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Adrianna Grabowska, Ewa Andrzejewska, Anna Walczewska1
Klinika Chirurgii i Onkologii Dzieciêcej Instytutu Pediatrii UM w £odzi
1
Zak³ad Fizjologii UM w £odzi
Streszczenie: Wstêp. Powik³ania p³ucne wystêpuj¹ u oko³o 20% dzieci z oparzeniami skóry bez towarzysz¹cego
urazu inhalacyjnego. We wczesnym okresie choroby s¹ to zmiany o charakterze p³uca wstrz¹sowego i ryzyka
powstania ostrej niewydolnoœci oddechowej. Zaburzenia p³ucne zwiêkszaj¹ œmiertelnoœæ we wszystkich grupach
wiekowych, szczególnie wœród najm³odszych dzieci. Z badañ przeprowadzonych na zwierzêtach z chorob¹
oparzeniow¹ wiadomo, ¿e pomimo braku urazu inhalacyjnego rozwija siê reakcja zapalna w p³ucach ze zmianami
charakterystycznymi dla stresu oksydacyjnego. Cel pracy. W pracy przeprowadzono badania maj¹ce na celu ocenê
stê¿eñ wybranych markerów stresu oksydacyjnego w powietrzu wydychanym i surowicy u dzieci z oparzeniami
skóry bez towarzysz¹cego urazu inhalacyjnego. Materia³ i metody. Badano stê¿enia produktów peroksydacji lipidów
reaguj¹cych z kwasem tiobarbiturowym (TBARs), stê¿enia nadtlenku wodoru (H2O2) metod¹ Ruch’a, azotynów
i azotanów (NOx-) metod¹ Griess’a. Ocenie cytologicznej poddano wydzielinê z drzewa oskrzelowego.
Wyniki. W wydzielinie z drzewa oskrzelowego dzieci oparzonych stwierdzono obecnoœæ komórek zapalnych,
których nie stwierdzano u dzieci zdrowych. Zmiany stê¿eñ TBARs w surowicy by³y równoleg³e do zmian stê¿eñ
bia³ka C-reaktywnego (CRP). Osi¹ga³y najwy¿sze wartoœci w trzeciej dobie choroby oparzeniowej. W kondensacie powietrza wydechowego dzieci chorych jak i dzieci zdrowych nie wykryto TBARs. Stê¿enie H2O2 mia³o
tendencjê wzrostow¹ wraz z rozleg³oœci¹ powierzchni oparzonej. Nie stwierdzono statystycznej zale¿noœci pomiêdzy stê¿eniem NOx- w kondensacie powietrza wydychanego a wielkoœci¹ powierzchni oparzonej.Wnioski.
We wczesnym okresie po oparzeniu w surowicy dzieci obserwuje siê podwy¿szone wskaŸniki stanu zapalnego
oraz obecnoœæ markerów stresu oksydacyjnego. U dzieci z oparzeniami skóry bez wspó³istniej¹cego urazu inhalacyjnego wystêpuj¹ zmiany zapalne w drogach oddechowych. W okresie stabilizacji stanu klinicznego tych
pacjentów nie wystêpuj¹ wyraŸne cechy stresu oksydacyjnego w kondensacie powietrza wydychanego.
S³owa kluczowe: dzieci, choroba oparzeniowa, stres oksydacyjny, drogi oddechowe
Abstract: Background. Pulmonary complications occur in about 20% children with burns without any inhalatory
injury. In the early stage of burn disease pulmonary changes typical of shock or respiratory insufficiency are present.
These complications enhance mortality in all age groups, especially in the youngest children. It is known from animal
studies, that during burn disease with no inhalatory injury, there is an inflammatory process in lungs with features
typical of oxidative stress. The Aim of the study. We present results of examinations aimed at estimating selected
oxidative stress markers in exhaled breath condensate (EBC) and plasma of burnt children without accompanying
inhalatory injury. Material and methods. We estimated concentrations of thiobarbituric acids reactive species
(TBARs), hydrogen peroxide (H2O2) with Ruch’s method, nitrite (NO2-) and nitrate (NO3-) with Griess’ method.
