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Coroczne, kwietniowe spotkania naukowe w Dąbrowie 
Tarnowskiej, są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami  
dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego  
grona osób nie związanych bezpośrednio z medycyną.

Dlatego też, kontynując kwietniowe Dąbrowskie Spotkania 
Kliniczne w imieniu Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, 
witam Państwa serdecznie na już IV edycji naukowych  
konferencji medycznych w Dąbrowie Tarnowskiej. Tym razem 
zaprosiliśmy Państwa na dwudniową konferencję naukową,  
która odbywa się w dniach 7 i 8 kwietnia 2017 r. i poświęcona  
jest stanom nagłym w codziennej pracy lekarzy praktyków.

Pierwszy dzień, poświęcony jest pokazom i warsztatom 
praktycznym z zakresu pierwszej pomocy i zachowania się 
w sytuacji zaistnienia stanu nagłego pogorszenia zdrowia  
w przestrzeni publicznej, np. przy wypadkach komunikacyjnych oraz 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy.

W programie drugiego dnia 4DSK przewidziano omówienie 
tematów związanych z leczeniem stanów nagłych w anestezjologii 
i intensywnej terapii, kardiologii,  endokrynologii, chirurgii i urologii, 
chemioterapii, neurologii czy w medycynie ratunkowej.

Patronom honorowym i naukowym dziękuję za objęcie 
patronatami tą konferencję naukową. Sponsorom i darczyńcom | 
i organizatrom wyrażam ogromną wdzięczność za pomoc i wsparcie, 
bez którego nie udało by się zorganizować tej konferencji .

Życzę Państwu udanych obrad i już zapraszam na kolejne 
kwietniowe Dąbrowskie Spotkania Kliniczne w przyszłym roku.

Szanowni Państwo,

“W medycynie liczy się każde życie,
   każda najmniejsza szansa uratowania życia”

Hanna Krall

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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IV SPOTKANIA KLINICZNE W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Dąbrowa Tarnowska; 8 kwietnia 2017 r.

Hotel Cristal Park, ul. Sportowa 2

PROGRAM NAUKOWEJ KONFERENCJI MEDYCZNEJ

9.00 – 9.40          Uroczyste otwarcie konferencji       

I SESJA
Moderatorzy: Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek,
                         dr n o zdr. Marcin Mikos
                         dr Norbert Kopeć.

9.20 – 9.40   Wprowadzenie:
J.E. Ks. Bp. Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski 

9.40 – 9.50   Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców -  
                             podsumowanie pierwszego dnia konferencji

mgr Andrzej Dziedzic
ratownik KPP, ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB

właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej

9.50 – 10.10   System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce
                               –  zasady współpracy

prof. nzw. UPH dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  

w Siedlcach

10.10 – 10.30  Problemy etyczno-prawne transplantacji narządów  
                                 z punktu widzenia lekarza oddziału intensywnej terapii

 prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – 

Dentystycznym w Zabrzu,  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

10.30 – 10.50   Stany nagłe w zabiegowym gabinecie stomatologicznym
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – 
Dentystycznym w Zabrzu,  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

10.50 – 11.10   Migotanie przedsionków – postępowanie wg aktualnych  
                                     wytycznych

 dr n. med. Andrzej Machnik
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

11.10 – 11.30   Ostry ból w klatce piersiowej i co dalej…?
dr n. med. Daniel Rzeźnik

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

11.50 – 12.10   Nadciśnienie tętnicze – nagłe przypadki
dr n. med. Bartłomiej Guzik

Instytutu Kardiologii UJ CM; Szpitala Jana Pawła II; Sekretarz Okręgowej Izby Lekarskiej w 
Krakowie

12.10 – 12.30   Endokrynologiczne stany nagłe – przykłady kliniczne
prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk

Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Pediatrii  
Polsko -Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

