia II °,Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Gruczołowy rak przewodów trzustkowych, czyli rak trzustki występuje jako jeden z
dziesięciu najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce. Ryzyko zachorowalności
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zwiększa się dwukrotnie po 60. roku życia. Wskaźnik śmiertelności tego nowotworu jest wysoki,
ponieważ bardzo długo nie powoduje żadnych objawów. W większości przypadków rozpoznawany
jest w stadium nieoperacyjnym, ze względu na naciek okolicznych narządów i przerzuty. Dlatego
najczęściej stosowaną metodą leczniczą jest paliatywna chemioterapia. Jej główne działanie polega
na niszczeniu komórek nowotworowych w organizmie. Jednak zastosowanie tej metody powoduje
obumieranie również zdrowych komórek w organizmie człowieka, co prowadzi do pogorszenia
stanu pacjenta.
Cel badań: Celem pracy jest zaplanowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z
nowotworem trzustki oraz porównanie tradycyjnych diagnoz pielęgniarskich z diagnozami według
klasyfikacji NANDA.
Materiał i metodyka: Wykorzystano metodę studium indywidualnego przypadku.
Technikami badawczymi wykorzystanymi przy gromadzeniu danych były: obserwacja, wywiad,
pomiar, analiza dokumentacji medycznej, zaś przewodnik do gromadzenia danych o pacjencie,
skala numeryczna oceny bólu VAS, skala Barthel stanowiły narzędzia badawcze. Badanie
przeprowadzono w lutym 2017 roku. Podmiotem badań było mężczyzna 48 lat.
Wyniki: W oparciu o zebrany materiał empiryczny opracowano 6 tradycyjnych diagnoz
pielęgniarskich porównując je z diagnozami wg klasyfikacji NANDA.
Wnioski: Aby zminimalizować działania niepożądane i poprawić komfort życia pacjenta
poddawanego chemioterapii, niezbędny jest szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji
pielęgniarskich. Działania te oparte są na stworzonych wcześniej diagnozach i interwencjach
pielęgniarskich uwzględniających potrzeby bio-psycho-społeczne pacjenta. Powyższe działania
generują szeroki zakres obowiązków w zakresie diagnostycznym, terapeutycznym, opiekuńczym,
pielęgnacyjnym, edukacyjnym, duchowym dla pielęgniarki.
Słowa kluczowe: rak trzustki, diagnoza pielęgniarska, NANDA, pielęgniarstwo
onkologiczne
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STUDIUM PRZYPADKU PACJENTKI Z NOWOTWOREM MÓZGUKLASYFIKACJA DIAGNOZ WEDŁUG NANDA
Autorzy: Justyna Durek1, Sylwia Dubiel1, Paulina Mazurek1, Aneta Kościołek2
1

Studentka pielęgniarstwa, studia II °,Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Nowotwory złośliwe należą do chorób występujących w

każdej populacji.

Wskaźnik śmiertelności osób chorujących na nowotwory jest wysoki. W naszym kraju liczba
zachorowań na nowotwory występuje na poziomie 155 tys oraz 93 tys zgonów rocznie. Nowotwory
w obrębie mózgu stanowią specyficzną grupę nowotworów, gdzie lokalizacja i charakter rozrostu
ma kluczowe znaczenie dla rokowania pacjenta. Stanowią one 2% zachorowań na nowotwory
złośliwe w Polsce. Najwięcej zachorowań notuje się między 50 a 64 rokiem życia (około 40% u
mężczyzn i 30% u kobiet).
Cel pracy: Celem pracy jest określenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z chorobą,
jaką jest nowotwór mózgu oraz ukazanie problemów pielęgnacyjnych z jakimi się zmaga wg
klasyfikacji NANDA.
Materiał i metody: Przedstawiona praca została oparta o metodę jaką jest studium
indywidualnego przypadku pacjentki z nowotworem mózgu. Do gromadzenia danych wykorzystano
następujące techniki badawcze: obserwacja, wywiad, pomiar, analiza dokumentacji medycznej, zaś
przewodnik do gromadzenia danych o pacjencie, skala numeryczna oceny bólu VAS, skala Barthel,
skala AIS stanowiły narzędzia badawcze. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2018 roku.
Podmiotem badań była kobieta 59 lat.
Wyniki: W wyniku przeprowadzonego badania sformułowano diagnozy pielęgniarskie,
które przedstawiono przy pomocy klasyfikacji NANDA opierając się na zebranym materiale
empirycznym.
Wnioski: Zmaganie się z chorobą nowotworową jest długotrwałym procesem, który
dezorganizuje całe życie pacjenta. Dlatego też tak ważna jest fachowa wiedza medyczna oraz
posiadanie odpowiednich umiejętności, które zminimalizują uporczywe objawy i problemy pacjenta
onkologicznego. Spoglądając na postawione diagnozy można zauważyć, że zakres obowiązków
pielęgniarki jest bardzo szeroki obejmuje on pomoc terapeutyczną, diagnostyczną, pielęgnacyjno70
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opiekuńczą, edukacyjną oraz duchową. Pacjent zmaga się z szeregiem problemów wynikających
zarówno z jednostki chorobowej jak i całego procesu leczenia, odpowiednio uwzględnione
problemy oraz opracowany proces pielęgnowania pozwoli pacjentowi na godne przeżywanie
choroby.
Słowa

kluczowe:

rak

mózgu,

diagnoza

pielęgniarska,

NANDA,

pielęgniarstwo

onkologiczne

SYNERGISTYCZNE DZIAŁANIE 3-BROMOPIROGRONIANU
I PROMIENIOWANIA X NA KOMÓRKI GLEJAKA LUDZKIEGO

Autorzy: Dorota Natorska-Chomicka, Monika Gawrońska-Grzywacz, Jarosław Dudka
Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Glejak to nowotwór ośrodkowego układu nerwowego, powstały z komórek
glejowych mózgu oraz rdzenia kręgowego. Swój metabolizm komórki nowotworowe opierają
głównie na procesie glikolizy beztlenowej, która jest znacznie bardziej wydajniejsza energetycznie
niż fosforylacja oksydacyjna. Zastosowanie inhibitorów glikolizy, czyli środków celujących w
enzymy szlaku glikolitycznego, może skutkować lepszymi efektami terapeutycznymi, co znajduje
odzwierciedlenie w literaturze naukowej. Dostępne jest również piśmiennictwo dotyczące
efektywności samej radioterapii. Brakuje jednak doniesień o skuteczności terapii skojarzonej,
łączącej inhibitory glikolizy oraz promieniowanie rentgenowskie.
Cel pracy: Celem pracy było badanie czy 3-bromopirogronian uwrażliwia komórki glejaka
ludzkiego na działanie promieniowania X, a zarazem czy połączenie ww. czynników pozwoli
zmniejszyć dawkę terapeutyczną samego inhibitora lub promieniowania.
Materiał i metody: Badania prowadzono na linii komórkowej glejaka ludzkiego U-87 MG.
Zastosowane dawki inhibitora glikolizy i promieniowania zostały wyznaczone z zależności dawkaodpowiedź. Komórki glejaka U-87 MG inkubowano 24 godziny z 3-bromo-pirogronianem (w
stężeniu 38 µM lub 100 µM), a następnie poddawano je naświetlaniu promieniami X w dawce 2 Gy
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lub 5 Gy. Po kolejnych 24 godzinach inkubacji oceniano wpływ tych czynników na żywotność
komórek nowotworowych za pomocą testu MTT.
Omówienie wyników: Otrzymane wyniki zostaną przedstawione w postaci rycin, wykresów
i zdjęć na plakacie.
Wnioski: 3-bromopirogronian wykazał silne działanie cytotoksyczne wobec komórek
glejaka U-87 MG. Najbardziej skuteczne okazało się skojarzone działanie inhibitora glikolizy w
stężeniu 38 µM oraz promieniowania X w dawkach 2 Gy lub 5 Gy w stosunku do kontroli.
Słowa kluczowe: glejak, inhibitory glikolizy, test MTT

ŚWIADOMOŚĆ MĘŻCZYZN NA TEMAT RAKA JĄDRA

Autorzy: Bartłomiej Zaremba1, Karolina Brzozowska1, Krystian Cholewa1,
Joanna Milanowska2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2

Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Zachorowalność na raka jądra w Polsce w ostatnich dekadach zdecydowanie
wzrosła. Mimo to pozostaje on nadal jednym z rzadziej występujących nowotworów złośliwych
wśród

mężczyzn

(1,6%

jednak

ryzyko

(20-44),
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niezwykle
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szanse

młodzi
15

roku
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całkowitego

dorośli
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rola

jest

wyleczenia.

