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Wprowadzenie: W ostatnich latach
obserwuje siê znacz¹cy wzrost liczby
dzieci kierowanych do konsultacji neurologicznej. Zasadniczo zmienia siê
równie¿ struktura rozpoznañ. Cel pracy: Celem tej pracy jest ukazanie zró¿nicowanej struktury rozpoznañ u dzieci konsultowanych w specjalistycznych poradniach neurologicznych stawianych w czasie 2 lat ich pracy. Materia³ i metody: Analiz¹ objêto dokumentacjê lekarsk¹ 18127 dzieci w wieku od
1 miesi¹ca do 18 roku ¿ycia, pacjentów Poradni Neurologicznej, Poradni
Bólów G³owy oraz Poradni Chorób
Nerwowo-Miêniowych w latach 20062007. Pracownie te s¹ nadzorowane
przez Klinikê Neurologii Dzieciêcej
Katedry Neurologii Dzieci i M³odzie¿y
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wyniki:
Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y dzieci
kierowane ze stanami napadowymi
(11192, 61,74 %). Diagnostyka przeprowadzona w trybie ambulatoryjnym lub
szpitalnym pozwoli³a u 52,42% rozpoznaæ padaczkê a u pozosta³ych 9,31%
inne zaburzenia napadowe: omdlenia,
tiki, drgawki gor¹czkowe, napady afektywnego bezdechu, zaburzenia snu,
lêki nocne, onanizm wczesnodzieciêcy i napady rzekomopadaczkowe. Drug¹ pod wzglêdem liczebnoci grup¹
by³y dzieci z bólami g³owy (2379,
13,12%). W wiêkszoci zg³asza³y siê
one ju¿ po wykluczeniu przyczyny laryngologicznej i okulistycznej tej dolegliwoci. Badania specjalistyczne
(neuroobrazowanie, zapis EEG oraz
konsultacja psychologiczna) pozwoli³y u wiêkszoci z nich rozpoznaæ pod³o¿e napiêciowe bólów g³owy, rzadziej
migrenê a w sporadycznych przypadkach guzy mózgu. Kolejn¹ grupê stanowi³y dzieci z uszkodzeniami OUN:
fetopatiami, wadami wrodzonymi, mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, chorobami metabolicznymi i genetycznymi. Liczn¹ grupê stanowi³y dzieci wymagaj¹ce d³u¿szej obserwacji rozwoju dla ostatecznego ustalenia rozpoznania (z opónieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami emocjonalnymi, moczeniem nocnym, podej-

Introduction: In recent years significant increase of children reffered to
neurological consultations has been
observed. Also structure of diagnosis
has changed fundamentally. Aim: The
aim of the study was to reveal differentiated structure of diagnosis in children reffered to neurology outpatient
clinics during 2 years of their work.
Material and methods: Analysis included medical documentation of
18127 children aged 1-18 years, patients of Neurology Outpatient Clinic,
Headache Outpatient Clinic and Neuromuscular Diseases Outpatient
Clinic. These outpatient clinics are
under supervision of Pediatric Neurology Clinic of Chair of Pediatric and
Adolescent Neurology, Jagiellonian
University. Results: The most numerous group consisted of children with
paroxysmal events (11192, 61.74%).
Diagnostics performed in outpatient
clinics or during hospitalisation enabled to diagnose epilepsy in 52.42%
and in remaining 9.31% other paroxysmal events: syncopes, tics, febrile
convulsions, breath-holding spells,
sleep disorders, night terrors, infantile
masturbation and pseudoepileptic seizures. Second, in respect to number,
group included children with headaches. Majority of them were reffered
after exclusion of laryngological and
ophtalmological causes of headaches.
Specialist neuroimaging examinations, EEG examination and psychological consultations enabled to diagnose tension-type headaches in most
cases, less often migraine and sporadically brain tumors were diagnosed.
Another group enclose children with
CNS lesions: fetopathies, congenital
defects, cerebral palsy, metabolic and
genetic disorders. Numerous group
consisted of children with psychomotor retardation, emotional disorders,
nocturnal enuresis, suspect of ADHD
and scholar difficulties who needed
longer development observation in
order to establish final diagnosis.
Group of children with neuromuscular diseases (375, 2.16%) was also dif-
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rzeniem ADHD i trudnociami szkolnymi). Grupa dzieci z
chorobami nerwowo-miêniowymi (375, 2,16%), by³a równie¿ zró¿nicowana. Obejmowa³a ona dzieci z dystrofiami
miêniowymi i miopatiami (50%), nabytymi mononeuropatiami obwodowymi (pourazowymi, pozapalnymi i zespo³ami cieni) oraz genetycznie uwarunkowanymi i nabytymi
polineuropatiami (45%) a tak¿e miasteni¹ i zespo³ami miastenicznymi (5%). Wnioski: Analiza wyników 2 lat pracy
trzech Poradni referencyjnych ukaza³a zró¿nicowane przyczyny konsultacji u dzieci leczonych w tych poradniach.
Dominuj¹cym problemem w pracy ambulatoryjnej by³y zaburzenia napadowe i koniecznoæ przeprowadzenia wstêpnej diagnostyki ró¿nicowej. Obserwuje siê szybki wzrost
liczby dzieci z bólami g³owy, trudnociami szkolnymi i podejrzeniem ADHD.