Washings from the trachea and bronchi were examined cytologically as well. Results. In all washings samples from
the burnt children’s bronchi inflammatory cells were present. In healthy children (control group) there was a small
amount of normal epithelial cells only. Changes of TBARs plasma concentration were parallel to CRP concentration
changes and they were significant. The highest values of these parameters were observed on the 3rd day of the
disease. Both in EBC of the burnt children and of the healthy ones there was no detectable amount of TBARs. H2O2
concentration tended upwards in parallel with the size of the burn wound, although not significantly. There was no
correlation between NO2- and NO3- concentrations in EBC and the size of the burn wound. Conclusions. In the early
stage of burn disease markers of inflammation are elevated and oxidative stress markers are present in children’s
plasma. Although there is no inhalatory injury, there is an active inflammatory process in the respiratory tract of burnt
children. When the patient’s condition stabilises, there is no evidence of oxidative stress markers in the expired breath
condensate.
Key words: burns, oxidative stress, respiratory tract, children

Wstêp
Oparzenia nale¿¹ do czêstych urazów u dzieci, szczególnie m³odszych. Najczêstszym mechanizmem urazu jest
oblanie gor¹cym p³ynem. Pomimo niewystêpowania urazu
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inhalacyjnego u 5% do 19% pacjentów w przebiegu choroby oparzeniowej wystêpuj¹ powik³ania p³ucne, szczególnie
gdy rana oparzeniowa obejmuje ponad 20% ca³kowitej powierzchni cia³a (TBSA) (1-3). Z piœmiennictwa wiadomo, ¿e
prawie po³owa pacjentów, u których wystêpuj¹ ciê¿kie po-

Czy oparzenia u dzieci...
Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej i porównawczej.
Grupa badana Grupa porównawcza
œrednia +/- SD
œrednia +/- SD
Wiek (lata)
3,04 +/- 4,07
3,43 +/- 3,68
Dziewczynki/ch³opcy
8/14
4/7
TBSA (%)
22,46 +/- 14,84
0

wik³ania p³ucne, umiera, a jednoczeœnie u oko³o jednej trzeciej pacjentów umieraj¹cych w wyniku choroby oparzeniowej dochodzi do zgonu z powodu powik³añ p³ucnych (niewydolnoœci oddechowej, ARDS, zapalenia p³uc) (1-4). Dane
te dotycz¹ g³ównie doros³ych pacjentów.
Mechanizm powstawania powik³añ p³ucnych wci¹¿ nie
jest do koñca wyjaœniony. W p³ucach osób z chorob¹ oparzeniow¹ dochodzi do tworzenia siê nacieków granulocytarnych. Mo¿liw¹ przyczyn¹ jest aktywacja uk³adu dope³niacza, uk³adu fibrynogengezy i fibrynolizy, których produkty stymuluj¹ komórki uk³adu odpornoœciowego, g³ównie
neutrofile, do nadmiernej produkcji reaktywnych form tlenu
(ROS) (2, 5-11). Zaburzenie równowagi oksydacyjnej w komórkach prowadzi do powstania zjawiska stresu oksydacyjnego. Zmiany z nim zwi¹zane s¹ obserwowane miejscowo
w uszkodzonej skórze, a tak¿e w odleg³ych narz¹dach, co
potwierdzaj¹ obserwacje zmian stê¿eñ wybranych wskaŸników stresu oksydacyjnego w osoczu osób oparzonych oraz
badania histologiczne i biochemiczne na modelach zwierzêcych (5, 7, 9, 12-18).
Stwierdzono istnienie stresu oksydacyjnego w uk³adzie
oddechowym ludzi podczas wielu ostrych oraz przewlek³ych chorób dotycz¹cych uk³adu oddechowego, jak
ARDS, astma a nawet przeziêbienie (6, 20, 21-24). Zaobserwowano zmiany w stê¿eniu wybranych substancji, tj. nadtlenku wodoru (H2O2), azotynów (NO2-), azotanów (NO3-)
(ca³kowite NOx- ) i produktów peroksydacji lipidów reaguj¹cych z kwasem tiobarbiturowym (TBARs) w kondensacie
powietrza wydychanego (EBC) u tych chorych. Brak jest podobnych doniesieñ w literaturze w odniesieniu do osób oparzonych, a szczególnie dzieci.

