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Aktualne wiadomości ze świata 
medycyny, farmacji i informacje 
dotyczące funkcjonowania 
szpitali można znaleźć na 
www.pulsmedycyny.pl

Dokumentacja życia płodowego 
przyda się nie tylko położnikom
„To pierwszy dokument medyczny, 
adresowany nie tylko do zespołu 
lekarzy położników, genetyków, neo-
natologów, kardiologów dziecięcych 
i kardiochirurgów, ale też dokument, 
którego współautorami mają być 
również rodzice — nasi partnerzy 
w opiece nad chorym dzieckiem” 
— informuje prof.  Maria Respondek-
-Liberska, kierownik Zakładu 
Kardiologii Prenatalnej Instytutu 
Centrum Zdrowia Matki Polki 
w Łodzi, współautorka projektu.

Palenie w ciąży zmienia 
działanie genów płodu
Dym tytoniowy wdychany przez 
przyszłą matkę wywołuje epigene-
tyczne zmiany w komórkach matki 
i płodu. Modyfikowanych jest wiele 
odcinków DNA, które wpływają na 
rozwój różnych chorób.

Badacze z Centrum im. Helmholtza 
ds. Badań Środowiskowych (UFZ) 
w Lipsku sprawdzili, jak palenie 
przez kobietę w ciąży wpływa na 
funkcjonowanie genów zarówno jej, 
jak i dziecka. Uczonych interesowały 
zmiany epigenetyczne, czyli modyfi-
kacje DNA, które bez wprowadzania 
mutacji zmieniają aktywność różnych 
odcinków genomu.

Autorzy projektu badali pary kobiet 
w ciąży oraz ich dzieci. Część przyszłych 

matek paliła, a część nie miała kontaktu 
z dymem tytoniowym. Różnice okazały 
się wyraźne. „Znaleźliśmy dowody epi-
genetycznych modyfikacji u palących 
matek, jak również we krwi pępowino-
wej nowo narodzonych dzieci. Zmiany 
zachodzą więc w łonie matki i wpływa-
ją na regulację genetyczną nienarodzo-
nego dziecka” — tłumaczy prowadząca 
badanie Irina Lehmann z UFZ. 

Badanie wykazało zmiany w ponad 
400 enhancerach genów — odcinkach 
DNA, z których jeden może kontrolo-
wać działanie wielu różnych genów. 
Stwierdzone modyfikacje mogą 
uczestniczyć w rozwoju różnych scho-
rzeń — otyłości, cukrzycy, chorób płuc, 
a nawet raka.
Oprac. MAT

Oczy dzieci potrzebują 
więcej dziennego światła 
Dzieci powinny spędzać ponad 
godzinę, a najlepiej dwie godzi-
ny dziennie na powietrzu, dzięki 
czemu zmniejszy się u nich ryzyko 
rozwoju krótkowzroczności. Nie 
chodzi o to, by skupiały w tym cza-
sie wzrok na dalekich obiektach, 
ale o ekspozycję na światło dzienne 
— twierdzą australijscy uczeni.

Noszenie okularów staje się powo-
li normą. Według niektórych 
badań — jak podkreślają naukow-
cy z Queensland University of 
Technology — w 2050 roku połowa 
ludności świata będzie się składała 
z krótkowidzów, a 10 proc. populacji 
może z tego powodu grozić ślepota.

Australijscy naukowcy zbadali wpływ 
środowiska, w jakim dzieci spędzają 
swój czas, na ich wzrok. Badacze mierzy-

li wzrost oczu grupy dzieci, które w okre-
sie zimowym i letnim nosiły przez 
pewien czas detektory światła i urzą-
dzenia mierzące ich fizyczną aktywność.