12.30 – 12.50   Reakcje organizmu w warunkach ekstremalnych  
                                  u osób powyżej 50 roku życia

prof. dr hab. n. med. Jan Chmura
Kierownik Zakładu Motoryczności Sportowcaw Katedrze Biologicznych i Motorycznych  

Podstaw Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

12.50 – 13.00   Dyskusja

13.00 – 13.40   Lunch

II SESJA

Moderatorzy:   dr n. o zdr. Maria Mika;
                           dr n. med. Michał Surynt

13.40 – 14.00   Ostre zapalenie trzustki – diagnostyka i leczenie
prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna

Ordynator Oddziału Klinicznego – I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Onkologicznej i Gastroenterologicznej – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

14.00 – 14.20   Gorączka neutropeniczna – problem towarzyszący  
                                          współczesnej terapii przeciwnowotworowej

dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
Oddział Hematologiczny Zespołu Szpitali Miejskich SPZOZ w Chorzowie

14.20 – 14.40   Udar mózgu – jak działać aby zdążyć z optymalnym  
                                  leczeniem ?  

dr n. med. Anna Helon
Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie

14.40 – 15.00   Stany nagłe w patologiach kręgosłupa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak

Ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie

15.00 – 15.20   Dyskusja

15.20   Zakończenie konferencji

16.00   Koncert
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Umiejętność udzielania pierwszej pomocy 
wśród kierowców 

mgr Andrzej Dziedz

System Państwowego Ratownictwa 
Medycznego w Polsce –  zasady współpracy

 Prof. nzw. UPH dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski

W 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, 
zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku przy 
pracy, wyniosła ogółem 87622 osoby. Wypadki przy pracy ze skutkiem 
lekkim przydarzyły się 86824 osobom, wypadkom ciężkim uległo  
495 osób a wypadkom śmiertelnym 303 osoby. 

Dla porównania Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podało,  
że w 2015 r. było 32967 wypadków, zabitych 2938 i rannych 39778.

Służby ratownicze informują, że ofiar wypadków byłoby mniej, gdyby 
świadkowie umieli skutecznie wzywać pomoc lub udzielili pierwszej pomocy 
poszkodowanym. Do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego poszkodowany 
może liczyć jedynie na pomoc przypadkowych osób. Dlatego też znajomość 
udzielania pierwszej pomocy powinna być obowiązkiem każdego człowieka. 

Każdego dnia organizowane są szkolenia dotyczące pierwszej pomocy. 
Odgrywają one bardzo istotną rolę w życiu codziennym, przed przystąpieniem 
do pracy oraz w trakcie jej trwania.  Zupełnie logiczna i zrozumiała jest 
nauka zasad pierwszej pomocy na kursach prawa jazdy oraz szkoleniach 
specjalistycznych dla kierowców. Jednak co mogą nam zaoferować takie 
szkolenia? Uczestnicy mówią, że zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy 
są zredukowane do minimum, ograniczają się do lekarskiego badania 
wzroku, sprawdzenia poziomu cukru i pokazania, jak wygląda fantom.  
Nie ma zwykle mowy o treningu na takim sprzęcie, czy nawet pokazaniu sposobu jego 
obsługi. Mało istotna wydaje się wtedy pomoc ofiarom wypadków. Być może takie 
podejście do problemu na początku zaznajamiania się z ruchem drogowym, skutkuje  
w późniejszym czasie strachem, czy też obojętnością w stosunku do udzielania 
pierwszej pomocy. Brak czasu i nieodpowiednie podejście do wykładanego 
zagadnienia nie może być wytłumaczeniem do powierzchownego traktowania 
przedmiotowej problematyki. Rosnące tempo codziennego życia wzmaga 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 