Cel pracy: Celem pracy było sprawdzenie poziomu wiedzy mężczyzn w różnym wieku na
temat raka jądra. Pozyskane dane mogą stanowić źródło informacji niezbędnych do wybrania
odpowiednich

strategii

zwiększania

u

mężczyzn

świadomości

tej

choroby.

Materiał i metody: Do zebrania informacji użyto sondażu diagnostycznego, a jako
narzędzie wybrano autorską ankietę badawczą. Przebadano 281 mężczyzn od 15 do 64 roku życia,
w tym mieszkańców Stalowej Woli, Rzeszowa, Lublina, Białegostoku, Warszawy, Poznania oraz
Wrocławia.
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Omówienie wyników: Zdecydowana większość ankietowanych słyszała o raku jądra
(95%), a główne źródło informacji stanowiły dla nich media i w mniejszym stopniu szkoła (29%).
Ponad połowa mężczyzn zadeklarowała, że wie na czym polega samobadanie jąder (55%), w tym
najwięcej w wieku 20-34, pochodzących z miast powyżej 100 000 mieszkańców. Jednocześnie, aż
62% z nich przyznaje się, że nie bada się regularnie, a większość tych, którzy pamiętają o
samobadaniu jąder, wykonuje to raz w miesiącu. Dodatkowo 94% nigdy nie brało udziału w
akcjach profilaktycznych związanych z rakiem jądra, ale wyraża taką chęć. Do preferowanych
przez ankietowanych form edukacji należą ulotki i broszury oraz wykłady. Ponad 80% nigdy nie
korzystało z wizyty u urologa, a Ci którzy byli na wizycie urologicznej to mężczyźni po 35 roku
życia.
Wnioski: Świadomość mężczyzn dotycząca raka jądra jest na wysokim poziomie, jednak
ich wiedza o samobadaniu jest niezadowalająca. Wydaje się, że większość ankietowanych, którzy
zadeklarowali znajomość procedury samobadania jąder, tak naprawdę nie wie na czym ona polega.
Wynika to z tego, iż po otrzymaniu ulotek informacyjnych badani stwierdzali, że wiedza, którą
zadeklarowali w ankietach wynika głównie z własnych wyobrażeń i jest błędna. Dlatego należy
zadbać o podjęcie działań profilaktyczno-edukacyjnych opartych na wykładach i wykorzystaniu
ulotek oraz broszur, które będą skierowane do wszystkich mężczyzn, a przede wszystkim młodych
dorosłych.
Słowa kluczowe: rak jądra, samobadanie jąder

TALASEMIA RZADKĄ PRZYCZYNĄ NIEDOKRWISTOŚCI
MIKROCYTARNEJ U DZIECI – OPIS PRZYPADKU

Autorzy: Justyna Drankowska1, Michał Kos1, Andrzej Kościuk1, Dorota Sławińska2
1

Studenckie Koło Naukowe Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Niedokrwistość u dzieci, ze względu na mnogość przyczyn, stanowi istotny problem
diagnostyczny. Do jednej z rzadszych chorób związanych z przewlekłą anemią należy talasemia.
Jest ona dziedzicznym defektem genów kodujących globinę - białkowy komponent hemoglobiny.
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Nasilenie objawów choroby zależy od tego, ile z genów globin uległo mutacji i waha się od postaci
subklinicznych aż po pełnoobjawowy uogólniony obrzęk płodu.
Omówienie przypadku: Przedstawiamy opis przypadku 3-letniego chłopca z autyzmem
wczesnodziecięcym diagnozowanego z powodu niedokrwistości mikrocytarnej. Początkowo
chłopiec leczony był żelazem podawanym doustnie i parenteralnie ze względu na podejrzenie
niedoboru tego mikroelementu. Jednakże, stwierdzony w badaniach dodatkowych prawidłowy
poziom żelaza przy utrzymującej się niedokrwistości, skłonił lekarzy do poszerzenia diagnostyki w
kierunku hemoglobinopatii. W badaniu genetycznym w sposób jednoznaczny została stwierdzona
talasemia. Przypadek pacjenta ilustruje jak łatwo pomylić tę rzadką chorobę z niedokrwistością z
niedoboru żelaza.
Wnioski: Talasemia stanowi rzadkość w naszych warunkach, jednak powinna być w
uwzględniona w diagnostyce różnicowej niedokrwistości. Rozpoznanie choroby na początkowym
etapie umożliwia wczesne zapobieganie jej powikłaniom i odpowiednie leczenie.
Słowa kluczowe: talasemia, niedokrwistość, hemoglobina

TERAPIA OSTATNIEJ NADZIEI - POWIKŁANIA PROTONOTERAPII
U DZIEWCZYNKI LECZONEJ Z POWODU KOSTNIAKOMIĘSAKA
O NIETYPOWEJ LOKALIZACJI

Autorzy: Michał Kos, Justyna Drankowska, Andrzej Kościuk, lek. Dorota Sławińska
Studenckie Koło Naukowe Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Kostniakomięsak jest nowotworem złośliwym kości, który rozwija się z komórek
tkanki łącznej różnicujących się w kierunku osteoblastów. Szczyt zapadalności obejmuje drugą
dekadę życia, a mężczyźni chorują częściej od kobiet. Rokowanie zależy od lokalizacji guza oraz
stadium zaawansowania choroby, gdyż jedynie leczenie operacyjne z następczą chemioterapią jest
w stanie w znaczącym stopniu zmienić przeżycie chorych. Mimo to w wyjątkowych sytuacjach
zastosowanie znajdują inne metody leczenia, takie jak protonoterapia, która uważana jest za jedną z
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najnowocześniejszych metod w walce z guzami zlokalizowanymi w trudno dostępnych
lokalizacjach.
Omówienie przypadku: Prezentujemy opis leczenia 17-letniej dziewczynki, przyjętej z
powodu

wznowy

kostniakomięsaka

zlokalizowanego

w

okolicy

lędźwiowo-krzyżowej.