Cel pracy
Celem pracy jest poszukiwanie wystêpowania zmian zapalnych w drogach oddechowych u dzieci z chorob¹ oparzeniow¹, u których nie wspó³istnia³ uraz inhalacyjny oraz
sprawdzenie, czy w kondensacie powietrza wydychanego
przez tych pacjentów wystêpuj¹ zmiany w stê¿eniu wybranych markerów stresu oksydacyjnego, to jest nadtlenku wodoru (H2 O2), azotynów i azotanów (NOx- ) i produktów peroksydacji lipidów reaguj¹cych z kwasem tiobarbiturowym
(TBARs).

Materia³ i metody
Grupa badana.
Badaniem objêto 22 dzieci w wieku od 2 miesiêcy do 16
lat z oparzeniami II° i III° o powierzchni 4-60% TBSA leczonych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dzieciêcej Instytutu Pediatrii UM w £odzi. Charakterystyka grupy badanej i kontrolnej jest przedstawiona w tabeli 1.
U dzieci z oparzeniem powy¿ej 10% TBSA zastosowano
w pocz¹tkowym okresie choroby oparzeniowej resuscytacjê p³ynow¹ zgodnie z regu³¹ Parkland oraz uzupe³niano
albuminy. Wszystkie dzieci otrzymywa³y przeciwbólowo leki
z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych zgodnie z zapotrzebowaniem. Antybiotykoterapiê stosowano u dzieci
z oparzeniami powy¿ej 25% TBSA jako regu³ê od pocz¹tku
leczenia, a u pozosta³ych dzieci w razie wyst¹pienia powik³añ infekcyjnych. Wszystkie dzieci wymaga³y chirurgicznego usuniêcia tkanek martwiczych oraz przeszczepu skórno-

naskórkowego. Zabieg operacyjny by³ przeprowadzany oko³o 5. dnia choroby oparzeniowej, w znieczuleniu ogólnym.
Znieczulenie ogólne by³o jedynym momentem, w którym
mo¿liwe by³o zebranie kondensatu powietrza wydychanego u ma³ych dzieci.
Grupa porównawcza
Grupê porównawcz¹ stanowi³o 11 zdrowych dzieci w wieku od 2 miesiêcy do 13 lat operowanych z powodu wad
wrodzonych. Zabieg operacyjny przeprowadzono w tym samym rodzaju znieczulenia co dzieci u dzieci z grupy badanej.
Przebieg badania
Próbki krwi do oznaczenia morfologii, stê¿enia bia³ka Creaktywnego (CRP), TBARs, NO2-/NO3- pobierano w wybranych punktach czasowych choroby oparzeniowej, uwzglêdniaj¹c dzieñ zbierania kondensatu powietrza wydychanego.
U dzieci z grupy porównawczej krew pobierano do badañ
w dniu zabiegu operacyjnego.
U dzieci oparzonych w dniu poprzedzaj¹cym zabieg operacyjny wykonywano zdjêcie rentgenowskie p³uc. Wszystkie
radiogramy by³y oceniane przez tego samego radiologa.
Kondensat powietrza wydychanego zbierano podczas zabiegu operacyjnego w trakcie znieczulenia ogólnego. Dodatkowy w¹¿ karbowany by³ do³¹czany do systemu wydechowego respiratora, a nastêpnie umieszczany w pojemniku
z zamro¿onym roztworem fizjologicznym soli w celu skroplenia powietrza. Nastêpnie kondensat powietrza wydychanego
by³ porcjowany i zamra¿any w -70 0 C do chwili oznaczeñ.
Ze wzglêdu na metodê zbierania kondensatu powietrza
wydychanego, nie wystêpowa³a koniecznoœæ wykluczania
zanieczyszczenia go œlin¹.
Nie sprawdzano stabilnoœci stê¿eñ ww. zwi¹zków w kondensacie powietrza wydychanego, poniewa¿ inni autorzy
wykazali, ¿e stê¿enia NO2-/NO3 -, H2O2 oraz TBARs s¹ stabilne w zamro¿onym kondensacie powietrza wydychanego, a
tak¿e ze wzglêdu na ma³e iloœci pozyskanego EBC od ka¿dego pacjenta (22, 24, 25).