Obecnie nie zwraca się zbyt dużej uwagi na zajęcia z pierwszej pomocy  
w szkołach i są to zajęcia głównie teoretyczne. Szkoleniowcy nie przywiązują 
wagi do przekazywanych treści, często traktując je jako smutny obowiązek. 
Słabo zachęcają osoby biorące udział w kursie do tematu, nie angażują się  
w zajęcia oraz omawiają zagadnienia związane z pomocą poszkodowanym bardzo 
oszczędnie, wręcz zniechęcając uczestników poprzez wyolbrzymianie skutków 
cywilnoprawnych za błędne jej użycie. Pierwsza pomoc to zbyt rozległy temat,  
aby móc traktować go pobieżnie. W każdym wypadku przy pracy czy też 
drogowym liczą się sekundy i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy stanie się 
coś złego, ilu będzie poszkodowanych i czy to nie my znajdziemy się w takiej sytuacji. 
Skłania to do zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!

W skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 
wchodzą: zespoły ratownictwa medycznego (naziemne  
i lotnicze) i szpitalne oddziały ratunkowe. 

Dodatkowo z systemem współpracują centra urazowe, 
jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 
medycznego. Najważniejszym ogniwem systemu PRM,  
od którego zależy skuteczność działania systemu, ale także 
właściwe jego funkcjonowanie, jest dyspozytornia medyczna.  
To decyzje dyspozytora medycznego mają niejednokrotnie 
kluczowe znaczenie w powodzeniu akcji ratunkowej.  
Jego działanie ma także wpływ na współpracę pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami systemu PRM.

Właściwe zrozumienie, znajomość odpowiedzialności 
i zakresu zadań poszczególnych obszarów systemu PRM 
jest gwarantem zapewnienia dobrej współpracy pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami systemu, a to wprost przekłada 
się na jakość udzielanych pacjentowi medycznych czynności 
ratunkowych. Wszystkie zmienne wpływające na współpracę 
można zebrać w jeden szeroki katalog procedur, które będą 
opisywały działania na poszczególnych etapach akcji ratunkowej.

Właściwa współpraca to również skuteczna komunikacja:  
w zespole, pomiędzy zespołami i dyspozytorem medycznym oraz 
innymi jednostkami systemu, a także stosowanie terminologii 
rozumianej przez wszystkich w ten sam sposób. 

Współpraca to także wspólne ćwiczenia, podczas których 
ich uczestnicy doskonalą swoje umiejętności, komunikację, 
wykorzystanie procedur i co najważniejsze wyciągają 
konstruktywne wnioski. 
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Problemy etyczno-prawne transplantacji 
narządów z punktu widzenia lekarza 
oddziału intensywnej terapii

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Migotanie przedsionków – postępowanie 
wg aktualnych wytycznych

Dr n. med. Andrzej Machnik

Migotanie przedsionków jest jedną z głównych przyczyn udaru 
mózgu, niewydolności serca i nagłych zgonów sercowych. 

W związku ze strukturą demograficzną społeczeństw 
zachodnich i wydłużeniem czasu życia w nadchodzących latach 
liczba pacjentów z migotaniem przedsionków znacznie wzrośnie. 

Na rokowanie i jakość życia pacjentów z migotaniem 
przedsionków wpływa nie tylko właściwe rozpoznanie  
(z użyciem krzywej EKG, echokardiografii), ocena stopnia nasilenia/
zaawansowania objawów (skala EHRA) i adekwatne do tego 
leczenia (zarówno farmakoterapia jak i zabiegi inwazyjne) ale także 
odziaływanie na czynniki predysponujące do występowania wyżej 
wymienionej arytmii. 

W procesie diagnostyczno-terapeutycznym podstawowe 
znaczenie w profilaktyce udaru mózgu ma właściwa ocena ryzyka 
(skala CHA2DS2-VASc) oraz wprowadzenie skutecznego leczenia 
przeciwzakrzepowego. 

Kontrola częstotliwości rytmu komór jest podstawowym 
działaniem u chorych z migotaniem przedsionków, a próba 
przywrócenia rytmu zatokowego powinna być podejmowana  
u pacjentów z wtórnymi do arytmii objawami. Zintegrowana opieka 
nad chorymi z migotaniem przedsionków ma prowadzić do poprawy 
rokowania oraz jakość życia.  