Okazało się, że kluczowe znaczenie 
dla wzroku miało działanie naturalnego 
światła. Pod jego wpływem oczy dzieci 
rosły wolniej, co chroniło je przed krót-
kowzrocznością. Analizujący wyniki 
badania prof. Scott Read stwierdził, że 
bezpośrednią przyczyną wzrostu przy-
padków krótkowzroczności u dzieci 
nie są różnego rodzaju ekrany, które 
przyczyniają się do zwiększenia czasu 
spędzanego przez dzieci w pomiesz-
czeniach. Naukowiec zaleca, by dzieci 
spędzały ponad godzinę, a najlepiej 
2 godziny dziennie na powietrzu. 
Nawet u dzieci z już występującą wadą 
wzroku spowalnia to jej postęp.
Oprac. MAT

Książeczka zdrowia dziecka to 
pierwszy dokument medyczny indy-
widualnego pacjenta (chłopca albo 
dziewczynki), z odpowiednimi siat-
kami centylowymi i ruchomymi stro-
nami, które w zależności od potrzeby 
można dokładać lub wyjmować. 

Kalendarium  
od pierwszego trymestru
Książeczka ma obejmować informa-
cje na temat przebiegu I, II i III try-
mestru ciąży, trendy rozwoju płodu, 

czas wykrycia ewentualnych ano-
malii, dynamikę ich zmian, terapie 
stosowane w okresie prenatalnym, 
u noworodka — bezpośrednio po 
porodzie, w 1. dobie, w 1. tygodniu 
lub później. Udokumentowane będą 
kardiologiczne zmiany adaptacyjne 
do życia w środowisku powietrza 
atmosferycznego, rodzaje podjętej 
terapii: farmakologicznej, zabiego-
wej, chirurgicznej, a także sposób 
karmienia, szczepienia obowiązkowe 
oraz dodatkowe szczepienia zalecane. 

„W dobie zalewu informacji 
medycznych jest to pierwszy doku-
ment, w którym stawiamy na gra-
ficzną prezentację wyników naszych 
badań. Aktualnie wprowadzamy 
rysunki wad serca u płodu i noworod-
ka, podkreślając różnice i podobień-
stwa. Rysunki te można wcześniej 
opracować w programie graficznym 
komputera i wydrukowane zamieścić 
w książeczce” — mówi dr hab. Maciej 
Słodki z Zakładu Zakładu Kardiologii 
Prenatalnej ICZMP.

Pomysł wart upowszechnienia 
Realizacja projektu została sfinanso-
wana przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, 
działające przy Zakładzie Kardiologii 
Prenatalnej ICZMP, zajmujące się 
szerzeniem wiedzy oraz umiejętności 
z zakresu kardiologii przeurodzenio-
wej, a także firmę Abbvie. Pomysł jest 
na etapie wdrażania i zmiany opro-
gramowania bazy danych Zakładu 
Kardiologii Prenatalnej, tak aby 
maksymalnie skrócić i ułatwić two-
rzenie indywidualnej dokumentacji 
na podstawie już raz wprowadzonych 
informacji. 

Stworzenia nowej formy wydru-
ków na potrzeby Książeczki Zdrowia 
Dziecka badanego przedurodzenio-
wo podjął się zespół informatyków 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

Choć sam pomysł jest godny uwagi, 
niełatwo się z nim przebić. „Wady 
wrodzone serca występują 10 razy 
częściej niż zespoły wad genetycznych 
— w skali roku 800-900 przypad-
ków, a mimo to kardiologia prena-
talna nie ma swojej reprezentacji 
w Ministerstwie Zdrowia. Mamy 
za to konsultantów krajowych od 
chorób rzadkich, pojawiających się 
w skali 4-6 rocznie… — mówi prof. 
Respondek-Liberska. — Nasz pomysł, 
w przypadku akceptacji ze strony 
środowiska, mógłby być upowszech-
niony na inne, podobne do naszego 
ośrodki zajmujące się diagnostyką 

i terapią najmłodszych pacjentów” 
— uważa prof. Respondek-Liberska.

Źródło  
najwcześniejszych informacji
Dane z diagnostyki prenatalnej są 
dzisiaj ważne nie tylko dla rodzi-
ców, położników, neonatologów 
czy kardiologów dziecięcych. Okres 
prenatalny, który wszyscy mamy 
za sobą, okazuje się niezwykle 
ważny także dla internistów, dia-
betologów, alergologów, a nawet 
psychiatrów. To, jacy jesteśmy, jak 
chorujemy, jak reagujemy na lecze-
nie, to pochodna naszego zapro-
gramowania nie tylko w okresie 
zarodkowym, ale i płodowym. 

