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Geny a ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19

Autorzy: Karolina Makowska, Kinga Panuciak, dr hab. n. med. Monika Lejman

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Monika Lejman
Afiliacja: Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: W grudniu 2019 w Wuhan (Chiny), pojawiła się nowa odmiana koronawirusa 2 

zespołu ostrej niewydolności oddechowej SARS-CoV-2, charakteryzująca się wysoką 

zaraźliwością oraz patogennością. Wirus ten spowodował pandemię COVID-19. Wyjaśnienie 

genetycznych uwarunkowań ciężkości i podatności na zakażenie pomogłoby w priorytetowej 

klasyfikacji osób do szczepień, a także umożliwiłoby stworzenie spersonalizowanej terapii.

Cel pracy: Celem pracy jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu 

poszczególnych genów na ryzyko ciężkiego zachorowania na COVID-19.

Materiały i metody: Dokonano przeglądu polsko- i angielskojęzycznej literatury medycznej 

z ostatniego roku odnoszącej się do tematu pracy. Do wyszukiwania materiałów użyto bazy 

PubMed.

Omówienie wyników: Do tej pory poinformowano o 15 niezależnych loci w całym genomie 

mających związek z SARS-CoV-2, z czego przynajmniej 6 z nich jest powiązane z jego ciężkim 

przebiegiem. Pierwszym genem wykazującym związek z COVID-19 jest INFAR2, zlokalizowany w 

obrębie chromosomu 21. Koduje on receptor dla interferonu, który pełni ważną funkcję w degradacji 

wirusowego RNA. Kolejne znajdują się w obrębie chromosomu 19. Gen DPP jest związany z 

idiopatycznym zwłóknieniem płuc, natomiast ekspresja TYK2 może prowadzić do nadreaktywności 

układu odpornościowego i wywoływać burzę cytokinową, prowadzącą do uszkodzenia tkanek, co 

jest obserwowane w omawianej patologii. Powiązana z COVID-19 jest także apoliproteina E, której 

gen również zlokalizowany jest na chromosomie 19. W toku badań stwierdzono, że homozygotyczny 

genotyp ApoE zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu tej choroby, niezależnie od współwystępowania 

nadciśnienia czy cukrzycy. W przypadku 3p21.31, przeprowadzone badania wykazały, że nie 

znajduje się tam pojedynczy gen powiązany z ciężkim przebiegiem infekcji, ale jest to raczej klaster 

wielogenowy w skład którego wchodzą geny takie jak: SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1 oraz 

CXCR6. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj SLC6A20, który wraz z LZTFL1 koduje białko 

niezbędne do wnikania koronawirusów do wnętrza komórek.

Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują na silny związek genów z podatnością na 

infekcję SARS-CoV-2, co daje nadzieję na wykorzystanie ich wyników w przyszłości.

Słowa kluczowe: koronawirus, geny, chromosomy



Zastosowanie radioimmunoterapii w leczeniu non-Hodgkin lymphoma

Autor: Krzysztof Lider (1) 

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak

Afiliacja: (1) Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii klinicznej, Wydział Lekarski,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Non-Hodgkin lymphoma (NHL) to powszechny nowotwór złośliwy z limfocytów 

oraz histiocytów. Chemioterapia jest najczęściej stosowaną metodą leczenia NHL. Większość 

chorych nie kwalifikuje się do zaawansowanej radioterapii. W niektórych grupach pacjentów 

nawroty są trudne do leczenia, dlatego potrzeba nowych metod leczenia. Obiecujące jest 

zastosowanie radioimmunoterapii (RIT), pozwalającej na prec yzyjne podawanie promieniowania 

do komórek nowotworowych, niezależnie od ich lokalizacji w organizmie i oszczędzając zdrowe 

tkanki.

Cel pracy: Celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia RIT NHL.

Materiały i metody: Wykorzystano publikacje bazy PubMed.

Omówienie wyników: W randomizowanym badaniu klinicznym porównano 207 chorych, 

otrzymujących 90Y-ibrytumomab, z 202 chorymi bez leczenia w pierwszej remisji 

zaawansowanego

chłoniaka grudkowego (FL). Czas wolny od progresji (PFS) wyniósł 8 lat u 41% pacjentów z RIT, 

22% w grupie kontrolnej. Wydłużenie PFS obserwowano również u pacjentów z częściową 

odpowiedzią (PR). Przedłużone PFS może wynikać ze zdolności RIT do eliminacji pojedynczych 

komórek nowotworowych. RIT u 90% pacjentów dodatnim wynikiem testu Bcl-2 PCR z krwi po 

indukcji stał się ujemny. 77% pacjentów z PR przeszło w całkowitą odpowiedź (CR) - więcej niż w 

innych metodach konsolidacji, nawet autologicznych przeszczepów komórek macierzystych (38-

69%). Konwersja PR do CR była niezależna od rodzaju leczenia indukcyjnego pierwszego rzutu i 

ich radykalności. Konsolidacja 90Y-ibrytumomabem tiuksetan po indukcji chemioterapii 

zwiększyła CR z 38% do 82% u pacjentów z DLBCL w zaawansowanym stadium. U 100% 

pacjentów wystąpiła odpowiedź, u ponad 80% zaobserwowano remisję. W badaniu z 

zastosowaniem 90Y-ibrytumomabu tiuksetanu u 215 pacjentów z zaawansowanym NHL z komórek 

B, toksyczność była podobna u pacjentów otrzymujących RIT jak terapia pierwszego rzutu i 

pacjentów otrzymujących RIT w czasie nawrotu. Większa liczba wcześniejszych terapii jest 

związana z niższym odsetkiem odpowiedzi i krótszym PFS. Radioterapia jest skuteczna po RIT, a



chemioterapia indukuje lepszą odpowiedź na RIT.

Wnioski: Radioterapia jest skuteczną i bezpieczną formą leczenia najczę stszych podklas 

non-Hodgkin lymphoma, zwiększając PFS i CR.

Słowa kluczowe: radioimmunoterapia, leczenie non-Hodgkin lymphoma



Szczepienie przeciwko COVID-19 -  wrażenia, obawy i nadzieje

studentów kierunków medycznych

Autorzy: Agnieszka Kopystecka1, Marek Kurowski1, Anna Rekowska1

dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Katarzyna Drabko
'Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: W obliczu pandemii COVID-19 naukowcy na całym świecie zjednoczyli swoje siły 

w pracy nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Na rynku aktualnie dostępnych jest 

kilka szczepionek. Media stały się źródłem informacji o niepożądanych działaniach 

poszczepiennych, co miało wpływ na decyzję wielu osób dotyczącą poddania się szczepieniu. 

Studenci kierunków medycznych byli uprawnieni do szczepień w pierwszej kolejności, razem z 

pracownikami ochrony zdrowia.

Cel: Celem naszej pracy była analiza działań oraz opinii studentów kierunków medycznych 

dotyczących szczepienia przeciwko COVID-19.

Materiały i metody: W dniach 8.03-10.04.2021r. przeprowadzono badanie ankietowe 

kierowane do studentów i studentek kierunków medycznych w Polsce, którzy mieli, bądź wciąż 

mają, możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Kwestionariusz przygotowano w 

aplikacji Google, otrzymano 1051 odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu pytania, jedna z nich 

nie spełniająca kryteriów została wyłączona z podsumowania.

Wyniki: Ankietowanymi byli studenci wszystkich kierunków medycznych, prawie 

wszyscy z przedziału wiekowego 18-30 lat (99,4%). Spośród wszystkich ankietowanych 92,6% 

stanowiły osoby zaszczepione lub oczekujące na szczepienie. Za decyzją szczepienia przede 

wszystkim przemawiały: ochrona przed zachorowaniem, chęć powrotu do “normalnego” życia i 

możliwość zaszczepienia się w pierwszej kolejności. Wśród osób nieszczepiących się większość 

(74,4%) nie zdecydowała się z powodu zbyt krótkiego okresu badań klinicznych nad szczepionką 

oraz obawy przed konsekwencjami po szczepieniu (62,8%). NOP (niepożądany odczyn 

poszczepienny) - wystąpił u 86,5% ankietowanych, najczęściej obserwowanymi były: ból i obrzęk 

miejsca wkłucia po pierwszej dawce i nieco mniej po drugiej dawce (odpowiednio 83,6% i 71,5%) 

oraz ogólne złe samopoczucie odpowiednio po pierwszej i po drugiej dawce (odpowiednio 34,4% 

i 54%).



Wnioski: Studenci kierunków medycznych w marcu 2021 byli zdecydowani na szczepienia 

w odsetku większym niż deklarowany w ogólnej populacji (odpowiednio 71% i 52%). Dodatkowo 

z naszego badania wynika, iż ilość studentów, którzy chcą się zaszczepić rosła w przeciwieństwie 

do ogólnej populacji, w której odsetek osób chcących się zaszczepić spada. Obserwowane 

niepożądane objawy poszczepienne wystąpiły u większości studentów ale były one łagodne.



Chłoniak Hodgkina wnikający do kanału kręgowego

Autor: Karolina Mizera 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
Afilacja: Studenckie Koło Naukowe Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Wstęp: Chłoniak Hodgkina jest nowotworem układu chłonnego wywodzącym się 

z limfocytów B, który częściej występuje u dzieci starszych i nastolatków. Najczęściej objawia się 

powiększeniem węzłów chłonnych szyi lub śródpiersia, ale zdarzają się też nietypowe lokaliz acje 

pozawęzłowe. Ocena stopnia zaawansowania oraz czynników rokowniczych jest kluczowym celem 

dobrania odpowiedniej terapii.

Omówienie przypadku: 16- letni chłopiec przyjęty na oddział pulmonologii, od 

około 3 miesięcy zgłaszał dolegliwości bólowe okolicy międzyłopatkowej i łopatki, z 

towarzyszącym napadowym kaszlem i niewielką dusznością. W badaniu RTG klatki piersiowej 

śródpiersie górne było poszerzone na poziomie Th5, a TK wykazało guz śródpiersia i cechy 

zakrzepicy żylnej. Chłopiec został przekazany na oddział onkologii dziecięcej. W badaniu 

przedmiotowym obustronne ściszenie szmeru pęcherzykowego przykręgosłupowo oraz wyczuwalne 

powiększone węzły chłonne nadobojczykowe prawe, które pobrano do badania histopatologicznego. 

U pacjenta rozpoznano Chłoniaka Hodgkina o typie stwardnienia guzkowego. Na podstawie badań 

obrazowych (TK, PET) pacjent został zakwalifikowany do III stopnia grupy zaawansowania i podjął 

leczenie według EuroNet-PHL-C2 dla grupy terapeutycznej TL-2. Po 2 cyklach chemioterapii w 

kontrolnym badaniu PET i TK klatki piersiowej masa guza uległa redukcji, ale w odcinku 

piersiowym Th3-Th5 stwierdzono, że przylegające masy węzłowe wnikały do kanału kręgowego po 

stronie prawej, pierwotnie bez dolegliwości bólowych. W MRI odcinka szyjnego i p iersiowego 

kręgosłupa zmiany naciekowe wypełniały otwory międzykręgowe Th3/Th4 i Th4/Th5 po prawej 

stronie, bez ucisku worka oponowego. Badanie PET uwidoczniło nowe zmiany, dlatego 

zdecydowano o zmianie grupy terapeutycznej na TL-3. Obecnie chłopiec kontynuuje chemioterapię 

według cyklu COPDAC.

Wnioski: Przedłużające się jednostronne powiększenie węzłów chłonnych w 

okolicy szyi bez uchwytnego ogniska zapalnego powinno zostać poddane pogłębionej diagnostyce, 

z uwzględnieniem występowania zespołu żyły głównej górnej. Badanie PET wykonywane w celu 

oceny dokładnego stopnia zaawansowania, pozwala na wykrycie nietypowych lokalizacji 

występowania Chłoniaka Hodgkina.

Słowa kluczowe: Chłoniak Hodgkina, zajęcie kanału kręgowego



Częstość występowania oraz charakterystyka neutropenii u dzieci

w woj. ło dzkim w latach 2010-2020

Autorzy: Agata Ogłoza, Jill Dybiec 

Opiekun pracy: prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski,

dr n. biol. Damian Krzyż anowski
Afiliacja: SKN Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wstęp: Neutropenia przewlekła to obniżenie całkowitej liczby granulocytów 

obojętnochłonnych (neutrofili) krążących we krwi poniżej 1500/pl utrzymujące się przez ponad 6 

miesięcy. Występują 3 stopnie ciężkości neutropenii - łagodna (1000-1500), umiarkowana (500-

1000) i ciężka (<500 komórek/pl - w najcięższych przypadkach prowadząca do gorączki 

neutropenicznej i agranulocytozy, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla życia). Jako etiologię 

podaje się stany wrodzone (grupa rzadkich pierwotnych niedoborów odporności, które podejrzewa 

się zwykle w pierwszym półroczu życia dziecka), przyczyny immunologiczne (allo - lub 

autoimmunizacja) i nabyte (powszechnie występujące u pacjentów leczonych onkologicznie, w 

przebiegu infekcji czy niewłaściwej dystrybucji w hemodializie).

Cel pracy: Scharakteryzowanie neutropenii u dzieci w województwie łódzkim w 

latach 2010-2020 ze szczególnym uwzględnieniem neutropenii wrodzonej.

Materiały i metody: Dokonano przeglądu epidemiologicznego neutropenii w 

województwie łódzkim u dzieci hospitalizowanych w latach 2010-2020 w Klinice Pediatrii, 

Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wyodrębniono neutropenie ciężkie 

z uwzględnieniem poszczególnych podtypów przyczynowych, zidentyfikowano zależności między 

danymi klinicznymi pacjentów a przebiegiem neutropenii oraz porównano dane kliniczne 

pacjentów o różnym podłożu choroby. Przygotowano analizę danych w celu określenia korelacji 

między danymi klinicznymi i zweryfikowano przypadki neutropenii wrodzonych z wynikami 

analizy NGS wykonanej w Pracowni Immunopatologii i Genetyki.

Omówienie wyników: Spośród 618 pacjentów z neutropenią hospitalizowanych w 

Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii we wskazanym czasie, wyodrębniono 

394 pacjentów z neutropenią o podłożu nieinfekcyjnym, w tym 210 dzieci do 2 r.ż. 

Zidentyfikowano 13 przypadków neutropenii immunologicznej oraz 9 przypadków neutropenii 

wrodzonej. Leczenie GCS-F przeszło 2 pacjentów przed ukończeniem 2 r.ż. i 5 pacjentów w 

wieku 2-15 lat.

Wnioski: Wrodzoną neutropenię należy podejrzewać przede wszystkim w okresie 

niemowlęcym, na podstawie objawów klinicznych, wśród których dominują nawracające i



przewlekłe infekcje, owrzodzenia błon śluzowych jamy ustnej, dziąseł, okolic odbytu oraz stany 

gorączkowe. Przy podejrzeniu neutropenii o podłożu genetycznym należy w pierwszej 

kolejności wykluczyć wszystkie stany związane z neutropenią nabytą, wśród których w pierwszej 

kolejności wymienia się infekcje oraz aUo-/autoimmunizację. W toku diagnostyki ważne jest 

udokumentowanie obecności przeciwciał przeciwgranulocytarnych, choć nie jest to badanie 

rozstrzygające i ujemny wynik badania w kierunku obecności przeciwciał nie może wykluczyć 

immunizacji. Potwierdzenie neutropenii wrodzonej wymaga przeprowadzenia analizy genetycznej 

przy użyciu metody NGS oraz weryfikację wyników za pomocą sekwencjonowania Sangera.

Słowa kluczowe: neutropenia, immunizacja, neutropenia wrodzona



Rozwój fizyczny po HSCT u dzieci chorych na wrodzone

choroby nie-nowotworowe

Autorzy: Żaneta Rzęsa-Tokarczyk1, Anna Skowronek1, 

dr hab. n. med. Katarzyna Drabko2 

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Afilacja: (1) Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, (2) Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii w Lublinie

Wstęp: Jedną z metod leczenia niektórych nie-nowotworowych chorób wrodzonych jest 

przeszczepienie komórek krwiotwórczych (HSCT). Procedura ta poprzedzona jest 

kondycjonowaniem z zastosowaniem wysokodawkowanej chemioterapii, często u bardzo małych 

dzieci. Z drugiej strony naturalny przebieg tych genetycznie uwarunkowanych zaburzeń również 

często wiąże się z zaburzeniami rozwoju fizycznego.

Cel pracy: Ocena rozwoju fizycznego dzieci na przestrzeni roku i 3 lat po przeszczepie HSCT 

z powodu choroby wrodzonej.

Materiały i metody: Do badania włączono 21 pacjentów, u którzy byli leczeni 

przeszczepieniem komórek krwiotwórczych z powodu choroby wrodzonej w okresie od marca 2009 

do marca 2018 roku. Wśród badanych dzieci było 11 dziewczynek i 10 chłopców, mediana wieku 

pacjentów w dniu przeszczepu to 2 lata 6 miesięcy. U 10 dzieci powodem przeszczepienia był 

pierwotny niedobór odporności (PID), u 6 wrodzone aplazje lub hipoplazje szpiku (congenital 

aplasia) a u 5 dzieci były to inne choroby uwarunkowane genetycznie (others). Z dokumentacji 

medycznej pacjentów uzyskano informacje na temat wzrostu i masy ciała rok i 3 lata po zabiegu 

przeszczepienia komórek krwiotwórczych.

Omówienie wyników: Mediany parametrów rozwoju fizycznego po HSCT w całej grupie 

oraz w zależności od rozpoznania przedstawiono w tabeli.

GRUPA Centyl wzrost 1 

rok po HSCT

Centyl masy ciała 

1 rok po HSCT

Centyl wzrost 3 

lata po HSCT

Centyl masy ciała 3 

lata po HSCT

Primary

immunodeficiency

3 3 3-10 25

Congenital aplasia 10-25 10-25 10 10-25

Others 50 50-75 50 50-75

Ogółem 10-25 3-10 10 25-50



Wnioski: 1. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych u dzieci z chorobami wrodzonymi nie 

spowalnia tempa ich rozwoju. 2. Wydaje się, że na tempo wzrostu wpływa rodzaj choroby, z powodu 

której wykonano przeszczepienie, ale wymaga to dłuższej obserwacji.

Słowa kluczowe: rozwój fizyczny, HSCT, choroba wrodzona



Leczenie mukopolisacharydozy przeszczepieniem komórek krwiotwórczych

szpiku kostnego

Autorzy: Katarzyna Urbańska, Anna Rekowska 

Opiekun pracy: dr hab. n. med. Katarzyna Drabko
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Mukopolisacharydozy (MPS) należą do rzadkich chorób metabolicznych, 

związanych z akumulacją w tkankach mukopolisacharydów, wskutek niedoborów enzymów 

niezbędnych do ich rozszczepiania i dalszego przekształcania. Objawia się to postępującym 

uszkodzeniem tkanek, szczególnie w obrębie kości, dróg oddechowych, ośrodkowego układu 

nerwowego (OUN), serca czy wątroby i śledziony. Mukopolisacharydozy zostały sklasyfikowane 

na podstawie deficytowego enzymu, przy czym w przypadku MPS I stwierdzono niedobór a -L- 

iduronidazy a w przypadku MPS II sulfatazy iduronianu. Wśród metod leczenia MPS, oprócz 

leczenia wspomagającego, pacjenci mogą być poddawani enzymatycznej terapii zastępczej (ERT) 

lub transplantacji hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCT), co jest jedynym 

potencjalnym sposobem dostarczenia enzymu do OUN.

Cel pracy: Analiza efektów leczenia mukopolisacharydozy przeszczepieniem komórek 

krwiotwórczych.

Materiały i metody: Przeanalizowano dokumentację medyczną sześciorga dzieci chorych 

na MPS I, bądź MPS II hospitalizowanych w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii 

Dziecięcej między 2015 a 2021 rokiem celem przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku 

kostnego. Zebrano informacje dotyczące rozwoju fizycznego, hepatosplenomegalii i innych 

odchyleń w badaniu fizykalnym.

Wyniki: Mediana okresu obserwacji po HSCT wyniosła 34 miesiące (6-63 miesięcy). U 

jednego dziecka długość ciała przed przeszczepieniem była poniżej 3 centyla, natomiast masa ciała 

u wszystkich dzieci była pomiędzy 10-90 centylem. W okresie obserwacji po przeszczepieniu nie 

zaobserowano zahamowania wzrostu i masy ciała. Przed HSCT u czworga pacjentów, stwierdzano 

przepuklinę pachwinową lub pępkową, w dwóch przypadkach była ona operowana po HSCT, w 

pozostałych była skutecznie leczona zachowawczo. U trojga dzieci przed HSCT obserwowano 

powiększenie wątroby i śledziony, które powróciły do normy po zabiegu. U wszystkich pacjentów 

udokumentowano aktywność odpowiedniego enzymu w surowicy krwi, żaden z nich nie otrzymuje 

enzymatycznej terapii zastępczej

Wnioski: Przeszczep komórek macierzystych szpiku stanowi realną opcję leczenia dla



pacjentów z mukopolisacharydozami, w tym MPS I i MPS II. Zabieg HSCT nie opóźnił rozwoju 

fizycznego dzieci z MPS, zmniejszyły się też cechy organomegalii charakterystycznej dla MPS.

Słowa kluczowe: przeszczep allogenicznych komórek krwiotwórczych szpiku kostnego, 

mukopolisacharydoza, dzieci



Pacjent chory na białaczkę -  wyzwanie nie tylko dla onkohematologów

Autor: Ewa Pustelnik 

Opiekun naukowy: dr n. med. Magdalena Wołowiec
Afilacja: SKN Sferocyt, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym 

występującym u dzieci. Choroba ta polega na klonalnym rozroście niedojrzałych limfocytów, 

których niekontrolowany rozwój działa hamująco na układ czerwonokrwinkowy i płytkowy.

Omówienie przypadku: Trzyletni chłopiec rozpoczął leczenie ALL. Podczas pierwszego 

dnia terapii zaobserwowano pogorszenie stanu ogólnego, splątanie, zwyżki RR do 155/144mmHg. 

W tym samym dniu wystąpiły epizody drgawek nieustępujące po diazepamie. Włączono 

fenobarbital w ciągłym wlewie, jednak pomimo braku poprawy leczenie chłopca kontynuowano w 

OIT. W OIT, z powodu braku diurezy i pogarszających się parametrów nerkowych, rozpoczęto 

ciągłą żylno-żylną hemodiafiltrację (CVVHDF). Po kilkunastu dniach, chłopiec rozwinął 

śródmiąższowe zapalenie płuc, które doprowadziło do nagłego zatrzymania krążenia. Z uwagi na 

niewydolność wielonarządową i długotrwającą intubację wykonano tracheostomię. Wyzwaniem 

było odpowiednie żywienie pacjenta - z powodu hiperlipidemii ograniczono podaż tłuszczy; ze 

względu na hemodializy wprowadzono restrykcje płynowe. Problemem było przygotowanie 

odpowiednio kalorycznych porcji żywieniowych. Chłopiec pozostawał w stanie ciężkim, okresowo 

kierował wzrok w stronę światła. W wykonanych MR OUN opisywa no cechy uszkodzenia istoty 

białej, zmiany niedokrwienne, zakrzepicę zatok mózgowia. W kolejnych tygodniach obserwowano 

narastanie wykładników cholestazy; w badaniu USG widoczne były poszerzone drogi żółciowe, 

pęcherzyk żółciowy duży, z zagęszczoną żółcią. Nastąpiło pogorszenie się stanu ogólnego -  w TK 

uwidoczniono ropniak pęcherzyka żółciowego z odczynem zapalnym w otaczających tkankach i w 

ścianie mięśnia prostego brzucha. Przeprowadzono cholecystektomię. Stan neurologiczny chłopca 

stopniowo się poprawiał, redukowano żywienie pozajelitowe, fenobarbital, leki hipotensyjne. 

Chłopiec został wypisany po 9-miesiącach od przyjęcia w stanie ogólnym dobrym, z zaleceniami 

przyjmowania doustnej chemioterapii. Do dnia dzisiejszego jest dializowany.

Wnioski: Leczenie ALL polega na wielolekowej chemioterapii, która obarczona jest 

wysokim ryzykiem działań niepożądanych. Jednak tylko radykalne leczenie może zapewnić trwałą 

remisję. Opisany powyżej pacjent wymagał interdyscyplinarnej opieki anestezjologów, 

nefrologów, chirurgów, gastroenterologów, otolaryngologów; specjalistów rehabilitacji ruchowej i 

logopedycznej.

Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastyczna, chemioterapia



Obustronny rak nerki u dziecka z zespołem von Hippla-Lindaua

-  opis przypadku

Autorzy: Alicja Sodolska, Klaudia Kister, Jakub Laskowski, dr. n. med. Joanna Nurzyńska-Flak

Opiekun naukowy pracy: dr. n. med. Joanna Nurzyńska-Flak 
Afiliacja: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Zespół von Hippel-Lindau (VHL) jest chorobą dziedziczoną autosomalnie 

dominująco, z częstością 1 na 36 000 żywych urodzeń. Wiąże się z wysokim ryzykiem rozwoju 

łagodnych i zło- śliwych guzów, takich jak naczyniaki zarodkowe siatkówki i ośrodkowego układu 

nerwowego, raki jasnokomórkowe nerki (RCC), guz chromochłonny, guzy neuroendokrynne 

trzustki i guzy worka endolimfatycznego. VHL jest spowodowane utratą funkcji supresorowej genu 

VHL w linii zarod- kowej na jednym allelu na chromosomie 3p25-26.

Opis przypadku: 15-letni chłopiec, przyjęty w styczniu 2021 r. do Oddziału Hematologii, 

Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie celem 

diagnostyki zmian guzo- watych obu nerek wykrytych w badaniu MRI. W 2019r. rozpoznano zespół 

VHL od strony ojca. W badaniach USG jamy brzusznej stwierdzono obecność 

hyperechogenicznych zmian obu nerek. Ich progresję wykazano w kolejnych badaniach obrazowych 

po 6 miesiącach. Wykonano badanie TK, w którym stwierdzono wielonarządowe zmiany guzowate 

obejmujące obie nerki, trzustkę, wątrobę i ośrodkowy układ nerwowy. Część opisywanych zmian 

nie wykazywała wzmocnienia kontrastowe- go, co wskazywało na ich łagodny charakter. Pozostałe 

ogniska, zwłaszcza w nerkach z uwagi na wyraźne wzmocnienie kontrastowe oceniono na złośliwe. 

W wykonanym CT jamy brzusznej stwierdzono 5 zmian ogniskowych nerki prawej oraz 3 zmiany 

nerki lewej, nasuwających podejrze- nie RCC. W usuniętym chirurgicznie guzku nerki lewej 

stwierdzono w analizie histopatolologicznej obecność komórek typowych dla RCC.

Wnioski: Zespół VHL jest związany z rozwojem mnogich ognisk nowotworowych. 