Podstawową rolę w kompleksowej opiece powinien odgrywać 
pacjent, gdyż uświadomiony (co do istoty schorzenia i związanych  
z nim zagrożeń) chory wykaże się większą chęcią w realizacji zaleceń 
lekarskich. 

Dla wielu nieuleczalnie chorych, transplantacja jest jedyną formą 
przedłużenia życia Pomimo ciągłego rozwoju medycyny transplantacyjnej, 
liczba wykonywanych przeszczepów nie zaspokaja potrzeb oczekujących 
pacjentów. 

Mimo, że w Polsce i w większości krajów europejskich, prawo 
przewiduje, że można pobrać narządy od każdego człowieka,  
który za życia nie wyraził sprzeciwu, istotną rolę w podejmowaniu decyzji 
o oddaniu organów odgrywa rozmowa z rodziną osoby zmarłej. Rozmowa 
taka służy między innymi powzięciu informacji od rodziny zmarłego, czy 
jest w posiadaniu informacji o wyrażonej za życia, pisemnie bądź ustnie, 
woli zmarłego związanej z ewentualnym oddaniem organów po śmierci. 

Pomimo regulacji prawnych oraz wynikającej z nich zasady „zgody 
domniemanej” na pobranie narządów od  zmarłego dawcy, wciąż 
obowiązuje nas rozmowa z rodziną zmarłego i uzyskanie od niej akceptacji 
na pobranie narządów. 

Zwyczajowo nie pobiera się komórek, tkanek ani narządów przy 
zdecydowanym sprzeciwie rodziny zmarłego. W wielu ośrodkach,  
tę trudną  rolę rozmowy z rodziną zmarłego powierza się koordynatorom 
regionalnym. Istnieje kilka zasad, którymi powinien się kierować lekarz  
( koordynator transplantacyjny), pomocnych w nawiązaniu pozytywnych 
relacji z rodziną i ewentualnym uzyskaniu zgody rodziny na pobranie 
narządów. Należą do nich: poświęcenie możliwie jak najwięcej czasu 
rodzinie, prowadzenie rozmowy bez pośpiechu, okazywanie pełnego 
zrozumienia dla ewentualnych wątpliwości, zapewnienie rodzinie 
ustronnego miejsca na rozmowę, jasne wytłumaczenie kryteriów 
śmierci mózgowej, odczekanie odpowiedniego czasu od momentu 
poinformowania o śmierci pacjenta do zapoczątkowania rozmowy 
o ewentualnym dawstwie oraz przeprowadzenie rozmowy na temat 
dawstwa przez osoby do tego przeszkolone. 

Wydaje się, że jednym z możliwych rozwiązań problemu wciąż 
niesatysfakcjonującej liczby rozmów zakończonych uzyskaniem akceptacji 
rodziny jest coraz bardziej powszechne podejście dual advocacy (DA),  
co można tłumaczyć jako obronę interesów obojga stron.  
W przeciwieństwie do podejścia tradycyjnego, w modelu DA lekarz 
podejmujący rozmowę buduje kontakt z rodziną, określając siebie jako 
adwokata zarówno interesów rodziny zmarłego, jak i interesów chorych 
będących potencjalnymi biorcami narządów. 

W efekcie finalnym osoby, które zaakceptowały decyzję o pobraniu 
narządów od ich bliskiego, lepiej i skuteczniej radziły sobie z procesem 
żałoby. 



12 13

Ostry ból w klatce piersiowej i co dalej…?

Dr n. med. Daniel Rzeźnik

Nadciśnienie tętnicze – nagłe przypadki

Dr n. med. Bartłomiej Guzik

Ostry ból w klatce piersiowej jest często objawem schorzeń, 
które mogą prowadzić do zgonu. 