Pop³uczyny z tchawicy i oskrzeli pobierano przy wybudzaniu pacjenta ze znieczulenia ogólnego. Wszystkie próbki zosta³y zbadane przez tego samego histopatologa w celu
oceny ich sk³adu komórkowego.
Ocena stê¿enia TBARs
Stê¿enie TBARs w kondensacie powietrza wydychanego
by³o mierzone w sposób wczeœniej opisany przez Antczaka
(26). W skrócie: do 100 µl EBC dodawano 2 ml roztworu kwasu tiobarbiturowego (TBA) (0,67 g rozpuszczone w 100 ml
wody dejonizowanej, a nastêpnie rozcieñczone w stosunku
1:1 z lodowatym kwasem octowym). Nastêpnie próbki by³y
gotowane przez 30 minut i och³adzane w temperaturze pokojowej. Do ka¿dej próbki dodawano 2,5 ml butanolu i intensywnie wytrz¹sano przez oko³o 1 minutê, a nastêpnie odwirowano
(10 min., 1500g, 250 C). Iloœæ TBARs okreœlano spektrofluorometrycznie (ekstynkcja przy 515 nm, emisja przy 546 nm) za
pomoc¹ spektrometru „Perkin Elmer Luminescence Spectrometer LS-50B (Norwalk, CT, USA)”. Wyniki wyra¿ono w µM
stosuj¹c równanie regresji liniowej. Jako wartoœæ referencyjn¹
przyjêto intensywnoœæ emisyjn¹ tetrametoksypropanu. Minimalne wykrywalne stê¿enie TBARs wynosi 0,05 µM surowicy.
Aby oceniæ stê¿enie TBARs w osoczu, 100 µl osocza mieszano z 1 ml roztworu 0,05 M H2SO4 i 0,5 ml roztworu
1,23 M TCA. Nastêpnie próbki wirowano (10 min., 1500g,
00 C). Do osadu bia³kowego dodawano 2 ml wody destylowanej o pH sprowadzonym do wartoœci 2,5 za pomoc¹ kwasu solnego 10 µl, 0,01% BHT oraz 0,5ml TBA, inkubowano
w ³aŸni wodnej (1000C, 30 min). Studzono, dodawano 2,5
ml butanolu, wirowano (10 min, 1500g, 250C). Odczyt i obliczenia jak powy¿ej.
Ocena stê¿enia H2O2
Stê¿enie H2O2 oceniano wed³ug metody opisanej przez
Ruch’a (27). W skrócie: 600 µl EBC mieszano z 600 µl roz-
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tworu (1 U/ml) peroksydazy chrzanowej (HRP) zawieraj¹cego 100 µM kwas homowanilinowy (HVA). Próbki by³y inkubowane przez 60 minut w 370 C. Nastêpnie do ka¿dej próbki dodawano 150 µl 0,1 M buforu glicynowo–NaOH (pH 12)
z dodatkiem 25 mM disodowej soli kwasu etylenodiaminotetraoctowego p. a. (EDTA). Iloœæ H2O 2 by³a oceniana jako
produkt utlenienia kwasu 4-hydroksy-3-metoksyfenylo-octowego (HVA) i wykrywana spektrofluorometrycznie (ekstynkcja przy 312 nm, emisja przy 420 nm). Wyniki wyra¿ono
w µM, stosuj¹c równanie regresji liniowej. Jako wartoœæ referencyjn¹ przyjêto intensywnoœæ emisyjn¹ wody destylowanej. Minimalne wykrywalne stê¿enie H2O 2 wynosi 0,083 µM.
Ocena stê¿enia ca³kowitego NOxStê¿enie NOx- w EBC mierzono zgodnie z metod¹ opisan¹ przez Griess’a (22). 60 µl EBC mieszano z 10 µl roztworu
0,5 mM NADPH i 10 µl mieszaniny 200 µM reduktazy azotynowej z 50 µM FAD. Próbki inkubowano przez 30 minut
w 370 C. Nastêpnie po enzymatycznej redukcji azotanów do
azotynów dodawano 100 µl roztworu Griess’a (1 g/l sulfanilamidu, 0,1 g/l naftylenodiaminy, 25 g/l H3PO4) i inkubowano 10 minut w temperaturze pokojowej w celu uzyskania
zabarwienia próbek. Oceniano absorbancjê spektrofotometrycznie przy fali 550 nm. Jako wartoœæ referencyjn¹ przyjêto
intensywnoœæ emisji wody destylowanej. Aby oceniæ stê¿enie NOx w surowicy, po przeprowadzeniu reakcji Grless`a,
do surowicy dodawano 10% TCA, wytrz¹sano, wirowano
(15 min, 14000obr/min, temp. pokojowa), do odczytu wykorzystywano p³yn znad osadu.