Dziewczynka otrzymała chemioterapię zgodnie z Protokołem OSSA 2009. Pomimo oporności guza
na radioterapię oraz ze względu na brak możliwości wykonania radykalnego zabiegu operacyjnego,
zadecydowano o przeprowadzeniu protonoterapii dawką 70 GyE, aby zwiększyć szanse dziecka na
wyleczenie. Z uwagi na brak możliwości leczenia tą metodą w Polsce, dziecko skierowano do
ośrodka niemieckiego. Przypadek tej chorej ilustruje powikłania protonoterapii, między innymi
obustronne zwężenie moczowodów. Pomimo zastosowanego leczenia skojarzonego doszło do
masywnej rozsianej wnowy i dziecko zmarło.
Wnioski: Pomimo relatywnie niskiej szkodliwości radioterapii cząsteczkowej z użyciem
strumienia protonów, nie jest ona pozbawiona wad, do których należą wysoki koszt, brak
jednoznacznych dowodów na skuteczność i, co wykazuje przedstawiony opis, działania
niepożądane. Konieczne jest udoskonalenie metody oraz, co istotniejsze, nieustanne poszukiwanie
nowych sposobów na zwalczanie nowotworów złośliwych.
Słowa kluczowe: kostniakomięsak, protonoterapia, objawy niepożądane

TERAPIE SKOJARZONE W LECZENIU RAKA JAJNIKA

Autorzy: Agnieszka Wdowiak, Katarzyna Kozak, Anna Sobstyl, Iwona Wertel
Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologiczne i Ginekologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp: Rak jajnika (OC) nie daje specyficznych objawów, co stwarza trudności
diagnostyczne, opóźniające jego wykrycie i wczesne wdrożenie leczenia. Ponad połowa OC
diagnozowana jest w III lub IV stopniu zaawansowania wg klasyfikacji FIGO. OC jest najgorzej
rokującym nowotworem ginekologicznym. Podstawę terapii stanowi skojarzenie zabiegu
operacyjnego z chemioterapią, a wyboru standardowego schematu leczenia dokonuje się po

75

Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii 2018

uprzednim określeniu stopnia zaawansowania klinicznego. Nawroty po leczeniu operacyjnym i
chemioterapii dotyczą jednak ponad 70% kobiet.
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie zastosowania immunoterapii w leczeniu
skojarzonym OC. Komórki nowotworowe mogą modulować odpowiedź immunologiczną, tłumiąc
działanie przeciwnowotworowe cytokin, nasilając apoptozę limfocytów, promując przeżycie
komórek rakowych. Jednym z mechanizmów hamowania odpowiedzi przeciwnowotworowej jest
zwiększona ekspresja receptora programowanej śmierci (PD-1) oraz jego ligandu (PD-L1). Zwraca
uwagę możliwość zastosowania przeciwciał przeciwko receptorowi PD-1 oraz przeciwko ligandowi
PD-L1 w celu odblokowania odpowiedzi immunologicznej organizmu.
Materiały i metody: Praca ma charakter przeglądu narracyjnego. W przeglądzie
piśmiennictwa wykorzystano zarówno prace oryginalne jak i poglądowe. Przeszukano bazy danych
Medline/PubMed i Google Scholar wykorzystując następujące słowa kluczowe: ovarian cancer,
immune checkpoint, checkpoint-inhibitors, nivolumab.
Omówienie wyników: Inhibitory szlaku PD-1/PD-L1 oraz antygenu 4 związanego z
limfocytem T cytotoksycznym (CTLA-4)

są dotychczas najlepiej zbadanymi inhibitorami

immunologicznych punktów kontrolnych (checkpoint-inhibitors). Oprócz terapii antyangiogennych,
wydają się najbardziej obiecujące wśród strategii immunologicznego leczenia OC. Szczególnie
interesujące jest ich zastosowanie w zaawansowanym OC lub w raku opornym na leczenie
związkami platyny. Skuteczność kliniczną w OC wykazał niwolumab oraz pembrolizumab.
Wnioski: Aktualnie trwają badania kliniczne, których celem jest opracowanie terapii
skojarzonych wykorzystujących przeciwciała anty PD-1, anty PD-L1 oraz anty CTLA-4 w
połączeniu z lekami anty-angiogennymi czy chemioterapią. Znajomość szlaków PD-1/PD-L1 czy
CTLA-4 daje nowe możliwości leczenia nowotworów jajnika oraz perspektywy wprowadzenia
bardziej skutecznych terapii, celem wydłużenia przeżycia chorych i/lub całkowitego ich
wyleczenia.
Słowa kluczowe: ovarian cancer, immune checkpoint, checkpoint-inhibitors
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TRUDNA DIAGNOSTYKA HORMONALNA I OBRAZOWA
NOWOTWORÓW NEUROENDOKRYNNYCH. PACJENTKA
Z PODEJRZENIEM GUZA NEUROENDOKRYNNEGO
TRZUSTKI – OPIS PRZYPADKU

Autorzy: Łukasz Chołuj1, Zuzanna Czarnota1, Marta Molendowska1, Marcin Lewicki2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp:

Guzy

neuroendokrynne

to

heterogenna

grupa

rzadkich

nowotworów

charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem morfologicznym i czynnościowym. Spotykane są
zarówno przypadki guzów złośliwych o niskim stopniu zróżnicowania jak i zmian dobrze
zróżnicowanych, o relatywnie małej średnicy i wykazujących kliniczną aktywność hormonalną.
Stanowią one mniej niż 2% wszystkich nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego,
nierzadko przebiegając z długą fazą subkliniczną. Ze względu na swoją różnorodność zarówno pod
względem lokalizacji w organizmie jak i kierunku różnicowania oraz charakter produkowanych
substancji diagnostyka i leczenie tego typu guzów przysparza niejednokrotnie wielu trudności.
Omówienie przypadku: Pacjentka lat 66, w wywiadzie zgłaszająca biegunki z
towarzyszącym wzdęciem brzucha i dolegliwościami refluksowymi występującymi od około 4 lat,
została przyjęta w celu dalszej diagnostyki po zakończonej ocenie gastrologicznej. W badaniu MRI
zobrazowano zmianę w trzustce o wielkości 6mm, wysunięto podejrzenie guza neuroendokrynnego.
W celu pogłębienia diagnostyki wykonano badanie scyntygrafii receptorów somatostatynowych, w
którym potwierdzono zwiększoną ekspresję tych receptorów w regionie odpowiadającym zmianie
zlokalizowanej w badaniu MRI. Ponadto wykonano badanie stężenia chromograniny A (wartości w
przedziale referencyjnym) oraz weryfikujący PET receptorowy z użyciem radioizotopu galu, w
którym uwidoczniono ognisko zwiększonej ekspresji receptorów SST oraz zwiększony wychwyt
znacznika w badanym regionie.
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Wnioski: Diagnostyka guzów neuroendokrynnych dostarcza wielu trudności między innymi
ze względu na małe rozmiary guzów i częsty przebieg subkliniczny, pomimo to dzięki zastosowaniu
techniki pozytronowej emisyjnej tomografii z wykorzystaniem znakowanych galem analogów
somatostatyny możliwe stało się dużo dokładniejsze obrazowanie guzów z rodziny NET. Technika
PET z galem ma wiele zalet w porównaniu ze stosowaną dotychczas scyntygrafią receptorów
somatostatynowych, cechuje się lepszą rozdzielczością przestrzenną i możliwością obrazowania
mniejszych zmian ponadto w przeciwieństwie do badania scyntygraficznego pozwala na ilościowe
oznaczenie wychwytu znacznika w wybranym regionie. Niestety wciąż jest to badanie o bardzo
małej dostępności zarówno w Polsce jak i całej Europie.
Słowa kluczowe: Guzy neuroendokrynne, trudności diagnostyczne, PET z galem, receptory
somatostatynowe

WIEDZA I OPINIA PACJENTÓW CENTRUM
ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ NA TEMAT SZYBKIEJ
TERAPII ONKOLOGICZNEJ – BADANIE ANKIETOWE
Autorzy: Gabriela Ręka1, Karolina Paprzycka1, dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
2