Dlatego właściwa reakcja wszystkich ogniw opieki zdrowotnej, 
na obecność bólu w klatce piersiowej u chorego, ma kluczowe 
znaczenie dla ratowania życia i zdrowia pacjentów.

Obecnie schorzenia sercowo-naczyniowe, których wiodącym 
objawem jest ból w klatce piersiowej, są pierwszą przyczyną zgonu 
w krajach rozwiniętych.  

Temat wykładu dotyczy bardzo szerokiego zakresu wiedzy 
medycznej i siłą rzeczy będzie traktował o najistotniejszych 
aspektach poruszanych zagadnień. Z uwagi na posiadaną przeze 
mnie specjalizację w dziedzinie kardiologii będę omawiał schorzenia 
kardiologiczne, których objawem jest ostry ból w klatce piersiowej:

1. Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
2. Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
3. Rozwarstwienie aorty wstępującej
4. Osty zator tętnicy płucnej
5. Zapalenie osierdzia

Pozostałe schorzenia, które odpowiadają za pojawienie się 
ostrego bólu klatce piersiowej będą poruszane ogólnie w pierwszej 
części wykładu, która oprócz wprowadzenie dotyczącego definicji 
bólu, będzie poświęcona diagnostyce różnicowej  bólu w klatce 
piersiowej.

Wszyscy borykamy się często z nagłymi sytuacjami 
związanymi ze skokami ciśnienia. Poprzez rozpowszechnienie tej 
choroby cywilizacyjnej jej konsekwencje przewijają się przez całą  
medycynę, co ma odzwierciedlenie w szeregu wykładów podczas 
tegorocznych DSK 2017.

Od „pospolitego” skaczącego ciśnienia, poprzez oporne 
nadciśnienie tętnicze a także ostre powikłania jak rozwarstwienie 
aorty czy udar. Omówię wszystkie sytuacje i jak sobie radzić  
z konsekwencjami tych wahań ciśnienia tętniczego. 

Duża cześć prezentacji będzie poświęcona jednak jak 
prowadzić pacjenta aby zapobiegać tym stanom nagłym.  
Okazuje się, iż często pacjenci zaniedbują najprostsze zalecenia 
Towarzystw Naukowych dotyczących profilaktyki. Przypomnę 
aktualne wytyczne profilaktyki sercowo-naczyniowej, ale także 
zalecenia specjalistów dotyczące leczenia przewlekłych stanów 
zapalnych. Tak, wyleczenie chorób przyzębia czy po prostu  
zwykła dbałość o higienę jamy ustnej może nam umożliwić 
prawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego, jak i zapobieganie 
powikłaniom nadciśnienia tętniczego.

Nie zabraknie podczas tej krótkiej prelekcji przeglądu 
aktualnych wytycznych dotyczących diagnozowania i leczenia 
nadciśnienia tętniczego. 

Na sam koniec chciałbym wspólnie z uczestnikami przymierzyć 
się do dyskusji czy medycyna stratyfikowana czy spersonalizowana 
w lepszy sposób pozwoli kontrolować ale i zapobiegać nagłym 
przypadkom w nadciśnieniu tętniczym.
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Endokrynologiczne stany nagłe – przykłady 
kliniczne

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk

Reakcje organizmu w warunkach 
ekstremalnych u osób powyżej 50 roku życia

Prof. dr hab. n. med. Jan Chmura

Do uwarunkowanych hormonalnie stanów nagłych, 
zagrażającym życiu dziecka, należą hipoglikemia spowodowana 
nadmiarem insuliny lub niedoborem hormonu wzrostu i kortyzolu, 
cukrzycowa kwasica ketonowa spowodowana niedoborem 
insuliny, hipokalcemia wynikająca z niedostatecznego działania 
parathormonu (PTH) oraz przełomy: nadnerczowy spowodowany 
niedoborem kortyzolu i aldosteronu, nadciśnieniowy spowodowany 
nadmiarem aldosteronu lub katecholamin, tyreotoksyczny 
spowodowany nadmiarem trójjodotyroniny oraz przełom 
hiperkalcemiczny. 