Analiza statystyczna
Dane wyra¿ono jako œredni¹ +/- SE. Ró¿nice miêdzy grupami analizowano testami Mann’a – Whitney’a U oraz Kruskal’a – Wallis’a. Korelacjê oszacowano testem Pearson’a.
Obliczenia statystyczne wykonano przy u¿yciu programu Statistica 5.0.
Badania uzyska³y aprobatê Komisji Bioetycznej Akademii Medycznej w £odzi (obecnie Uniewersytetu Medycznego w £odzi).

Wyniki
Stê¿enie CRP w osoczu
Wysokie stê¿enia CRP w osoczu (N:<0,5 mg/dl) s¹ charakterystyczne dla stanu zapalnego. W grupie badanej stê¿enie CRP w osoczu by³o istotnie wy¿sze (p<0,01) ani¿eli
w osoczu dzieci z grupy porównawczej w dniu zabiegu operacyjnego (odpowiednio 3,35 +/- 0,75 oraz 0,052 +/- 0,02).
Najwy¿sze stê¿enia CRP (œrednio 8,55 +/- 1,75 mg/dl)
obserwowano w trzecim dniu choroby. Stê¿enie CRP w osoczu zmniejsza³o siê œrednio z 5,20 +/- 1,19 mg/dl w pierwszym dniu choroby oparzeniowej do œrednio 0,26 +/- 0,63
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mg/dl w dniu wypisu dziecka ze szpitala. Zmiany w stê¿eniu
CRP w osoczu u dzieci oparzonych w przebiegu choroby
oparzeniowej przedstawiono na rycinie 1.
Liczba leukocytów we krwi dzieci z grupy badanej i porównawczej
Kolejnym wyk³adnikiem stanu zapalnego jest liczba bia³ych krwinek we krwi. Stê¿enie leukocytów we krwi obwodowej stopniowo obni¿a³o siê ze œrednio 18320 +/- 1750/
mm3 w pierwszym dniu choroby oparzeniowej do œrednio
8900 +/- 640 /mm3 w dniu wypisu dziecka ze szpitala
(p<0,01).
Œrednia liczba leukocytów w grupie porównawczej wynosi³a 9610 +/- 960/mm3 i ró¿ni³a siê istotnie od wartoœci
stwierdzanej w grupie dzieci chorych w pierwszej dobie po
oparzeniu (p<0,01). Zmiany stê¿enia leukocytów we krwi
w przebiegu choroby oparzeniowej u dzieci przedstawia rycina 2.
Badania radiologiczne p³uc
Zdjêcia rentgenowskie klatki piersiowej wykonane u dzieci
z chorob¹ oparzeniow¹ podzielono na 2 okresy: zdjêcia
wykonane do 4. dnia choroby oparzeniowej oraz wykonane w póŸniejszym czasie jej trwania.
W pierwszym okresie u wiêkszoœci dzieci obserwowano
zmiany typowe dla p³uca wstrz¹sowego. By³y to rozsiane
zmiany przekrwienno-obrzêkowe oraz ogniska niedodmy.
U dzieci z najl¿ejszym urazem oparzeniowym zmiany te by³y
s³abo wyra¿one, natomiast u dzieci z ran¹ oparzeniow¹
obejmuj¹c¹ ponad 25% TBSA wyraŸnie zaznaczone, czêsto
z cechami przeci¹¿enia p³ynowego. U dzieci z najciê¿szym
urazem obserwowano tendencjê do pojawiania siê radiologicznych oznak obrzêku p³uc. Tylko u 7 dzieci z oparzeniem powy¿ej 25% TBSA stwierdzono kliniczne cechy wstrz¹su.