Typowym przykładem jest rak jasnokomórkowy nerki rozwijający się obustronnie u osób z VHL w 

starszym wieku niż opisywany pacjent. Analizowany przypadek pokazuje, że pacjentów z 

chorobami genetycznymi należy poddawać regularnym badaniom obrazowym, a w razie 

niepokojących objawów lub niejednoznacznych wyników rozszerzyć diagnostykę o badania o 

wysokiej swoistości. Wcześnie wykryte zmiany przekładają się na lepsze wyniki leczenia.



Leczenie wspomagające u pediatrycznych pacjentów hematoonkologicznych

w dobie pandemii COVID-19

Autorzy: Arkadiusz Grunwald1, Kinga Brzuszkiewicz1, 

Krzysztof Lider1, Katarzyna Nowak1 

Opiekun pracy: lek. med. Katarzyna Szklener2
Afiliacje: (1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Onkologii Klinicznej i Chemioterapii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

(2) Zakład Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Białaczki są najczęstszymi nowotworami wieku dziecięcego, stanowiąc 26% 

rozpoznań onkologicznych u dzieci. Chłoniaki stanowią ok. 15%, zajmując trzecie miejsce pod 

względem częstości występowania, tuż po guzach ośrodkowego układu nerwowego. W dobie 

pandemii COVID-19 u wielu pacjentów doszło do zmian w planie leczenia, a wielu lekarzy zadaje 

sobie pytanie, w jaki sposób leki używane w terapii wspomagającej mogą wpływać na ryzyko 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Cel pracy: Przedstawienie, w jaki sposób leki używane w terapii wspomagającej 

nowotworów hematologicznych u dzieci mogą wpływać na ryzyko zakażenia wirusem SARS - 

CoV-2 i na przebieg zakażenia.

Materiały i metody: Artykuły wyszukano w bazach danych PubMed oraz Google Scholar 

za pomocą haseł „chronic pain”, ,,covid”, ,,immunosupression”, ,,oncology”,

,,opioid”.

Omówienie wyników: Kortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, upośledzać odpowiedź immunologiczną wobec wirusa, opóźniać wystąpienie 

objawów i wykrycie infekcji COVID-19. Ibuprofen zwiększa ilość konwertazy angiotensyny typu 

2, co zwiększa ryzyko infekcji COVID-19. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych 

wiąże się z wyższym odsetkiem powikłań u pacjentów z pozaszpitalnym zapaleniem płuc. Opioidy 

są złotym standardem w leczeniu wspomagającym u pediatrycznych pacjentów 

hematoonkologicznych. Ostre i przewlekłe podawanie opioidów ma wpływ hamujący na 

humoralną i komórkową odpowiedź immunologiczną, zwiększając ryzyko infekcji wirusowych i 

bakteryjnych. Do opioidów niższego ryzyka zalicza się tramadol, metadon, buprenorfinę, 

oksykodon i hydromorfon. Częsty kontakt onkologicznych pacjentów pediatrycznych z 

pracownikami systemu ochrony zdrowia i innymi pacjentami, jak też immunosupresja wywołana 

chemioterapią również stanowią istotne czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.



Wnioski: W leczeniu wspomagającym u pacjentów pediatrycznych z nowotworami 

hematologicznymi bezwzględnie należy unikać stosowania kortykosteroidów. Zaleca się 

ograniczenie do minimum i wykorzystywanie możliwie najniższych dawek niesteroidowych leków 

przeciwzapalnych. Opioidy zalecane są po nieudanych próbach terapii lekami nieopioidowymi, w 

możliwie najniższych dawkach z wykorzystaniem opioidów niższego ryzyka. Leczenie bólu w 

dobie pandemii powinno być kontynuowane ze względu na możliwość jego nasilenia i pogorszenia 

jakości życia pacjentów. Zalecane jest ograniczenie przebywania chorych w jednostkach systemu 

opieki zdrowotnej na rzecz telekonsultacji.

Słowa kluczowe: infekcja COVID-19, opioidowe leki przeciwbólowe, leczenie 

wspomagające, hematoonkologia



Nieresekcyjny naczyniak wczesnodziecięcy twarzy -  

potrzeba wynalezienia nowej terapii. Opis przypadku

Autorzy: Katarzyna Skiba, Klaudia Kister, Jakub Laskowski,

dr. n. med. Joanna Nurzyńska-Flak 

Opiekun pracy: dr. n. med. Joanna Nurzyńska-Flak
Afiliacja: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Naczyniaki wczesnodziecięce są najczęstszymi niezłośliwymi guzami u dzieci. 

Typową lokalizacją zmian jest twarzoczaszka. Naczyniak może powiększać się wraz z rozwojem 

dziecka, ale często następuje ich samoistna remisja około 10 roku życia. Do powikłań nac zyniaków 

występujących na twarzy w okolicy oczodołu zalicza się: owrzodzenie, krótkowzroczność, 

opadnięcie powieki, zwężenie przewodu łzowego, zez, astygmatyzm. W leczeniu stosuje się m.in. 

B-blokery, leczenie objawowe, laseroterapię oraz wycięcie chirurgiczne.

Omówienie przypadku: Dziewczynka w wieku 11 lat z rozległym wrodzonym znamieniem 

na twarzy po stronie lewej, zgłosiła się do Poradni Hem. -Onkologicznej celem poszerzenia 

diagnostyki. Zmiana tuż po urodzeniu miała średnicę około 1cm, obecne wymiary t o 15x10cm. 

Dziecko konsultowane dermatologicznie, bez zaleceń terapeutycznych. Wykonano MRI głowy, 

które wykazało niejednorodne, intensywne wzmocnienie kontrastowe, penetrujące w głąb 

twarzoczaszki oraz oczodołu. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym bez dolegliwości. Z odchyleń 

od normy obecna zmiana po lewej stronie twarzy (w okolicy skroniowej, przedusznej, policzka i 

okolicy kącika zewnętrznego oka lewego) obficie owłosiona o wymiarach 15x10cm, skóra w tej 

okolicy ciemniejsza. Zmiana powoduje asymetrię twarzy, m.in. poprzez pogrubienie policzka, 

zmniejszenie lewej szpary powiekowej, na górnej powiece widoczne zmiany barwnikowe. Obecna 

wada wzroku -  krótkowzroczność. Wykonano TK, angio-TK twarzoczaszki oraz USG tkanek 

miękkich twarzy. Wyniki badań obrazowych wskazują na zmianę o charakterze naczyniaka. Ze 

względu na umiejscowienie oraz rozległość zmiany zabieg operacyjny oraz biopsja są niemożliwe 

z powodu dużego ryzyka krwotoku. Zdecydowano o rozpoczęciu leczenia farmakologicznego 

propranololem we wzrastających dawkach. Ze względu na występujące bóle głowy dziewczynka 

wymagała podania leków przeciwbólowych.

Wnioski: Wybór postępowania terapeutycznego w przypadku hemangioma zależy od 

wieku dziecka, lokalizacji zmiany oraz szybkości wzrostu. Ze względu na bliskie sąsiedztwo gałki 

ocznej wykluczono możliwość resekcji. Zmiana podlega jedynie leczeniu farmakologicznemu. 

Zastosowana terapia nie daje możliwości osiągnięcia całkowitej remisji zmiany, a jedynie



zapobiega dalszemu rozwojowi naczyniaka. Opisywana zmiana wymaga dalszej uważnej 

obserwacji ze względu na możliwe uszkodzenie narządu wzroku.



Diagnostyka niedokrwistości Blackfana- Diamonda z wykorzystaniem 

wysokoprzepustowych technologii opartych o NGS i SNP-array

Autor: Malwina Hut 

Opiekun pracy: dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora

Afiliacja: Klinika Pediatrii Onkologii i H em atologii, Uniwersytet M edyczny w  Łodzi

Wstęp: Niedokrwistość Blackfana-Diamonda (DBA) jest rzadkim zaburzeniem 

genetycznym należącym do rybosomopatii, objawiającym się hipoplazją szpiku z zahamowaniem 

dojrzewania linii erytrocytarnej, retikulocytopenią oraz makrocytozą, spowodowanym defektem 

jednego z ponad 20 genów kodujących białka rybosomowe lub hematopoetyczne czynniki 

transkrypcyjne. Diagnostyka molekularna w przypadku pacjentów z DBA jest niezbędna dla 

szybkiego wdrożenia odpowiedniej farmakoterapii oraz dla odróżnienia pacjentów z DBA od 

pacjentów z innymi typami niedokrwistości, w tym z niedokrwistością Fanconiego (FA), której 

obraz kliniczny nierzadko mylony jest z objawami DBA. Standardowym postępowaniem 

diagnostycznym powinno być poszukiwanie pojedynczych mutacji w panelu wszystkich genów 

powiązanych z niedokrwistościami za pomocą celowanego Sekwencjonowania Następnej 

Generacji (NGS), które jest filarem nowoczesnej diagnostyki molekularnej. Umożliwia 

jednoczesną analizę nawet kilku tysięcy genów zaangażowanych

w patogenezę analizowanej jednostki chorobowej, w tym DBA. Należy jednak pamiętać, że 

celowane NGS nie pozwala na wykrycie dużych delecji dlatego konieczne jest pogłębienie 

diagnostyki

o wysokorozdzielcze metody umożliwiające detekcję CNV, najlepiej macierze całogenomowe.

Materiały i metody: W pracy przedstawiono algorytm diagnostyczny stosowany w 

Pracowni Immunopatologii i Genetyki UM w Łodzi u pacjentów z niedokrwistością aplastyczną z 

podejrzeniem FA lub DBA oraz wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metod 

celowanego NGS

w zakresie panelu ok. 500 genów związanych z zaburzeniami hematologicznymi oraz 

wysokorozdzielczych macierzy całogenomowych -  SNP-array.

Wyniki: Spośród 20 pacjentów z niedokrwistością aplastyczną u 5 potwierdzono 

niedokrwistość Blackfana-Diamonda w badaniach NGS. Dwoje pacjentów wymagało pogłębionej 

diagnostyki



z użyciem SNP-array. U części pacjentów ostateczna diagnoza nie pokryła się z rozpoznaniem 

wstępnym postawionym w oparciu o objawy kliniczne.

Wniosek: Celowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji powinno być standardowym 

postępowaniem w diagnostyce molekularnej zaburzeń hematologicznych, w tym DBA. Wydając 

wynik należy mieć jednak świadomość ograniczenia metody, jakim jest niewykrywanie delecji lub 

duplikacji genów. W przypadku wyniku negatywnego, pogłębienie diagnostyki o SNP-array ma 

ogromne znaczenie dla postawienia właściwego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Słowa kluczowe: Niedokrwistość Blackfana-Diamonda, Diagnostyka molekularna, 

Sekwencjonowanie Następnej Generacji, SNP-array, SNV, CNV



Ocena stanu zdrowia i rozwoju dzieci z zespołem Downa z wykorzystaniem

ankietyzacji w skali makroregionu lubelskiego

Autorzy: Kinga Zawadzka1, Mikołaj Margas1, 

Monika Lejman2, Katarzyna Wojciechowska3
Afiliacje:

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Diagnostyki

Genetycznej II Katedry Pediatrii UM w Lublinie, Kierunek lekarski, V i IV rok

2. Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3. Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 

Opiekunowie pracy: dr hab. n. med. Monika Lejman; dr n. med. Katarzyna Wojciechowska

Wstęp: Zespół Downa to zespół wad wrodzonych uwarunkowanych genetycznie 

spowodowany trisomią 21 pary chromosomów, translokacją i mozaiką lub duplikacją fragmentu 

chromosomu 21. Chorzy wymagają szczególnej, wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej ze 

względu na szereg chorób przewlekłych, niepełnosprawność intelektualną i opóźnienie rozwoju.

Cel pracy: Wykazanie nieprawidłowości zdrowotnych i rozwojowych pacjentów z 

zespołem Downa na terenie makroregionu lubelskiego.

Materiały i metody: Badanie przeprowadzono za pomocą ankietyzacji opiekunów 

pacjentów ze zdiagnozowaną w Poradni Genetycznej DSK, trisomią chromosomu 21. Uzyskaliśmy 

odpowiedzi od 96 respondentów. Ankieta poruszała kwestię przebiegu ciąży; jakości życia, stanu 

zdrowia i rozwoju chorego dziecka. Pacjenci mieli potwierdzony Zespół Downa badaniem 

genetycznym z wykorzystaniem kariotypu konstytucyjnego.

Omówienie wyników: Wśród 96 chorych, 43 stanowią kobiety, a 53 mężczyźni. Wiek 

pacjentów zawiera się w przedziale 1- 21 lat (średnia 9,6). Wrodzone wady serca stwierdzono u 67 

dzieci, wady przewodu pokarmowego u 5, niedosłuch u 22, a u 14 dzieci stwierdzono inne wady 

wrodzone. 75 z nich choruje przewlekle na niedoczynność tarczycy (n=63), ma wadę wzroku - 

astygmatyzm, jaskrę, zaćmę (n=21), padaczkę (n=5). U 34 dzieci występuje więcej niż jedna 

choroba przewlekła, a u 15 współistnieją co najmniej 3 choroby przewlekłe. Stopień 

niepełnosprawności intelektualnej w badanej grupie pacjentów kształtuje się na poziomie: stopień 

lekki (n=19), umiarkowany (n=50), znaczny (n=11) oraz głęboki (n=1). U 29 matek stwierdzono 

nieprawidłowości w czasie ciąży.

Wnioski: Wyniki procentowe odpowiadają danym z literatury. Zauważalne różnice w naszej 

grupie pacjentów to: przewaga wrodzonych wad serca -69,8% ze średnią u pacjentów opisywanych



w literaturze na poziomie 50%, niedoczynność tarczycy -63,5% ze średnią na poziomie 7- 

46%.Opiekunowie negowali występowanie obturacyjnego bezdechu sennego, który ujawnia u 50-

79% pacjentów, cukrzycy typu I i autyzmu. Różnice mogą być związane z błędami 

diagnostycznymi, nieświadomością rodziców, bądź specyfiką populacyjną regionu i nie 

występowaniem tych jednostek chorobowych. Deficyt aktualnych danych naukowych w populacji 

polskiej skłania do dalszych badań.

Słowa kluczowe: trisomia chromosomu 21, stan zdrowia, ankietyzacja, zespół Downa



Rola rearanżacji genu KMT2A w rozwoju ostrych białaczek u dzieci

Autorzy: Aleksandra Grabarczyk1, Kinga Zawadzka1, dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska,

dr hab. n. med. Monika Lejman2 

Opiekunowie naukowi pracy: dr hab. n. med. Monika Lejman,

dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska
1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Genetycznej II

Katedry Pediatrii UM w Lublinie, kierunek lekarski, V rok 

2 Pracownia Diagnostyki Genetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: W ostrych białaczkach u dzieci często występują rearanżacje genu KMT2A (histone 

lysine methyltransferase 2A), znanego wcześniej jako MLL (mixed lieage leukemia), położonego 

na chromosomie 11q23. Występują one u 5% dzieci z ALL, w tym u 70-80% niemowląt oraz u 15-

20% dzieci z AML, w tym u 50% niemowląt. Rearanżacje te mogą obejmować translokacje, w 

wyniku których powstają geny fuzyjne (dotychczas opisano ponad 80 genów fuzyjnych KMT2A), 

duplikacje, delecje i amplifikacje.

Cel pracy: Celem pracy jest podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy na temat 

diagnostyki, epidemiologii i znaczenia klinicznego mutacji genu KMT2A u dzieci z ALL i AML.

Materiały i metody: Przegląd aktualnego piśmiennictwa z wykorzystaniem baz danych 

PubMed i Google Scholar.

Omówienie wyników: Metody diagnostyczne stosowane w wykrywaniu anomalii genu 

KMT2A obejmują klasyczną analizę kariotypu, diagnostykę celowaną z użyciem metod FISH i RT- 

PCR oraz obecnie sekwencjonowanie nowej generacji RNA-seq. Ze względu na odmienną 

charakterystykę wyżej wymienionych metod, powinny one być stosowane łącznie. Badania 

wykazały, iż omawiana mutacja powstaje w okresie życia płodowego, lecz na rozwój białaczki u 

osób predysponowanych wpływają także ekspozycja na czynniki infekcyjne we wczesnym 

dzieciństwie, narażenie na inhibitory DNA topoizomerazy II, a według niektórych publikacji także 

rasa. Obecność mutacji genu KMT2A jest czynnikiem niekorzystnym rokowniczo w ALL 

zwłaszcza rearanżacji KMT2A-AFF4 i w mniejszym stopniu w AML (głównie na skutek 

wczesnych nawrotów), z wyjątkiem genu fuzyjnego KMT2A-MLLT11, którego obecność poprawia 

rokowanie. Chorzy z mutacją KMT2A-r wykazują ograniczoną odpowiedź na leczenie 

glikokortykosteroidami i L- asparaginazą, dobrze zaś reagują na podanie chemioterapii z 

cytarabiną. Obecnie trwają liczne badania nad metodami leczenia celowanego z użyciem 

inhibitorów: FLT3, MEK, HDAC, BCL-2, MCL-1, proteasomów, Dot1L, CDK oraz leków 

hipometyluj ących.



Wnioski: Ze względu na obecność licznych wariantów genów fuzyjnych KMT2A oraz ich 

wpływ na rokowanie, diagnostyka cytogenetyczna ma kluczowe znaczenie w postępowaniu u 

dzieci z ALL i AML. Standardowa chemioterapia u pacjentów z opisywaną mutacją daje 

niezadowalające rezultaty, stąd zachodzi konieczność dalszych badań nad metodami leczenia 

celowanego.

Słowa kluczowe: KMT2A, MLL, ALL, AML



Przyczyny genetyczne i diagnostyka zespołu hemofagocytowego (HLH) -

przegląd literatury

Autorzy: Gabriela Ręka, Martyna Stefaniak 

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska, dr hab. n. med. Monika Lejman
Afiliacja: Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Zespół hemofagocytowy, zwany również jako limfohistiocytoza hemofagocytowa 

(HLH), jest spowodowany nadmierną aktywacją makrofagów i limfocytów, które powodują 

uwalnianie dużej ilości cytokin, niszczenie komórek krwiotwórczych i dysfunkcję 

wielonarządową. HLH to rzadka choroba dotykająca głównie dzieci, u dorosłych pojawia się z 

jeszcze mniejszą częstością. HLH zagraża życiu, o ile nie zostanie wdrożone skuteczne leczenie. 

Nowe terapie obejmują przeciwciała monoklonalne anty- IFNy, inhibitory kinaz JAK1/2 oraz leki 

antycytokinowe.

Cel pracy: Celem pracy jest analiza najnowszych danych dotyczących etiologii oraz 

sposobu diagnostyki HLH.

Materiał i metody: Analizie poddano artykuły naukowe z ostatnich 5 lat dostępne na 

platformie PubMed.

Omówienie wyników: Zespół hemofagocytowy można zdiagnozować u pacjentów z 

defektem genu związanego z HLH i/lub co najmniej pięcioma z ośmiu następujących kryteriów: 

gorączka, splenomegalia, cytopenia w co najmniej dwóch liniach, hipertriglicerydemia lub niski 

poziom fibrynogenu, wysoki poziom ferrytyny, hemofagocytoza (w szpiku kostnym, śledzionie, 

węzłach chłonnych, płynie mózgowo-rdzeniowym), zmniejszona lub brak aktywności komórek 

NK i podwyższone rozpuszczalne CD25 (receptor alfa interleukiny 2). Rodzinny HLH występuje 

częściej u dzieci i jest spowodowany mutacjami w jednym z pięciu genów (HPLH1, PRF1, 

UNC13D, STX11 i STXBP2), które kodują białka odgrywające podstawową rolę w 

cytotoksyczności limfocytów. Mutacje genów SH2D1A, BIRC4, ITK, CD27iMAGT1, które kodują 

białka sygnalizacyjne zaangażowane w aktywację, przeżycie, różnicowanie i migrację limfocytów 

T i NK, mogą również być przyczyną HLH. Zespół Chediaka-Higashiego (mutacje w LYST), zespół 

Hermansky'ego- Pudlaka typu 2 (mutacje w AP3B1) i zespół Griscelli (mutacje w RAB27A) to 

zespoły niedoborów odporności o wysokim wskaźniku rozwoju HLH. Rodzinna limfohistiocytoza 

hemofagocytowa jest dziedziczona autosomalnie recesywnie. Wtórny HLH częściej diagnozuje się 

u dorosłych i może być wywołany infekcjami (głównie wirusowymi), nowotworami złośliwymi, 

chorobami autoimmunologicznymi i reumatologicznymi.



Wnioski: Zespół hemofagocytowy jest chorobą trudną do zdiagnozowania, ponieważ nie 

ma jednego swoistego i czułego testu diagnostycznego. Opisano kilka defektów genetycznych, 

które mogą być przyczyną HLH. Postawienie trafnej diagnozy jest konieczne celem szybkiego 

wdrożenia leczenia ratującego życie.

Słowa kluczowe: zespół hemofagocytowy, limfohistiocytoza hemofagocytowa, geny, 

diagnoza



Wpływ wiedzy studentów uczelni medycznych na chęć zaszczepienia się

przeciwko Covid-19

Autorzy: Kamila Gorczyca, Aleksandra Słupczyńska, dr hab. n.med. Monika Lejman

Opiekun naukowy: dr hab. n.med. Monika Lejman
Afiliacja: Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Wirus Covid-19 ze względu na dużą częstość występowania i długie okresy 

inkubacji, często bezobjawowe, zainfekował ponad 145 milionów osób na całej Ziemi, powodując 

pandemie koronawirusa na początku 2020 roku. Szczepienie jest najskuteczniejszą bronią 

przeciwko temu wirusowi, która pozwoli na zahamowanie jego rozprzestrzeniania się, pozwoli na 

przywrócenie działalności gospodarczej i społecznej. Pomimo narodowych programów 

zachęcających do zaszczepienia się, dostępu do wielu rzetelnych źródeł informacji, duża część 

społeczeństwa nie wyraża chęci na zaszczepienie się. Wśród tych osób znajdują się również 

studenci uczelni medycznych, którzy choć mieli możliwość zaszczepienia się priorytetowo, 

w grupie 0 -  nie zdecydowali się na zaszczepienie przeciwko koronawirusowi.

Cel badań: Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu wiedzy studentów 

uczelni medycznych z całej Polski na temat szczepienia przeciw Covid-19, poznanie ich opinii oraz 

uzyskanie informacji co miało wpływ na ich decyzję.

Materiały i metody: Wyniki badań uzyskano za pomocą metody sondażu diagnostycznego 

na podstawie internetowego badania ankietowego.

Wyniki: Wstępne dane z ankiety wykazały 200 respondentów, z czego 69,3% stanowiły 

kobiety, a 30,7% mężczyźni. Ankietowani pochodzili z 30 uczelni w Polsce i za granicą, większość 

ankietowanych stanowili studenci kierunku lekarskiego. 76,9% respondentów zostało 

zaszczepionych przeciw Covid-19, w znacznej większości (72,5%) szczepionką firmy Pfizer & 

BioNTech. Większość ankietowanych (54,3%) uważa, iż szczepionka przeciwko Covid-19 nie jest 

równie bezpieczna jak inne szczepionki. Głównym powodem dlaczego o soby niezaszczepione nie 

chcą się zaszczepić jest obawa, iż szczepionka nie jest wystarczająco przebadana oraz obawa przez 

długotrwałymi skutkami ubocznymi po przyjęciu szczepionki.

Wnioski: Z przeprowadzonego badania wynika, że powinniśmy zwiększyć wiedzę 

studentów na temat szczepienia, metody wytwarzania szczepionek, ich bezpieczeństwa i działania, 

aby zachęcić ich do szczepień.

Słowa kluczowe: pandemia, szczepienie Covid-19, studenci



Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu chłoniaka Hodgkina -

opis dwóch przypadków klinicznych

Autorzy: Anna Masajada1, dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk2 

Opiekun naukowy: dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk
Afiliacja: 1 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

2 Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Wstęp: Chłoniak Hodgkina (HL, Hodgkin lymphoma) jest chorobą nowotworową układu 

chłonnego, mogącą rozwinąć się w miejscu, w którym znajduje się tkanka chłonna, a także w 

narządach pozalimfatycznych (płuca, opłucna, kości, skóra, przewód pokarmowy, ośrodkowy 

układ nerwowy). Wśród pacjentów pediatrycznych chłoniak Hodgkina stanowi około 40% 

wszystkich chłoniaków występujących w dzieciństwie. Według klasyfikacji WHO chłoniaka 

Hodgkina dzieli się na 2 główne typy: klasyczny HL (cHL, classic Hodgkin’s lymphoma) i HL z 

przewagą limfocytów guzkowych (NLPHL, nodular lymphocyte-predominant Hodgkin’s 

lymphoma).

Omówienie przypadku: W pracy opisano przypadki pacjentów Kliniki Hematologii, 

Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, u 

których wystąpiły trudności diagnostyczne z rozpoznaniem chłoniaka Hodgkina. Pierwszy pacjent, 

17-letni chłopiec hospitalizowany w Klinice Ortopedii z powodu destrukcji trzonów kręgów L3, 

L5 i dodatkowo diagnozowany w kierunku gruźlicy z powodu zmian ogniskowych w miąższu płuc. 

Druga pacjentka, 17-letnia dziewczynka z poszerzeniem cienia śródpiersia górnego w badaniu 

RTG klatki piersiowej. W wyniku badania histopatologicznego zmiany pobranej podczas 

wideotorakoskopii: prawidłowe utkanie grasicy, co uśpiło czujność nowotworową. Po 9 

miesiącach pacjentka była ponownie hospitalizowana z powodu powiększonych węzłów 

chłonnych nadobojczykowych.

Wnioski: Rozpoznanie chłoniaka Hodgkina stanowi wyzwanie diagnostyczne z powodu 

początkowo nieswoistych objawów choroby. Zachowanie szczególnej ostrożności przy 

diagnostyce różnicowej chłoniaka Hodgkina pozwala usprawnić ścieżkę diagnostyczną i zapewnić 

odpowiednie oraz szybkie leczenie pacjentom pediatrycznym.

Słowa kluczowe: chłoniak Hodgkina, nowotwór, diagnostyka



Zakażenie COVID-19 przyczyną trudności leczniczych u dziecka z ostrą

białaczką limfoblastyczną

Autorzy: Maria Kowalczuk1, Justyna Lipińska1, Marek Kurowski1,

Monika Lejman2, Joanna Zawitkowska3 

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska
Afilacja: 'Studenckie Koło Naukowe, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2Pracownia Diagnostyki Genetycznej, II Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

3Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa (T-ALL) występuje u dzieci ze 

znacznie mniejszą częstotliwością niż ALL wywodząca się z prekursorów limfocytów linii B (preB 

ALL), stanowiąc jedynie 15% wszystkich przypadków ALL w dzieciństwie. T-ALL cechuje się 

gorszym rokowaniem oraz słabszą odpowiedzią na leczenie niż preB ALL.