Nie wszyscy lekarze czytają  
doniesienia z „Nature” lub 
„Science”, ale wszyscy, bez wzglę-
du na specjalizację medyczną, 
powinni znać „kamienie milowe” 
dotyczące nie tylko rozwoju dziecka 
w pierwszym roku życia, ale i nie-
które dane z życia płodowego. Aby 
ich „nie zgubić” i zwrócić na nie 
uwagę, powstał projekt indywidu-
alnej Książeczki Zdrowia Dziecka 
Badanego Prenatalnie, która zawie-
ra informacje na temat życia przed-
urodzeniowego, porodu, okresu 
noworodkowego i niemowlęcego.

Po zakończeniu 1. roku życia nie-
których pacjentów i zakończeniu 
procesu terapii i rehabilitacji będzie 
można wrócić do tradycyjnej doku-
mentacji pediatrycznej. 

Zdaniem prof. Marii Respondek-
-Liberskiej, wdrożenie projektu nie 
jest łatwe ani od strony technicznej, 
ani organizacyjnej, ale wydaje się, 
że Studenckie Koło Kardiologii 
Prenatalnej Uniwersytetu 
Medycznego „dobrze sobie poradzi 
z nowym wyzwaniem, ucząc się przy 
okazji zasad diagnostyki i opieki 
perinatalnej w najczęstszych wadach 
wrodzonych, czyli wadach serca” 
— dodaje prof.Respondek-Liberska. 
Monika Wysocka

Naukowcy konstruują 
protezy jajników w 3D
Po wszczepieniu myszom sztucz-
nych struktur naśladujących jajniki 
zwierzęta urodziły młode. Autorzy 
tego pomysłu chcą opracować 
podobne implanty dla kobiet.

Podczas konferencji endokryno-
logicznej ENDO 2016 w Bostonie 
zespół naukowców z Northwestern 
University (USA) zaprezentował 
wyniki eksperymentu ze stosunkowo 
młodej dziedziny medycyny regenera-
cyjnej. Badaczom udało się skonstru-
ować syntetyczno-organiczną protezę 
jajników myszy. 

Na żelatynowym rusztowaniu 
stworzonym z użyciem techniki 
trójwymiarowego druku, naukowcy 
rozsiali pęcherzyki jajnikowe wraz 
z oocytami i komórkami towarzy-
szącymi. Rusztowanie było na tyle 
wytrzymałe, że utrzymywało swoją 
strukturę i umożliwiało implantację, 

a jednocześnie pozwalało na rozwój 
naczyń krwionośnych, działanie oocy-
tów i owulację. Badacze wszczepili 
zastępcze jajniki myszom z usunięty-
mi naturalnymi narządami. U zwie-
rząt przywrócony został naturalny 
cykl hormonalny i owulacja. Co więcej, 
gryzonie urodziły młode.

Stworzona technologia ma docelowo 
pomagać kobietom. „Opracowaliśmy 
ten implant z myślą o zastosowaniu 
go u ludzi. Jest wytwarzany w techno-
logii druku 3D, w której można użyć 
odpowiedniej skali oraz materiałów 
już wykorzystywanych w organizmie 
ludzkim — mówi kierująca pracami dr 
Monica M. Laronda. — Mamy nadzieję, 
że uda się przywrócić płodność i funkcje 
hormonalne kobietom, które utraciły je 
z powodu skutków ubocznych terapii 
onkologicznych lub które mają zabu-
rzone funkcje jajników od urodzenia”.
Oprac. MAT
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Specjaliści z Zakładu Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum Zdrowia   Matki Polki (ICZMP) w Łodzi opracowali książeczkę zdrowia dziecka obejmującą także okres prenatalny.  
Dokument łączy dane z diagnostyki przedurodzeniowej, porodu i okresu   noworodkowego. Projekt został wyróżniony w konkursie Złoty Skalpel 2015.

Prof. Maciej Słodki Prof. Maria Respondek-Liberska