Na zdjêciach wykonanych po 4. dobie choroby oparzeniowej spodziewano siê radiologicznych cech zapalenia
p³uc (oko³ooskrzelowe i ogniskowe zagêszczenia mi¹¿szu
oraz rozdêcia). U 4/13 dzieci z chorob¹ oparzeniow¹ z ran¹
oparzeniow¹ poni¿ej 25% TBSA stwierdzono radiologiczne
cechy zapalenia p³uc. Tylko 2 z tych pacjentów prezentowa³o objawy zapalenia p³uc pod postaci¹ dusznoœci, zwiêkszonego wysi³ku oddechowego, kaszlu i zmian os³uchowych
nad polami p³ucnymi. Dzieci te dozna³y urazu oparzeniowego podczas trwaj¹cej infekcji górnych dróg oddechowych.
U 3 z 9 dzieci ciê¿ko oparzonych (25% TBSA i wiêcej) stwierdzono radiologiczne cechy zapalenia p³uc, co znalaz³o kliniczne odzwierciedlenie w zmianach os³uchowych.
Pop³uczyny z tchawicy i oskrzeli
Pop³uczyny z tchawicy i oskrzeli oceniono u 8 z 22 dzieci oparzonych. Wszystkie próbki by³y bogatokomórkowe.
W rozmazach przewa¿a³y makrofagi i neutrofile nad komórkami nab³onka dróg oddechowych. Stwierdzano tak¿e liczne histiocyty prze³adowane hemosyderyn¹. U wszystkich
Rycina 2. Œrednie stê¿enie leukocytów (WBC) we krwi z odchyleniem œrednim w przebiegu choroby oparzeniowej u dzieci
badanych i u dzieci z grupy porównawczej.
25
liczba leukocytów we krwi
(tys/mm3)

Rycina 1. Œrednie stê¿enie CRP w osoczu z odchyleniem œrednim dzieci oparzonych w zale¿noœci od dnia choroby oparzeniowej oraz œrednie stê¿enie CRP w osoczu dzieci z grupy porównawczej w dniu zabiegu operacyjnego.
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Rycina 3. Œrednie stê¿enie TBARs w osoczu z odchyleniem œrednim u dzieci oparzonych oraz u dzieci z grupy porównawczej.
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dzieci, u których oceniono wydzielinê z drzewa oskrzelowego, stwierdzono zmiany typowe dla p³uca wstrz¹sowego
w radiogramach p³uc, a u 3 z nich – cechy obrzêku p³uc.
Dwójka z tych dzieci manifestowa³a kliniczne cechy wstrz¹su po urazie pod postaci¹ zaburzeñ oddychania i spadku
ciœnienia têtniczego krwi. U jednego pacjenta stwierdzono
zmiany os³uchowe nad polami p³ucnymi oraz radiologiczne
cechy zapalenia p³uc.
W grupie porównawczej wydzielinê z drzewa oskrzelowego pobrano u 9 z 11 dzieci. Rozmazy by³y ubogokomórkowe i zawiera³y jedynie prawid³owe komórki nab³onka dróg oddechowych.
Stê¿enie TBARs w osoczu
Stê¿enie TBARs w osoczu dzieci oparzonych, podobnie
jak stê¿enie CRP, by³o najwy¿sze w 3 dniu choroby oparzeniowej (œrednio 2,67 +/- 0,34 µM). Podczas leczenia wartoœci te obni¿a³y siê stopniowo a¿ do wartoœci poni¿ej mo¿liwych do wykrycia (p<0,01). Zmiany stê¿enia TBARs w osoczu dzieci chorych w przebiegu choroby oparzeniowej
przedstawione s¹ na rycinie 3.
Stê¿enie TBARs, H2O2 i NOx- w kondensacie powietrza
wydychanego
Zarówno w próbkach kondensatu powietrza wydychanego pobranych od dzieci chorych, jak i od dzieci z grupy
porównawczej nie stwierdzono wykrywalnych iloœci TBARs.
Nie zaobserwowano ró¿nicy w stê¿eniu H2O2 w koncentracie powietrza wydychanego miêdzy dzieæmi chorymi a zdrowymi. Jednak¿e wystêpowa³ niewielki dodatni trend (r=0,24)
wzrostu stê¿enia H2O2 w kondensacie powietrza wydychanego wraz ze wzrostem wielkoœci powierzchni oparzonej (ryc. 4).