Omówienie przypadku: W lipcu 2020r. pacjent lat 8, został przyjęty do kliniki 

Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie z podejrzeniem choroby 

rozrostowej układu krwiotwórczego. Przy przyjęciu do Kliniki chłopiec był apatyczny, osłabiony, 

z gorączką. W badaniu fizykalnym stwierdzono: powiększone drobne, twarde i niebolesne pakiety 

węzłów chłonnych szyjnych dolnych po stronie lewej; dolny biegun śledziony wyczuwalny ok. 3 

cm poniżej łuku żebrowego lewego. Pobrano szpik kostny do badania i na tej podstawie rozpoznano 

ostrą białaczkę limfoblastyczna T-komórkową. Rozpoczęto leczenie według protokołu AIEOP- 

BFM ALL 2017. Ze względu na dodatni wynik MRD (minimal residual disease) w 33 dobie 

hospitalizacji dziecko zostało zakwalifikowane do grupy wysokiego ryzyka. W styczniu 2021r. 

pacjent zakończył blok HR-2 fazy konsolidacji i został wypisany do domu. W połowie stycznia 

pacjent złapał przeziębienie, co skutkowało odroczeniem kolejnych badań kontrolnych. W połowie 

lutego ojciec chłopca wraz z pacjentem zostali skierowani na kwarantannę ze względu na kontakt 

z zakażonym COVID-19 teściem. Podczas wizyty kontrolnej w USzDz ojcu wyszedł pozytywny 

test i z tego powodu trafił na izolację domową. Ze względu na kontakt z ojcem, pomimo ujemnego 

wyniku na COVID, chłopiec trafił na kwarantannę. Zakażenie oraz izolacja opóźniły wykonanie 

badań kontrolnych oraz wdrożenie kolejnej dawki chemioterapii. Z powodu zakażenia leczenie 

zostało kontynuowane 15.03.2021r, z ponad miesięcznym opóźnieniem.

Wnioski: Każde opóźnienie w chemioterapii niekorzystnie wpływa na odległe rokowanie. 

Wydłużenie czasu leczenia zmniejsza jego skuteczność i wiąże z większym ryzykiem wznowy



nowotworu. Zakażenie COVID-19 spowodowało długie opóźnienie w chemioterapii, w związku 

tym pacjent musi podlegać częstszej kontroli pod kątem wznowy.

Słowa kluczowe: białaczka, COYID-19



NGS jako nowa metoda diagnostyki chorób rzadkich -  opis przypadku 

9-letniej dziewczynki z autoimmunizacyjnym zespołem limfoproliferacyjnym

Autorzy : Aleksandra Baran1, Paulina Przywara1, dr. n. med. Magdalena Cienkusz
Opiekun naukowy pracy: dr. n. med. Magdalena Cienkusz

Afiliacja : ‘Studenckie Koło Naukowe działające przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS) to rzadka choroba 

spowodowana mutacją w jednym z genów odpowiadających za prawidłowy przebieg apoptozy 

reaktywnych limfocytów. Najczęściej są to geny kodujące receptor Fas, Fas ligand lub kaspazę 10. 

Z uwagi na zróżnicowany obraz kliniczny diagnostyka tej jednostki chorobowej stanowi wyzwanie 

dla wielu lekarzy. Sekwencjonowanie nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS) 

pozwala na jednoczesne wykrycie mutacji punktowych w wielu genach.

Omówienie przypadku: 9 letnia dziewczynka została przyjęta planowo do szpitala w celu 

przeprowadzenia diagnostyki limfadenopatii oraz wybroczyn. Wybroczyny na skórze kończyn 

dolnych pojawiły się 3 tygodnie wcześniej, zbadany wtedy ambulatoryjnie poziom płytek krwi 

wynosił 48000/mm3. W wywiadzie powiększone węzły chłonne szyjne i podżuchwowe od 3 lat. W 

badaniu histopatologicznym węzeł chłonny o wejrzeniu reaktywnym z możliwością zaburzeń 

odpowiedzi immunologicznej. W wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono: 

małopłytkowość, łagodną neutropenię, eozynofilię, podwyższone OB, niereaktywne a-HBS, 

podwyższone poziomy IgG, IgA oraz witaminy B12. W USG opisano powiększenie śledziony. Z 

wywiadu rodzinnego wynika, że matkę dziewczynki w dzieciństwie diagnozowano z powodu 

splenomegalii, limfadenopatii i małopłytkowości, a babcię z powodu limfadenopatii, 

małopłytkowości i leukopenii. W obu przypadkach nie postawiono ostatecznego rozpoznania. U 

dziewczynki na podstawie obrazu klinicznego, wyników badań oraz historii rodzinnej wysunięto 

podejrzenie ALPS. Wykonano badanie genetyczne metodą NGS, które wykazało mutację w genie 

FAS.

Wnioski: Diagnostyka ALPS jest trudna ze względu na niejednoznaczny obraz kliniczny i 

słabą korelację genotyp-fenotyp. Rozwój nowych metod diagnostyki genetycznej pozwala 

rozpoznać rzadko występujące lub nieznane jednostki chorobowe. NGS jest precyzyjnym i 

skutecznym badaniem, które przyspiesza postawienie ostatecznego rozpoznania szczególnie w 

trudnych przypadkach klinicznych.

Słowa kluczowe : NGS, ALPS



Ciężkie powikłania w trakcie leczenia podtrzymującego u dziecka 

z ostrą białaczką limfoblastyczną -  opis przypadku

Autorzy: Magdalena Ostojska1, Emilia Nowak1, Natalia Osial1, 

dr hab. n. med. Monika Lejman2, dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska3 

Opiekunowie naukowi pracy: dr hab. n. med. Monika Lejman,

dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska
'Studenckie Koło Naukowe, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 

2Pracownia Diagnostyki Genetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 

3Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna to najczęstszy nowotwór wieku dziecięcego. Jej 

leczenie opiera się na sterydoterapii i wielolekowej chemioterapii. W trakcie chemioterapii 

podtrzymującej remisję podawane są doustnie: merkaptopuryna codziennie oraz metotreksat 1 raz 

w tygodniu. Wymagany czas trwania leczenia to w zależności od grupy ryzyka od 63 do 74 tygodni. 

Leczenie metotreksatem wiąże się z powikłaniami takimi jak: leukopenia, małopłytkowość, 

zapalenie dziąseł, gardła i błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenia i krwawienia z przewodu 

pokarmowego. Lek cechuje się hepatotoksycznością i nefrotoksycznością. Niektórzy pacjenci 

mogą wykazywać obniżoną tolerancję lub nadwrażliwość na metotreksat.

Omówienie przypadku: Przypadek kliniczny dotyczy pacjentki, która w wieku 12 i 9/12 

lat została skierowana do Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w 

Lublinie z występującym od miesiąca osłabieniem, zmniejszeniem tolerancji wysiłku, nocnymi 

potami, okresowymi trudnościami z oddychaniem. W badaniu fizykalnym stwierdzono bladość 

powłok skórnych, pojedyncze pobiegnięcia krwawe na kończynach dolnych oraz hepatomegalię. 

Morfologia krwi wykazała ciężką niedokrwistość normocytarną (Hb = 7,8g/dl), obecność 2 5% 

blastów, trombocytopenię (74000/pl) i leukopenię. Szpik kostny był bogatokomórkowy, zawierał 

99,2% blastów. Rozpoznano ostrą białaczkę limfoblastyczną pre B common(+). Rozpoczęto 

leczenie według Protokołu AIEOP-BMF ALL 2017. Intensywną chemioterapię zakończono 

3.05.20r., a 20.05.20r. rozpoczęto chemioterapię podtrzymującą remisję. W dniu 16.03.21r. po 

zrealizowaniu 37 tygodni i 2 dni leczenia terapię przerwano z uwagi na powikłania: zapalenie jamy 

ustnej III stopnia z masywnymi nadżerkami na śluzówkach jamy ustnej i w okolicy odbytu, 

krwawienia z nosa i z przewodu pokarmowego, gorączkę, osłabienie oraz nieprawidłowe wyniki 

badań laboratoryjnych, bez cech wznowy nowotworu. Po przyjęciu do szpitala 23.03.21r. pomimo 

odstawienia metotreksatu jego poziom we krwi był nadal oznaczalny (0,04 pmol/l). Włączono



leukoworynę, przetaczano preparaty krwiopochodne, podawano somatostatynę i polprazol. Wobec 

zmian nadżerkowych zastosowano laseroterapię.

Wnioski: Liczne powikłania oraz oznaczalny poziom metotreksatu we krwi, pomimo jego 

odstawienia, mogą wynikać z obniżonej tolerancji lub nadwrażliwości pacjentki na lek. 

Jednocześnie w leczeniu podtrzymującym remisję nie istnieje alternatywa dla metotreksatu.

Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastyczna, metotreksat, powikłania



Hematohydrozja u dzieci -  rzadkość, ale nie fikcja

Autor: Ewelina Jałonicka 

Opiekun pracy: dr n. med. Aleksandra Stangret
Afiliacja: Koło Naukowe Medycyny Opartej na Faktach 

Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW 

Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wstęp: Hematohydrozja to niezwykle rzadko występujące zaburzenie o podłożu 

hematologicznym. Zjawisko polegające na poceniu się krwią w wyniku pękania naczyń 

krwionośnych występujących w gruczołach potowych. Spowodowane jest to silnym stresem. 

Rzadkie zjawisko u dorosłych i jeszcze rzadziej opisywane u dzieci. Zaburzenie jednak jest znane 

od wieków, bowiem już Arystoteles je zaobserwował i opisał. Ponadto o hematohydrozji jest 

napisane również w Biblii -  opis modlitwy Jezusa Chrystusa w Ogrójcu.

Cel pracy: Dokonanie przeglądu prac dotyczących hematohydrozji u dzieci oraz 

przedstawienie takich informacji jak np.: przyczyny, objawy, leczenie. Dodatkowo przedstawione 

zostaną przypadki tego zaburzenia u dzieci, powołując się na publikacje naukowe - w tym te 

najnowsze z roku 2020 (opisy przypadków). Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się też 

najnowszych doniesień z uwzględnieniem roli psychoterapii w leczeniu.

Materiały i metody: Przeglądu dokonano dzięki wyszukiwarce PubMed, wpisując hasła 

„hematidrosis” oraz „children” z użyciem operatora „AND” bez określania przedziału czasu i bez 

nakładania dodatkowych filtrów. Dodatkowo skorzystano w innych materiałów związanych z 

tematem pracy w sposób pośredni lub bezpośredni. Referat ma formę prezentacji multimedialnej.

Omówienie wyników: Używając wyżej opisanej metody przygotowania pracy, okazało 

się, że na powyższy temat w bazie PubMed jest 17 prac. Pierwsza publikacja pochodzi z 1959r., a 

ostatnie z 2020r. Wszystkie zostały przeanalizowane, a wyniki przeglądu przedstawione w 

prezentacji. Ponadto w sposób ręczny zostały znalezione dodatkowe materiały, będące 

uzupełnieniem analizy wszystkich wcześniej wspomnianych 17 prac.

Wnioski: Okazuje się, że hematohydrozja u dzieci występuje bardzo rzadko, ale ostatnie 

opisy przypadków pochodzą z 2020r., co wskazuje, że problem choć rzadki, to jednak istnieje. Co 

więcej istotne okazuje się nie tylko leczenie farmakologiczne, ale również psychiatryczne. Przykład 

tego zaburzenia pokazuje jak ważne jest holistyczne podejście do pacjenta.

Słowa kluczowe: dzieci, hematohydrozja, stres, leczenie



Wystąpienie ciężkich powikłań chemioterapii w ostrej białaczce 

limfoblastycznej u dziecka nie przekreśla szansy na wyleczenie -

opis przypadku

Autorzy: Gabriela Różańska1, Dagmara Ragan1, Anna Rodzajewska1,

dr hab. n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo2 

Opiekun pracy: dr hab. n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo
Afiliacja: 'Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia - ALL) stanowi 

najczęstszy nowotwór wieku dziecięcego. Jej leczenie polega na stosowaniu intensywnej, 

wielolekowej chemioterapii i ma obecnie ponad 85% skuteczności. Może być ono jednak 

obarczone powikłaniami, które uniemożliwiają prowadzenie chemioterapii, a tym samym 

zwiększają ryzyko nawrotu choroby. Wczesne powikłania leczenia, w tym infekcyjne, toksyczne 

oraz sterydozależne obserwuje się u około 73,3% dzieci. Tacy pacjenci stanowią duże wyzwanie 

w leczeniu ALL.

Omówienie przypadku: Przedstawiamy przypadek dziewczynki, u której w wieku 5 lat 

rozpoznano ostrą białaczkę limfoblastyczną ALL pre-B. W 22 dobie leczenia według programu 

ALL IC BFM 2009 dla grupy pośredniego ryzyka (IR), wystąpiła u niej ciężka 

hipertriglicerydemia. Pomimo zastosowania leczenia w postaci plazmaferezy 

i w konsekwencji uzyskania normalizacji parametrów gospodarki lipidowej, stan dziewczynki 

gwałtownie pogarszał się -  wystąpiły objawy wstrząsu (tachykardia, tachypnoe, hipoperfuzja 

obwodowa, spadek saturacji, pogorszenie kontaktu), ból ze strony jamy brzusznej oraz pojedynczy 

epizod uogólnionych drgawek. Na podstawie wysokich wskaźników zapalnych trzustki oraz obrazu 

w tomografii komputerowej, rozpoznano ostre martwicze zapalenie trzustki. Chora wymagała 

leczenia chirurgicznego i pobytu na oddziale intensywnej terapii. 

Z tego powodu, w 33 dobie leczenia zdecydowano się na zakończenie chemioterapii. Pół roku 

później rozpoznano nawrót procesu nowotworowego i rozpoczęto chemioterapię według programu 

dla wznów. Po ponownym wystąpieniu powikłań leczenia przeciwnowotworowego, zdecydowano 

się na podanie blinatumomabu w celu uzyskania remisji przed transplantacją komórek 

krwiotwórczych od haploidentycznego dawcy. Pacjentka jest aktualnie 3 lata 

po transplantacji, w całkowitej remisji choroby zasadniczej.



Wnioski: Chemioterapia wiąże się z możliwością wystąpienia ciężkich, zagrażających 

zdrowiu i życiu działań niepożądanych. W opisanym przypadku, mimo wystąpienia powikłań, 

które uniewożliwiły prowadzenie chemioterapii (doprowadziły do prawie sześciokrotnego 

skrócenia jej trwania), a następnie wznowy procesu nowotworowego, pacjentkę 

udało się wyleczyć i doprowadzić do całkowitej remisji choroby.

Słowa kluczowe: ALL pre-B, powikłania, dzieci



Zespół mikrodelecji 15q11.2 bp1-bp2 (Burnside - Butlera)

- opis przypadku

Autorzy: Gabriela Różańska1, Paweł Smuszkiewicz1, lek. med. Ilona Jaszczuk2,

dr hab. n. med. Monika Lejman3 

Opiekun pracy: dr hab. n. med. Monika Lejman 
Afiliacja: 1 Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Zespół Burnside-Butlera (OMIM #615656) został wyodrębniony na podstawie 

zbioru badań klinicznych na dużej kohorcie pacjentów z mikrodelecją 15q11.2 BP1-BP2, objętych 

poradnictwem genetycznym. Mikrodelecja 15q11.2 regionu BP1-BP2 jest rzadkim wariantem 

zmiany liczby kopii (CNV) czterech genów (NIPA1, NIPA2, CYFIP1

i TUBGCP5). Częstość tego zespołu wynosi od 0,57% do 1,27% wśród pacjentów, u których 

wykonano porównawczą hybrydyzację genomową do mikromacierzy. Zespół Burnside-Butlera 

charakteryzuje się występowaniem opóźnienia rozwoju psychoruchowego (73%) oraz rozwoju 

mowy (67%), niepełnosprawności intelektualnej (IQ <75; 50%), problemów

z pamięcią (60%), zaburzeń neurobehawioralnych i psychiatrycznych.

Omówienie przypadku: W niniejszym opisie przypadku przedstawiamy obraz kliniczny 6- 

letniego chłopca, który trafił do poradni genetycznej z powodu cech dysmorficznych, opóźnienia 

rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz wady serca. Pobrano 

krew obwodową z użyciem EDTA jako antykoagulantu. Wykonano badanie genetyczne metodą 

porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy Cytoscan 750K. Analiza 

całogenomowego DNA z zastosowaniem mikromacierzy Cytoscan 750K identyfikuje 

niezrównoważenia genomu (CNV) o wielkości 300 kpz. Analizę liczby kopii wariantów 

polimorficznych przeprowadzono na podstawie bazy danych Database of Genomic Variants 2021. 

W otrzymanym wyniku: arr[GRCh37] 15q11.2(22770421_23288350)x1, stwierdzono

niezrównoważenie genomu w postaci delecji w obrębie długiego ramienia chromosomu 

15 w regionie 15q11.2 o wielkości 518 kpz, obejmującej geny: TUBGCP5 (608147), CYFIP1 

(606322), NIPA2 (608146), NIPA1 (608145). Wykryta u pacjenta delecja odpowiada 

umiejscowieniu znanego zespołu delecyjnego genów przyległych 15q11.2(OMIM#615656), 

co stanowi podstawę rozpoznania klinicznego zespołu Burnside-Butlera.

Wnioski: Delecja obejmująca region genomowy 15q11.2 BP1-BP2, związana jest ze



wzrostem ryzyka opóźnienia rozwoju psychoruchowego oraz intelektualnego. Obecnie uznaje się 

ją za najczęstszą anomalię cytogenetyczną stwierdzaną w ASD. U takich pacjentów ważny jest 

wybór odpowiedniej metody diagnostycznej - analizy całogenomowego DNA 

z zastosowaniem mikromacierzy. Istotna jest również współpraca między lekarzami różnych 

specjalizacji przy opiece nad chorym, gdyż pojawiają się badania na temat występowania tej delecji 

u pacjentów z chorobami naczyniowymi, zaćmą i chorobą Alzheimera.

Słowa kluczowe: mikrodelecja 15q11.2 BP1-BP2, zespół Burnside-Butlera



Nowe podejście w terapii T- komórkowej ostrej białaczki limfoblastycznej

Autorzy: Sylwia Grosman1, Anna Przysucha1, Marta Lato1, 

Monika Lejman2, Joanna Zawitkowska 

Opiekun pracy: dr hab. n. med. Monika Lejman, dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska
Afiliacja:

Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii UM w Lublinie 

2. Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3. Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna (T-ALL) jest rzadkim, 

niejednorodnym pod względem genetycznym wariantem białaczki limfoblastycznej, 

występującym w 25% przypadków u dorosłych i 15% u pacjentów pediatrycznych. Pomimo 

znacznego wzrostu wskaźnika przeżycia wśród pacjentów, głównym problemem w terapii T- ALL 

pozostają wznowy, cechujące się 25% odsetkiem przeżyć 5-letnich. Możliwości terapeutyczne 

pozostają ograniczone.

Cel: Celem pracy jest przedstawienie nowych perspektyw w terapii T-ALL, szczególnie w 

aspekcie nawrotów choroby.

Materiały i metody: Przegląd najnowszych publikacji naukowych przy wykorzystaniu 

bazy danych PubMed.

Wyniki: Identyfikacja zaburzeń genetycznych leżących u podstaw leukemogenezy pozwala 

na wyodrębnienie podtypów T-ALL oraz czynników prognostycznych, ważnych w przy wyborze 

odpowiedniego leczenia. Skupienie się na molekularnych patomechanizmach choroby umożliwia 

rozwój nowoczesnych terapii celowanych, które mogą przyczynić się zarówno do zwiększenia 

przeżywalności pacjentów jak i poprawy jakości ich życia. Obecnie badane jest użycie inhibitorów 

CDK4/6 (palbociclib, ribociclib), BCL (wenetoklaks) i kinazy tyrozynowej ABL1 (imatinib, 

dasatinib, nilotinib) oraz inhibitorów szlaków sygnałowych Notch1 (GSIs), JAK/STAT 

(ruksolitynib) i PI3K/Akt/mTOR (ewerolimus). Ostatnie lata przyniosły rozwój immunoterapii w 

ostrej białaczce limfoblastycznej, szczególnie B- komórkowej. Użycie immunoterapii w leczeniu 

T-ALL pozostaje ograniczone, jednakże badane jest zastosowanie terapii CAR-T cells oraz 

przeciwciał monoklonalnych anty-CD38 (daratumumab) u pacjentów z białaczką T-komórkową.



Wnioski: Dokładne poznanie podłoża molekularnego T-ALL umożliwia dobranie 

odpowiedniego leczenia dopasowanego do indywidualnych przypadków. Zastosowanie 

nowoczesnych terapii celowanych daje nadzieję na zapobieganie nawrotom choroby oraz na 

poprawę przeżywalności pacjentów.

Słowa kluczowe: T-ALL, nowoczesne terapie



Mały pacjent -  wielka zagadka. Zespół Wiedemanna-Steinera

Autorzy: Joanna Męczyńska, Justyna Marcicka, Aleksandra Mazurkiewicz

Opiekun pracy: dr n. med. Anna Rakuś-Kwiatosz
Afiliacja: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Propedeutyki Pediatrii I Katedry Pediatrii, UM w Lublinie

Wstęp: Zespół Wiedemanna-Steinera to rzadki (<1/1000000), dziedziczony autosomalnie 

dominująco zespół genetyczny charakteryzujący się niedoborem wzrostu, hipotonią mięśniową, 

hipertrichozą łokci i pleców, dysmorfią twarzy (hiperteloryzm, wąskie szpary powiekowe, grube 

brwi), podniebieniem gotyckim oraz opóźnieniem rozwoju somatycznego 

i umysłowego. Jest spowodowany heterozygotyczną mutacją w genie MLL (KMT2A) na 

chromosomie 11q23 kodującym metylotransferazę histonową. Rozpoznanie stawia się na 

podstawie objawów klinicznych potwierdzonych badaniem genetycznym (badanie genu MLL, 

sekwencjonowanie całego eksomu - WES).

Omówienie przypadku: W Klinice Patologii Niemowląt hospitalizowano niemowlę płci 

męskiej z powodu zaburzeń karmienia. Był to wcześniak urodzony w 36 hbd z CIII powikłanej 

wielowodziem, IUGR, infekcją dróg oddechowych oraz cholestazą, PIII, z masą 2840g, 4,4,5,5 

punktów w skali Apgar, resuscytowany. Wywiad rodzinny chłopca był obciążony 

niepełnosprawnością intelektualną u dwojga starszego rodzeństwa. W badaniu fizykalnym 

stwierdzono obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia odruchu połykania i ssania, cechy dysmorfii 

twarzy, podniebienie gotyckie, dużą ilość wydzieliny w jamie ustnej, brak jąder w mosznie. 

Chłopiec był konsultowany wielospecjalistycznie, m.in. w badaniu neurologicznym zanotowano 

wydłużoną twarz o miopatycznym wyglądzie, ubogą aktywność spontaniczną, osłabione odruchy 

chwytne i głębokie. Kardiolog wykluczył strukturalną wadę serca. Wyniki badań w kierunku 

wrodzonych wad metabolicznych były prawidłowe. Badanie okulistyczne wykazało znacznie 

zmniejszone tarcze nerwu wzrokowego, a w badaniu laryngologicznym stwierdzono brak otoemisji 

akustycznej. Pomimo szerokiej diagnostyki nie zebrano wystarczającej ilości informacji, aby 

zdiagnozować u pacjenta konkretną jednostkę chorobową. Zlecono do opracowania badanie WES, 

które wykazało mutację w kilku genach, w tym genie KMT2A , a konsultacja z genetykiem 

pozwoliła na ustalenie rozpoznania rzadkiego zespołu Wiedemanna-Steinera.

Wnioski:Zespół Wiedemanna-Steinera jako rzadko spotykana jednostka chorobowa 

stanowi wyzwanie w praktyce klinicznej. Rozpoznanie wymaga długiej i żmudnej diagnostyki z 

uwzględnieniem kosztownych badań genetycznych, jednak jego postawienie jest istotne dla 

stymulacji rozwoju i monitorowania potencjalnych powikłań u pacjenta, jak również poradnictwa



genetycznego udzielanego rodzinie.

Słowa kluczowe: zespół Wiedemanna-Steinera, dysmorfia, hipertrichoza, KMT2A



Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u 12-letniego dziecka z ostrą białaczką

limfoblastyczną -  opis przypadku

Autorzy: Piotr Wójcik, Małgorzata Słaboń, Maciej Sobczyk, 

Monika Lejman2, Joanna Zawitkowska5 

Opiekun naukowy pracy: dr. hab. n. med. Joanna Zawitkowska
Afilacja: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Pracownia Diagnostyki Genetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

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

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem wieku 

dziecięcego. Na podstawie charakterystyki immunofenotypowej wyróżnia się: ALL z prekursorów 

limfocytu B (BCP ALL) oraz T-ALL, czyli ostra białaczka limfoblastyczna T- komórkowa (T-

ALL). T-ALL charakteryzuje się wysoką leukocytozą w momencie diagnozy oraz występowaniem 

guza w śródpiersiu,, występuje z mniejszą częstotliwością niż BCP-ALL i ma zdecydowanie gorsze 

rokowanie wiąże się ona z wczesną zachorowalnością, oraz z wysoką śmiertelnością u dzieci. 

Bardzo wysoka hiperleukocytoza jest wskazaniem do pilnego wdrożenia leczenia leukaferezą. 

Szybkie usuniecie nadmiaru leukocytów poprzez leukaferezę obarczone jest jednak wystąpieniem 

powikłań po jednej trzeciej zabiegów.

Omówienie przypadku: Chłopiec 12-letni nie leczony dotychczas onkologicznie, przyjęty 

w ciężkim stanie do Kliniki Hematologii, Onkologi i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie 

z powodu hiperleukocytozy powyżej 600 tyś/ pl leukocytów, zdiagnozowanej w POZ, celem 

dalszej diagnostyki i leczenia. W wywiadzie: od pięciu dni gorączka, angina leczona antybiotykiem 

bez efektu, wymioty, bóle kończyn dolnych i głowy, duszność, apatyczność oraz senność. W 

badaniu fizykalnym z odchyleń od normy stwierdzono: wybroczyny na skórze całego ciała, 

hepatosplenomegalię. Ze względu na ciężki stan ogólny dziecka oraz hiperleukocytozę, nie 

wykonywano biopsji szpiku, a diagnozę postawiona na podstawie badania krwi obwodowej - ostra 

białaczka limfoblastyczna T-komórkowa. Do leczenia zgodnie z protokołem AIEOP-BFM 2017 

włączono sterydoterapię w dawkach wzrastających. Jednak z powodu narastającej leukocytozy 

zastosowano leukaferezę. Zabieg wykonywano przez 3 kolejne dni, uzyskując obniżenie liczby 

leukocytów do 1540/pl. Leukafereza przebiegała bez powikłań. Chłopiec kontynuował leczenie 

przeciwnowotworowe.

Wnioski: Leukafereza z prowadzoną chemioterapią jest zabiegiem ratującym życie u



objawy kliniczne związane z wysoką hiperleukocytozą wykazuje duże korzyści terapeutyczne. 