Wstêp
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie jest czynna od 1965 roku, a w roku
1999 zosta³y utworzone Poradnia Bólów
G³owy i Poradnia Chorób Nerwowo-Miêniowych. Pracuje w nich 4 specjalistów
neurologii dzieciêcej.
W ostatnich latach obserwuje siê znacz¹cy wzrost liczby dzieci kierowanych do
konsultacji neurologicznych, których liczba
wzros³a do oko³o 9000 rocznie. Zmienia siê
równie¿ zasadniczo struktura rozpoznañ, z
którymi zg³aszaj¹ siê pacjenci. Nie ma
wród nich ju¿ powa¿nych chorób, jak podostre stwardniaj¹ce zapalenie mózgu, fenyloketonuria klasyczna, czy wrodzona ró¿yczka. Zmieni³ siê równie¿ przebieg wielu
chorób a w niektórych z nich (jak w padaczce), poprzez poszerzenie mo¿liwoci diagnostycznych i leczniczych poprawi³o siê
rokowanie. Obserwuje siê równie¿ szybki
wzrost liczby pacjentów z napiêciowymi
bólami g³owy, trudnociami szkolnymi oraz
z zespo³ami bólowymi krêgos³upa i szyi [28].
Specyfik¹ pracy ambulatoryjnej jest
wstêpna ocena pacjenta, na podstawie zebranego wywiadu i badania neurologicznego oraz podjêcie decyzji o dalszym postêpowaniu ambulatoryjnym lub skierowaniu
dziecka na pobyt stacjonarny. Umiejêtnoæ
szybkiego podejmowania trafnych decyzji
stanowi du¿e wyzwanie i wi¹¿e siê w wielu
przypadkach z w¹tpliwociami co do s³usznoci postêpowania. Na szczêcie ³atwiejszy jest dostêp do pe³noprofilowego laboratorium, pracowni EEG, EMG i Potencja³ów Wywo³anych i mo¿liwoæ szybkiego
przeprowadzenia badañ neuroobrazowych.
Korzystaæ mo¿na równie¿ ze wspó³pracy z
psychologiem, antropologiem, psychiatr¹,
kardiologiem, genetykiem i neurochirurgiem.
Cel pracy
Celem tej pracy by³o ukazanie jak zró¿nicowane s¹ rozpoznania, stawiane u dzieci
konsultowanych w specjalistycznych poradniach neurologicznych w czasie dwóch lat
ich pracy a tak¿e odpowied na pytanie jak
zmieniaj¹ siê one w ostatnich latach.
Materia³ i metody