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie organizacyjne wprowadzone przez
zespół aktów prawnych nazywanych „pakietem onkologicznym” w 2015 roku, a znowelizowane w
późniejszych latach. Jego głównym założeniem jest zmniejszenie śmiertelności na nowotwory
złośliwe dzięki poprawie dostępności diagnostyki i kompleksowego leczenia.
Cel pracy: Celem pracy jest analiza poziomu wiedzy i poznanie opinii pacjentów Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie na temat szybkiej terapii
onkologicznej.
Materiał i metoda: Do realizacji celu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego.
Opracowano anonimowy kwestionariusz ankiety z 25 autorskimi pytaniami zamkniętymi i
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otwartymi, który został wypełniony przez pacjentów oddziałów COZL. Spośród 130
rozprowadzonych ankiet, zwrócono wypełnione 44 sztuki. Ankietowani pacjenci chorowali na
nowotwory różnych narządów. W zdecydowanej większości z pewnością można stwierdzić, że były
to nowotwory złośliwe. Do wykonania analizy statystycznej posłużono się programem Statistica.
Omówienie wyników: Niewiele ponad 40% ankietowanych w ogóle słyszała o szybkiej
terapii onkologicznej. Mniej niż 30% deklaruje znajomość podstawowych założeń. W szczegółowej
analizie poziomu wiedzy za poprawną odpowiedź w pytaniach zamkniętych i otwartych przyznano
po 1 pkt. Maksymalnie można było uzyskać 11 pkt, przy czym średni wynik wyniósł 2,3 pkt. Ponad
20% ankietowanych nie udzieliło poprawnej odpowiedzi na żadne pytanie. Nie wykazano
zależności między wiekiem pacjentów, miejscem zamieszkania i długością trwania choroby a
poziomem ich wiedzy na temat szybkiej terapii onkologicznej. Jedynie 36,4% ankietowanych
przyznaje, że z niej korzysta bądź korzystało. Większość (75%) ocenia działanie szybkiej terapii
onkologicznej pozytywnie. Jako jako główną zaletę wymieniano brak utrudnień w diagnostyce.
Wnioski: Analiza danych może sugerować, że pacjenci nie wiedzą, iż korzystają z szybkiej
terapii onkologicznej. Zaskakujące jest, jak niewiele osób w ogóle o niej słyszało. Ponieważ wyniki
uzyskane w szczegółowych pytaniach sprawdzających poziom wiedzy były wyjątkowo niskie,
należałoby doinformować pacjentów na temat dotyczących ich prawnych rozwiązań. Badanie
potwierdza, że wprowadzone kilka lat temu zmiany są w odczuciu pacjentów onkologicznych
COZL pozytywne w skutkach.
Słowa kluczowe: szybka terapia onkologiczna, wiedza, opinia, pacjenci onkologiczni

WIELODYSCYPLINARNE LECZENIE RAKA PIERSI I JAJNIKA
U CHOREJ Z MUTACJĄ BRCA Z ZASTOSOWANIEM CHEMIOTERAPII
DOOTRZEWNOWEJ W HIPERTERMII

Autorzy: Maksymilian Podleśny, Aneta Olszyńska
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

Wstęp: Rak piersi i rak jajnika powodują śmierć ponad 9000 kobiet w Polsce i należą do
głównych przyczyn zachorowań i zgonów na choroby nowotworowe. Około 10% wszystkich
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przypadków jest wywołanych mutacją w genach BRCA1/BRCA2. Dotychczasowy sposób leczenia
przerzutów raka jajnika do otrzewnej polegał na operacji cytoredukcyjnej oraz chemioterapii
systemowej, która ma małą skuteczność działania z uwagi na słabą penetrację bariery krewotrzewna, co doprowadzało do nawrotów szczególnie w postaci zmian śródotrzewnowych. Od
pewnego czasu, w takich przypadkach, jest możliwość wykorzystania nowoczesnej metody opartej
na podawaniu chemioterapeutyków dootrzewnowo w hipertermii (HIPEC), która jest skuteczna w
leczeniu submakroskopowych zmian, niemożliwych do usunięcia drogą cytoredukcji.
Omówienie przypadku: 48 letnia pacjentka została przyjęta do Kliniki Chirurgii
Onkologicznej celem leczenia operacyjnego przerzutów raka jajnika do ściany jamy brzusznej,
otrzewnej i zmiany uciskającej ujście moczowodu do pęcherza moczowego powodującej
wodonercze oraz zaburzenia pracy nerek, objawiające się zwiększonym stężeniem kreatyniny we
krwi. Dodatkowo stwierdzono podwyższenie stężenia markera CA 15-3. W przeszłości pacjentka
przeszła zabieg mastektomii z powodu raka piersi oraz usunięcia macicy z przydatkami na skutek
rozwiniętego w obu jajnikach raka jajnika . Wykonane badania genetyczne potwierdziły mutację
w genach BRCA1 i BRCA2, które zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na wyżej
wymienione nowotwory. Podczas oceny śródoperacyjnej oszacowano zaawansowanie zmian
otrzewnej na 12 punktów wg wskaźnika PCI (Peritoneal Cancer Index). W leczeniu przerzutów
raka jajnika wykonano peritonektomię miedniczą, usunięto otrzewną okolicy zachyłka Morrisona
łącznie ze zmienionym nowotworowo fragmentem wątroby oraz zwężenie moczowodu razem
z jego ponownym wszczepieniem do pęcherza moczowego. Dodatkowo, po zakończonej
cytoredukcji, zastosowano dootrzewnową chemioterapię w hipertermii (HIPEC) metodą zamkniętą
z wykorzystaniem 30 mg mitomycyny C w roztworze soli fizjologicznej o temperaturze 42°C
krążącej w jamie brzusznej przez 60 minut. Zabieg odbył się bez powikłań, a pacjentka została
wypisana do domu po 9 dniach.
Wnioski: Nowotwory piersi i jajnika będące istotnym problemem onkologicznym
wymagają

specjalistycznego

i

wielodyscyplinarnego

podejścia

z

wykorzystaniem

jak

najskuteczniejszych terapii. Bazując na aktualnych doniesieniach medycznych można stwierdzić, że
operacje cytoredukcyjne połączone z chemioterapią dootrzewnową w hipertermii, w porównaniu do
samego zabiegu cytoredukcji, są w stanie znacząco poprawić długość życia, przeżywalność
pacjentek oraz lepiej kontrolować chorobę w przypadku przerzutów raka jajnika do otrzewnej.
Słowa kluczowe: rak jajnika, nowotwory powierzchni otrzewnej, dootrzewnowa
chemioterapia w hipertermii, , BRCA
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WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET
Z ROZPOZNANIEM RAKA PIERSI

Autorzy: Karolina Paprzycka1, Gabriela Ręka1, dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie,
2

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Rak piersi jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet. Według raportów
WHO w 2018 roku z powodu tej choroby cierpiało ponad 2 mln kobiet na świecie. Statystyki
wyraźnie pokazują, jak istotne jest leczenie i rehabilitacja chorych dotkniętych rakiem piersi.
Istnieje wiele doniesień na temat wpływu aktywności fizycznej na szeroko pojętą jakość życia
pacjentek.
Cel pracy: Celem pracy jest określenie zależności między aktywnością fizyczną a jakością
życia pacjentek z diagnozą raka piersi w kontekście wykorzystania ćwiczeń w procesie leczenia i
rehabilitacji.
Materiały i metody: Do realizacji celu wykorzystano artykuły naukowe z ostatnich kilku
lat pochodzące z baz danych Pubmed i Google Scholar. Zanalizowano wyniki trzech
randomizowanych badań kontrolnych z pacjentkami chorującymi na raka piersi podzielonymi
losowo na grupy stanowiące próbę badawczą i kontrolną, a także przedstawiono zebrane wyniki na
temat wpływu wykonywania ćwiczeń kończyny górnej przed mastektomią na regenerację ręki po
operacji.
Omówienie wyników: Wśród ćwiczeń wykonywanych przez pacjentki znalazły się
ćwiczenia rozciągające, siłowe oraz aerobik, dobrane adekwatnie do ich stanu zdrowia. Z
publikowanych danych naukowych jasno wynika, że aktywność fizyczna korzystnie wpływa na
wiele wykładników jakości życia: poczucie sprawności fizycznej, samopoczucie i kondycję
psychiczną, poziom zmęczenia. U ćwiczących kobiet odnotowuje się również łagodzenie bólu
zarówno spowodowanego samą chorobą nowotworową, jak i bólu pooperacyjnego.
Wnioski: Odpowiednio dobrane ćwiczenia korzystnie wpływają na samopoczucie, poziom
sprawności fizycznej oraz natężenie bólu. Należy o tym pamiętać w kontekście wdrażania ćwiczeń
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rehabilitacyjnych jak najwcześniej po postawieniu diagnozy, w trakcie procesu leczenia oraz
rekonwalescencji.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, rak piersi, jakość życia, rehabilitacja