Słowa kluczowe: hematoonkologia, T- ALL, leukafereza



Autoimmunizacyjny zespół proliferacyjny u 11 -miesięcznej dziewczynki z

mutacją genu CTLA4 -  opis przypadku

Autorzy: Agata Kolasa, Gabriela Ręka 

Opiekun naukowy: dr n. med. Magdalena Cienkusz
Afiliacja: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Autoimmunizacyjny zespół proliferacyjny (ALPS) jest rzadkim pierwotnym 

niedoborem odporności związanym z zaburzeniami apoptozy. Postawienie rozpoznania wymaga 

spełnienia kryteriów bezwzględnych: przewlekła powyżej 6 miesięcy niezłośliwa 

limfoproliferacja, nieprawidłowy odsetek komórek TCR alfa/beta+ CD4-CD8- (DNT) i/lub 

kryteriów względnych: zaburzenie apoptozy, obecność mutacji genetycznej, podwyższony poziom 

IL-10, IL-18, witaminy B12, IgG, charakterystyczny obraz węzłów chłonnych i/lub śledziony w 

badaniu histopatologicznym, cytopenie autoimmunizacyjne. Do najnowszej klasyfikacji dołączono 

mutację genu CTLA4, kodującego białko hamujące aktywację limfocytów T.

Celem pracy jest przedstawienie przebiegu choroby i procesu diagnostycznego u pacjentki z 

ALPS.

Omówienie przypadku: 11-miesięczna dziewczynka została skierowana do szpitala z 

powodu uogólnionej limfadenopatii i hepatosplenomegalii. W badaniu fizykalnym stwierdzono 

liczne powiększone węzły chłonne różnych grup, układające się w pakiety, niebolesne, twarde. 

Badania laboratoryjne wykazały niedokrwistość, neutropenię, podwyższone parametry stanu 

zapalnego, wysoki poziom witaminy B12 oraz IgG. W subpopulacjach limfocytów stwierdzono 

podwyższoną liczbę limfocytów T podwójnie negatywnych CD4-CD8- (DNT). Wykluczono 

zakażenia bakteryjne, wirusowe i atypowe. Szpik kostny nie prezentował cech rozrostu. Badanie 

histopatologiczne węzła chłonnego dało obraz zmian o wejrzeniu reaktywnym, mogących 

towarzyszyć atypowej limfoproliferacji przy infekcji wirusowej. Z uwagi na znaczne nasilanie się 

limfoproliferacji z ryzykiem pęknięcia śledziony, okresową ciężką niedokrwistość wymagającą 

przetoczeń koncentratów krwinek czerwonych oraz pogarszanie się stanu ogólnego dziecka, 

włączono sirolimus, pomimo braku spełnienia kryteriów koniecznych do rozpoznania ALPS. Efekt 

i tolerancja leczenia były bardzo dobre. Ostatecznie po uzyskaniu wyniku badania genetycznego 

metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), który wykazał heterozygotyczną zmianę o 

nieznanej patogenności w genie CTLA4, zdiagnozowano u dziewczynki ALPS typ V.

Wnioski: Mutacja genu CTLA4 może być przyczyną ALPS. Z powodu różnej manifestacji



klinicznej może sprawiać trudności diagnostyczne. Brak spełnienia niezbędnych kryteriów 

rozpoznania choroby zgodnych z aktualnymi rekomendacjami, nie wyklucza potwierdzenia jej w 

przyszłości. Istotna ponadto wydaje się być potrzeba zwiększania świadomości i wiedzy na temat 

diagnostyki i leczenia tej jednostki chorobowej.

Słowa kluczowe: autoimmunizacyjny zespół proliferacyjny, limfadenopatia, gen CTLA4, 

niedokrwistość



Ciężkie powikłania monoterapii niwolumabem u nastolatki 

z czerniakiem złośliwym - opis przypadku

Autorzy: Aleksandra Grzegorczyk, Zuzanna Marczyńska 

Opiekun pracy: dr n. med. Iwona Dachowska-Kałwak
Afiliacja: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wstęp: Czerniak złośliwy uważany jest za jeden z najbardziej agresywnych nowotworów 

skóry, a częstość jego występowania wzrasta, szczególnie u rasy białej. Pomimo znacznego 

rozwoju immunoterapii i terapii celowanej w leczeniu czerniaków skóry, ewentualne skutki 

uboczne terapii pozostają nieustannym wyzwaniem dla lekarzy.

Omówienie przypadku: Przedstawiono przypadek 17-letniej pacjentki, która wcześniej 

przeszła chirurgiczną resekcję czerniaka i została zakwalifikowana do leczenia uzupełniającego 

inhibitorem PD-1 - niwolumabem w monoterapii. Po piątym cyklu terapii u pacjenta wystąpił 

szereg powikłań autoimmunologicznych m.in. zespół przesiąkania naczyń włosowatych (CLS) i 

niedoczynność tarczycy. Konieczne było przerwanie leczenia niwolumabem.

Wnioski: Od wielu lat złotym standardem leczenia czerniaka złośliwego jest zabieg 

chirurgiczny, jednak nie jest on wystarczający u chorych w zaawansowanych stadiach choroby, 

zwłaszcza z przerzutami do węzłów chłonnych lub przerzutami odległymi. Z tego powodu w 

ostatnich dziesięcioleciach prowadzono intensywne poszukiwania alternatywnych schematów 

chemioterapii o możliwie najniższej toksyczności. Ostatnio stosowaną metodą leczenia, budzącą 

duże nadzieje w leczeniu nowotworów złośliwych, jest blokowanie immunologicznego punktu 

kontrolnego PD-1 (programmed death-1) i jego liganda PD-L1. W chemioterapii nowotworów 

złośliwych szeroko stosowanym lekiem jest niwolumab, monoklonalne przeciwciało przeciw PD - 

1. Niwolumab jest zazwyczaj lekiem dobrze tolerowanym przez większość pacjentów. W 

prezentowanym przypadku zastosowanie leczenia niwolumabem w monoterapii skutkowało ciężką 

toksycznością w postaci zespołu przesiąkania naczyń włosowatych (CLS), charakteryzującej się 

przeciekiem osocza przez naczynia włosowate do tkanek, narządów lub jam ciała oraz 

niedoczynnością tarczycy. Konieczne było przerwanie terapii.

Słowa kluczowe: czerniak, niwolumab, CLS, niedoczynność tarczycy



Obraz kliniczny dwóch współistniejących zaburzeń genetycznych delecji

17p11.2 i delecji Yq11.23 - case report

Autorzy: Weronika Tuszyńska1, Kamila Habaj1, dr hab. n. med. Monika Lejman2,

dr n. med. Katarzyna Wojciechowska3 

Opiekun pracy: dr hab. n. med. Monika Lejman, dr n. med. Katarzyna Wojciechowska
Afiliacja:

1 Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 3Poradnia Genetyczna, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Wstęp: Gen supresorowy FLCN o locus 17p11.2 koduje białko folikulinę. Mutacja 

germinalna tego genu prowadzi do zespołu Birt-Hogg-Dube’a, manifestującego się 

włókniakoziarniczakami skóry, torbielami płuc oraz skłonnością do samoistnej odmy opłucnowej. 

Ponadto, mutacje genu folikuliny predysponują do wystąpienia raka jasnokomórkowego nerki u 

ich nosicieli. Region Yq11.23 koduje geny odpowiedzialne za spermatogenezę, a jego delecja 

przyczynia się do azoospermii i niepłodności. Istnieje podejrzenie, że delecja Yq11.23 może 

sprzyjać rozwojowi raka jąder.

Celem pracy jest analiza związku między objawami klinicznymi pacjenta, a zaburzeniami 

genetycznymi obejmującymi delecję 17p11.2 i współistniejącą delecją Yq11.23.

Omówienie przypadku: Przypadek dotyczy 17-letniego pacjenta płci męskiej, który w 

wieku 2 lat hospitalizowany był w Oddziale Chirurgii Dziecięcej z powodu niedrożności przewodu 

pokarmowego. Przyczyną niedrożności był guz jelita krętego, a analiza histopatologiczna wykazała 

chłoniaka Burkitta. W związku z postawionym rozpoznaniem, po laparotomii pacjent został 

przyjęty do Kliniki Hematoonkologii celem wdrożenia chemioterapii. Miesiąc po operacji u 

pacjenta dwukrotnie wystąpiły epizody drgawkowe, a wykonane badanie CT uwidoczniło zaniki 

korowo-podkorowe okolicy płatów czołowych i szczelin Sylwiusza. W wieku 8 lat pacjent został 

poddany ocenie psychiatrycznej z powodu znacznie opóźnionego rozwoju, nadpobudliwości i 

agresji. Dwa lata później u pacjenta zdiagnozowano autyzm. W wieku 11 lat pacjent 

hospitalizowany był w Oddziale Neurologii, gdzie postawiono rozpoznanie padaczki. Postępujące 

zaburzenia rozwoju, obejmujące zachowania obsesyjno-kompulsywne doprowadziły do 

rozpoznania u pacjenta zespołu Aspergera w wieku 14 lat. Mnogość jednostek chorobowych 

skłoniła lekarzy do skierowania chorego do Poradni Genetycznej. Zlecono wykonanie badania 

porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzy aCGH. Postawiono rozpoznanie 

delecji 17p11.2 i delecji Yq11.23.



Wnioski: Wspólnego mianownika początkowo niezwiązanych ze sobą schorzeń można 

upatrywać w zaburzeniach struktury chromosomów, jakimi są wykryte delecje w rejonach 17p11.2 

i Yq11.23. Mogą one bowiem przyczyniać się zarówno do wystąpienia zaburzeń neurologicznych 

i intelektualnych, jak i predysponować do rozwoju procesu nowotworowego.



Nieprawidłowości ETV6 i RUNX1 w ostrej białaczce limfoblastycznej

wieku dziecięcego

Autorzy: Mikołaj Margas1, Joanna Zawitkowska2, Monika Lejman3

Opiekun pracy: dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska2, dr hab. n. med. Monika Lejman3
Afiliacje:

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski, Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Diagnostyki 

Genetycznej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierunek lekarski, IV rok

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

3. Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczną (ALL) jest najczęstszym typem nowotworu 

złośliwego u dzieci w przedziale wiekowym od 2 do 10 roku życia. Jednym z częstych podtypów 

genetycznych jest ten, z rearanżacją ETV6/RUNX1 t(12;21) (p13;q22) występującym u około 25% 

ALL z komórek prekursorowych B. Wśród chorych na ALL, dużą rolę predykcyjną odgrywa rodzaj 

anomalii genetycznej. Rearanżacji ETV6/RUNX1 wiąże się z reguły z korzystnym rokowaniem i 

dobrą odpowiedzią na zastosowane leczenie.

Cel pracy: Prezentacja wstępnych danych na temat populacji dzieci chorych na B-ALL, z 

obecną t(12;21).

Materiał i Metoda: Przedmiotem badań była populacja 33 dzieci w wieku 3-13 lat ze 

zdiagnozowanym ALL w latach 2013-2020 i wykrytą fuzją ETV6-RUNX1. Rearanżacja 

zidentyfikowana została przy pomocy techniki FISH z wykorzystaniem sond Vysis LSI ETV6 

(TEL)/RUNX1 (AML1) ES Dual Color Translocation Probe Set. Badania kariotypu somatycznego 

przeprowadzono po 24-godzinnej hodowli komórkowej. Dodatkowo u niektórych (16) pacjentów 

wykonano kariotyp molekularny, wykorzystując mikromacierz CytoScan HD.

Omówienie wyników: Zidentyfikowaliśmy trzy grupy pacjentów: z typową rearanżacją bez 

dodatkowych aberracji w badaniu FISH (n=18); z rearanżacją ETV6/RUNX1 wraz z delecją ETV6 

(n=14) oraz z rearanżacją i z dodatkowymi aberracjami w badaniu FISH (n=5), dwukrotnie: 2



sygnały fuzji, sygnał RUNX1, delecja ETV6; 2 sygnały fuzji, dwa sygnały RUNX1, delecja ETV6; 

2 sygnały fuzji, sygnał RUNX1, sygnał ETV6; sygnał fuzji, trzy sygnał RUNX1.

Wnioski: Większość pacjentów była zakwalifikowana do grupy standardowego ryzyka bez 

intensyfikacji leczenia. U 5 pacjentów konieczne było redefiniowanie grupy ryzyka i włączenie ich 

do grupy wysokiego ryzyka.

Słowa kluczowe: ETV6, ETV6/RUNX1, ALL



Inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej

z chromosomem Philadelphia u dzieci

Autorzy: Agnieszka Kaczmarska1, Patrycja Śliwa1, 

Joanna Zawitkowska2, Monika Lejman3 

Opiekun pracy: dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska, dr hab. n. med. Monika Lejman
Afiliacja: 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 

3. Pracownia Diagnostyki Genetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem 

diagnozowanym u dzieci. Identyfikacja nieprawidłowości chromosomalnych i translokacji jest 

ważna dla ustalenia leczenia i przewidywania wyników klinicznych. Translokacja (9;22) 

(q34:q11.2), zwana chromosomem Philadelphia (Ph), jest zaburzeniem cytogenetycznym 

stwierdzanym u około 3-5 % dzieci chorujących na ALL. Wszyscy pacjenci z ostrą białaczką 

limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ALL Ph+) są w grupie wysokiego ryzyka, jednak 

zastosowanie standardowej chemioterapii w połączneiu z inhibitorami kinazy tyrozynowych 

wydają się być przełomem zwiększającym szanse na całkowite wyleczenie.

Cel pracy: Celem pracy był przegląd artykułów dotyczących postępów w leczeniu ostrej 

białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia u dzieci.

Materiały i metody: Autorzy dokonali przeglądu literatury za pomocą przeglądarki 

PubMed na temat ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, koncentrując się na możliwościach 

leczenia.

Omówienie wyników: Całkowity czas przeżycia po 5 latach u dzieci z Ph+ All wynosi 

74,1% co jest niesatysfakcjonujące. Przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych 

(HSCT) był złotym standardem w przypadku pacjentów z ostrą białakczką limfoblastyczną z 

chromosomem Philadelphia (ALL Ph+). Jednak wyniki randomizowanych badań EsPhALL2004, 

EsPhALL2010, sugerują, że terapia inhibitorami kinazy tyrozynowej(np. imatynibem) w 

połączeniu z intensywną chemioterapią może być korzystna. Nadal nie znamy odpowiedzi, który 

inhibitor kinazy tyrozynowej jest najskuteczniejszy i przez jak długi okres powinien być 

stosowany. W trwającym obecnie badaniu EsPhALL2017, podjęto próbę znalezienia balansu 

pomiędzy toksycznością chemioterapii, a wysokimi wskaźnikami przeżycia. Więcej badań należy



skoncentrować na terapii celowanej i immunoterapii, która nie są związane z poważną 

toksycznością jak klasyczna chemioterapia i mogłyby poprawić wyniki leczenia.

Wnioski: Wskaźniki przeżycia dzieci z ALL Ph+ są niezadawalające, jednak zastosowanie 

inhibitorów kinazy tyrozynowej wydaje się być obiecującą możliwością poprawy wyników 

leczenia. Dalsze badania nad zmianami cytogenetycznymi w ALL Ph+ mogą po móc w odkryciu 

kolejnych czynników rokowniczych, co może być punktem uchwytu dla skutecznej terapii 

celowanych.

Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastyczna, ALL, chromosom Philadelphia



Profil larotrektynibu w nowotworach fuzyjnych kinazy receptorowej

tropomiozyny -  przegląd literatury

Autorzy: Natalia Dycha, Angelika Pawlak, Agnieszka Kaczor 

Opiekun pracy: dr hab. n. farm. Agnieszka Kaczor
Afiliacja: Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych z Pracownią Modelowania

Komputerowego, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Fuzje genów neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (NTRK, 

neurotrophin tyrosine receptor kinase) kodujące białka fuzyjne kinazy receptorowej tropomiozyny 

(TRK, tropomyosin receptor kinase) to czynniki onkogenne, wywołujące różnego rodzaju 

nowotwory zarówno u pacjentów pediatrycznych, jak i u osób dorosłych. Nieprawidłowe białko 

jest wydzielane przez nowotwory z obecnością fuzji genu NTRK. Powoduje ono gwałto wny rozwój 

komórek nowotworowych. Larotrektynib, który jest inhibitorem kinazy tyrozynowej pierwszej 

generacji, inaktywuje działanie tego białka, przez co hamuje rozwój komórek nowotworowych.

Cel pracy: Przedstawienie profilu farmakologicznego larotrektynibu w nowotworach 

fuzyjnych TRK, w tym w włókniakomięsaku niemowlęcym.

Materiały i metody: Przeprowadzono analizę artykułów naukowych opublikowanych nie 

wcześniej niż w 2016 roku. Skorzystano z materiałów naukowych dostępnych w bazie danych 

PubMed.

Omówienie wyników: Odniesiono się do trzech prac oryginalnych. W badaniach określano 

profil farmakologiczny larotrektynibu w nowotworach fuzyjnych TRK. Odniesiono się 

do bezpieczeństwa stosowania leku z określeniem jego działań niepożądanych oraz skuteczności 

farmaceutyku w leczeniu nowotworów fuzyjnych TRK. W dwóch pracach najczęściej 

obserwowanymi efektami ubocznymi były: wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej 

lub alaninowej, leukopenia oraz zmniejszenie liczby neutrofili. Po ważne skutki niepożądane 

występowały rzadko. W jednej z prac wykazano, że leczenie larotrektynibem zmniejszało rozmiary 

guza. Dodatkowo, terapia umożliwiła przeprowadzenie resekcji chirurgicznej guza bez amputacji. 

W niektórych przypadkach nie obserwowano następczych nawrotów choroby.

Wnioski: Na podstawie badań okazało się, że larotrektynib może być skutecznym lekiem 

w nowotworach fuzyjnych TRK u dzieci, powodującym zmniejszenie rozmiarów guzów 

i hamowanie progresji choroby. Analizy wykazały, że larotrektynib cechuje się dużym stopniem 

bezpieczeństwa, a jednym z częstszych działań niepożądanych wynikających ze stosowania



larotrektynibu jest wzrost aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych, biorących udział 

w syntezie białek, natomiast poważne skutki uboczne są rzadkie.

Słowa kluczowe: larotrectinib, pediatrie hematooncology



Pacjent z ciężką hemofilią A powikłaną inhibitorem do czynnika VIII -

opis przypadku

Autorzy: Justyna Tomasik1, Joanna Szuba1, Anna Toczek1, 

Monika Lejman2, Joanna Zawitkowska3 

Konsultacja pracy: Irena Woźnica-Karczmarz4 

Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska
Afiliacja: 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, 3Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny

w Lublinie, 4Dział Krwiolecznictwa, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie,

Wstęp: Hemofilia A należy do chorób rzadkich. Jest to wrodzona skaza krwotoczna, 

uwarunkowana genetycznie, na którą w Polsce choruje około 2200 pacjentów. Polega na 

całkowitym braku lub niedoborze VIII czynnika krzepnięcia. Najczęstsze objawy to krwawienia 

podskórne, domięśniowe i dostawowe. Rozpoznanie ustala się na podstawie wyników badania 

układu hemostazy. Terapia opiera się na podawaniu koncentratu czynnika VIII. Pojawienie się 

inhibitora czynnika VIII uniemożliwia leczenie czynnikami krzepnięcia. Nowe możliwości 

przyniosło zarejestrowanie emicizumabu - bispecyficznego rekombinowanego przeciwciała 

monoklonalnego.

Omówienie przypadku: 7-letni chłopiec, chory na ciężką postać hemofilii A, w pierwszym 

roku życia leczony był rekombinowanym czynnikiem VIII trzeciej generacji. Po kilku podaniach 

profilaktycznych u chłopca doszło do pourazowych krwawień domięśniowych i dostawowych, 

wymagających leczenia dodatkowymi dawkami czynnika. Leczenie okazało się nieskuteczne. 

W wykonanych badaniach potwierdzono obecność inhibitora o wysokim mianie. Krwawienia 

dostawowe leczone były skutecznie rFVIIa (ang. recombinant activated clotting factor VII), 

a profilaktykę przerwano. U pacjenta wdrożono protokół ITI (ang. induction of immune tolerance 

- wywoływania tolerancji immunologicznej). W ITI zastosowano 3 linie terapii: czynnik VIII 

rekombinowany trzeciej generacji, czynnik VIII rekombinowany o wydłużonym czasie półtrwania 

i czynnik VIII osoczopochodny. Z uwagi na liczne, powtarzające się krwawienia dostawowe, 

wdrożono profilaktykę krwawień z zastosowaniem koncentratu aktywowanych czynników zespołu 

protrombiny, a w przypadku krwawień podawano czynnik rVIIa. W związku z nieuzyskaniem 

immunotolerancji i brakiem odpowiedzi na standardowe leczenie czynnikami omijającymi, 

po 35 miesiącach zakończono terapię. Pacjent został włączony do programu profilaktyki z 

zastosowaniem emicizumabu. Okres obserwacji pacjenta trwa już rok i od początku nowej terapii



nie występowały żadne krwawienia ani wylewy wymagające stosowania dodatkowo czynników 

omijających.

Wnioski: Wyraźnie lepsza skuteczność, w porównaniu z innymi lekami, przemawia za 

stosowaniem emicizumabu u pacjentów, u których występuje inhibitor czynnika VIII i terapia ITI 

okazała się nieskuteczna. Profilaktyka tym przeciwciałem znacząco zmniejsza częstość krwawień 

i poprawia warunki życia pacjenta.

Słowa kluczowe: Hemofilia, inhibitor, emicizumab



Transfuzjologia w hematoonkologii dziecięcej jako leczenie wspomagające

po chemio- i radioterapii

Autor: Agnieszka Woźniak, dr n. med. Agnieszka Gronowska 

Opiekun naukowy: dr n. med. Agnieszka Gronowska
Afilacja: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Wstęp: Podstawowy mechanizm działania w leczeniu cytostatykami, jak i 

promieniowaniem jonizującym polega na inhibicji podziałów komórkowych na przykład poprzez 

zahamowanie wrzeciona kariokinetycznego, zablokowanie powstawania i wstawiania 

puryn/pirymidyn oraz upośledzaniu procesu naprawy. Celem dla chemio - i radioterapii są oprócz 

szybko dzielących się komórek nowotworowych, również m.in. komórki szpiku kostnego. Efektem 

ubocznym tych terapii jest zaburzenie hemopoezy prowadzące do niedokrwistości, 

małopłytkowości czy neutropenii.

Cel pracy: Celem pracy jest omówienie najczęstszych powikłań hematologicznych 

u dzieci po chemio- i radioterapii związanych z mielosupresją. Przedstawienie roli transfuzj i 

składników krwi jako leczenia wspomagającego w niedokrwistości, małopłytkowości i 

neutropenii.

Materiały i metody: Materiał do oceny powikłań hematologicznych po chemio - i 

radioterapii stanowiły indywidualne zamówienia na krew lub jej składniki dla pacjentów Oddziału 

Pediatrii, Onkologii i Hematologii CSK UM w Łodzi, którzy poddani zostali chemio - i radioterapii. 

Na ich podstawie dokonano wyodrębnienia najczęściej występujących powikłań hematologicznych 

u dzieci, pogrupowano wskazania do przetoczeń opierając się o analizę wyników badań 

morfologicznych krwi oraz przedstawiono charakterystykę zamawianych składników krwi.

Wyniki: Na podstawie ogólnej analizy zamówień na krew i jej składniki dokonano 

wyodrębnienia najczęściej występujących powikłań hematologicznych u dzieci, pogrupowano 

wskazania do przetoczeń opierając się o analizę wyników badań morfologicznych krwi oraz 

przedstawiono charakterystykę zamawianych składników krwi.

Wnioski: Każda decyzja o włączeniu składnika krwiopochodnego powinna zostać 

dobrana indywidualnie do pacjenta. Leczenie wspomagające w postaci transfuzji składników 

krwi pełni bardzo ważną rolę w poprawie komfortu życia małych pacjentów onkologicznych.

Słowa kluczowe: niedokrwistość, małopłytkowość, neutropenia



Chemioterapia, czy to na pewno koniec leczenia? - długofalowe powikłania 

nieoperacyjnego nowotworu rdzenia kręgowego u dziecka

Autorzy: Monika Żybowska1, Anna Rzewuska1, Wiktoria Sielwanowska1, 

Bartłomiej Syzdoł1, dr n. med. Anna Bodajko-Grochowska2 

Opiekun pracy: dr n. med. Anna Bodajko-Grochowska

Afiliacja: 'Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej,

Opiekun koła: dr hab. n.med. Violetta Opoka-Winiarska 

2Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii

Wstęp: Nowotwory u dzieci, mimo że są rzadką grupą chorób, pozostają główną przyczyną 

zgonów wśród najmłodszych. Guzy OUN to druga co do częstości występowania grupa 

nowotworów wieku rozwojowego. Wymagają one agresywnego leczenia i w większości 

przypadkach charakteryzują się gorszym rokowaniem. Celem pracy jest ukazanie długofalowych 

powikłań nieoperacyjnego nowotworu rdzenia kręgowego u dziecka.

Omówienie przypadku: Analizie poddano dokumentację medyczną 7-letniej dziewczynki, 

u której w wieku noworodkowym rozpoznano nowotwór kanału rdzenia kręgowego od odcinka 

szyjnego do lędźwiowego. U dziecka stosowano chemioterapię. W trakcie leczenia obserwowano 

narastanie zaburzeń neurologicznych: pogorszenie ruchomości kończyn górnych, następnie 

dolnych, nasilenie przeczulicy skóry pleców i karku. Z uwagi na problemy z przyrostem masy ciała 

dziecko było dokarmiane przez sondę. Dziewczynka dotychczas wielokrotnie chorowała na 

zapalenie płuc i układu moczowego, zapalenie zatok i ucha środkowego. Ze względu na ciężką 

niedokrwistość oporną na leczenie, wymagała kilkunastu przetoczeń KKCz. w okresie 

przedszkolnym rozpoznano refluks żołądkowo- jelitowy, w gastroskopii i angio CT serca 

uwidoczniono rozległe owrzodzenie przełyku znacznie zwężające jego światło z niewielką 

przepukliną wślizgową oraz zwężenie aorty w nadbrzuszu. Wykonano zabieg poszerzenia 

przełyku. W chwili obecnej w badaniu fizykalnym u dziewczynki zwraca uwagę mikrosomia, 

znaczny niedobór masy ciała i wzrostu, niedowład kończyn dolnych, zaniki mięśniowe, przykurcze 

stóp, utrwalone zwichnięcie stawów biodrowych, pęcherz neurogenny i pogłębiająca się skolioza 

prowadząca do zniekształcenia klatki piersiowej. U dziecka występują objawy przewlekłego 

niedotlenienia: palce pałeczkowate, tachypnoe i obniżony poziom Sp02. W aktualnym MRI 

kręgosłupa nadal widoczna jest wewnątrzkanałowa masa w odcinkach C-L. Dziewczynka wymaga 

opieki wielospecjalistycznej, w tym logopedycznej z powodu opóźnienia w rozwoju mowy.



Wnioski: W przypadku pozostałości guza rdzenia kręgowego mogą być widoczne 

długofalowe powikłania ze strony układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego i kostnego. 

Ważne jest, aby jak najszybciej dostrzec pierwsze symptomy omawianych następstw, aby 

odpowiednio leczyć i rehabilitować pacjenta.