Powikłaniami ostrych chorób i ciężkich stanów u dzieci  
są zespół nieadekwatnego wyrzutu wazopresyny oraz względna 
niedoczynność nadnerczy i patologiczna hiperglikemia. 

Niektóre z hormonalnych stanów nagłych mogą wystąpić  
już u noworodka. Hipoglikemię w tym wieku wywołuje 
wielohormonalna niedoczynność przysadki (WNP) lub pierwotna 
hiperinsulinemia, a w kolejnych latach życia hipoglikemia jest 
częstym powikłaniem leczenia cukrzycy typu 1, rzadziej przewlekłej 
niewydolności nadnerczy. 

Kwasica ketonowa może się rozwinąć w przypadkach rzadko 
występujących u noworodka przemijającej lub trwałej cukrzycy,  
a u dzieci starszych stanowi częste powikłanie cukrzycy typu 1.

Hipokalcemia w okresie noworodkowym może być objawem 
przejściowej lub trwałej niedoczynności przytarczyc, a w wieku 
późniejszym - autoimmunizacyjnej lub rzekomej niedoczynności 
przytarczyc. 

Przełom nadnerczowy może wystąpić u noworodków  
z wrodzonym przerostem nadnerczy (WPN), hipoplazją nadnerczy 
lub opornością na ACTH, a w kolejnych latach życia być powikłaniem 
WPN, choroby Adissona i WNP lub skutkiem odstawieniu 
przewlekłego leczenia glikokortykoidami. 

Przełom tyreotoksyczny może być manifestacją wrodzonej 
choroby Gravesa-Basedowa, hiperkalcemiczny - wynikiem zatrucia 
witaminą D3, a nadciśnieniowy - objawem raka kory nadnerczy. 
W wieku starszym ten ostatni może być pierwszą manisfestacją 
guza chromochłonnego. Objawy kliniczne stanów nagłych oraz 
postępowanie diagnostyczno - lecznicze  przedstawiono na 
przykładzie przypadków klinicznych. 

Paweł Chmura 1, Marek Konefał 1, Michał Kosowski 2, Katarzyna Młynarska 2, Piotr Ponikowski 2, Jan Chmura 1

Na przełomie ostatnich stuleci obserwuje się coraz większe 
zainteresowanie uprawianiem biegów długodystansowych,  zwłaszcza 
maratonów u osób w starszym wieku. Wysiłek maratoński wywołuje wiele 
zmian w układzie sercowo – naczyniowym, nerwowym i hormonalnym. 
Przygotowanie do maratonu i startu w zawodach związane są z wieloma 
korzyściami ale również z potencjalnym zagrożeniem stanu zdrowia.

Cel badań
Celem badan była kompleksowa ocena wpływu biegu maratońskiego 

na układ sercowo – naczyniowy, nerwowy i hormonalny. 
Metody
Badaniami objęto 33 zawodników w wieku powyżej 50 roku życia 

którzy ukończyli co najmniej jeden maraton w roku. Przed i w czasie 
maratonu oraz w 1 i 30 minucie, w 3-4 i 7 dniu po jego zakończeniu 
rejestrowano częstość skurczów serca(HR), czas reakcji różnicowej (CRR) 
i prędkość biegu, oceniano także rezonans magnetyczny (MRi), stężenie 
amin katecholowych, mleczanu oraz ponad 20 biomarkerów we krwi  
w tym stężenie troponiny (TnI).