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA UMIERALNOŚĆ KOBIET
Z ROZPOZNANIEM RAKA PIERSI
Autorzy: Karolina Paprzycka1, Gabriela Ręka1, dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie,
2

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Rak piersi to najczęstszy rak, a także najczęstsza przyczyna powiązanej z rakiem
śmierci wśród kobiet. Dotyka 2,1 miliona kobiet każdego roku. Szacuje się, że w roku 2018 już 627
000 kobiet zmarło z powodu raka piersi. Liczby uzmysławiają, jak ważną kwestią jest prewencja i
leczenie tej choroby. Wiadomo, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko zachorowania,
mówi się też o jej znaczącej roli w okresie po otrzymaniu diagnozy, jednak opinie na temat jej
wpływu na wskaźnik umieralności kobiet chorych na raka piersi nie są jednoznaczne.
Cel pracy: Celem pracy jest określenie zależności między aktywnością fizyczną a
umieralnością pacjentek z diagnozą raka piersi.
Materiały i metody: Do realizacji celu wykorzystano artykuły naukowe z ostatnich kilku lat
pochodzące z baz danych Pubmed i Google Scholar. Analizie poddano 4 badania obserwacyjne
przeprowadzone wśród pacjentek z aktualnym rozpoznaniem raka piersi lub po pomyślnie
zakończonym leczeniu w tym kierunku.
Omówienie wyników: Badane kobiety dzielono na grupy pod względem ilości
podejmowanej aktywności fizycznej (związanej z pracą, przemieszczaniem się, rekreacyjnej) i
porównywano wskaźniki umieralności ogólnej, umieralności powiązanej z rakiem piersi oraz
częstość pojawiania się wznów w różnych grupach. Wszystkie analizowane źródła są zgodne co do
tego, że aktywność fizyczna kobiet z diagnozą raka piersi zmniejsza ich ogólną umieralność.
Według jednego z artykułów nie zaobserwowano istotnej statystycznie zależności między
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aktywnością a umieralnością z przyczyn powiązanych z rakiem piersi, jednak liczniejsze
doniesienia z badań na większych grupach pacjentów potwierdzają pozytywny wpływ aktywności
fizycznej również w tym przypadku.
Wnioski: Na podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że aktywność fizyczna
zmniejsza współczynnik umieralności pacjentek z rozpoznaniem raka piersi, zarówno tę ogólną jak
i tę powiązaną ściśle z samym rakiem. Ten aspekt terapii kontroluje w największym stopniu sama
pacjentka, dlatego tak ważne jest, by uświadamiać kobietom z diagnozą raka piersi znaczenie
ćwiczeń fizycznych, promować aktywność oraz stwarzać dobre warunki do jej podejmowania (np.
specjalne programy ćwiczeń dla chorych na raka piersi).
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, rak piersi, umieralność

WPŁYW ZGODNOŚCI GRUP KRWI BIORCY I DAWCY
NA WYSTĘPOWANIE POWIKŁAŃ PO ALLOGENICZNEJ
TRANSPLANTACJI KOMÓREK HEMATOPOETYCZNYCH

Autorzy: Patryk Jawoszek1, Dominika Krawczyk1, Agnieszka Kwiatkowska1,
Oliwia Polak1, dr n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp: Przeszczep allogenicznych komórek hematopoetycznych (alloHSCT) to jedna z
metod leczenia nowotworów układu krwiotwórczego. Dawca szpiku musi być zgodny w układzie
HLA z biorcą, nie jest konieczna zgodność w grupach krwi między dawcą i biorcą. Procedura
przeszczepowa może wiązać się z licznymi powikłaniami, ze zgonem pacjenta włącznie.
Cel pracy: Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy zgodnością w układach AB0 i
Rh lub jej brakiem, a występowaniem powikłań po transplantacji.
Materiały i metody: Analizowano retrospektywnie dokumentację 64 pacjentów leczonych
alloHSCT w latach 2012-2018 w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w
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Lublinie. Analizowano występowanie powikłań w zależności od (A) zgodności w układzie AB0 (I zgodny n=29, II niezgodny n=35) oraz (B) od zgodności w układzie AB0 i Rh (I - zgodny n=23, II
niezgodny n=41). Pierwszorzędowy punkt końcowy to czas potrzebny do odnowy hematologicznej
(WBC>1000 /ul i płytki krwi> 50000/ul). Drugorzędowym punktem końcowym było wystąpienie
ostrej i przewlekłej GvHD

i/lub zgonu z powikłań. Analiza statystyczna: Statistica, test

parametryczny t-studenta dla WBC i PLT, testy nieparametryczne Chi 2 dla agvhd, cgvhd i zgonów ,
fisher exact test dla porównania grup. Istotność statystyczna: p<0.05
Omówienie wyników: Dla grupy A uzyskano medianę dni WBC I-(19) , II-(17)(p=0,47),
PLT I-(20), II-(17,5)(p=0,26), agvhd I-(20,7 %), II-(22,8%)(p=0,78), cgvhd I-(3,4 %), II-(11,4 %)
(p=0,19), zgony I-(6,9 %), II-(20%)(p=0,13). Dla grupy B uzyskano medianę WBC I-(18), II-(18)
(p=0,14), PLT I-(21), II-(19)(p=0,28), agvhd I-(17,4%), II-(24,4%)(p=0,52), cgvhd I-(4,3%), II(9,8%)(p=0,44), zgony I-(8,7%), II-(17%)(p=0,35).
Wnioski: Niezgodność grupowa krwi między dawcą i biorcą wiąże się z dłuższym czasem
odnowy hematologicznej. Zgodność i niezgodność w układzie AB0 i Rh nie ma wpływu na
wystąpienie aGvHD i cGvHD i zgonów z powikłań.
Słowa kluczowe: alloHSCT, zgodność, odnowa hematologiczna

WPŁYW ZMIENNYCH OSOBOWOŚCIOWYCH NA JAKOŚĆ ŻYCIA
PACJENTÓW W TERMINALNEJ FAZIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ

Autorzy: mgr Katarzyna Zuń1, dr n. med. Bożena Baczewska1,ks. dr Bogusław Block2,
dr n. med. Beata Kropornicka1
1

Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

OTS Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy w Lublinie

Wstęp: Jakość życia warunkowana jest przez wiele różnorodnych czynników. Zmienne te
działają zarówno na poziomie indywidualnym, uzależnionym od osobowościowych cech każdego
człowieka jak i na poziomie społecznym, odnoszącym się do warunków bytowych,
środowiskowych czy społecznych. Poczucie dobrostanu w przeważającej części uzależnione jest od
84

Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii 2018

temperamentu i sposobu radzenia sobie jednostek z sytuacjami trudnymi, w tym z chorobą
przewlekłą. Choroba nowotworowa, zwłaszcza w terminalnej fazie zaburza funkcjonowanie
człowieka znacznie obniżając jego jakość życia. Pojawia się wiele dokuczliwych objawów
somatycznych, problemów socjalnych, psychicznych i duchowych, które to negatywnie wpływają
na jakość życia chorych.
Cel pracy: Ocena wpływu zmiennych osobowościowych, w tym łatwości ujawniania uczuć,
na jakość życia pacjentów w terminalnej fazie choroby.
Materiały i metody: Badaniem objęto 246 chorych w terminalnej fazie choroby
nowotworowej, przebywających w dziennych i całodobowych oddziałach opieki paliatywnej lub
hospicyjnej w całej Polsce. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką wywiad standaryzowany, a narzędziami: Kwestionariusz Jakości Życia Mc Gilla oraz Arkusz
Personalny.
Omówienie wyników: Analiza przeprowadzonych badań wykazała, że najniższa jakość
życia związaną ze sferą emocjonalno - psychologiczną odczuwają pacjenci zamknięci w sobie,
kontrolujący się. Z kolei sferę fizyczną gorzej oceniają zarówno chorzy zamknięci w sobie,
kontrolujący się, jak i zamknięci w sobie, ale spontaniczni. Uznają oni objawy somatyczne jako
bardziej dokuczliwe niż pozostali ankietowani. Sferę noetyczną oraz jakość życia w ujęciu
globalnym najwyżej oceniają pacjenci otwarci, tak samo spontaniczni jak i kontrolujący się.
Wnioski:
3.

Ocena jakości życia uzależniona jest od czynników osobowościowych chorych.

4.

Łatwość z jaką chorzy ujawniają swoje uczucia wpływa na postrzeganie przez nich jakości

życia w sferze psychologiczno-emocjonalnej.
Słowa kluczowe: jakość życia, nowotwór
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WYKORZYSTANIE RADIOTERAPII STEREOTAKTYCZNEJ W
LECZENIU NOWOTWORÓW W OLIGOMETASTATYCZNEJ FAZIE
ROZSIEWU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH
CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Autorzy: Kamila Masłowska, lek. Mateusz Bilski, Karolina Brzozowska,
dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska- Szatkowska
Zakład Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Radioterapia stereotaktyczna (SBRT) zyskuje coraz większe uznanie w leczeniu
przerzutów nowotworowych, szczególnie u chorych z ich ograniczoną liczbą tj. 1-3 (choroba
oligometastatyczna). Postępowanie to może stanowić alternatywę dla zabiegów chirurgicznych i
daje szansę na wyleczenie bądź wydłużenie życia pacjentów, przy jednoczesnej terapii ogniska
pierwotnego. Radioterapię stereotaktyczną często realizuje się przy użyciu noża cybernetycznego CyberKnife.
Cel

pracy:

Omówienie

zastosowania

wskazań

oraz

schematów

frakcjonowania

promieniowania w leczeniu nowotworów w oligometastatycznej fazie choroby z uwzględnieniem
efektów radiobiologicznych.
Materiały i metody: Przegląd piśmiennictwa na podstawie PubMed.
Omówienie wyników: Choroba oligometastatyczna wymaga wyodrębnienia jej jako
specyficznej sytuacji klinicznej. Dotychczasowy paradygmat kierujący wszystkich pacjentów w
fazie rozsiewu na leczenie paliatywne coraz częściej jest zarzucany w kontekście choroby
oligometastatycznej. Obecność 1-3 przerzutów staje się rekomendacją dla aplikacji nowych metod
terapeutycznych, w tym SBRT. Obserwuje się wysoką skuteczność terapii przy niskiej
toksyczności, dzięki szybkiemu spadkowi dawki poza objętością tarczową oraz precyzji
odtwarzalności planu napromieniania. Leczenie stosowane jest najczęściej w przerzutach do
narządów miąższowych, węzłów chłonnych i kości. Czynnikiem ograniczającym jest objętość
przerzutu/ów (zmiana poniżej 5 cm lub łączna objętość do 15 cm3) oraz rodzaj tkanki (ogniskowe
uszkodzenie sąsiadującej tkanki nie może powodować dysfunkcji narządu). Większość doniesień to
izolowane badania kliniczne dotyczące przede wszystkim przerzutów do wątroby i płuc, nadnerczy,
kości,

nerek

oraz

ww.

chłonnych

jamy
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oligometastatycznej, w której wskazana byłaby metoda SBRT, pozostaje niejednoznaczna. Możliwe
jest jej użycie przy współistnieniu więcej niż 3 przerzutów. System CyberKnife z opcją śledzenia
guza wykazuje dużą skuteczność dzięki możliwości jednoczesnego wykorzystania badań
obrazowych do wyznaczenia obszaru napromieniania oraz zastosowania ponad 100 wąskich,
ołówkowych wiązek promieniowania. Pozwala to na zniwelowanie ruchomości obszaru
napromieniania wynikającego z ruchów oddechowych oraz ruchów narządów sąsiadujących.
Obecnie

znaczna

większość

procedur

przeprowadzanych

w

technologii

CyberKnife

przeprowadzana jest w ramach badań klinicznych.
Wnioski: Badania kliniczne wskazują na wysoki odsetek skuteczności radioterapii
stereotaktycznej przy minimalnej inwazyjności. Może prowadzić do wyleczenia lub przedłużenia
życia pacjenta. CyberKnife daje ogromne możliwości rozwoju SBRT w Polsce i na świecie. Istnieje
potrzeba ujednolicenia wskazań i schematów stosowanych w leczeniu choroby oligometastatycznej.
Słowa kluczowe: CyberKnife, radioterapia stereotaktyczna, choroba oligometastatyczna,
przerzuty

WYKORZYSTANIE TECHNIKI MLPA W DIAGNOSTYCE GENETYCZNEJ
OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ U DZIECI
Autorzy: Kaja Skorzyńska1, dr n .med. Monika Lejman2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
2

Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęściej występującym nowotworem u
dzieci- 25% wszystkich nowotworów i 75% białaczek. U większości występują zaburzenia
kariotypu limfoblastów w postaci zmian liczb chromosomów i zmian strukturalnych (translokacje,
inwersje, delecje, amplifikacje). Wykryte rearanżacje genetyczne mają znaczenie diagnostyczne,
prognostyczne, stratyfikujące i pełnią rolę w monitorowaniu choroby resztkowej (MRD - minimal
residual disease). Do aberracji liczbowych należą hiperdiploidia (powyżej 47 chromosomów)
związana z korzystnym rokowanie oraz hypodiploidia (poniżej lub równe 44 chromosomów)
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Cel pracy: Wykorzystanie zestawu subtelomerowego w analizie aberracji liczbowych o
znaczeniu prognostycznym u pacjentów pediatrycznych z ALL typu B w przypadkach braku
ustalonego kariotypu ze względu na niepowodzenie hodowli komórkowej. Wykazanie wartości
pomocniczej metody MLPA w diagnostyce genetycznej wykorzystywanej w hematologii dziecięcej.
Materiały i metody: Zastosowano metodę MLPA z wykorzystaniem sond subtelomerowych
(zestaw P036) u 20 pacjentów pediatrycznych, u których nie powiodło się ustalenie kariotypu z
hodowli komórek szpiku kostnego. Wszystkie sondy były zgodne z certyfikatem CE IVD. Każdy
wynik został potwierdzony przez wykorzystanie drugiego zestawu sond (P070). Wyniki
analizowano przy pomocy programu GeneMarker 2.7.0.
Omówienie wyników: Powiodło się przeprowadzenie wszystkich reakcji MLPA. W 15/20
przypadków wykryto w materiale aberracje liczbowe, które miały znaczenie prognostyczne
opisywane w literaturze dotyczącej ALL typu B u pacjentów pediatrycznych. W 5/20 przypadków
wykryto profil zrównoważony. U 8/20 pacjentów stwierdzono profil sugerujący kariotyp
hyperdiploidalny (>54 chromosomów), u 4 stwierdzono profil sugerujący niską hiperdiploidia (<50
chromosomów), u dwóch pacjentów stwierdzono profil sugerujący pojedynczą zmianę sugerującą
izochromosom 8 oraz 16. Jeden pacjent prezentował profil monosomii 7.
Wnioski: 1. Aberracje liczbowe wykryte u pacjentów metodą MLPA mają znaczenie
prognostyczne. 2. Metoda MLPA z wykorzystaniem sond subtelomerowych jest użyteczna w
wykrywaniu aberracji w sytuacji niepowodzenia hodowli komórkowej i braku ustalonego
kariotypu.
Słowa kluczowe: MLPA, ALL, pediatria
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ZASTOSOWANIE INHIBITORÓW KINAZY TYROZYNOWEJ
W LECZENIU OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ U DZIECI