Słowa kluczowe: chemioterapia, powikłania, rdzeń kręgowy



Nadpłytkowość samoistna u dzieci - opis przypadku

Autorzy: Anna Masajada1, dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk2 

Opiekun naukowy: dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk

Afiliacja:

1 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

2Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Wstęp: Nadpłytkowość samoistna (ET) należy do grupy klasycznych nowotworów 

mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnych (Ph-uj MPNs). Występuje u osób dorosłych i rzadko u 

dzieci. Po wykluczeniu chorób prowadzących wtórnie do nadpłytkowości, możemy rozpoznać 

nadpłytkowość samoistną na podstawie kryteriów większych: 1. liczba płytek krwi >450 x 109/L, 

2. w szpiku żywa proliferacja przede wszystkim w zakresie linii megakariocytarnej ze wzrostem 

odsetka dużych, dojrzałych megakariocytów ze zwiększoną płatowością jąder komórkowych; brak 

istotnego nasilenia granulopoezy lub erytropoezy, lub przesunięcia w lewo w zakresie linii 

granulocytarnej lub erytrocytarnej, 3. brak kryteriów niezbędnych dla rozpoznania przewlekłej 

białaczki szpikowej BCR-ABL1+, PV, pierwotnego zwłóknienia szpiku, zespołu

mielodysplastycznego lub innych nowotworów z linii mieloidalnej, 4. obecność mutacji genu 

JAK2, CALR lub MPL, i mniejszych: obecność markera klonalnego lub brak wykładników 

nadpłytkowości wtórnej. Do rozpoznania nadpłytkowości samoistnej niezbędne jest stwierdzenie 

wszystkich 4 większych kryteriów lub 3 większych kryteriów i mniejszego kryterium.

Omówienie przypadku: W pracy przedstawiamy przypadek 13-letniego chłopca z 

nadpłytkowością samoistną leczonego anagrelidem w Klinice Hematologii, Onkologii i 

Transplantologii Dziecięcej do ukończenia 18 roku życia. U chłopca w badaniach morfologii krwi 

obwodowej wykazano liczbę płytek powyżej 1500 x 109/L, w mielogramie - szpik 

bogatokomórkowy. Stwierdzono erytropoezę żywą, normoblastyczną z zachowany m torem 

dojrzewania erytroblastów, zaś układ ziarnistokomórkowy reprezentowany był przez wszystkie 

formy przejściowe z wyraźnym przesunięciem w prawo do szczebla granulocyta podzielonego. 

Ponadto stwierdzono liczne megakariocyty na różnych szczeblach rozwoju, z dominującymi 

formami z bardzo żywą czynnością odszczepiania płytek. Badanie molekularne wykazało obecność 

mutacji genu JAK2. Leczenie anagrelidem rozpoczęto od dawki 0,5 mg na dobę przez pierwszy 

tydzień, a następnie dawkę zwiększano co tydzień o 0,5 mg na dobę, aż do osiągnięcia pożądanej



odpowiedzi na leczenie (ok. 500 x 109/L). Terapię kontynuowano aż do osiągnięcia przez pacjenta 

pełnoletności, czyli przez 67 miesięcy.

Wnioski: Nadpłytkowość samoistna jest rzadką chorobą hematologiczną, której 

diagnozowanie i leczenie wymaga szczególnej ostrożności u pacjentów pediatrycznych.

Słowa kluczowe: nadpłytkowość samoistna, anagrelid



Kompresyjne złamanie kręgosłupa u 9-letniego chłopca jako pierwszy

objaw ostrej białaczki limfoblastycznej

' 1  1 2 Autorzy: Patrycja Śliwa , Agnieszka Kaczmarska , Monika Lejman ,
Joanna Zawitkowska3

Opiekun pracy: dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska, dr hab. n. med. Monika Lejman
Afiliacja: 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 Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) stanowi około 30% nowotworów u 

dzieci. Młodzi pacjenci chorujący na ALL zazwyczaj prezentują objawy takie jak osłabienie, 

brak apetytu, gorączka i bóle kostne, jednak bardzo rzadko bóle kręgosłupa. W 2020r. ze 

względu na pandemie wirusa SARSCov2, została utrudniona dostępność do opieki 

zdrowotnej, co miało wpływ na opóźnienie diagnostyki.

Omówienie przypadku: W kwietniu 2020r. na SOR Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Lublinie szpitala dziecięcego zgłosił się 9-letni chłopiec z bólem pleców, 

który nasilił się po upadku ze zjeżdżalni. Chłopiec został przyjęty do Kliniki Neurologii 

Dziecięcej, gdzie po przeprowadzonej pełnej diagnostyce stwierdzono psychogenny wpływ 

na dolegliwości bólowe i zalecono izometryczne ćwiczenia fizyczne. Od kwietnia do 

czerwca chłopiec ćwiczył dwa razy dziennie po pół godziny, co przyniosło poprawę i pacjent 

był w stanie samodzielnie chodzić przy pomocy kijków do nordworkingu. Przy 

wykonywaniu ćwiczeń pacjentowi towarzyszył ból, jednak rodzice starali się motywować 

chłopca do aktywności, maj ąc na uwadze rozpoznanie bólów psychogennych. Końcem 

czerwca chłopiec był blady, nie chciał ćwiczyć i poruszał się tylko na czworakach, co 

zaniepokoiło rodziców i wykonali prywatne badania laboratoryjne. Badania wykazały 

pancytopenię i chłopiec został skierowany do szpitala. Po wykonaniu biopsji szpiku w 

Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej zdiagnozowano ostrą 

białaczkę limfoblastyczną. Badanie radiologiczne (RTG) kręgosłupa wykazało, rozrzedzenie 

struktury kostnej całego kręgosłupa, obniżenie wysokości kręgów piersiowych i 

lędźwiowych oraz kompresyjne złamanie kręgów piersiowych. Pacjent leczony zgodnie z 

protokołem AIEOP-BFM 2017 zakwalifikowany do grupy wysokiego ryzyka. W trakcie



terapii, w listopadzie, pacjent zachorował na COVID-19 i został przetransportowany na 

dziecięcy oddział zakaźny. Przebieg choroby u chłopca był łagodny. Po zastosowanym 

leczeniu przeciwzapalnym i 6 dniach hospitalizacji został wypisany ze szpitala i dalszą 

kwarantannę odbywał w domu. Obecnie chłopiec nadal jest w trakcie chemioterapii.

Wnioski: Najczęstsza przyczyną bólów pleców u dzieci są urazy, jednak należy 

pamiętać, że mogą też być pierwszym objawem ALL. Sytuacja związana z pandemią 

COVID-19 opóźniła diagnostykę, a szybkie rozpocznie terapii jest kluczowe, aby zwiększyć 

szanse na przeżycie

Słowa kluczowe: Ostra białaczka limfo blastyczna, COVID-19, złamania patologiczne
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	Omówienie wyników: Do tej pory poinformowano o 15 niezależnych loci w całym genomie mających związek z SARS-CoV-2, z czego przynajmniej 6 z nich jest powiązane z jego ciężkim przebiegiem. Pierwszym genem wykazującym związek z COVID-19 jest INFAR2, zlokalizowany w obrębie chromosomu 21. Koduje on receptor dla interferonu, który pełni ważną funkcję w degradacji wirusowego RNA. Kolejne znajdują się w obrębie chromosomu 19. Gen DPP jest związany z idiopatycznym zwłóknieniem płuc, natomiast ekspresja TYK2 może p
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	Wstęp: Non-Hodgkin lymphoma (NHL) to powszechny nowotwór złośliwy z limfocytów oraz histiocytów. Chemioterapia jest najczęściej stosowaną metodą leczenia NHL. Większość chorych nie kwalifikuje się do zaawansowanej radioterapii. W niektórych grupach pacjentów nawroty są trudne do leczenia, dlatego potrzeba nowych metod leczenia. Obiecujące jest zastosowanie radioimmunoterapii (RIT), pozwalającej na prec yzyjne podawanie promieniowania do komórek nowotworowych, niezależnie od ich lokalizacji w organizmie i os
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	chłoniaka grudkowego (FL). Czas wolny od progresji (PFS) wyniósł 8 lat u 41% pacjentów z RIT, 22% w grupie kontrolnej. Wydłużenie PFS obserwowano również u pacjentów z częściową odpowiedzią (PR). Przedłużone PFS może wynikać ze zdolności RIT do eliminacji pojedynczych komórek nowotworowych. RIT u 90% pacjentów dodatnim wynikiem testu Bcl-2 PCR z krwi po indukcji stał się ujemny. 77% pacjentów z PR przeszło w całkowitą odpowiedź (CR) - więcej niż w innych metodach konsolidacji, nawet autologicznych przeszcze
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	Wstęp: W obliczu pandemii COVID-19 naukowcy na całym świecie zjednoczyli swoje siły w pracy nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Na rynku aktualnie dostępnych jest kilka szczepionek. Media stały się źródłem informacji o niepożądanych działaniach poszczepiennych, co miało wpływ na decyzję wielu osób dotyczącą poddania się szczepieniu. Studenci kierunków medycznych byli uprawnieni do szczepień w pierwszej kolejności, razem z pracownikami ochrony zdrowia.
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	Materiały i metody: W dniach 8.03-10.04.2021r. przeprowadzono badanie ankietowe kierowane do studentów i studentek kierunków medycznych w Polsce, którzy mieli, bądź wciąż mają, możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Kwestionariusz przygotowano w aplikacji Google, otrzymano 1051 odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu pytania, jedna z nich nie spełniająca kryteriów została wyłączona z podsumowania.
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	Wyniki: Ankietowanymi byli studenci wszystkich kierunków medycznych, prawie wszyscy z przedziału wiekowego 18-30 lat (99,4%). Spośród wszystkich ankietowanych 92,6% stanowiły osoby zaszczepione lub oczekujące na szczepienie. Za decyzją szczepienia przede wszystkim przemawiały: ochrona przed zachorowaniem, chęć powrotu do “normalnego” życia i możliwość zaszczepienia się w pierwszej kolejności. Wśród osób nieszczepiących się większość (74,4%) nie zdecydowała się z powodu zbyt krótkiego okresu badań klinicznyc
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	Wnioski: Studenci kierunków medycznych w marcu 2021 byli zdecydowani na szczepienia w odsetku większym niż deklarowany w ogólnej populacji (odpowiednio 71% i 52%). Dodatkowo z naszego badania wynika, iż ilość studentów, którzy chcą się zaszczepić rosła w przeciwieństwie do ogólnej populacji, w której odsetek osób chcących się zaszczepić spada. Obserwowane niepożądane objawy poszczepienne wystąpiły u większości studentów ale były one łagodne.
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	Wstęp: Chłoniak Hodgkina jest nowotworem układu chłonnego wywodzącym się z limfocytów B, który częściej występuje u dzieci starszych i nastolatków. Najczęściej objawia się powiększeniem węzłów chłonnych szyi lub śródpiersia, ale zdarzają się też nietypowe lokaliz acje pozawęzłowe. Ocena stopnia zaawansowania oraz czynników rokowniczych jest kluczowym celem dobrania odpowiedniej terapii.
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	Omówienie przypadku: 16- letni chłopiec przyjęty na oddział pulmonologii, od około 3 miesięcy zgłaszał dolegliwości bólowe okolicy międzyłopatkowej i łopatki, z towarzyszącym napadowym kaszlem i niewielką dusznością. W badaniu RTG klatki piersiowej śródpiersie górne było poszerzone na poziomie Th5, a TK wykazało guz śródpiersia i cechy zakrzepicy żylnej. Chłopiec został przekazany na oddział onkologii dziecięcej. W badaniu przedmiotowym obustronne ściszenie szmeru pęcherzykowego przykręgosłupowo oraz wyczuw
	Omówienie przypadku: 16- letni chłopiec przyjęty na oddział pulmonologii, od około 3 miesięcy zgłaszał dolegliwości bólowe okolicy międzyłopatkowej i łopatki, z towarzyszącym napadowym kaszlem i niewielką dusznością. W badaniu RTG klatki piersiowej śródpiersie górne było poszerzone na poziomie Th5, a TK wykazało guz śródpiersia i cechy zakrzepicy żylnej. Chłopiec został przekazany na oddział onkologii dziecięcej. W badaniu przedmiotowym obustronne ściszenie szmeru pęcherzykowego przykręgosłupowo oraz wyczuw

	Wnioski: Przedłużające się jednostronne powiększenie węzłów chłonnych w okolicy szyi bez uchwytnego ogniska zapalnego powinno zostać poddane pogłębionej diagnostyce, z uwzględnieniem występowania zespołu żyły głównej górnej. Badanie PET wykonywane w celu oceny dokładnego stopnia zaawansowania, pozwala na wykrycie nietypowych lokalizacji występowania Chłoniaka Hodgkina.
	Wnioski: Przedłużające się jednostronne powiększenie węzłów chłonnych w okolicy szyi bez uchwytnego ogniska zapalnego powinno zostać poddane pogłębionej diagnostyce, z uwzględnieniem występowania zespołu żyły głównej górnej. Badanie PET wykonywane w celu oceny dokładnego stopnia zaawansowania, pozwala na wykrycie nietypowych lokalizacji występowania Chłoniaka Hodgkina.

	Słowa kluczowe: Chłoniak Hodgkina, zajęcie kanału kręgowego
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	Częstość występowania oraz charakterystyka neutropenii u dzieciw woj. ło dzkim w latach 2010-2020
	Częstość występowania oraz charakterystyka neutropenii u dzieciw woj. ło dzkim w latach 2010-2020

	Autorzy: Agata Ogłoza, Jill Dybiec Opiekun pracy: prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski,
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	Wstęp: Neutropenia przewlekła to obniżenie całkowitej liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili) krążących we krwi poniżej 1500/pl utrzymujące się przez ponad 6 miesięcy. Występują 3 stopnie ciężkości neutropenii - łagodna (1000-1500), umiarkowana (5001000) i ciężka (<500 komórek/pl - w najcięższych przypadkach prowadząca do gorączki neutropenicznej i agranulocytozy, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla życia). Jako etiologię podaje się stany wrodzone (grupa rzadkich pierwotnych niedoborów odporno
	Wstęp: Neutropenia przewlekła to obniżenie całkowitej liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili) krążących we krwi poniżej 1500/pl utrzymujące się przez ponad 6 miesięcy. Występują 3 stopnie ciężkości neutropenii - łagodna (1000-1500), umiarkowana (5001000) i ciężka (<500 komórek/pl - w najcięższych przypadkach prowadząca do gorączki neutropenicznej i agranulocytozy, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla życia). Jako etiologię podaje się stany wrodzone (grupa rzadkich pierwotnych niedoborów odporno
	Wstęp: Neutropenia przewlekła to obniżenie całkowitej liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili) krążących we krwi poniżej 1500/pl utrzymujące się przez ponad 6 miesięcy. Występują 3 stopnie ciężkości neutropenii - łagodna (1000-1500), umiarkowana (5001000) i ciężka (<500 komórek/pl - w najcięższych przypadkach prowadząca do gorączki neutropenicznej i agranulocytozy, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla życia). Jako etiologię podaje się stany wrodzone (grupa rzadkich pierwotnych niedoborów odporno

	Cel pracy: Scharakteryzowanie neutropenii u dzieci w województwie łódzkim w latach 2010-2020 ze szczególnym uwzględnieniem neutropenii wrodzonej.
	Cel pracy: Scharakteryzowanie neutropenii u dzieci w województwie łódzkim w latach 2010-2020 ze szczególnym uwzględnieniem neutropenii wrodzonej.

	Materiały i metody: Dokonano przeglądu epidemiologicznego neutropenii w województwie łódzkim u dzieci hospitalizowanych w latach 2010-2020 w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wyodrębniono neutropenie ciężkie z uwzględnieniem poszczególnych podtypów przyczynowych, zidentyfikowano zależności między danymi klinicznymi pacjentów a przebiegiem neutropenii oraz porównano dane kliniczne pacjentów o różnym podłożu choroby. Przygotowano analizę danych w celu określenia korel
	Materiały i metody: Dokonano przeglądu epidemiologicznego neutropenii w województwie łódzkim u dzieci hospitalizowanych w latach 2010-2020 w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wyodrębniono neutropenie ciężkie z uwzględnieniem poszczególnych podtypów przyczynowych, zidentyfikowano zależności między danymi klinicznymi pacjentów a przebiegiem neutropenii oraz porównano dane kliniczne pacjentów o różnym podłożu choroby. Przygotowano analizę danych w celu określenia korel

	Omówienie wyników: Spośród 618 pacjentów z neutropenią hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii we wskazanym czasie, wyodrębniono 394 pacjentów z neutropenią o podłożu nieinfekcyjnym, w tym 210 dzieci do 2 r.ż. Zidentyfikowano 13 przypadków neutropenii immunologicznej oraz 9 przypadków neutropenii wrodzonej. Leczenie GCS-F przeszło 2 pacjentów przed ukończeniem 2 r.ż. i 5 pacjentów w wieku 2-15 lat.
	Omówienie wyników: Spośród 618 pacjentów z neutropenią hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii we wskazanym czasie, wyodrębniono 394 pacjentów z neutropenią o podłożu nieinfekcyjnym, w tym 210 dzieci do 2 r.ż. Zidentyfikowano 13 przypadków neutropenii immunologicznej oraz 9 przypadków neutropenii wrodzonej. Leczenie GCS-F przeszło 2 pacjentów przed ukończeniem 2 r.ż. i 5 pacjentów w wieku 2-15 lat.

	Wnioski: Wrodzoną neutropenię należy podejrzewać przede wszystkim w okresie niemowlęcym, na podstawie objawów klinicznych, wśród których dominują nawracające i
	Wnioski: Wrodzoną neutropenię należy podejrzewać przede wszystkim w okresie niemowlęcym, na podstawie objawów klinicznych, wśród których dominują nawracające i


	przewlekłe infekcje, owrzodzenia błon śluzowych jamy ustnej, dziąseł, okolic odbytu oraz stany gorączkowe. Przy podejrzeniu neutropenii o podłożu genetycznym należy w pierwszej kolejności wykluczyć wszystkie stany związane z neutropenią nabytą, wśród których w pierwszej kolejności wymienia się infekcje oraz aUo-/autoimmunizację. W toku diagnostyki ważne jest udokumentowanie obecności przeciwciał przeciwgranulocytarnych, choć nie jest to badanie rozstrzygające i ujemny wynik badania w kierunku obecności prze
	przewlekłe infekcje, owrzodzenia błon śluzowych jamy ustnej, dziąseł, okolic odbytu oraz stany gorączkowe. Przy podejrzeniu neutropenii o podłożu genetycznym należy w pierwszej kolejności wykluczyć wszystkie stany związane z neutropenią nabytą, wśród których w pierwszej kolejności wymienia się infekcje oraz aUo-/autoimmunizację. W toku diagnostyki ważne jest udokumentowanie obecności przeciwciał przeciwgranulocytarnych, choć nie jest to badanie rozstrzygające i ujemny wynik badania w kierunku obecności prze
	przewlekłe infekcje, owrzodzenia błon śluzowych jamy ustnej, dziąseł, okolic odbytu oraz stany gorączkowe. Przy podejrzeniu neutropenii o podłożu genetycznym należy w pierwszej kolejności wykluczyć wszystkie stany związane z neutropenią nabytą, wśród których w pierwszej kolejności wymienia się infekcje oraz aUo-/autoimmunizację. W toku diagnostyki ważne jest udokumentowanie obecności przeciwciał przeciwgranulocytarnych, choć nie jest to badanie rozstrzygające i ujemny wynik badania w kierunku obecności prze

	Słowa kluczowe: neutropenia, immunizacja, neutropenia wrodzona
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	Rozwój fizyczny po HSCT u dzieci chorych na wrodzonechoroby nie-nowotworowe
	Rozwój fizyczny po HSCT u dzieci chorych na wrodzonechoroby nie-nowotworowe
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	Afilacja: (1) Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, (2) Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii w Lublinie
	Afilacja: (1) Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, (2) Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii w Lublinie


	Wstęp: Jedną z metod leczenia niektórych nie-nowotworowych chorób wrodzonych jest przeszczepienie komórek krwiotwórczych (HSCT). Procedura ta poprzedzona jest kondycjonowaniem z zastosowaniem wysokodawkowanej chemioterapii, często u bardzo małych dzieci. Z drugiej strony naturalny przebieg tych genetycznie uwarunkowanych zaburzeń również często wiąże się z zaburzeniami rozwoju fizycznego.
	Wstęp: Jedną z metod leczenia niektórych nie-nowotworowych chorób wrodzonych jest przeszczepienie komórek krwiotwórczych (HSCT). Procedura ta poprzedzona jest kondycjonowaniem z zastosowaniem wysokodawkowanej chemioterapii, często u bardzo małych dzieci. Z drugiej strony naturalny przebieg tych genetycznie uwarunkowanych zaburzeń również często wiąże się z zaburzeniami rozwoju fizycznego.
	Wstęp: Jedną z metod leczenia niektórych nie-nowotworowych chorób wrodzonych jest przeszczepienie komórek krwiotwórczych (HSCT). Procedura ta poprzedzona jest kondycjonowaniem z zastosowaniem wysokodawkowanej chemioterapii, często u bardzo małych dzieci. Z drugiej strony naturalny przebieg tych genetycznie uwarunkowanych zaburzeń również często wiąże się z zaburzeniami rozwoju fizycznego.

	Cel pracy: Ocena rozwoju fizycznego dzieci na przestrzeni roku i 3 lat po przeszczepie HSCT z powodu choroby wrodzonej.
	Cel pracy: Ocena rozwoju fizycznego dzieci na przestrzeni roku i 3 lat po przeszczepie HSCT z powodu choroby wrodzonej.

	Materiały i metody: Do badania włączono 21 pacjentów, u którzy byli leczeni przeszczepieniem komórek krwiotwórczych z powodu choroby wrodzonej w okresie od marca 2009 do marca 2018 roku. Wśród badanych dzieci było 11 dziewczynek i 10 chłopców, mediana wieku pacjentów w dniu przeszczepu to 2 lata 6 miesięcy. U 10 dzieci powodem przeszczepienia był pierwotny niedobór odporności (PID), u 6 wrodzone aplazje lub hipoplazje szpiku (congenital aplasia) a u 5 dzieci były to inne choroby uwarunkowane genetycznie (ot
	Materiały i metody: Do badania włączono 21 pacjentów, u którzy byli leczeni przeszczepieniem komórek krwiotwórczych z powodu choroby wrodzonej w okresie od marca 2009 do marca 2018 roku. Wśród badanych dzieci było 11 dziewczynek i 10 chłopców, mediana wieku pacjentów w dniu przeszczepu to 2 lata 6 miesięcy. U 10 dzieci powodem przeszczepienia był pierwotny niedobór odporności (PID), u 6 wrodzone aplazje lub hipoplazje szpiku (congenital aplasia) a u 5 dzieci były to inne choroby uwarunkowane genetycznie (ot

	Omówienie wyników: Mediany parametrów rozwoju fizycznego po HSCT w całej grupie oraz w zależności od rozpoznania przedstawiono w tabeli.
	Omówienie wyników: Mediany parametrów rozwoju fizycznego po HSCT w całej grupie oraz w zależności od rozpoznania przedstawiono w tabeli.
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	Wnioski: 1. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych u dzieci z chorobami wrodzonymi nie spowalnia tempa ich rozwoju. 2. Wydaje się, że na tempo wzrostu wpływa rodzaj choroby, z powodu której wykonano przeszczepienie, ale wymaga to dłuższej obserwacji.
	Wnioski: 1. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych u dzieci z chorobami wrodzonymi nie spowalnia tempa ich rozwoju. 2. Wydaje się, że na tempo wzrostu wpływa rodzaj choroby, z powodu której wykonano przeszczepienie, ale wymaga to dłuższej obserwacji.
	Wnioski: 1. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych u dzieci z chorobami wrodzonymi nie spowalnia tempa ich rozwoju. 2. Wydaje się, że na tempo wzrostu wpływa rodzaj choroby, z powodu której wykonano przeszczepienie, ale wymaga to dłuższej obserwacji.

	Słowa kluczowe: rozwój fizyczny, HSCT, choroba wrodzona
	Słowa kluczowe: rozwój fizyczny, HSCT, choroba wrodzona


	Leczenie mukopolisacharydozy przeszczepieniem komórek krwiotwórczychszpiku kostnego
	Leczenie mukopolisacharydozy przeszczepieniem komórek krwiotwórczychszpiku kostnego

	Autorzy: Katarzyna Urbańska, Anna Rekowska Opiekun pracy: dr hab. n. med. Katarzyna Drabko
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	Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,

	Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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	Wstęp: Mukopolisacharydozy (MPS) należą do rzadkich chorób metabolicznych, związanych z akumulacją w tkankach mukopolisacharydów, wskutek niedoborów enzymów niezbędnych do ich rozszczepiania i dalszego przekształcania. Objawia się to postępującym uszkodzeniem tkanek, szczególnie w obrębie kości, dróg oddechowych, ośrodkowego układu nerwowego (OUN), serca czy wątroby i śledziony. Mukopolisacharydozy zostały sklasyfikowane na podstawie deficytowego enzymu, przy czym w przypadku MPS I stwierdzono niedobór a -L
	Wstęp: Mukopolisacharydozy (MPS) należą do rzadkich chorób metabolicznych, związanych z akumulacją w tkankach mukopolisacharydów, wskutek niedoborów enzymów niezbędnych do ich rozszczepiania i dalszego przekształcania. Objawia się to postępującym uszkodzeniem tkanek, szczególnie w obrębie kości, dróg oddechowych, ośrodkowego układu nerwowego (OUN), serca czy wątroby i śledziony. Mukopolisacharydozy zostały sklasyfikowane na podstawie deficytowego enzymu, przy czym w przypadku MPS I stwierdzono niedobór a -L
	Wstęp: Mukopolisacharydozy (MPS) należą do rzadkich chorób metabolicznych, związanych z akumulacją w tkankach mukopolisacharydów, wskutek niedoborów enzymów niezbędnych do ich rozszczepiania i dalszego przekształcania. Objawia się to postępującym uszkodzeniem tkanek, szczególnie w obrębie kości, dróg oddechowych, ośrodkowego układu nerwowego (OUN), serca czy wątroby i śledziony. Mukopolisacharydozy zostały sklasyfikowane na podstawie deficytowego enzymu, przy czym w przypadku MPS I stwierdzono niedobór a -L

	Cel pracy: Analiza efektów leczenia mukopolisacharydozy przeszczepieniem komórek krwiotwórczych.
	Cel pracy: Analiza efektów leczenia mukopolisacharydozy przeszczepieniem komórek krwiotwórczych.

	Materiały i metody: Przeanalizowano dokumentację medyczną sześciorga dzieci chorych na MPS I, bądź MPS II hospitalizowanych w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej między 2015 a 2021 rokiem celem przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku kostnego. Zebrano informacje dotyczące rozwoju fizycznego, hepatosplenomegalii i innych odchyleń w badaniu fizykalnym.
	Materiały i metody: Przeanalizowano dokumentację medyczną sześciorga dzieci chorych na MPS I, bądź MPS II hospitalizowanych w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej między 2015 a 2021 rokiem celem przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku kostnego. Zebrano informacje dotyczące rozwoju fizycznego, hepatosplenomegalii i innych odchyleń w badaniu fizykalnym.