Wyniki badań
Po maratonie u 88% zawodników stwierdzono istotny (p<0,05) 

wzrost stężenia troponiny (x- 26,77 pg/ml), a w 7 dniu po jego zakończeniu 
powrót do stanu spoczynkowego. Maksymalna wartość TnI wynosiła  
aż 137,26 pg/ml. Średnia prędkość biegu na dystansie 42,195 km obniżyła 
się o 1 km/godz. Czas reakcji różnicowej zarejestrowany w 1 min  
po maratonie był istotnie (p<0,01) dłuższy o 50 ms na każdy emitowany 
bodziec wzrokowo – słuchowy. Bezpośrednio po zakończeniu maratonu 
stężenie adrenaliny wzrosło o 334% a noradrenaliny o 356% w porównaniu 
do wartości spoczynkowej (p<0,01), a w 7 dniu powróciło do wartości 
przedwysiłkowej.

Wnioski
Kilkukrotny wzrost stężenia troponiny podczas biegu maratońskiego 

dynamicznie wraca do wartości spoczynkowej i nie odzwierciedla 
nieodwracalnej martwicy komórek serca. Wysiłek maratoński u osób powyżej 
50 roku życia na skutek narastającego zmęczenia wywołał upośledzenie 
funkcji ośrodkowego układu nerwowego, wyrazem czego jest pogorszenie 
sprawności psychomotorycznej. Trzykrotny wzrost stężenia adrenaliny 
i noradrenaliny wskazujący na dużą aktywność układu współczulno-
adrenergicznego, nie wywołał optymalnej aktywacji ośrodkowego układu 
nerwowego
 
1.   Katedra B io logic znych i Motor yc znych Podstaw Spor tu Akademia Wychowania Fiz yc znego we Wrocławiu
2.   Katedra Chorób Serca Uniwersy tetu Medyc znego we Wrocławiu.
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Ostre zapalenie trzustki – diagnostyka  
i leczenie

  Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna

Gorączka neutropeniczna – problem 
towarzyszący współczesnej terapii 
przeciwnowotworowej

Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki

Ostre zapalenie trzustki jest jedną z przyczyn tzw. ostrego 
brzucha. Schorzenie o charakterze zapalnym jest trudnym 
problemem diagnostycznym i terapeutycznym. 

W prezentacji przedstawiam etiologię i patogenezę ostrego 
zapalenia trzustki. Następnie omówię obraz kliniczny schorzenia. 
Ważnym aspektem leczniczym jest umiejętność wyboru metod 
leczenia ostrego zapalenia trzustki. Na przestrzeni ostatnich lat 
znacznie zmieniła się taktyka postępowania z chorymi z ostrym 
zapaleniem trzustki. Pozwoliła ona na znaczną poprawę wyników 
leczenia tego ciężkiego schorzenia. W wyniku tego leczenia znacznie 
zmniejszyła się śmiertelność szpitalna.

W podsumowaniu: ważnym czynnikiem wpływającym na 
wynik leczenia jest wielospecjalistyczne postępowanie w tej ciężkiej 
chorobie.

Granulocytopoeza jest skomplikowanym procesem 
polegającym na proliferacji, dojrzewaniu i różnicowaniu się 
komórek z wyjściowego stadium jakim jest komórka progenitorowa 
szpiku kostnego ukierunkowana na różnicowanie się w kierunku 
granulocyta, a ostatecznym stadium jest dojrzały granulocyt,  
który przedostaje się do krwi krążącej poprzez barierę szpik-krew.  
Ta skomplikowana przemiana zajmuje około 3 tygodni. 

Niedobór granulocytów w organizmie człowieka prowadzić 
może do gorączki neutropenicznej, a w konsekwencji do infekcji 
zagrażających życiu, wreszcie posocznicy i śmierci.

Coraz nowocześniejsza i skuteczniejsza terapia przeciwnowo-
tworowa skutkuje zarazem coraz intensywniejszym oddziaływaniem 
na organizm człowieka prowadząc do objawów toksyczności, 
najczęściej hematologicznej objawiającej się neutropenią, ale 
również małopłytkowością, rzadziej niedokrwistością, związanymi  
z hipoplazją szpiku. Kolejne dawki leczenia powodować mogą 
głębsze uszkodzenie tkanki szpikowej, a w konsekwencji między 
innymi wydłużanie się neutropenii, co z jednej strony zagraża 
życiu chorego, ale z drugiej strony uniemożliwia przeprowadzenie  
leczenia z właściwą intensywnością, a w efekcie utratą skuteczności. 