Nie stwierdzono ró¿nicy stê¿eñ NOx- w kondensacie powietrza wydychanego pobranego od dzieci chorych i zdrowych (ryc. 5).

Dyskusja
Przyjmuj¹c nie tylko stê¿enie CRP i liczbê krwinek bia³ych w surowicy jako wskaŸniki procesu zapalnego, wykazano, ¿e u dzieci z chorob¹ oparzeniow¹ wystêpuje aktywRycina 4. Stê¿enie H2O2 w kondensacie powietrza wydychanego w zale¿noœci od powierzchni oparzenia.
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ny uogólniony proces zapalny i osi¹ga on maksymalne nasilenie w trzeciej dobie choroby.
Zmiany stê¿enia TBARs w osoczu koreluj¹ ze zmianami
stê¿enia CRP. Inni autorzy stwierdzili wzrost stê¿enia TBARs
w osoczu podczas pierwszych 5 dni po urazie (13, 16).
W naszym badaniu najwy¿sze wartoœci stê¿eñ TBARs w osoczu odnotowano w 3 dobie choroby. Wszystkie dzieci oparzone do 5 doby choroby otrzymywa³y intensywne leczenie
p³ynowe oraz przeciwzapalne. W 5. dobie choroby oparzeniowej stan dzieci oparzonych by³ stabilny, co umo¿liwia³o
chirurgiczne usuniêcie tkanek martwiczych i wykonanie
przeszczepu skórno-naskórkowego. Niskie wartoœci stê¿eñ
TBARs w osoczu w tej dobie mog¹ wynikaæ z wczeœniejszego intensywnego leczenia pacjentów. W piœmiennictwie
mo¿na znaleŸæ dane, ¿e tu¿ po urazie wystêpuje wzrost aktywnoœci enzymów antyoksydacyjnych (5, 13). Du¿a iloœæ
enzymów aktywna w pierwszym okresie choroby mo¿e
wp³ywaæ na szybsze usuwanie produktów peroksydacji lipidów ani¿eli u dzieci zdrowych.
Nie tylko badania radiologiczne, ale przede wszystkim
badania cytologiczne wydzieliny z dróg oddechowych pobranej od dzieci chorych potwierdzaj¹ tocz¹ce siê procesy
zapalne w drogach oddechowych pacjentów z chorob¹
oparzeniow¹. W przeciwieñstwie do ubogokomórkowych
rozmazów wydzieliny z drzewa oskrzelowego dzieci zdrowych, u dzieci chorych znajdowano liczne komórki nacieku
zapalnego. Stwierdzenie obecnoœci makrofagów i neutrofilów w wydzielinie z dróg oddechowych jest zgodne z obserwacjami zmian w p³ucach na zwierzêcych modelach choroby oparzeniowej (3, 12, 13). Czyni to jednoczeœnie prawdopodobn¹ teoriê mówi¹c¹ o stresie oksydacyjnym jako mo¿liwej przyczynie zaburzeñ p³ucnych w przebiegu choroby
oparzeniowej.
Z piœmiennictwa wiadomo, ¿e u zdrowych osób nie
stwierdza siê TBARs w kondensacie powietrza wydychanego (7). Z badañ na zwierzêcym modelu choroby oparzeniowej wynika, ¿e we wczesnym okresie pourazowym wystêpuje peroksydacja lipidów w tkankach p³uc (7, 10, 12). Procesy te s¹ wyraŸnie hamowane przez niesteroidowe œrodki
przeciwzapalne (7). W naszych badaniach nie stwierdzono
obecnoœci TBARs w kondensacie powietrza wydychanego
zarówno u dzieci chorych w okresie stabilizacji ich stanu
klinicznego, jak i u dzieci z grupy porównawczej. Mo¿e to
byæ spowodowane efektywnym usuwaniem produktów peroksydacji lipidów z dróg oddechowych do 5. doby choroby oparzeniowej przez aktywowane mechanizmy obronne
u dzieci chorych. Ponadto wszystkie oparzone dzieci otrzymywa³y Pyralginum lub Paracetamol w celu zniesienia bólu,
co mog³o mieæ wp³yw na otrzymane wyniki.