Analiz¹ objêto dokumentacjê lekarsk¹ 18127 dzieci w wieku od 1 miesi¹ca do 18 roku ¿ycia, pacjentów
Poradni Neurologicznej, Poradni Bólów G³owy oraz
Poradni Chorób Nerwowo-Miêniowych w latach 2006770

ferentiated. It consisted of children with muscular
dystrophies and myopathies (50%), acquired peripheral
mononeuropathies (post-traumatic, post-inflamatory and
tunnel syndromes) and genetically determined and acquired
polyneuropathies (45%) and also myasthenia and
myasthenic syndromes (5%). Conclusions: Analysis of two
years work of three specialist outpatient clinics revealed
differentiated causes of consultations of treated children.
Paroxysmal events and necessity of initial differential diagnosis performance were main problems of their work.
Fast increase in number of children with headaches, scholar
difficulties and suspect of ADHD has been observed.

2007. Dzieci kierowane by³y przez rejonowych lekarzy
pediatrów i lekarzy rodzinnych a tak¿e rejonowe poradnie neurologiczne dla dzieci i specjalistyczne gabinety
lekarskie. W diagnostyce pos³ugiwano siê pog³êbionym
wywiadem i fizykalnym badaniem neurologicznym. Wykonywano badania elektrofizjologiczne: EEG w czuwaniu i we nie a niekiedy tak¿e po deprywacji snu oraz w
wybranych przypadkach dodatkowo z ocen¹ wideoEEG.
W mniejszej grupie pacjentów przeprowadzono badania EMG i ENG oraz niekiedy potencja³ów wywo³anych
somatosensorycznych, wzrokowych i s³uchowych. Najczêciej wród badañ neuroobrazowych wykonywano
tomografiê komputerow¹, ale coraz czêciej równie¿
strukturalny rezonans magnetyczny. W uzasadnionych
przypadkach wykonywano ponadto badania biochemiczne, TORCH, genetyczne (po konsultacji genetycznej),
metaboliczne i immunologiczne.

Wyniki
Najliczniejsz¹ grupê wród kierowanych
do konsultacji neurologicznej stanowi³y dzieci z podejrzeniem zaburzeñ napadowych
11192 (61,74%). W tej grupie by³o 9502
(84,90%) dzieci z padaczk¹ oraz 1690
(15,10%) dzieci z innymi zaburzeniami napadowymi (rycina 1). Najczêstsz¹ przyczyn¹ niepadaczkowych zaburzeñ napadowych
by³y omdlenia 506 (4,52%), zwykle wazowagalne a rzadziej neurokardiogenne. Doæ
licz¹ grupê stanowi³y dzieci z tikami 445
(3,97%) o zró¿nicowanej morfologii. U wielu z nich obserwacja i badanie neurologiczne oraz ocena dynamiki zmian by³y wystarczaj¹ce do ustalenia rozpoznania, niekiedy
konieczne by³o jednak wykonanie EEG.
Wszystkie te dzieci konsultowane by³y przez
psychologa i czêæ z nich pozostaje w leczeniu neurologicznym, ale jeli tiki stanowi¹ sk³adow¹ ADHD to by³y one przekazywane do dalszego leczenia w poradni psychiatrii dzieciêcej.
Dzieci z drgawkami gor¹czkowymi w
liczbie 275 (2,46%) konsultowane by³y z regu³y po hospitalizacji. By³a to grupa dzieci
od 1 do 5 roku ¿ycia, z wywiadem typowym
dla drgawek gor¹czkowych prostych wed³ug
jednoznacznej informacji od rodziców. We
wszystkich przypadkach napadów czêciowych z³o¿onych konieczne by³o wykonanie
badañ specjalistycznych.
Nastêpn¹ grupê wród dzieci z zaburzeniami napadowymi nie padaczkowymi stanowi³y dzieci z napadami afektywnego bezdechu (187, 1,67%). Dok³adnie zebrany
wywiad (czêstotliwoæ, czas trwania, czynniki prowokuj¹ce) z regu³y pozwala³ na szybkie rozpoznanie napadów sinych lub bladych. W przypadkach w¹tpliwych wykonyPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 11