Dla złagodzenia tego problemu stosuje się w praktyce klinicznej 
granulocytowe czynniki wzrostu (G-CSF), które oddziaływując 
na poszczególne stadia rozwojowe szeregu granulocytarnego  
w szpiku przyspieszają granulocytogenezę skracając okres 
neutropenii zmniejszając ryzyko wystąpienia zagrażających 
infekcji, ale również przekłada się na zapewnienie odpowiedniej 
intensywności leczenia onkologicznego oraz jej skuteczność. 

Obecnie oprócz G-CSF-ów krótko działających, które musza 
być podawane dożylnie w profilaktyce lub leczeniu neutropenii 
codziennie, do praktyki klonicznej weszły formy długodziałające, 
które po pojedynczym wstrzyknięciu działają do około 2 tygodni. 

Ich wadą jest cena, a obecnie również dostępność ograniczona 
jedynie do lecznictwa zamkniętego.
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Udar mózgu – jak działać aby zdążyć  
                             z optymalnym leczeniem?

Dr n. med. Anna Helon Prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak

Stany nagłe w patologiach kręgosłupa

Udar mózgu jest zespołem klinicznym objawów, który 
charakteryzuje się nagłym wystąpieniem ogniskowego, a niekiedy 
również uogólnionego zaburzenia czynności mózgu .Objawy 
utrzymują się powyżej 24 godz. lub prowadzą wcześniej do śmierci. 
Zdecydowana  większość, około 80% to udary niedokrwienne, 
pozostałe są to udary krwotoczne. Każdy udar stanowi stan 
zagrożenia życia. Rocznie na udar mózgu w Polsce zapada około 
60-70 tyś osób. Udar jest trzecią pod względem częstości przyczyną 
zgonów.

Przełomem w leczeniu ostrej fazy udaru  niedokrwiennego 
stało się wprowadzenie do leczenia rekombinowanego tkankowego 
aktywatora plazminogenu (rt-PA). Największe korzyści z terapii  
mają chorzy otrzymujący rt-PA w ciągu 90 min. od wystąpienia 
objawów. Natomiast podanie później niż 4,5 godz. może być 
nieskuteczne i obarczone ryzykiem powikłań.

W związku z tym konieczne jest podjęcie szybkich działań 
od wystąpienia objawów  udaru, na które składają się kolejno: 
odpowiednia reakcja na objawy przez samych chorych lub otoczenie, 
natychmiastowe wezwanie  odpowiednich służb ratownictwa 
medycznego, priorytetowy transport chorego do najbliższego 
szpitala,optymalnie do oddziału udarowego.

Trzonem zintegrowanego systemu pomocy i opieki  medycznej 
jest oddział leczenia udarów mózgu. Leczenie udaru mózgu wymaga 
pełnej mobilizacji zespołu oddziału udarowego: szybkiego zbadania 
pacjenta, wykonania badań neuroobrazowych i laboratoryjnych  
oraz podjęcia decyzji o leczeniu trombolitycznym. 

Czas od przyjazdu chorego do szpitala do rozpoczęcia 
leczenia nie powinien być dłuższy niż 45 min. Należy pamiętać, 
że strata czasu to strata mózgu. Obecnie w szczególnych 
przypadkach przy zamknięciu naczyń  o dużym kalibrze rozważa 
się mechaniczną trombektomię lub angioplastykę naczyń wewnątrz. 
i przedczaszkowych.

Liczne badania oceniające wyniki leczenia udarów mózgu  
w oddziałach udarowych jednoznacznie wskazują na zmniejszenie 
liczbę zgonów i poprawę funkcjonowania chorych.
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