Wzrost stê¿enia H2O2 w kondensacie powietrza wydychanego by³ obserwowany wraz ze wzrostem ca³kowitej
powierzchni rany oparzeniowej. U dzieci z rozleg³ym oparzeniem stê¿enie H2O2 by³o wy¿sze ani¿eli u dzieci zdrowych, a u dzieci z lekkimi i umiarkowanymi oparzeniami
ni¿sze ani¿eli u dzieci z grupy porównawczej. Mo¿e to byæ
spowodowane du¿¹ sprawnoœci¹ mechanizmów antyoksy-
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dacyjnych u dzieci i tylko przy masywnym urazie mechanizmy te okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce. Aczkolwiek wartoœci
stê¿enia nadtlenku wodoru w kondensacie powietrza wydychanego stwierdzone u dzieci z chorob¹ oparzeniow¹ by³y
zbli¿one do wartoœci stwierdzanych w przeziêbieniu lub astmie i nieco ni¿sze ani¿eli u pacjentów z ARDS lub posocznic¹ (6, 23, 24). ¯aden z prezentowanych pacjentów nie mia³
ostrej niewydolnoœci oddechowej lub posocznicy w okresie
zbierania kondensatu powietrza wydychanego. Nie mo¿emy wykluczyæ wp³ywu znieczulenia ogólnego na stê¿enie
H2O2 w kondensacie powietrza wydychanego. Prezentowane w piœmiennictwie wartoœci referencyjne stê¿enia H2O2
w kondensacie powietrza wydychanego u zdrowych doros³ych lub rzadziej dzieci by³y ni¿sze ni¿ u dzieci z grupy
porównawczej w prezentowanym badaniu (7, 20, 25).
W ¿adnej z prac oceniaj¹cych stê¿enie H2O2 w kondensacie
powietrza wydychanego nie zbierano powietrza wydychanego podczas znieczulenia ogólnego, brak wiêc odpowiednich wartoœci porównawczych.
Nieliczni autorzy przedstawiaj¹ podwy¿szone stê¿enia NOx w osoczu pacjentów z chorob¹ oparzeniow¹
w okresie póŸniejszym ni¿ 5. doba po urazie (9). Na ogól
istotne ró¿nice w stê¿eniach miêdzy oparzonymi a zdrowymi obserwowano w pierwszej dobie po urazie oraz
w okresie póŸniejszym w przypadku rozwoju posocznicy
(17, 19, 28). W piœmiennictwie brak jest jednoznacznych
wyników zale¿noœci miêdzy stê¿eniem NOx w surowicy

a rozleg³oœci¹ rany oparzeniowej: wed³ug czêœci autorów
taka zale¿noœæ nie wystêpuje, jednak wed³ug innych mo¿na mówiæ o dodatniej korelacji (8, 17, 18, 22, 28, 29). Brak
doniesieñ odnosz¹cych siê do stê¿eñ NOx w kondensacie
powietrza wydychanego. W prezentowanym badaniu stê¿enia zwi¹zków azotu (NOx-) w kondensacie powietrza wydychanego by³y nieco ni¿sze w grupie dzieci badanych w porównaniu z tymi pozyskanymi od dzieci z grupy porównawczej, chocia¿ nie by³y to ró¿nice statystycznie istotne. Nie mo¿na wykluczyæ wp³ywu znieczulenia ogólnego z zastosowaniem podtlenku azotu na zebrany w trakcie jego trwania kondensat powietrza wydychanego. Wydaje siê jednak, ¿e najwiêkszy wp³yw na uzyskane wartoœci mia³ fakt zbierania kondensatu powietrza wydychanego po stabilizacji stanu klinicznego pacjentów, po intensywnym leczeniu przeciwzapalnym.

Wnioski
1. We wczesnym okresie po oparzeniu w surowicy dzieci
obserwuje siê podwy¿szone wskaŸniki stanu zapalnego oraz
obecnoœæ markerów stresu oksydacyjnego.
2. U dzieci z oparzeniami skóry bez wspó³istniej¹cego
urazu inhalacyjnego wystêpuj¹ zmiany zapalne w drogach
oddechowych.
3. W okresie stabilizacji stanu klinicznego tych pacjentów nie wystêpuj¹ wyraŸne cechy stresu oksydacyjnego
w kondensacie powietrza wydychanego.
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