	Wyniki: Mediana okresu obserwacji po HSCT wyniosła 34 miesiące (6-63 miesięcy). U jednego dziecka długość ciała przed przeszczepieniem była poniżej 3 centyla, natomiast masa ciała u wszystkich dzieci była pomiędzy 10-90 centylem. W okresie obserwacji po przeszczepieniu nie zaobserowano zahamowania wzrostu i masy ciała. Przed HSCT u czworga pacjentów, stwierdzano przepuklinę pachwinową lub pępkową, w dwóch przypadkach była ona operowana po HSCT, w pozostałych była skutecznie leczona zachowawczo. U trojga dzi
	Wyniki: Mediana okresu obserwacji po HSCT wyniosła 34 miesiące (6-63 miesięcy). U jednego dziecka długość ciała przed przeszczepieniem była poniżej 3 centyla, natomiast masa ciała u wszystkich dzieci była pomiędzy 10-90 centylem. W okresie obserwacji po przeszczepieniu nie zaobserowano zahamowania wzrostu i masy ciała. Przed HSCT u czworga pacjentów, stwierdzano przepuklinę pachwinową lub pępkową, w dwóch przypadkach była ona operowana po HSCT, w pozostałych była skutecznie leczona zachowawczo. U trojga dzi

	Wnioski: Przeszczep komórek macierzystych szpiku stanowi realną opcję leczenia dla
	Wnioski: Przeszczep komórek macierzystych szpiku stanowi realną opcję leczenia dla


	pacjentów z mukopolisacharydozami, w tym MPS I i MPS II. Zabieg HSCT nie opóźnił rozwoju fizycznego dzieci z MPS, zmniejszyły się też cechy organomegalii charakterystycznej dla MPS.
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	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u dzieci. Choroba ta polega na klonalnym rozroście niedojrzałych limfocytów, których niekontrolowany rozwój działa hamująco na układ czerwonokrwinkowy i płytkowy.
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	Omówienie przypadku: Trzyletni chłopiec rozpoczął leczenie ALL. Podczas pierwszego dnia terapii zaobserwowano pogorszenie stanu ogólnego, splątanie, zwyżki RR do 155/144mmHg. W tym samym dniu wystąpiły epizody drgawek nieustępujące po diazepamie. Włączono fenobarbital w ciągłym wlewie, jednak pomimo braku poprawy leczenie chłopca kontynuowano w OIT. W OIT, z powodu braku diurezy i pogarszających się parametrów nerkowych, rozpoczęto ciągłą żylno-żylną hemodiafiltrację (CVVHDF). Po kilkunastu dniach, chłopiec
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	Wnioski: Leczenie ALL polega na wielolekowej chemioterapii, która obarczona jest wysokim ryzykiem działań niepożądanych. Jednak tylko radykalne leczenie może zapewnić trwałą remisję. Opisany powyżej pacjent wymagał interdyscyplinarnej opieki anestezjologów, nefrologów, chirurgów, gastroenterologów, otolaryngologów; specjalistów rehabilitacji ruchowej i logopedycznej.
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	Wstęp: Zespół von Hippel-Lindau (VHL) jest chorobą dziedziczoną autosomalnie dominująco, z częstością 1 na 36 000 żywych urodzeń. Wiąże się z wysokim ryzykiem rozwoju łagodnych i zło- śliwych guzów, takich jak naczyniaki zarodkowe siatkówki i ośrodkowego układu nerwowego, raki jasnokomórkowe nerki (RCC), guz chromochłonny, guzy neuroendokrynne trzustki i guzy worka endolimfatycznego. VHL jest spowodowane utratą funkcji supresorowej genu VHL w linii zarod- kowej na jednym allelu na chromosomie 3p25-26.
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	Opis przypadku: 15-letni chłopiec, przyjęty w styczniu 2021 r. do Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie celem diagnostyki zmian guzo- watych obu nerek wykrytych w badaniu MRI. W 2019r. rozpoznano zespół VHL od strony ojca. W badaniach USG jamy brzusznej stwierdzono obecność hyperechogenicznych zmian obu nerek. Ich progresję wykazano w kolejnych badaniach obrazowych po 6 miesiącach. Wykonano badanie TK, w którym stwierdzono wielonarządo
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	Wnioski: Zespół VHL jest związany z rozwojem mnogich ognisk nowotworowych. Typowym przykładem jest rak jasnokomórkowy nerki rozwijający się obustronnie u osób z VHL w starszym wieku niż opisywany pacjent. Analizowany przypadek pokazuje, że pacjentów z chorobami genetycznymi należy poddawać regularnym badaniom obrazowym, a w razie niepokojących objawów lub niejednoznacznych wyników rozszerzyć diagnostykę o badania o wysokiej swoistości. Wcześnie wykryte zmiany przekładają się na lepsze wyniki leczenia.
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	Wstęp: Białaczki są najczęstszymi nowotworami wieku dziecięcego, stanowiąc 26% rozpoznań onkologicznych u dzieci. Chłoniaki stanowią ok. 15%, zajmując trzecie miejsce pod względem częstości występowania, tuż po guzach ośrodkowego układu nerwowego. W dobie pandemii COVID-19 u wielu pacjentów doszło do zmian w planie leczenia, a wielu lekarzy zadaje sobie pytanie, w jaki sposób leki używane w terapii wspomagającej mogą wpływać na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
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	Cel pracy: Przedstawienie, w jaki sposób leki używane w terapii wspomagającej nowotworów hematologicznych u dzieci mogą wpływać na ryzyko zakażenia wirusem SARS - CoV-2 i na przebieg zakażenia.
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	Materiały i metody: Artykuły wyszukano w bazach danych PubMed oraz Google Scholar za pomocą haseł „chronic pain”, ,,covid”, ,,immunosupression”, ,,oncology”,
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	Omówienie wyników: Kortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, upośledzać odpowiedź immunologiczną wobec wirusa, opóźniać wystąpienie objawów i wykrycie infekcji COVID-19. Ibuprofen zwiększa ilość konwertazy angiotensyny typu 2, co zwiększa ryzyko infekcji COVID-19. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z wyższym odsetkiem powikłań u pacjentów z pozaszpitalnym zapaleniem płuc. Opioidy są złotym standardem w leczeniu wspomagającym u pediatrycznych pacjentów hemat
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	Wnioski: W leczeniu wspomagającym u pacjentów pediatrycznych z nowotworami hematologicznymi bezwzględnie należy unikać stosowania kortykosteroidów. Zaleca się ograniczenie do minimum i wykorzystywanie możliwie najniższych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Opioidy zalecane są po nieudanych próbach terapii lekami nieopioidowymi, w możliwie najniższych dawkach z wykorzystaniem opioidów niższego ryzyka. Leczenie bólu w dobie pandemii powinno być kontynuowane ze względu na możliwość jego nasilenia i 
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	Wstęp: Naczyniaki wczesnodziecięce są najczęstszymi niezłośliwymi guzami u dzieci. Typową lokalizacją zmian jest twarzoczaszka. Naczyniak może powiększać się wraz z rozwojem dziecka, ale często następuje ich samoistna remisja około 10 roku życia. Do powikłań nac zyniaków występujących na twarzy w okolicy oczodołu zalicza się: owrzodzenie, krótkowzroczność, opadnięcie powieki, zwężenie przewodu łzowego, zez, astygmatyzm. W leczeniu stosuje się m.in. B-blokery, leczenie objawowe, laseroterapię oraz wycięcie c
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	Omówienie przypadku: Dziewczynka w wieku 11 lat z rozległym wrodzonym znamieniem na twarzy po stronie lewej, zgłosiła się do Poradni Hem. -Onkologicznej celem poszerzenia diagnostyki. Zmiana tuż po urodzeniu miała średnicę około 1cm, obecne wymiary t o 15x10cm. Dziecko konsultowane dermatologicznie, bez zaleceń terapeutycznych. Wykonano MRI głowy, które wykazało niejednorodne, intensywne wzmocnienie kontrastowe, penetrujące w głąb twarzoczaszki oraz oczodołu. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym bez dolegliwoś
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	Wnioski: Wybór postępowania terapeutycznego w przypadku hemangioma zależy od wieku dziecka, lokalizacji zmiany oraz szybkości wzrostu. Ze względu na bliskie sąsiedztwo gałki ocznej wykluczono możliwość resekcji. Zmiana podlega jedynie leczeniu farmakologicznemu. Zastosowana terapia nie daje możliwości osiągnięcia całkowitej remisji zmiany, a jedynie
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	zapobiega dalszemu rozwojowi naczyniaka. Opisywana zmiana wymaga dalszej uważnej obserwacji ze względu na możliwe uszkodzenie narządu wzroku.
	zapobiega dalszemu rozwojowi naczyniaka. Opisywana zmiana wymaga dalszej uważnej obserwacji ze względu na możliwe uszkodzenie narządu wzroku.
	zapobiega dalszemu rozwojowi naczyniaka. Opisywana zmiana wymaga dalszej uważnej obserwacji ze względu na możliwe uszkodzenie narządu wzroku.


	Diagnostyka niedokrwistości Blackfana- Diamonda z wykorzystaniem wysokoprzepustowych technologii opartych o NGS i SNP-array
	Diagnostyka niedokrwistości Blackfana- Diamonda z wykorzystaniem wysokoprzepustowych technologii opartych o NGS i SNP-array
	Diagnostyka niedokrwistości Blackfana- Diamonda z wykorzystaniem wysokoprzepustowych technologii opartych o NGS i SNP-array


	Autor: Malwina Hut Opiekun pracy: dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora
	Autor: Malwina Hut Opiekun pracy: dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora
	Autor: Malwina Hut Opiekun pracy: dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora

	Afiliacja: Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
	Afiliacja: Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


	Wstęp: Niedokrwistość Blackfana-Diamonda (DBA) jest rzadkim zaburzeniem genetycznym należącym do rybosomopatii, objawiającym się hipoplazją szpiku z zahamowaniem dojrzewania linii erytrocytarnej, retikulocytopenią oraz makrocytozą, spowodowanym defektem jednego z ponad 20 genów kodujących białka rybosomowe lub hematopoetyczne czynniki transkrypcyjne. Diagnostyka molekularna w przypadku pacjentów z DBA jest niezbędna dla szybkiego wdrożenia odpowiedniej farmakoterapii oraz dla odróżnienia pacjentów z DBA od 
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	w patogenezę analizowanej jednostki chorobowej, w tym DBA. Należy jednak pamiętać, że celowane NGS nie pozwala na wykrycie dużych delecji dlatego konieczne jest pogłębienie diagnostyki
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	o wysokorozdzielcze metody umożliwiające detekcję CNV, najlepiej macierze całogenomowe.
	o wysokorozdzielcze metody umożliwiające detekcję CNV, najlepiej macierze całogenomowe.

	Materiały i metody: W pracy przedstawiono algorytm diagnostyczny stosowany w Pracowni Immunopatologii i Genetyki UM w Łodzi u pacjentów z niedokrwistością aplastyczną z podejrzeniem FA lub DBA oraz wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metod celowanego NGS
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	w zakresie panelu ok. 500 genów związanych z zaburzeniami hematologicznymi oraz wysokorozdzielczych macierzy całogenomowych - SNP-array.
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	Wyniki: Spośród 20 pacjentów z niedokrwistością aplastyczną u 5 potwierdzono niedokrwistość Blackfana-Diamonda w badaniach NGS. Dwoje pacjentów wymagało pogłębionej diagnostyki
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	z użyciem SNP-array. U części pacjentów ostateczna diagnoza nie pokryła się z rozpoznaniem wstępnym postawionym w oparciu o objawy kliniczne.
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	z użyciem SNP-array. U części pacjentów ostateczna diagnoza nie pokryła się z rozpoznaniem wstępnym postawionym w oparciu o objawy kliniczne.

	Wniosek: Celowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji powinno być standardowym postępowaniem w diagnostyce molekularnej zaburzeń hematologicznych, w tym DBA. Wydając wynik należy mieć jednak świadomość ograniczenia metody, jakim jest niewykrywanie delecji lub duplikacji genów. W przypadku wyniku negatywnego, pogłębienie diagnostyki o SNP-array ma ogromne znaczenie dla postawienia właściwego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia.
	Wniosek: Celowane Sekwencjonowanie Następnej Generacji powinno być standardowym postępowaniem w diagnostyce molekularnej zaburzeń hematologicznych, w tym DBA. Wydając wynik należy mieć jednak świadomość ograniczenia metody, jakim jest niewykrywanie delecji lub duplikacji genów. W przypadku wyniku negatywnego, pogłębienie diagnostyki o SNP-array ma ogromne znaczenie dla postawienia właściwego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia.
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	Ocena stanu zdrowia i rozwoju dzieci z zespołem Downa z wykorzystaniemankietyzacji w skali makroregionu lubelskiego
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	Wstęp: Zespół Downa to zespół wad wrodzonych uwarunkowanych genetycznie spowodowany trisomią 21 pary chromosomów, translokacją i mozaiką lub duplikacją fragmentu chromosomu 21. Chorzy wymagają szczególnej, wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej ze względu na szereg chorób przewlekłych, niepełnosprawność intelektualną i opóźnienie rozwoju.
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	Wstęp: Zespół Downa to zespół wad wrodzonych uwarunkowanych genetycznie spowodowany trisomią 21 pary chromosomów, translokacją i mozaiką lub duplikacją fragmentu chromosomu 21. Chorzy wymagają szczególnej, wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej ze względu na szereg chorób przewlekłych, niepełnosprawność intelektualną i opóźnienie rozwoju.

	Cel pracy: Wykazanie nieprawidłowości zdrowotnych i rozwojowych pacjentów z zespołem Downa na terenie makroregionu lubelskiego.
	Cel pracy: Wykazanie nieprawidłowości zdrowotnych i rozwojowych pacjentów z zespołem Downa na terenie makroregionu lubelskiego.

	Materiały i metody: Badanie przeprowadzono za pomocą ankietyzacji opiekunów pacjentów ze zdiagnozowaną w Poradni Genetycznej DSK, trisomią chromosomu 21. Uzyskaliśmy odpowiedzi od 96 respondentów. Ankieta poruszała kwestię przebiegu ciąży; jakości życia, stanu zdrowia i rozwoju chorego dziecka. Pacjenci mieli potwierdzony Zespół Downa badaniem genetycznym z wykorzystaniem kariotypu konstytucyjnego.
	Materiały i metody: Badanie przeprowadzono za pomocą ankietyzacji opiekunów pacjentów ze zdiagnozowaną w Poradni Genetycznej DSK, trisomią chromosomu 21. Uzyskaliśmy odpowiedzi od 96 respondentów. Ankieta poruszała kwestię przebiegu ciąży; jakości życia, stanu zdrowia i rozwoju chorego dziecka. Pacjenci mieli potwierdzony Zespół Downa badaniem genetycznym z wykorzystaniem kariotypu konstytucyjnego.

	Omówienie wyników: Wśród 96 chorych, 43 stanowią kobiety, a 53 mężczyźni. Wiek pacjentów zawiera się w przedziale 1- 21 lat (średnia 9,6). Wrodzone wady serca stwierdzono u 67 dzieci, wady przewodu pokarmowego u 5, niedosłuch u 22, a u 14 dzieci stwierdzono inne wady wrodzone. 75 z nich choruje przewlekle na niedoczynność tarczycy (n=63), ma wadę wzroku - astygmatyzm, jaskrę, zaćmę (n=21), padaczkę (n=5). U 34 dzieci występuje więcej niż jedna choroba przewlekła, a u 15 współistnieją co najmniej 3 choroby p
	Omówienie wyników: Wśród 96 chorych, 43 stanowią kobiety, a 53 mężczyźni. Wiek pacjentów zawiera się w przedziale 1- 21 lat (średnia 9,6). Wrodzone wady serca stwierdzono u 67 dzieci, wady przewodu pokarmowego u 5, niedosłuch u 22, a u 14 dzieci stwierdzono inne wady wrodzone. 75 z nich choruje przewlekle na niedoczynność tarczycy (n=63), ma wadę wzroku - astygmatyzm, jaskrę, zaćmę (n=21), padaczkę (n=5). U 34 dzieci występuje więcej niż jedna choroba przewlekła, a u 15 współistnieją co najmniej 3 choroby p

	Wnioski: Wyniki procentowe odpowiadają danym z literatury. Zauważalne różnice w naszej grupie pacjentów to: przewaga wrodzonych wad serca -69,8% ze średnią u pacjentów opisywanych
	Wnioski: Wyniki procentowe odpowiadają danym z literatury. Zauważalne różnice w naszej grupie pacjentów to: przewaga wrodzonych wad serca -69,8% ze średnią u pacjentów opisywanych


	w literaturze na poziomie 50%, niedoczynność tarczycy -63,5% ze średnią na poziomie 7- 46%.Opiekunowie negowali występowanie obturacyjnego bezdechu sennego, który ujawnia u 5079% pacjentów, cukrzycy typu I i autyzmu. Różnice mogą być związane z błędami diagnostycznymi, nieświadomością rodziców, bądź specyfiką populacyjną regionu i nie występowaniem tych jednostek chorobowych. Deficyt aktualnych danych naukowych w populacji polskiej skłania do dalszych badań.
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	w literaturze na poziomie 50%, niedoczynność tarczycy -63,5% ze średnią na poziomie 7- 46%.Opiekunowie negowali występowanie obturacyjnego bezdechu sennego, który ujawnia u 5079% pacjentów, cukrzycy typu I i autyzmu. Różnice mogą być związane z błędami diagnostycznymi, nieświadomością rodziców, bądź specyfiką populacyjną regionu i nie występowaniem tych jednostek chorobowych. Deficyt aktualnych danych naukowych w populacji polskiej skłania do dalszych badań.
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	Rola rearanżacji genu KMT2A w rozwoju ostrych białaczek u dzieci
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	Wstęp: W ostrych białaczkach u dzieci często występują rearanżacje genu KMT2A (histone lysine methyltransferase 2A), znanego wcześniej jako MLL (mixed lieage leukemia), położonego na chromosomie 11q23. Występują one u 5% dzieci z ALL, w tym u 70-80% niemowląt oraz u 1520% dzieci z AML, w tym u 50% niemowląt. Rearanżacje te mogą obejmować translokacje, w wyniku których powstają geny fuzyjne (dotychczas opisano ponad 80 genów fuzyjnych KMT2A), duplikacje, delecje i amplifikacje.
	Wstęp: W ostrych białaczkach u dzieci często występują rearanżacje genu KMT2A (histone lysine methyltransferase 2A), znanego wcześniej jako MLL (mixed lieage leukemia), położonego na chromosomie 11q23. Występują one u 5% dzieci z ALL, w tym u 70-80% niemowląt oraz u 1520% dzieci z AML, w tym u 50% niemowląt. Rearanżacje te mogą obejmować translokacje, w wyniku których powstają geny fuzyjne (dotychczas opisano ponad 80 genów fuzyjnych KMT2A), duplikacje, delecje i amplifikacje.
	Wstęp: W ostrych białaczkach u dzieci często występują rearanżacje genu KMT2A (histone lysine methyltransferase 2A), znanego wcześniej jako MLL (mixed lieage leukemia), położonego na chromosomie 11q23. Występują one u 5% dzieci z ALL, w tym u 70-80% niemowląt oraz u 1520% dzieci z AML, w tym u 50% niemowląt. Rearanżacje te mogą obejmować translokacje, w wyniku których powstają geny fuzyjne (dotychczas opisano ponad 80 genów fuzyjnych KMT2A), duplikacje, delecje i amplifikacje.

	Cel pracy: Celem pracy jest podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy na temat diagnostyki, epidemiologii i znaczenia klinicznego mutacji genu KMT2A u dzieci z ALL i AML.
	Cel pracy: Celem pracy jest podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy na temat diagnostyki, epidemiologii i znaczenia klinicznego mutacji genu KMT2A u dzieci z ALL i AML.

	Materiały i metody: Przegląd aktualnego piśmiennictwa z wykorzystaniem baz danych PubMed i Google Scholar.
	Materiały i metody: Przegląd aktualnego piśmiennictwa z wykorzystaniem baz danych PubMed i Google Scholar.

	Omówienie wyników: Metody diagnostyczne stosowane w wykrywaniu anomalii genu KMT2A obejmują klasyczną analizę kariotypu, diagnostykę celowaną z użyciem metod FISH i RT- PCR oraz obecnie sekwencjonowanie nowej generacji RNA-seq. Ze względu na odmienną charakterystykę wyżej wymienionych metod, powinny one być stosowane łącznie. Badania wykazały, iż omawiana mutacja powstaje w okresie życia płodowego, lecz na rozwój białaczki u osób predysponowanych wpływają także ekspozycja na czynniki infekcyjne we wczesnym 
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	Wnioski: Ze względu na obecność licznych wariantów genów fuzyjnych KMT2A oraz ich wpływ na rokowanie, diagnostyka cytogenetyczna ma kluczowe znaczenie w postępowaniu u dzieci z ALL i AML. Standardowa chemioterapia u pacjentów z opisywaną mutacją daje niezadowalające rezultaty, stąd zachodzi konieczność dalszych badań nad metodami leczenia celowanego.
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	Wnioski: Ze względu na obecność licznych wariantów genów fuzyjnych KMT2A oraz ich wpływ na rokowanie, diagnostyka cytogenetyczna ma kluczowe znaczenie w postępowaniu u dzieci z ALL i AML. Standardowa chemioterapia u pacjentów z opisywaną mutacją daje niezadowalające rezultaty, stąd zachodzi konieczność dalszych badań nad metodami leczenia celowanego.
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	Wstęp: Zespół hemofagocytowy, zwany również jako limfohistiocytoza hemofagocytowa (HLH), jest spowodowany nadmierną aktywacją makrofagów i limfocytów, które powodują uwalnianie dużej ilości cytokin, niszczenie komórek krwiotwórczych i dysfunkcję wielonarządową. HLH to rzadka choroba dotykająca głównie dzieci, u dorosłych pojawia się z jeszcze mniejszą częstością. HLH zagraża życiu, o ile nie zostanie wdrożone skuteczne leczenie. Nowe terapie obejmują przeciwciała monoklonalne anty- IFNy, inhibitory kinaz JA
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	Wstęp: Zespół hemofagocytowy, zwany również jako limfohistiocytoza hemofagocytowa (HLH), jest spowodowany nadmierną aktywacją makrofagów i limfocytów, które powodują uwalnianie dużej ilości cytokin, niszczenie komórek krwiotwórczych i dysfunkcję wielonarządową. HLH to rzadka choroba dotykająca głównie dzieci, u dorosłych pojawia się z jeszcze mniejszą częstością. HLH zagraża życiu, o ile nie zostanie wdrożone skuteczne leczenie. Nowe terapie obejmują przeciwciała monoklonalne anty- IFNy, inhibitory kinaz JA

	Cel pracy: Celem pracy jest analiza najnowszych danych dotyczących etiologii oraz sposobu diagnostyki HLH.
	Cel pracy: Celem pracy jest analiza najnowszych danych dotyczących etiologii oraz sposobu diagnostyki HLH.

	Materiał i metody: Analizie poddano artykuły naukowe z ostatnich 5 lat dostępne na platformie PubMed.
	Materiał i metody: Analizie poddano artykuły naukowe z ostatnich 5 lat dostępne na platformie PubMed.

	Omówienie wyników: Zespół hemofagocytowy można zdiagnozować u pacjentów z defektem genu związanego z HLH i/lub co najmniej pięcioma z ośmiu następujących kryteriów: gorączka, splenomegalia, cytopenia w co najmniej dwóch liniach, hipertriglicerydemia lub niski poziom fibrynogenu, wysoki poziom ferrytyny, hemofagocytoza (w szpiku kostnym, śledzionie, węzłach chłonnych, płynie mózgowo-rdzeniowym), zmniejszona lub brak aktywności komórek NK i podwyższone rozpuszczalne CD25 (receptor alfa interleukiny 2). Rodzin
	Omówienie wyników: Zespół hemofagocytowy można zdiagnozować u pacjentów z defektem genu związanego z HLH i/lub co najmniej pięcioma z ośmiu następujących kryteriów: gorączka, splenomegalia, cytopenia w co najmniej dwóch liniach, hipertriglicerydemia lub niski poziom fibrynogenu, wysoki poziom ferrytyny, hemofagocytoza (w szpiku kostnym, śledzionie, węzłach chłonnych, płynie mózgowo-rdzeniowym), zmniejszona lub brak aktywności komórek NK i podwyższone rozpuszczalne CD25 (receptor alfa interleukiny 2). Rodzin


	Wnioski: Zespół hemofagocytowy jest chorobą trudną do zdiagnozowania, ponieważ nie ma jednego swoistego i czułego testu diagnostycznego. Opisano kilka defektów genetycznych, które mogą być przyczyną HLH. Postawienie trafnej diagnozy jest konieczne celem szybkiego wdrożenia leczenia ratującego życie.
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	Wnioski: Zespół hemofagocytowy jest chorobą trudną do zdiagnozowania, ponieważ nie ma jednego swoistego i czułego testu diagnostycznego. Opisano kilka defektów genetycznych, które mogą być przyczyną HLH. Postawienie trafnej diagnozy jest konieczne celem szybkiego wdrożenia leczenia ratującego życie.
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	Wstęp: Wirus Covid-19 ze względu na dużą częstość występowania i długie okresy inkubacji, często bezobjawowe, zainfekował ponad 145 milionów osób na całej Ziemi, powodując pandemie koronawirusa na początku 2020 roku. Szczepienie jest najskuteczniejszą bronią przeciwko temu wirusowi, która pozwoli na zahamowanie jego rozprzestrzeniania się, pozwoli na przywrócenie działalności gospodarczej i społecznej. Pomimo narodowych programów zachęcających do zaszczepienia się, dostępu do wielu rzetelnych źródeł informa
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	Wstęp: Wirus Covid-19 ze względu na dużą częstość występowania i długie okresy inkubacji, często bezobjawowe, zainfekował ponad 145 milionów osób na całej Ziemi, powodując pandemie koronawirusa na początku 2020 roku. Szczepienie jest najskuteczniejszą bronią przeciwko temu wirusowi, która pozwoli na zahamowanie jego rozprzestrzeniania się, pozwoli na przywrócenie działalności gospodarczej i społecznej. Pomimo narodowych programów zachęcających do zaszczepienia się, dostępu do wielu rzetelnych źródeł informa

	Cel badań: Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu wiedzy studentów uczelni medycznych z całej Polski na temat szczepienia przeciw Covid-19, poznanie ich opinii oraz uzyskanie informacji co miało wpływ na ich decyzję.
	Cel badań: Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu wiedzy studentów uczelni medycznych z całej Polski na temat szczepienia przeciw Covid-19, poznanie ich opinii oraz uzyskanie informacji co miało wpływ na ich decyzję.

	Materiały i metody: Wyniki badań uzyskano za pomocą metody sondażu diagnostycznego na podstawie internetowego badania ankietowego.
	Materiały i metody: Wyniki badań uzyskano za pomocą metody sondażu diagnostycznego na podstawie internetowego badania ankietowego.