Autorzy: Marcelina Kaleta1, dr n. med. Joanna Zawitkowska2,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk2, Marek Lew1
1

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna stanowi około 80% białaczek występujących w
populacji pediatrycznej. Dzięki rozwojowi badań cytogenetycznych i molekularnych jest możliwe
wykrycie aberracji chromosomowych, co ma znaczenie zarówno diagnostyczne, rokownicze, jak i
pomaga w monitorowaniu przebiegu choroby. Dzięki takim analizom dowiedziono u 3-5%
pacjentów z ALL obecność chromosomu Philadelphia, który powstaje w wyniku translokacji t(9;22)
i rearanżacji genów ABL-BCR. Wykrycie owej mutacji upoważnia do zakwalifikowania pacjenta
do grupy wysokiego ryzyka i tym samym wymusza zastosowanie agresywnego leczenia
połączonego z HSCT. Coraz częściej mówi się o leki celowanych takich jak inhibitory kinazy
tyrozynowej, które wg najnowszych badań poprawiają rokowanie pacjentów z tym typem aberracji
chromosomowej.
Omówienie przypadku: W październiku 2017 r. do Kliniki Hematologii, Onkologii i
Transplantologii dziecięcej ponownie trafia 13-letni chłopiec, który w 2010 r. zakończył leczenie
podtrzymujące z powodu ALL pre-common (+) BCR/ABL dodatni, HR. Leczony ALL IC 2002 z
RTX OUN. Ze względu na brak dawcy szpiku pacjent leczony wyłącznie z zastosowaniem
chemioterapii. Z wywiadu od około tygodnia gorączka, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy z
towarzyszącą od kliku miesiący utratą apetytu. Na podstawie wywiadu, badania fizykalnego oraz
wyników badań dodatkowych zostaje postawiona diagnoza- drugie zachorowanie na ALL precommon (+) BCR/ABL dodatni. Chłopiec rozpoczyna leczenie zgodnie z protokołem InTreALL SR
2010 w połączeniu z imatynibem. Blok SIA doprowadza do głębokiej aplazji szpiku. W czasie
bloku SCA1 dochodzi do rozwoju następujących powikłań: grzybicy płuc, zakażenia Norowirusem,
krwawienia z przewodu pokarmowego oraz ostrego zapalenia trzustki. Doprowadza to do ok. 3tygodniowej przerwy w leczeniu. Na początku bloku SCA2 ze względu na opóźnioną eliminację
klonu białaczkowego oraz silną toksyczność leczenia chłopiec zostaje
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transplantacji. Przeszczepienie szpiku kostnego było przeprowadzone w maju 2017, od tej pory
chłopiec w remisji, przyjmuje Imatinib.
Wnioski: Obecność chromosomu Philadelphia zalicza chorych na ostrą białaczkę
limfoblastyczną do grupy wysokiego ryzyka. Współczesne badania dowodzą, że terapie celowane
są mniej toksyczne oraz zwiększają przeżywalność w takich grupach. Połączenie inhibitorów
kinazy tyrozynowej z chemioterapią może stanowić skuteczną alternatywę leczenia Ph+ALL.
Słowa klucze:nostra białaczka limfoblastyczna, chromosom Philadelphia, inhibitory kinazy
tyrozynowej

ZASTOSOWANIE RADIOTERAPII STEREOTAKTYCZNEJ
W LECZENIU GUZÓW PRZYSADKI
Autorzy: Małgorzata Mazur2, Izabela Leśkiewicz2, lek. Mateusz Bilski1,
dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska1
1

Zakład Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Wśród guzów przysadki zdecydowanie najczęściej występującymi są gruczolaki.
Najczęściej wyróżniany podział uwzględnia gruczolaki prolaktynowe (ok. 40% wszystkich
gruczolaków), somatotropinowe (ok. 20%), kortykotropowe (ok. 10%) oraz hormonalnie nieczynne.
Ze względu na wielkość gruczolaki dzieli się na mikro- (średnica <1 cm) oraz makrogruczolaki
(średnica ⩾ 1 cm). Podziały te mają zastosowanie klinicznie jeśli chodzi o proponowane leczenie,
które obejmuje zarówno leczenie chirurgiczne, farmakoterapię jak i radioterapię. Zastosowanie
radioterapii w leczeniu guzów przysadki zwiększyło się wraz z wprowadzeniem technik
stereotaktycznych – frakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej (FSRT) i radiochirurgii
stereotaktycznej (SRS), których celem jest uzyskanie skutecznej dawki dystrybucyjnej trafiającej do
guza, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości promieniowania otrzymywanego przez zdrową tkankę
mózgową.

Cel pracy: Omówienie zastosowania radioterapii stereotaktycznej oraz schematów
frakcjonowania w poszczególnych typach guzów przysadki.
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Materiały i metody: Przegląd najnowszego piśmiennictwa dostępnego w bazie Pubmed.
Omówienie wyników: W przypadku gruczolaków wydzielających hormony dawki
promieniowania są wyższe (18-34 Gy) niż przy gruczolakach nieczynnych hormonalnie (14-16 Gy).
Metoda SRS jest skuteczniejsza w stosunku do guzów czynnych hormonalnie. Najlepsze wyniki w
postaci kontroli rozmiaru guza (94-100%) i remisji hormonalnej (17-84%) uzyskuje się w guzach
wydzielających ACTH. Powikłania w postaci niedoczynności przysadki najrzadziej występują przy
napromienianiu guzów wydzielających hormon wzrostu. Metoda FSRT w której całkowita dawka
promieniowania jest wyższa, ale zostaje podzielona na dużą liczbę frakcji, najrzadziej powoduje
uszkodzenie nerwu wzrokowego, dlatego stosuje się ją w leczeniu guzów o tej lokalizacji.
Wnioski: Radioterapia stereotaktyczna wydaje się być skuteczną metodą leczenia
gruczolaków przysadki. SRS i FSRT kontrolują nadmierne wydzielanie hormonów w około 50 %
przypadków, natomiast kontrolę rozmiaru guza w 85-95%. Do głównych powikłań należą
niedoczynność przysadki oraz uszkodzenie nerwu wzrokowego.
Słowa kluczowe: radioterapia stereotaktyczna, przysadka, gruczolak

ZATOROWOŚĆ PŁUCNA JAKO POWIKŁANIE LECZENIA
GUZA MÓZGU - OPIS PRZYPADKU

Autorzy: Andrzej Kościuk, Michał Kos, Justyna Drankowska, Dorota Sławińska
Studenckie Koło Naukowe Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Choroba zakrzepowo-zatorowa to dolegliwość polegająca na powstaniu skrzepliny
wewnątrz naczynia krwionośnego za życia organizmu, mogącej przemieszczać się do innych
naczyń i zaburzać przepływ krwi do unaczynionych tkanek. Występuje u dzieci znacznie rzadziej
niż u osób dorosłych, zazwyczaj w związku z wrodzoną trombofilią lub zakażeniem. Zmiany
zakrzepowo-zatorowe występują również jako powikłanie leczenia w stanach zagrożenia życia u
dzieci, nieraz związanego z chorobami nowotworowymi. Podobnie jak u dorosłych, epizody
choroby zakrzepowo- zatorowej mogą prowadzić do trwałego kalectwa lub zgonu. Właściwe i
szybkie postępowanie pozwala uniknąć ciężkich, długoterminowych powikłań.