	Wyniki: Wstępne dane z ankiety wykazały 200 respondentów, z czego 69,3% stanowiły kobiety, a 30,7% mężczyźni. Ankietowani pochodzili z 30 uczelni w Polsce i za granicą, większość ankietowanych stanowili studenci kierunku lekarskiego. 76,9% respondentów zostało zaszczepionych przeciw Covid-19, w znacznej większości (72,5%) szczepionką firmy Pfizer & BioNTech. Większość ankietowanych (54,3%) uważa, iż szczepionka przeciwko Covid-19 nie jest równie bezpieczna jak inne szczepionki. Głównym powodem dlaczego o so
	Wyniki: Wstępne dane z ankiety wykazały 200 respondentów, z czego 69,3% stanowiły kobiety, a 30,7% mężczyźni. Ankietowani pochodzili z 30 uczelni w Polsce i za granicą, większość ankietowanych stanowili studenci kierunku lekarskiego. 76,9% respondentów zostało zaszczepionych przeciw Covid-19, w znacznej większości (72,5%) szczepionką firmy Pfizer & BioNTech. Większość ankietowanych (54,3%) uważa, iż szczepionka przeciwko Covid-19 nie jest równie bezpieczna jak inne szczepionki. Głównym powodem dlaczego o so

	Wnioski: Z przeprowadzonego badania wynika, że powinniśmy zwiększyć wiedzę studentów na temat szczepienia, metody wytwarzania szczepionek, ich bezpieczeństwa i działania, aby zachęcić ich do szczepień.
	Wnioski: Z przeprowadzonego badania wynika, że powinniśmy zwiększyć wiedzę studentów na temat szczepienia, metody wytwarzania szczepionek, ich bezpieczeństwa i działania, aby zachęcić ich do szczepień.

	Słowa kluczowe: pandemia, szczepienie Covid-19, studenci
	Słowa kluczowe: pandemia, szczepienie Covid-19, studenci


	Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu chłoniaka Hodgkina -opis dwóch przypadków klinicznych
	Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu chłoniaka Hodgkina -opis dwóch przypadków klinicznych

	Autorzy: Anna Masajada1, dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk2 Opiekun naukowy: dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk
	Autorzy: Anna Masajada1, dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk2 Opiekun naukowy: dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk
	Autorzy: Anna Masajada1, dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk2 Opiekun naukowy: dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk

	Afiliacja: 1 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
	Afiliacja: 1 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

	Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2 Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
	Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2 Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


	Wstęp: Chłoniak Hodgkina (HL, Hodgkin lymphoma) jest chorobą nowotworową układu chłonnego, mogącą rozwinąć się w miejscu, w którym znajduje się tkanka chłonna, a także w narządach pozalimfatycznych (płuca, opłucna, kości, skóra, przewód pokarmowy, ośrodkowy układ nerwowy). Wśród pacjentów pediatrycznych chłoniak Hodgkina stanowi około 40% wszystkich chłoniaków występujących w dzieciństwie. Według klasyfikacji WHO chłoniaka Hodgkina dzieli się na 2 główne typy: klasyczny HL (cHL, classic Hodgkin’s lymphoma) 
	Wstęp: Chłoniak Hodgkina (HL, Hodgkin lymphoma) jest chorobą nowotworową układu chłonnego, mogącą rozwinąć się w miejscu, w którym znajduje się tkanka chłonna, a także w narządach pozalimfatycznych (płuca, opłucna, kości, skóra, przewód pokarmowy, ośrodkowy układ nerwowy). Wśród pacjentów pediatrycznych chłoniak Hodgkina stanowi około 40% wszystkich chłoniaków występujących w dzieciństwie. Według klasyfikacji WHO chłoniaka Hodgkina dzieli się na 2 główne typy: klasyczny HL (cHL, classic Hodgkin’s lymphoma) 
	Wstęp: Chłoniak Hodgkina (HL, Hodgkin lymphoma) jest chorobą nowotworową układu chłonnego, mogącą rozwinąć się w miejscu, w którym znajduje się tkanka chłonna, a także w narządach pozalimfatycznych (płuca, opłucna, kości, skóra, przewód pokarmowy, ośrodkowy układ nerwowy). Wśród pacjentów pediatrycznych chłoniak Hodgkina stanowi około 40% wszystkich chłoniaków występujących w dzieciństwie. Według klasyfikacji WHO chłoniaka Hodgkina dzieli się na 2 główne typy: klasyczny HL (cHL, classic Hodgkin’s lymphoma) 

	Omówienie przypadku: W pracy opisano przypadki pacjentów Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, u których wystąpiły trudności diagnostyczne z rozpoznaniem chłoniaka Hodgkina. Pierwszy pacjent, 17-letni chłopiec hospitalizowany w Klinice Ortopedii z powodu destrukcji trzonów kręgów L3, L5 i dodatkowo diagnozowany w kierunku gruźlicy z powodu zmian ogniskowych w miąższu płuc. Druga pacjentka, 17-letnia dziewczynka z poszerzeniem cienia śr
	Omówienie przypadku: W pracy opisano przypadki pacjentów Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, u których wystąpiły trudności diagnostyczne z rozpoznaniem chłoniaka Hodgkina. Pierwszy pacjent, 17-letni chłopiec hospitalizowany w Klinice Ortopedii z powodu destrukcji trzonów kręgów L3, L5 i dodatkowo diagnozowany w kierunku gruźlicy z powodu zmian ogniskowych w miąższu płuc. Druga pacjentka, 17-letnia dziewczynka z poszerzeniem cienia śr

	Wnioski: Rozpoznanie chłoniaka Hodgkina stanowi wyzwanie diagnostyczne z powodu początkowo nieswoistych objawów choroby. Zachowanie szczególnej ostrożności przy diagnostyce różnicowej chłoniaka Hodgkina pozwala usprawnić ścieżkę diagnostyczną i zapewnić odpowiednie oraz szybkie leczenie pacjentom pediatrycznym.
	Wnioski: Rozpoznanie chłoniaka Hodgkina stanowi wyzwanie diagnostyczne z powodu początkowo nieswoistych objawów choroby. Zachowanie szczególnej ostrożności przy diagnostyce różnicowej chłoniaka Hodgkina pozwala usprawnić ścieżkę diagnostyczną i zapewnić odpowiednie oraz szybkie leczenie pacjentom pediatrycznym.
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	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa (T-ALL) występuje u dzieci ze znacznie mniejszą częstotliwością niż ALL wywodząca się z prekursorów limfocytów linii B (preB ALL), stanowiąc jedynie 15% wszystkich przypadków ALL w dzieciństwie. T-ALL cechuje się gorszym rokowaniem oraz słabszą odpowiedzią na leczenie niż preB ALL.
	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa (T-ALL) występuje u dzieci ze znacznie mniejszą częstotliwością niż ALL wywodząca się z prekursorów limfocytów linii B (preB ALL), stanowiąc jedynie 15% wszystkich przypadków ALL w dzieciństwie. T-ALL cechuje się gorszym rokowaniem oraz słabszą odpowiedzią na leczenie niż preB ALL.
	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa (T-ALL) występuje u dzieci ze znacznie mniejszą częstotliwością niż ALL wywodząca się z prekursorów limfocytów linii B (preB ALL), stanowiąc jedynie 15% wszystkich przypadków ALL w dzieciństwie. T-ALL cechuje się gorszym rokowaniem oraz słabszą odpowiedzią na leczenie niż preB ALL.

	Omówienie przypadku: W lipcu 2020r. pacjent lat 8, został przyjęty do kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie z podejrzeniem choroby rozrostowej układu krwiotwórczego. Przy przyjęciu do Kliniki chłopiec był apatyczny, osłabiony, z gorączką. W badaniu fizykalnym stwierdzono: powiększone drobne, twarde i niebolesne pakiety węzłów chłonnych szyjnych dolnych po stronie lewej; dolny biegun śledziony wyczuwalny ok. 3 cm poniżej łuku żebrowego lewego. Pobrano szpik kostny do ba
	Omówienie przypadku: W lipcu 2020r. pacjent lat 8, został przyjęty do kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie z podejrzeniem choroby rozrostowej układu krwiotwórczego. Przy przyjęciu do Kliniki chłopiec był apatyczny, osłabiony, z gorączką. W badaniu fizykalnym stwierdzono: powiększone drobne, twarde i niebolesne pakiety węzłów chłonnych szyjnych dolnych po stronie lewej; dolny biegun śledziony wyczuwalny ok. 3 cm poniżej łuku żebrowego lewego. Pobrano szpik kostny do ba

	Wnioski: Każde opóźnienie w chemioterapii niekorzystnie wpływa na odległe rokowanie. Wydłużenie czasu leczenia zmniejsza jego skuteczność i wiąże z większym ryzykiem wznowy
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	nowotworu. Zakażenie COVID-19 spowodowało długie opóźnienie w chemioterapii, w związku tym pacjent musi podlegać częstszej kontroli pod kątem wznowy.
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	Wstęp: Autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS) to rzadka choroba spowodowana mutacją w jednym z genów odpowiadających za prawidłowy przebieg apoptozy reaktywnych limfocytów. Najczęściej są to geny kodujące receptor Fas, Fas ligand lub kaspazę 10. Z uwagi na zróżnicowany obraz kliniczny diagnostyka tej jednostki chorobowej stanowi wyzwanie dla wielu lekarzy. Sekwencjonowanie nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS) pozwala na jednoczesne wykrycie mutacji punktowych w wielu genach.
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	Omówienie przypadku: 9 letnia dziewczynka została przyjęta planowo do szpitala w celu przeprowadzenia diagnostyki limfadenopatii oraz wybroczyn. Wybroczyny na skórze kończyn dolnych pojawiły się 3 tygodnie wcześniej, zbadany wtedy ambulatoryjnie poziom płytek krwi wynosił 48000/mm3. W wywiadzie powiększone węzły chłonne szyjne i podżuchwowe od 3 lat. W badaniu histopatologicznym węzeł chłonny o wejrzeniu reaktywnym z możliwością zaburzeń odpowiedzi immunologicznej. W wykonanych badaniach laboratoryjnych stw
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	Wnioski: Diagnostyka ALPS jest trudna ze względu na niejednoznaczny obraz kliniczny i słabą korelację genotyp-fenotyp. Rozwój nowych metod diagnostyki genetycznej pozwala rozpoznać rzadko występujące lub nieznane jednostki chorobowe. NGS jest precyzyjnym i skutecznym badaniem, które przyspiesza postawienie ostatecznego rozpoznania szczególnie w trudnych przypadkach klinicznych.
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	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna to najczęstszy nowotwór wieku dziecięcego. Jej leczenie opiera się na sterydoterapii i wielolekowej chemioterapii. W trakcie chemioterapii podtrzymującej remisję podawane są doustnie: merkaptopuryna codziennie oraz metotreksat 1 raz w tygodniu. Wymagany czas trwania leczenia to w zależności od grupy ryzyka od 63 do 74 tygodni. Leczenie metotreksatem wiąże się z powikłaniami takimi jak: leukopenia, małopłytkowość, zapalenie dziąseł, gardła i błony śluzowej jamy ustnej, 
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	Omówienie przypadku: Przypadek kliniczny dotyczy pacjentki, która w wieku 12 i 9/12 lat została skierowana do Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie z występującym od miesiąca osłabieniem, zmniejszeniem tolerancji wysiłku, nocnymi potami, okresowymi trudnościami z oddychaniem. W badaniu fizykalnym stwierdzono bladość powłok skórnych, pojedyncze pobiegnięcia krwawe na kończynach dolnych oraz hepatomegalię. Morfologia krwi wykazała ciężką niedokrwistość normocytarną (Hb =
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	leukoworynę, przetaczano preparaty krwiopochodne, podawano somatostatynę i polprazol. Wobec zmian nadżerkowych zastosowano laseroterapię.
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	Wnioski: Liczne powikłania oraz oznaczalny poziom metotreksatu we krwi, pomimo jego odstawienia, mogą wynikać z obniżonej tolerancji lub nadwrażliwości pacjentki na lek. Jednocześnie w leczeniu podtrzymującym remisję nie istnieje alternatywa dla metotreksatu.
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	Wstęp: Hematohydrozja to niezwykle rzadko występujące zaburzenie o podłożu hematologicznym. Zjawisko polegające na poceniu się krwią w wyniku pękania naczyń krwionośnych występujących w gruczołach potowych. Spowodowane jest to silnym stresem. Rzadkie zjawisko u dorosłych i jeszcze rzadziej opisywane u dzieci. Zaburzenie jednak jest znane od wieków, bowiem już Arystoteles je zaobserwował i opisał. Ponadto o hematohydrozji jest napisane również w Biblii - opis modlitwy Jezusa Chrystusa w Ogrójcu.
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	Cel pracy: Dokonanie przeglądu prac dotyczących hematohydrozji u dzieci oraz przedstawienie takich informacji jak np.: przyczyny, objawy, leczenie. Dodatkowo przedstawione zostaną przypadki tego zaburzenia u dzieci, powołując się na publikacje naukowe - w tym te najnowsze z roku 2020 (opisy przypadków). Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się też najnowszych doniesień z uwzględnieniem roli psychoterapii w leczeniu.
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	Materiały i metody: Przeglądu dokonano dzięki wyszukiwarce PubMed, wpisując hasła „hematidrosis” oraz „children” z użyciem operatora „AND” bez określania przedziału czasu i bez nakładania dodatkowych filtrów. Dodatkowo skorzystano w innych materiałów związanych z tematem pracy w sposób pośredni lub bezpośredni. Referat ma formę prezentacji multimedialnej.
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	Omówienie wyników: Używając wyżej opisanej metody przygotowania pracy, okazało się, że na powyższy temat w bazie PubMed jest 17 prac. Pierwsza publikacja pochodzi z 1959r., a ostatnie z 2020r. Wszystkie zostały przeanalizowane, a wyniki przeglądu przedstawione w prezentacji. Ponadto w sposób ręczny zostały znalezione dodatkowe materiały, będące uzupełnieniem analizy wszystkich wcześniej wspomnianych 17 prac.
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	Wnioski: Okazuje się, że hematohydrozja u dzieci występuje bardzo rzadko, ale ostatnie opisy przypadków pochodzą z 2020r., co wskazuje, że problem choć rzadki, to jednak istnieje. Co więcej istotne okazuje się nie tylko leczenie farmakologiczne, ale również psychiatryczne. Przykład tego zaburzenia pokazuje jak ważne jest holistyczne podejście do pacjenta.
	Wnioski: Okazuje się, że hematohydrozja u dzieci występuje bardzo rzadko, ale ostatnie opisy przypadków pochodzą z 2020r., co wskazuje, że problem choć rzadki, to jednak istnieje. Co więcej istotne okazuje się nie tylko leczenie farmakologiczne, ale również psychiatryczne. Przykład tego zaburzenia pokazuje jak ważne jest holistyczne podejście do pacjenta.
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	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia - ALL) stanowi najczęstszy nowotwór wieku dziecięcego. Jej leczenie polega na stosowaniu intensywnej, wielolekowej chemioterapii i ma obecnie ponad 85% skuteczności. Może być ono jednak obarczone powikłaniami, które uniemożliwiają prowadzenie chemioterapii, a tym samym zwiększają ryzyko nawrotu choroby. Wczesne powikłania leczenia, w tym infekcyjne, toksyczne oraz sterydozależne obserwuje się u około 73,3% dzieci. Tacy pacjenci stanowią du
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	Omówienie przypadku: Przedstawiamy przypadek dziewczynki, u której w wieku 5 lat rozpoznano ostrą białaczkę limfoblastyczną ALL pre-B. W 22 dobie leczenia według programu ALL IC BFM 2009 dla grupy pośredniego ryzyka (IR), wystąpiła u niej ciężka hipertriglicerydemia. Pomimo zastosowania leczenia w postaci plazmaferezy i w konsekwencji uzyskania normalizacji parametrów gospodarki lipidowej, stan dziewczynki gwałtownie pogarszał się - wystąpiły objawy wstrząsu (tachykardia, tachypnoe, hipoperfuzja obwodowa, s
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	Wnioski: Chemioterapia wiąże się z możliwością wystąpienia ciężkich, zagrażających zdrowiu i życiu działań niepożądanych. W opisanym przypadku, mimo wystąpienia powikłań, które uniewożliwiły prowadzenie chemioterapii (doprowadziły do prawie sześciokrotnego skrócenia jej trwania), a następnie wznowy procesu nowotworowego, pacjentkę udało się wyleczyć i doprowadzić do całkowitej remisji choroby.
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	Wstęp: Zespół Burnside-Butlera (OMIM #615656) został wyodrębniony na podstawie zbioru badań klinicznych na dużej kohorcie pacjentów z mikrodelecją 15q11.2 BP1-BP2, objętych poradnictwem genetycznym. Mikrodelecja 15q11.2 regionu BP1-BP2 jest rzadkim wariantem zmiany liczby kopii (CNV) czterech genów (NIPA1, NIPA2, CYFIP1
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	i TUBGCP5). Częstość tego zespołu wynosi od 0,57% do 1,27% wśród pacjentów, u których wykonano porównawczą hybrydyzację genomową do mikromacierzy. Zespół Burnside-Butlera charakteryzuje się występowaniem opóźnienia rozwoju psychoruchowego (73%) oraz rozwoju mowy (67%), niepełnosprawności intelektualnej (IQ <75; 50%), problemów
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	Omówienie przypadku: W niniejszym opisie przypadku przedstawiamy obraz kliniczny 6- letniego chłopca, który trafił do poradni genetycznej z powodu cech dysmorficznych, opóźnienia rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz wady serca. Pobrano krew obwodową z użyciem EDTA jako antykoagulantu. Wykonano badanie genetyczne metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy Cytoscan 750K. Analiza całogenomowego DNA z zastosowaniem mikromacierzy Cytoscan 750K identyfikuje niezró
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	niezrównoważenie genomu w postaci delecji w obrębie długiego ramienia chromosomu 15 w regionie 15q11.2 o wielkości 518 kpz, obejmującej geny: TUBGCP5 (608147), CYFIP1 (606322), NIPA2 (608146), NIPA1 (608145). Wykryta u pacjenta delecja odpowiada umiejscowieniu znanego zespołu delecyjnego genów przyległych 15q11.2(OMIM#615656), co stanowi podstawę rozpoznania klinicznego zespołu Burnside-Butlera.
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	wzrostem ryzyka opóźnienia rozwoju psychoruchowego oraz intelektualnego. Obecnie uznaje się ją za najczęstszą anomalię cytogenetyczną stwierdzaną w ASD. U takich pacjentów ważny jest wybór odpowiedniej metody diagnostycznej - analizy całogenomowego DNA z zastosowaniem mikromacierzy. Istotna jest również współpraca między lekarzami różnych specjalizacji przy opiece nad chorym, gdyż pojawiają się badania na temat występowania tej delecji u pacjentów z chorobami naczyniowymi, zaćmą i chorobą Alzheimera.
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	Wstęp: T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna (T-ALL) jest rzadkim, niejednorodnym pod względem genetycznym wariantem białaczki limfoblastycznej, występującym w 25% przypadków u dorosłych i 15% u pacjentów pediatrycznych. Pomimo znacznego wzrostu wskaźnika przeżycia wśród pacjentów, głównym problemem w terapii T- ALL pozostają wznowy, cechujące się 25% odsetkiem przeżyć 5-letnich. Możliwości terapeutyczne pozostają ograniczone.
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	Cel: Celem pracy jest przedstawienie nowych perspektyw w terapii T-ALL, szczególnie w aspekcie nawrotów choroby.
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	Materiały i metody: Przegląd najnowszych publikacji naukowych przy wykorzystaniu bazy danych PubMed.
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	Wyniki: Identyfikacja zaburzeń genetycznych leżących u podstaw leukemogenezy pozwala na wyodrębnienie podtypów T-ALL oraz czynników prognostycznych, ważnych w przy wyborze odpowiedniego leczenia. Skupienie się na molekularnych patomechanizmach choroby umożliwia rozwój nowoczesnych terapii celowanych, które mogą przyczynić się zarówno do zwiększenia przeżywalności pacjentów jak i poprawy jakości ich życia. Obecnie badane jest użycie inhibitorów CDK4/6 (palbociclib, ribociclib), BCL (wenetoklaks) i kinazy tyr
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	Wnioski: Dokładne poznanie podłoża molekularnego T-ALL umożliwia dobranie odpowiedniego leczenia dopasowanego do indywidualnych przypadków. Zastosowanie nowoczesnych terapii celowanych daje nadzieję na zapobieganie nawrotom choroby oraz na poprawę przeżywalności pacjentów.
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	Wstęp: Zespół Wiedemanna-Steinera to rzadki (<1/1000000), dziedziczony autosomalnie dominująco zespół genetyczny charakteryzujący się niedoborem wzrostu, hipotonią mięśniową, hipertrichozą łokci i pleców, dysmorfią twarzy (hiperteloryzm, wąskie szpary powiekowe, grube brwi), podniebieniem gotyckim oraz opóźnieniem rozwoju somatycznego i umysłowego. Jest spowodowany heterozygotyczną mutacją w genie MLL (KMT2A) na chromosomie 11q23 kodującym metylotransferazę histonową. Rozpoznanie stawia się na podstawie obj
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	Omówienie przypadku: W Klinice Patologii Niemowląt hospitalizowano niemowlę płci męskiej z powodu zaburzeń karmienia. Był to wcześniak urodzony w 36 hbd z CIII powikłanej wielowodziem, IUGR, infekcją dróg oddechowych oraz cholestazą, PIII, z masą 2840g, 4,4,5,5 punktów w skali Apgar, resuscytowany. Wywiad rodzinny chłopca był obciążony niepełnosprawnością intelektualną u dwojga starszego rodzeństwa. W badaniu fizykalnym stwierdzono obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia odruchu połykania i ssania, cechy dy
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	Wnioski:Zespół Wiedemanna-Steinera jako rzadko spotykana jednostka chorobowa stanowi wyzwanie w praktyce klinicznej. Rozpoznanie wymaga długiej i żmudnej diagnostyki z uwzględnieniem kosztownych badań genetycznych, jednak jego postawienie jest istotne dla stymulacji rozwoju i monitorowania potencjalnych powikłań u pacjenta, jak również poradnictwa
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	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego. Na podstawie charakterystyki immunofenotypowej wyróżnia się: ALL z prekursorów limfocytu B (BCP ALL) oraz T-ALL, czyli ostra białaczka limfoblastyczna T- komórkowa (TALL). T-ALL charakteryzuje się wysoką leukocytozą w momencie diagnozy oraz występowaniem guza w śródpiersiu,, występuje z mniejszą częstotliwością niż BCP-ALL i ma zdecydowanie gorsze rokowanie wiąże się ona z wczesną zachorowalnością, oraz z wysoką śm
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	Omówienie przypadku: Chłopiec 12-letni nie leczony dotychczas onkologicznie, przyjęty w ciężkim stanie do Kliniki Hematologii, Onkologi i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie z powodu hiperleukocytozy powyżej 600 tyś/ pl leukocytów, zdiagnozowanej w POZ, celem dalszej diagnostyki i leczenia. W wywiadzie: od pięciu dni gorączka, angina leczona antybiotykiem bez efektu, wymioty, bóle kończyn dolnych i głowy, duszność, apatyczność oraz senność. W badaniu fizykalnym z odchyleń od normy stwierdzono: wybrocz
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	Wstęp: Autoimmunizacyjny zespół proliferacyjny (ALPS) jest rzadkim pierwotnym niedoborem odporności związanym z zaburzeniami apoptozy. Postawienie rozpoznania wymaga spełnienia kryteriów bezwzględnych: przewlekła powyżej 6 miesięcy niezłośliwa limfoproliferacja, nieprawidłowy odsetek komórek TCR alfa/beta+ CD4-CD8- (DNT) i/lub kryteriów względnych: zaburzenie apoptozy, obecność mutacji genetycznej, podwyższony poziom IL-10, IL-18, witaminy B12, IgG, charakterystyczny obraz węzłów chłonnych i/lub śledziony w
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	Omówienie przypadku: 11-miesięczna dziewczynka została skierowana do szpitala z powodu uogólnionej limfadenopatii i hepatosplenomegalii. W badaniu fizykalnym stwierdzono liczne powiększone węzły chłonne różnych grup, układające się w pakiety, niebolesne, twarde. Badania laboratoryjne wykazały niedokrwistość, neutropenię, podwyższone parametry stanu zapalnego, wysoki poziom witaminy B12 oraz IgG. W subpopulacjach limfocytów stwierdzono podwyższoną liczbę limfocytów T podwójnie negatywnych CD4-CD8- (DNT). Wyk
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	klinicznej może sprawiać trudności diagnostyczne. Brak spełnienia niezbędnych kryteriów rozpoznania choroby zgodnych z aktualnymi rekomendacjami, nie wyklucza potwierdzenia jej w przyszłości. Istotna ponadto wydaje się być potrzeba zwiększania świadomości i wiedzy na temat diagnostyki i leczenia tej jednostki chorobowej.
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	Wstęp: Czerniak złośliwy uważany jest za jeden z najbardziej agresywnych nowotworów skóry, a częstość jego występowania wzrasta, szczególnie u rasy białej. Pomimo znacznego rozwoju immunoterapii i terapii celowanej w leczeniu czerniaków skóry, ewentualne skutki uboczne terapii pozostają nieustannym wyzwaniem dla lekarzy.
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	Omówienie przypadku: Przedstawiono przypadek 17-letniej pacjentki, która wcześniej przeszła chirurgiczną resekcję czerniaka i została zakwalifikowana do leczenia uzupełniającego inhibitorem PD-1 - niwolumabem w monoterapii. Po piątym cyklu terapii u pacjenta wystąpił szereg powikłań autoimmunologicznych m.in. zespół przesiąkania naczyń włosowatych (CLS) i niedoczynność tarczycy. Konieczne było przerwanie leczenia niwolumabem.
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	Wnioski: Od wielu lat złotym standardem leczenia czerniaka złośliwego jest zabieg chirurgiczny, jednak nie jest on wystarczający u chorych w zaawansowanych stadiach choroby, zwłaszcza z przerzutami do węzłów chłonnych lub przerzutami odległymi. Z tego powodu w ostatnich dziesięcioleciach prowadzono intensywne poszukiwania alternatywnych schematów chemioterapii o możliwie najniższej toksyczności. Ostatnio stosowaną metodą leczenia, budzącą duże nadzieje w leczeniu nowotworów złośliwych, jest blokowanie immun
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	Wstęp: Gen supresorowy FLCN o locus 17p11.2 koduje białko folikulinę. Mutacja germinalna tego genu prowadzi do zespołu Birt-Hogg-Dube’a, manifestującego się włókniakoziarniczakami skóry, torbielami płuc oraz skłonnością do samoistnej odmy opłucnowej. Ponadto, mutacje genu folikuliny predysponują do wystąpienia raka jasnokomórkowego nerki u ich nosicieli. Region Yq11.23 koduje geny odpowiedzialne za spermatogenezę, a jego delecja przyczynia się do azoospermii i niepłodności. Istnieje podejrzenie, że delecja 
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	Celem pracy jest analiza związku między objawami klinicznymi pacjenta, a zaburzeniami genetycznymi obejmującymi delecję 17p11.2 i współistniejącą delecją Yq11.23.
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	Omówienie przypadku: Przypadek dotyczy 17-letniego pacjenta płci męskiej, który w wieku 2 lat hospitalizowany był w Oddziale Chirurgii Dziecięcej z powodu niedrożności przewodu pokarmowego. Przyczyną niedrożności był guz jelita krętego, a analiza histopatologiczna wykazała chłoniaka Burkitta. W związku z postawionym rozpoznaniem, po laparotomii pacjent został przyjęty do Kliniki Hematoonkologii celem wdrożenia chemioterapii. Miesiąc po operacji u pacjenta dwukrotnie wystąpiły epizody drgawkowe, a wykonane b
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	Wnioski: Wspólnego mianownika początkowo niezwiązanych ze sobą schorzeń można upatrywać w zaburzeniach struktury chromosomów, jakimi są wykryte delecje w rejonach 17p11.2 i Yq11.23. Mogą one bowiem przyczyniać się zarówno do wystąpienia zaburzeń neurologicznych i intelektualnych, jak i predysponować do rozwoju procesu nowotworowego.
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	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczną (ALL) jest najczęstszym typem nowotworu złośliwego u dzieci w przedziale wiekowym od 2 do 10 roku życia. Jednym z częstych podtypów genetycznych jest ten, z rearanżacją ETV6/RUNX1 t(12;21) (p13;q22) występującym u około 25% ALL z komórek prekursorowych B. Wśród chorych na ALL, dużą rolę predykcyjną odgrywa rodzaj anomalii genetycznej. Rearanżacji ETV6/RUNX1 wiąże się z reguły z korzystnym rokowaniem i dobrą odpowiedzią na zastosowane leczenie.
	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczną (ALL) jest najczęstszym typem nowotworu złośliwego u dzieci w przedziale wiekowym od 2 do 10 roku życia. Jednym z częstych podtypów genetycznych jest ten, z rearanżacją ETV6/RUNX1 t(12;21) (p13;q22) występującym u około 25% ALL z komórek prekursorowych B. Wśród chorych na ALL, dużą rolę predykcyjną odgrywa rodzaj anomalii genetycznej. Rearanżacji ETV6/RUNX1 wiąże się z reguły z korzystnym rokowaniem i dobrą odpowiedzią na zastosowane leczenie.

	Cel pracy: Prezentacja wstępnych danych na temat populacji dzieci chorych na B-ALL, z obecną t(12;21).
	Cel pracy: Prezentacja wstępnych danych na temat populacji dzieci chorych na B-ALL, z obecną t(12;21).

	Materiał i Metoda: Przedmiotem badań była populacja 33 dzieci w wieku 3-13 lat ze zdiagnozowanym ALL w latach 2013-2020 i wykrytą fuzją ETV6-RUNX1. Rearanżacja zidentyfikowana została przy pomocy techniki FISH z wykorzystaniem sond Vysis LSI ETV6 (TEL)/RUNX1 (AML1) ES Dual Color Translocation Probe Set. Badania kariotypu somatycznego przeprowadzono po 24-godzinnej hodowli komórkowej. Dodatkowo u niektórych (16) pacjentów wykonano kariotyp molekularny, wykorzystując mikromacierz CytoScan HD.
	Materiał i Metoda: Przedmiotem badań była populacja 33 dzieci w wieku 3-13 lat ze zdiagnozowanym ALL w latach 2013-2020 i wykrytą fuzją ETV6-RUNX1. Rearanżacja zidentyfikowana została przy pomocy techniki FISH z wykorzystaniem sond Vysis LSI ETV6 (TEL)/RUNX1 (AML1) ES Dual Color Translocation Probe Set. Badania kariotypu somatycznego przeprowadzono po 24-godzinnej hodowli komórkowej. Dodatkowo u niektórych (16) pacjentów wykonano kariotyp molekularny, wykorzystując mikromacierz CytoScan HD.

	Omówienie wyników: Zidentyfikowaliśmy trzy grupy pacjentów: z typową rearanżacją bez dodatkowych aberracji w badaniu FISH (n=18); z rearanżacją ETV6/RUNX1 wraz z delecją ETV6 (n=14) oraz z rearanżacją i z dodatkowymi aberracjami w badaniu FISH (n=5), dwukrotnie: 2
	Omówienie wyników: Zidentyfikowaliśmy trzy grupy pacjentów: z typową rearanżacją bez dodatkowych aberracji w badaniu FISH (n=18); z rearanżacją ETV6/RUNX1 wraz z delecją ETV6 (n=14) oraz z rearanżacją i z dodatkowymi aberracjami w badaniu FISH (n=5), dwukrotnie: 2


	sygnały fuzji, sygnał RUNX1, delecja ETV6; 2 sygnały fuzji, dwa sygnały RUNX1, delecja ETV6; 2 sygnały fuzji, sygnał RUNX1, sygnał ETV6; sygnał fuzji, trzy sygnał RUNX1.
	sygnały fuzji, sygnał RUNX1, delecja ETV6; 2 sygnały fuzji, dwa sygnały RUNX1, delecja ETV6; 2 sygnały fuzji, sygnał RUNX1, sygnał ETV6; sygnał fuzji, trzy sygnał RUNX1.
	sygnały fuzji, sygnał RUNX1, delecja ETV6; 2 sygnały fuzji, dwa sygnały RUNX1, delecja ETV6; 2 sygnały fuzji, sygnał RUNX1, sygnał ETV6; sygnał fuzji, trzy sygnał RUNX1.

	Wnioski: Większość pacjentów była zakwalifikowana do grupy standardowego ryzyka bez intensyfikacji leczenia. U 5 pacjentów konieczne było redefiniowanie grupy ryzyka i włączenie ich do grupy wysokiego ryzyka.
	Wnioski: Większość pacjentów była zakwalifikowana do grupy standardowego ryzyka bez intensyfikacji leczenia. U 5 pacjentów konieczne było redefiniowanie grupy ryzyka i włączenie ich do grupy wysokiego ryzyka.

	Słowa kluczowe: ETV6, ETV6/RUNX1, ALL
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	Inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznejz chromosomem Philadelphia u dzieci
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	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem diagnozowanym u dzieci. Identyfikacja nieprawidłowości chromosomalnych i translokacji jest ważna dla ustalenia leczenia i przewidywania wyników klinicznych. Translokacja (9;22) (q34:q11.2), zwana chromosomem Philadelphia (Ph), jest zaburzeniem cytogenetycznym stwierdzanym u około 3-5 % dzieci chorujących na ALL. Wszyscy pacjenci z ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ALL Ph+) są w grupie wysokiego ryzyka, jednak
	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem diagnozowanym u dzieci. Identyfikacja nieprawidłowości chromosomalnych i translokacji jest ważna dla ustalenia leczenia i przewidywania wyników klinicznych. Translokacja (9;22) (q34:q11.2), zwana chromosomem Philadelphia (Ph), jest zaburzeniem cytogenetycznym stwierdzanym u około 3-5 % dzieci chorujących na ALL. Wszyscy pacjenci z ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ALL Ph+) są w grupie wysokiego ryzyka, jednak
	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem diagnozowanym u dzieci. Identyfikacja nieprawidłowości chromosomalnych i translokacji jest ważna dla ustalenia leczenia i przewidywania wyników klinicznych. Translokacja (9;22) (q34:q11.2), zwana chromosomem Philadelphia (Ph), jest zaburzeniem cytogenetycznym stwierdzanym u około 3-5 % dzieci chorujących na ALL. Wszyscy pacjenci z ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ALL Ph+) są w grupie wysokiego ryzyka, jednak

	Cel pracy: Celem pracy był przegląd artykułów dotyczących postępów w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia u dzieci.
	Cel pracy: Celem pracy był przegląd artykułów dotyczących postępów w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia u dzieci.

	Materiały i metody: Autorzy dokonali przeglądu literatury za pomocą przeglądarki PubMed na temat ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, koncentrując się na możliwościach leczenia.
	Materiały i metody: Autorzy dokonali przeglądu literatury za pomocą przeglądarki PubMed na temat ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, koncentrując się na możliwościach leczenia.

	Omówienie wyników: Całkowity czas przeżycia po 5 latach u dzieci z Ph+ All wynosi 74,1% co jest niesatysfakcjonujące. Przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCT) był złotym standardem w przypadku pacjentów z ostrą białakczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ALL Ph+). Jednak wyniki randomizowanych badań EsPhALL2004, EsPhALL2010, sugerują, że terapia inhibitorami kinazy tyrozynowej(np. imatynibem) w połączeniu z intensywną chemioterapią może być korzystna. Nadal nie znamy odpowiedzi, 
	Omówienie wyników: Całkowity czas przeżycia po 5 latach u dzieci z Ph+ All wynosi 74,1% co jest niesatysfakcjonujące. Przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCT) był złotym standardem w przypadku pacjentów z ostrą białakczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ALL Ph+). Jednak wyniki randomizowanych badań EsPhALL2004, EsPhALL2010, sugerują, że terapia inhibitorami kinazy tyrozynowej(np. imatynibem) w połączeniu z intensywną chemioterapią może być korzystna. Nadal nie znamy odpowiedzi, 


	skoncentrować na terapii celowanej i immunoterapii, która nie są związane z poważną toksycznością jak klasyczna chemioterapia i mogłyby poprawić wyniki leczenia.
	skoncentrować na terapii celowanej i immunoterapii, która nie są związane z poważną toksycznością jak klasyczna chemioterapia i mogłyby poprawić wyniki leczenia.
	skoncentrować na terapii celowanej i immunoterapii, która nie są związane z poważną toksycznością jak klasyczna chemioterapia i mogłyby poprawić wyniki leczenia.

	Wnioski: Wskaźniki przeżycia dzieci z ALL Ph+ są niezadawalające, jednak zastosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej wydaje się być obiecującą możliwością poprawy wyników leczenia. Dalsze badania nad zmianami cytogenetycznymi w ALL Ph+ mogą po móc w odkryciu kolejnych czynników rokowniczych, co może być punktem uchwytu dla skutecznej terapii celowanych.
	Wnioski: Wskaźniki przeżycia dzieci z ALL Ph+ są niezadawalające, jednak zastosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej wydaje się być obiecującą możliwością poprawy wyników leczenia. Dalsze badania nad zmianami cytogenetycznymi w ALL Ph+ mogą po móc w odkryciu kolejnych czynników rokowniczych, co może być punktem uchwytu dla skutecznej terapii celowanych.

	Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastyczna, ALL, chromosom Philadelphia
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	Profil larotrektynibu w nowotworach fuzyjnych kinazy receptorowejtropomiozyny - przegląd literatury
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	Autorzy: Natalia Dycha, Angelika Pawlak, Agnieszka Kaczor Opiekun pracy: dr hab. n. farm. Agnieszka Kaczor
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	Afiliacja: Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych z Pracownią Modelowania
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	Komputerowego, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
	Komputerowego, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie


	Wstęp: Fuzje genów neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (NTRK, neurotrophin tyrosine receptor kinase) kodujące białka fuzyjne kinazy receptorowej tropomiozyny (TRK, tropomyosin receptor kinase) to czynniki onkogenne, wywołujące różnego rodzaju nowotwory zarówno u pacjentów pediatrycznych, jak i u osób dorosłych. Nieprawidłowe białko jest wydzielane przez nowotwory z obecnością fuzji genu NTRK. Powoduje ono gwałto wny rozwój komórek nowotworowych. Larotrektynib, który jest inhibitorem kinazy tyroz
	Wstęp: Fuzje genów neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (NTRK, neurotrophin tyrosine receptor kinase) kodujące białka fuzyjne kinazy receptorowej tropomiozyny (TRK, tropomyosin receptor kinase) to czynniki onkogenne, wywołujące różnego rodzaju nowotwory zarówno u pacjentów pediatrycznych, jak i u osób dorosłych. Nieprawidłowe białko jest wydzielane przez nowotwory z obecnością fuzji genu NTRK. Powoduje ono gwałto wny rozwój komórek nowotworowych. Larotrektynib, który jest inhibitorem kinazy tyroz
	Wstęp: Fuzje genów neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (NTRK, neurotrophin tyrosine receptor kinase) kodujące białka fuzyjne kinazy receptorowej tropomiozyny (TRK, tropomyosin receptor kinase) to czynniki onkogenne, wywołujące różnego rodzaju nowotwory zarówno u pacjentów pediatrycznych, jak i u osób dorosłych. Nieprawidłowe białko jest wydzielane przez nowotwory z obecnością fuzji genu NTRK. Powoduje ono gwałto wny rozwój komórek nowotworowych. Larotrektynib, który jest inhibitorem kinazy tyroz

	Cel pracy: Przedstawienie profilu farmakologicznego larotrektynibu w nowotworach fuzyjnych TRK, w tym w włókniakomięsaku niemowlęcym.
	Cel pracy: Przedstawienie profilu farmakologicznego larotrektynibu w nowotworach fuzyjnych TRK, w tym w włókniakomięsaku niemowlęcym.

	Materiały i metody: Przeprowadzono analizę artykułów naukowych opublikowanych nie wcześniej niż w 2016 roku. Skorzystano z materiałów naukowych dostępnych w bazie danych PubMed.
	Materiały i metody: Przeprowadzono analizę artykułów naukowych opublikowanych nie wcześniej niż w 2016 roku. Skorzystano z materiałów naukowych dostępnych w bazie danych PubMed.

	Omówienie wyników: Odniesiono się do trzech prac oryginalnych. W badaniach określano profil farmakologiczny larotrektynibu w nowotworach fuzyjnych TRK. Odniesiono się do bezpieczeństwa stosowania leku z określeniem jego działań niepożądanych oraz skuteczności farmaceutyku w leczeniu nowotworów fuzyjnych TRK. W dwóch pracach najczęściej obserwowanymi efektami ubocznymi były: wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej lub alaninowej, leukopenia oraz zmniejszenie liczby neutrofili. Po ważne skutki nie
	Omówienie wyników: Odniesiono się do trzech prac oryginalnych. W badaniach określano profil farmakologiczny larotrektynibu w nowotworach fuzyjnych TRK. Odniesiono się do bezpieczeństwa stosowania leku z określeniem jego działań niepożądanych oraz skuteczności farmaceutyku w leczeniu nowotworów fuzyjnych TRK. W dwóch pracach najczęściej obserwowanymi efektami ubocznymi były: wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej lub alaninowej, leukopenia oraz zmniejszenie liczby neutrofili. Po ważne skutki nie

	Wnioski: Na podstawie badań okazało się, że larotrektynib może być skutecznym lekiem w nowotworach fuzyjnych TRK u dzieci, powodującym zmniejszenie rozmiarów guzów i hamowanie progresji choroby. Analizy wykazały, że larotrektynib cechuje się dużym stopniem bezpieczeństwa, a jednym z częstszych działań niepożądanych wynikających ze stosowania
	Wnioski: Na podstawie badań okazało się, że larotrektynib może być skutecznym lekiem w nowotworach fuzyjnych TRK u dzieci, powodującym zmniejszenie rozmiarów guzów i hamowanie progresji choroby. Analizy wykazały, że larotrektynib cechuje się dużym stopniem bezpieczeństwa, a jednym z częstszych działań niepożądanych wynikających ze stosowania


	larotrektynibu jest wzrost aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych, biorących udział w syntezie białek, natomiast poważne skutki uboczne są rzadkie.
	larotrektynibu jest wzrost aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych, biorących udział w syntezie białek, natomiast poważne skutki uboczne są rzadkie.
	larotrektynibu jest wzrost aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych, biorących udział w syntezie białek, natomiast poważne skutki uboczne są rzadkie.

	Słowa kluczowe: larotrectinib, pediatrie hematooncology
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	Pacjent z ciężką hemofilią A powikłaną inhibitorem do czynnika VIII -opis przypadku
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	Wstęp: Hemofilia A należy do chorób rzadkich. Jest to wrodzona skaza krwotoczna, uwarunkowana genetycznie, na którą w Polsce choruje około 2200 pacjentów. Polega na całkowitym braku lub niedoborze VIII czynnika krzepnięcia. Najczęstsze objawy to krwawienia podskórne, domięśniowe i dostawowe. Rozpoznanie ustala się na podstawie wyników badania układu hemostazy. Terapia opiera się na podawaniu koncentratu czynnika VIII. Pojawienie się inhibitora czynnika VIII uniemożliwia leczenie czynnikami krzepnięcia. Nowe
	Wstęp: Hemofilia A należy do chorób rzadkich. Jest to wrodzona skaza krwotoczna, uwarunkowana genetycznie, na którą w Polsce choruje około 2200 pacjentów. Polega na całkowitym braku lub niedoborze VIII czynnika krzepnięcia. Najczęstsze objawy to krwawienia podskórne, domięśniowe i dostawowe. Rozpoznanie ustala się na podstawie wyników badania układu hemostazy. Terapia opiera się na podawaniu koncentratu czynnika VIII. Pojawienie się inhibitora czynnika VIII uniemożliwia leczenie czynnikami krzepnięcia. Nowe
	Wstęp: Hemofilia A należy do chorób rzadkich. Jest to wrodzona skaza krwotoczna, uwarunkowana genetycznie, na którą w Polsce choruje około 2200 pacjentów. Polega na całkowitym braku lub niedoborze VIII czynnika krzepnięcia. Najczęstsze objawy to krwawienia podskórne, domięśniowe i dostawowe. Rozpoznanie ustala się na podstawie wyników badania układu hemostazy. Terapia opiera się na podawaniu koncentratu czynnika VIII. Pojawienie się inhibitora czynnika VIII uniemożliwia leczenie czynnikami krzepnięcia. Nowe

	Omówienie przypadku: 7-letni chłopiec, chory na ciężką postać hemofilii A, w pierwszym roku życia leczony był rekombinowanym czynnikiem VIII trzeciej generacji. Po kilku podaniach profilaktycznych u chłopca doszło do pourazowych krwawień domięśniowych i dostawowych, wymagających leczenia dodatkowymi dawkami czynnika. Leczenie okazało się nieskuteczne. W wykonanych badaniach potwierdzono obecność inhibitora o wysokim mianie. Krwawienia dostawowe leczone były skutecznie rFVIIa (ang. recombinant activated clot
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	nie występowały żadne krwawienia ani wylewy wymagające stosowania dodatkowo czynników omijających.
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	Wnioski: Wyraźnie lepsza skuteczność, w porównaniu z innymi lekami, przemawia za stosowaniem emicizumabu u pacjentów, u których występuje inhibitor czynnika VIII i terapia ITI okazała się nieskuteczna. Profilaktyka tym przeciwciałem znacząco zmniejsza częstość krwawień i poprawia warunki życia pacjenta.
	Wnioski: Wyraźnie lepsza skuteczność, w porównaniu z innymi lekami, przemawia za stosowaniem emicizumabu u pacjentów, u których występuje inhibitor czynnika VIII i terapia ITI okazała się nieskuteczna. Profilaktyka tym przeciwciałem znacząco zmniejsza częstość krwawień i poprawia warunki życia pacjenta.
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	Wstęp: Podstawowy mechanizm działania w leczeniu cytostatykami, jak i promieniowaniem jonizującym polega na inhibicji podziałów komórkowych na przykład poprzez zahamowanie wrzeciona kariokinetycznego, zablokowanie powstawania i wstawiania puryn/pirymidyn oraz upośledzaniu procesu naprawy. Celem dla chemio - i radioterapii są oprócz szybko dzielących się komórek nowotworowych, również m.in. komórki szpiku kostnego. Efektem ubocznym tych terapii jest zaburzenie hemopoezy prowadzące do niedokrwistości, małopły
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	Cel pracy: Celem pracy jest omówienie najczęstszych powikłań hematologicznych u dzieci po chemio- i radioterapii związanych z mielosupresją. Przedstawienie roli transfuzj i składników krwi jako leczenia wspomagającego w niedokrwistości, małopłytkowości i neutropenii.
	Cel pracy: Celem pracy jest omówienie najczęstszych powikłań hematologicznych u dzieci po chemio- i radioterapii związanych z mielosupresją. Przedstawienie roli transfuzj i składników krwi jako leczenia wspomagającego w niedokrwistości, małopłytkowości i neutropenii.

	Materiały i metody: Materiał do oceny powikłań hematologicznych po chemio - i radioterapii stanowiły indywidualne zamówienia na krew lub jej składniki dla pacjentów Oddziału Pediatrii, Onkologii i Hematologii CSK UM w Łodzi, którzy poddani zostali chemio - i radioterapii. Na ich podstawie dokonano wyodrębnienia najczęściej występujących powikłań hematologicznych u dzieci, pogrupowano wskazania do przetoczeń opierając się o analizę wyników badań morfologicznych krwi oraz przedstawiono charakterystykę zamawia
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	Wyniki: Na podstawie ogólnej analizy zamówień na krew i jej składniki dokonano wyodrębnienia najczęściej występujących powikłań hematologicznych u dzieci, pogrupowano wskazania do przetoczeń opierając się o analizę wyników badań morfologicznych krwi oraz przedstawiono charakterystykę zamawianych składników krwi.
	Wyniki: Na podstawie ogólnej analizy zamówień na krew i jej składniki dokonano wyodrębnienia najczęściej występujących powikłań hematologicznych u dzieci, pogrupowano wskazania do przetoczeń opierając się o analizę wyników badań morfologicznych krwi oraz przedstawiono charakterystykę zamawianych składników krwi.

	Wnioski: Każda decyzja o włączeniu składnika krwiopochodnego powinna zostać dobrana indywidualnie do pacjenta. Leczenie wspomagające w postaci transfuzji składników krwi pełni bardzo ważną rolę w poprawie komfortu życia małych pacjentów onkologicznych.
	Wnioski: Każda decyzja o włączeniu składnika krwiopochodnego powinna zostać dobrana indywidualnie do pacjenta. Leczenie wspomagające w postaci transfuzji składników krwi pełni bardzo ważną rolę w poprawie komfortu życia małych pacjentów onkologicznych.
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	Wstęp: Nowotwory u dzieci, mimo że są rzadką grupą chorób, pozostają główną przyczyną zgonów wśród najmłodszych. Guzy OUN to druga co do częstości występowania grupa nowotworów wieku rozwojowego. Wymagają one agresywnego leczenia i w większości przypadkach charakteryzują się gorszym rokowaniem. Celem pracy jest ukazanie długofalowych powikłań nieoperacyjnego nowotworu rdzenia kręgowego u dziecka.
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	Wstęp: Nowotwory u dzieci, mimo że są rzadką grupą chorób, pozostają główną przyczyną zgonów wśród najmłodszych. Guzy OUN to druga co do częstości występowania grupa nowotworów wieku rozwojowego. Wymagają one agresywnego leczenia i w większości przypadkach charakteryzują się gorszym rokowaniem. Celem pracy jest ukazanie długofalowych powikłań nieoperacyjnego nowotworu rdzenia kręgowego u dziecka.

	Omówienie przypadku: Analizie poddano dokumentację medyczną 7-letniej dziewczynki, u której w wieku noworodkowym rozpoznano nowotwór kanału rdzenia kręgowego od odcinka szyjnego do lędźwiowego. U dziecka stosowano chemioterapię. W trakcie leczenia obserwowano narastanie zaburzeń neurologicznych: pogorszenie ruchomości kończyn górnych, następnie dolnych, nasilenie przeczulicy skóry pleców i karku. Z uwagi na problemy z przyrostem masy ciała dziecko było dokarmiane przez sondę. Dziewczynka dotychczas wielokro
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	Wnioski: W przypadku pozostałości guza rdzenia kręgowego mogą być widoczne długofalowe powikłania ze strony układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego i kostnego. Ważne jest, aby jak najszybciej dostrzec pierwsze symptomy omawianych następstw, aby odpowiednio leczyć i rehabilitować pacjenta.
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	Wstęp: Nadpłytkowość samoistna (ET) należy do grupy klasycznych nowotworów mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnych (Ph-uj MPNs). Występuje u osób dorosłych i rzadko u dzieci. Po wykluczeniu chorób prowadzących wtórnie do nadpłytkowości, możemy rozpoznać nadpłytkowość samoistną na podstawie kryteriów większych: 1. liczba płytek krwi >450 x 109/L, 2. w szpiku żywa proliferacja przede wszystkim w zakresie linii megakariocytarnej ze wzrostem odsetka dużych, dojrzałych megakariocytów ze zwiększoną płatowością 
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	mielodysplastycznego lub innych nowotworów z linii mieloidalnej, 4. obecność mutacji genu JAK2, CALR lub MPL, i mniejszych: obecność markera klonalnego lub brak wykładników nadpłytkowości wtórnej. Do rozpoznania nadpłytkowości samoistnej niezbędne jest stwierdzenie wszystkich 4 większych kryteriów lub 3 większych kryteriów i mniejszego kryterium.
	mielodysplastycznego lub innych nowotworów z linii mieloidalnej, 4. obecność mutacji genu JAK2, CALR lub MPL, i mniejszych: obecność markera klonalnego lub brak wykładników nadpłytkowości wtórnej. Do rozpoznania nadpłytkowości samoistnej niezbędne jest stwierdzenie wszystkich 4 większych kryteriów lub 3 większych kryteriów i mniejszego kryterium.

	Omówienie przypadku: W pracy przedstawiamy przypadek 13-letniego chłopca z nadpłytkowością samoistną leczonego anagrelidem w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej do ukończenia 18 roku życia. U chłopca w badaniach morfologii krwi obwodowej wykazano liczbę płytek powyżej 1500 x 109/L, w mielogramie - szpik bogatokomórkowy. Stwierdzono erytropoezę żywą, normoblastyczną z zachowany m torem dojrzewania erytroblastów, zaś układ ziarnistokomórkowy reprezentowany był przez wszystkie formy pr
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	odpowiedzi na leczenie (ok. 500 x 109/L). Terapię kontynuowano aż do osiągnięcia przez pacjenta pełnoletności, czyli przez 67 miesięcy.
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	Wnioski: Nadpłytkowość samoistna jest rzadką chorobą hematologiczną, której diagnozowanie i leczenie wymaga szczególnej ostrożności u pacjentów pediatrycznych.
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	Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) stanowi około 30% nowotworów u dzieci. Młodzi pacjenci chorujący na ALL zazwyczaj prezentują objawy takie jak osłabienie, brak apetytu, gorączka i bóle kostne, jednak bardzo rzadko bóle kręgosłupa. W 2020r. ze względu na pandemie wirusa SARSCov2, została utrudniona dostępność do opieki zdrowotnej, co miało wpływ na opóźnienie diagnostyki.
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	Wnioski: Najczęstsza przyczyną bólów pleców u dzieci są urazy, jednak należy pamiętać, że mogą też być pierwszym objawem ALL. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 opóźniła diagnostykę, a szybkie rozpocznie terapii jest kluczowe, aby zwiększyć szanse na przeżycie

	Słowa kluczowe: Ostra białaczka limfo blastyczna, COVID-19, złamania patologiczne
	Słowa kluczowe: Ostra białaczka limfo blastyczna, COVID-19, złamania patologiczne