91

Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii 2018

Omówienie przypadku: Celem pracy jest przedstawienie 17- letniego pacjenta, leczonego
w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie z powodu guza prawej
półkuli mózgu (CNS Ganglioneuroblastoma). Pacjent przebył leczenie neurochirurgiczne
(powikłane udarem niedokrwiennym z następowym niedowładem połowiczym), intensywną
chemioterapię, radioterapię OUN. W trakcie hospitalizacji związanej z leczeniem podtrzymującym
u chorego wystąpiło pogorszenie samopoczucia, nasilający się suchy kaszel, osłabienie, duszność.
W badaniach laboratoryjnych obserwowano wzrost poziomu D-dimerów oraz białka C. Wykonano
angio- CT, które wykazało cechy zatorowości płucnej. Włączono
przeciwzakrzepowe

intensywne leczenie

enoksaparyną 1 mg/ kg m.c. 2x/d. Stopniowo uzyskano poprawę stanu

ogólnego, ustąpienie objawów klinicznych i normalizację parametrów układu krzepnięcia. W
kontrolnym angio- CT stwierdzono cechy regresji zatorowości. Po zakończeniu intensywnej fazy
leczenia przeciwkrzepliwego kontynuowano leczenie zasadnicze i rehabilitację chłopca. Dziecko
jest obecnie w trakcie chemioterapii i leczenia przeciwzakrzepowego w dawkach podtrzymujących.
Wnioski: Pacjenci zmagający się z chorobą nowotworową mają podwyższone ryzyko
wystąpienia zmian zakrzepowo- zatorowych, związanych m.in. z długotrwałym unieruchomieniem,
obecnością centralnego cewnika żylnego lub działaniami niepożądanymi zastosowanego leczenia.
Szybka diagnoza problemu i wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwalają na uniknięcie groźnych,
potencjalnie śmiertelnych powikłań oraz umożliwia kontynuację leczenia zasadniczego.
Słowa kluczowe: zatorowość płucna, nowotwory OUN
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ZESPÓŁ SHWACHMANNA-DIAMONDA JAKO WSKAZANIE
DO TRANSPLANTACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
- OPIS PRZYPADKU

Ewa Stryjecka2, Marta Pająk2, Joanna Radulska2, lek. med. Dominik Grabowski1
1
2

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USD w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

Wstęp: Zespół Shwachmanna-Diamonda znany jako wrodzone stłuszczenie trzustki to
rzadka genetyczna choroba, dziedziczona autosomalnie recesywnie, objawiająca się niewydolnością
egzokrynną trzustki, dysfunkcją szpiku, abnormaliami kostnymi oraz zwiększoną skłonnością do
nowotworów układu krwiotwórczego. Jest drugą po mukowiscydozie przyczyną niewydolności
zewnątrzwydzielniczej trzustki. Elementami niezbędnymi do rozpoznania są cechy dysfunkcji
narządu ( spadek stężenia enzymów, stolce tłuszczowe), przewlekła cytopenia jednej lub więcej linii
lub mielodysplazja.
Omówienie przypadku: Celem pracy jest przedstawienie 4-letniej pacjentki, z wywiadem
chorobowym od okresu noworodkowego, początkowo objawiającym się obfitymi biegunkami,
brakiem apetytu oraz brakiem przyrostów masy ciała. W miarę postępu choroby (około 6 miesiąca
życia) dołączyła się oporna na leczenie anemia, a następnie neutropenia i wzrost poziomu enzymów
wątrobowych. Zaobserwowano opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Przeprowadzona w 12
miesiącu życia szeroka diagnostyka i wykonanie badania genetycznego pozwoliło na rozpoznanie
zespołu Shwachmanna-Diamonda .W 19 m.ż. w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii
Dziecięcej wykonano procedurę przeszczepienia komórek krwiotwórczych, w wyniku której
uzyskano normalizację parametrów hematologicznych i poprawę stanu ogólnego dziecka.
Wnioski: Ze względu na nietypowe objawy Zespół Shwachmanna-Diamonda wiąże się z
wieloma trudnościami diagnostyczno-terapeutycznymi. Należy uwzględnić ją w diagnostyce
biegunek tłuszczowych u dzieci, zwłaszcza jeżeli towarzyszą im zaburzenia hematologiczne.
Największe szanse na poprawę daje przeszczep szpiku kostnego. Pacjenci wymagają stałego
monitorowania ze względu na wpływ choroby na rozwój psychoruchowy, fizyczny
i skłonność do nowotworzenia.
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Słowa klucze: Zespół Shwachmana-Diamonda, przeszczep szpiku

ZNACZENIE CZYNNIKÓW PROGNOSTYCZNYCH WE WZROŚCIE
ZACHOROWAŃ NA RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY
W POPULACJI POLSKIEJ

Autorzy: Joanna Haciuk1, Agnieszka Kamińska1, Patrycja Kłębek1,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk2
1

Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i Klinice Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

II Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Rak endometrium dotyczy kobiet głównie w wieku pomenopauzalnym. Na
przestrzeni ostatnich 30 lat zaobserwowano prawie dwukrotny wzrost zachorowań wśród Polek. Do
czynników ryzyka tego nowotworu należą: narażenie na estrogeny niezrównoważone działaniem
progestagenów (w tym na estrogeny pochodzenia egzogennego), wczesna menarche i późna
menopauza, otyłość i nadwaga, cukrzyca i insulinooporność, nadciśnienie tętnicze, niepłodność,
palenie tytoniu, a także mała liczba ciąż i wrodzone predyspozycje genetyczne.
Cel pracy: Analiza czynników ryzyka raka błony śluzowej trzonu macicy i próba ustalenia
przyczyny wzrostu zachorowalności w populacji polskich pacjentek.
Materiały i metody: Przegląd doniesień literaturowych dotyczących zwiększenia
zachorowalności na raka endometrium w populacji polskiej.
Omówienie wyników: Otyłość i nadwaga należą do jednych z najliczniej potwierdzonych
badaniami klinicznymi czynników ryzyka wzrostu raka endometrium. Istotny jest nie tylko poziom
otyłości (Body Mass Index), ale przede wszystkim rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. Otyłość
pośladkowo-udowa predysponuje do insulinooporności, a ta do wystąpienia nowotworów
hormonozależnych. Niemały wpływ na zwiększoną zachorowalność na raka endometrium w Polsce
ma także zmiana struktury demograficznej społeczeństwa i światopoglądu. Liczba potomstwa,
na którą decydują się Polki w ostatnich latach spada, a najczęstszym modelem rodziny jest typ 2+2
(rodzice i dwoje dzieci). Rośnie także

przeciętny wiek urodzenia pierwszego dziecka

– w 2012 roku wynosił on 29 lat. Nie bez znaczenia pozostają również estrogeny pochodzenia
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egzogennego w diecie, czy opakowaniach na żywność wykonanych z tworzyw sztucznych,
zawierających bisfenol A.
Wnioski: Zachorowalność na raka błony śluzowej trzonu macicy w Polsce stale wzrasta.
Proces kancerogenezy jest na tyle złożony, że trudno znaleźć jedną, główną przyczynę tego
zjawiska. Analiza piśmiennictwa wykazuje, że większość chorych miała więcej niż jeden czynnik
ryzyka zachorowania, stąd też zasadna wydaje się zwiększona czujność onkologiczna u takich
pacjentek.
Słowa kluczowe: rak endometrium, otyłość pośladkowo-udowa, estrogeny egzogenne,
model rodziny
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