wano EEG, w celu wykluczenia napadów
padaczkowych o podobnej morfologii. Kolejnymi nie padaczkowymi zaburzeniami
napadowymi, które wymaga³y ró¿nicowania
z padaczk¹ by³y zaburzenia snu, które
stwierdzono u 165 (1,47%) i lêki nocne u 31
(0,28%) dzieci. Tu zwykle wystarczaj¹ce dla
postawienia rozpoznania by³o przeprowadzenie dok³adnego wywiadu z okreleniem
czasu jaki up³yn¹³ od zaniêcia do wyst¹pienia napadów. U ma³ych dzieci, kierowanych z podejrzeniem zaburzeñ napadowych,
niekiedy rozpoznawano onanizm wczesnodzieciêcy (41, 0,37%). Rozpoznanie to tak¿e mo¿na postawiæ na podstawie dok³adnie
zebranego wywiadu a niekiedy równie¿
wykluczenia napadowoci w zapisie EEG.
Narastaj¹cym ilociowo i jakociowo
problemem w diagnostyce stanów napadowych by³y napady rzekomopadaczkowe (u
38, 0,34%), niekiedy wspó³wystêpuj¹ce z
napadami padaczkowymi (rycina 2). Tu konieczne by³o wykonanie rejestracji wideoEEG i obserwacja w warunkach szpitalnych
oraz ocena psychologiczna [13].
Drug¹ pod wzglêdem liczebnoci grup¹
byli pacjenci z bólami g³owy (2379, 13,12%).
W wiêkszoci zg³aszali siê oni do konsultacji po wykluczeniu okulistycznych i laryngologicznych przyczyn bólów. Wywiad stanowi³ w tych przypadkach bardzo wa¿ne ogniwo w diagnostyce i by³ zbierany od pacjenta, rodziców a w przypadkach koniecznych
równie¿ od nauczycieli. Do diagnostyki bólów g³owy i postêpowania czêsto wykorzystywany by³ Kalendarz bólu g³owy, po poinstruowaniu prowadzony by³ przez pacjenta
lub jego rodzinê. Zawiera on dane dotycz¹ce czêstotliwoci, umiejscowienia, objawów
towarzysz¹cych, czynników prowokuj¹cych
ból g³owy, pory wystêpowania i pozycji cia³a
w której pojawia siê lub nasila ból g³owy [4].
Wa¿ne by³o uzyskanie informacji o postêpowaniu w razie bólu g³owy i efekcie zastosowania leków przeciwbólowych. Ró¿nicowanie przeprowadzano w oparciu o specyficzne kryteria diagnostyczne Miêdzynarodowego Towarzystwa Bólów G³owy (IHS),
wyró¿niaj¹c wród bólów napiêciowych:
epizodyczny czêsty, epizodyczny rzadki oraz
przewlek³y ból g³owy a wród migrenowych
bóle z aur¹ i bez aury [5,13,14]. Badania
specjalistyczne: neuroobrazowanie, EEG
oraz konsultacja psychologiczna, pozwoli³y
u wiêkszoci dzieci rozpoznaæ napiêciowe
bóle g³owy 2113 (88,82%), a rzadziej migre-
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Padaczka 84,9%
Inne zaburzenia napadowe 15,1%

Rycina 1
Zaburzenia napadowe u 11192 dzieci.
Paroxysmal events in 11192 children.
%
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Toki - 3,97%
Drgawki gor¹czkowe - 2,46%
Napady afektywnego bezdechu - 1,67%
Zaburzenia snu - 1,47%
Onanizm wczesnodzieciêcy - 0,37%
Napady rzekomopadaczkowe - 0,34%
Lêki nocne - 0,28%
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Rycina 2
Nie padaczkowe zaburzenia napadowe u 1690 dzieci.
Non epileptic events in 1690 children.
Napiêciowe 88,79%
Migrenowe 10,75%
Guzy mózgu - 0,49%

Rycina 3
Rodzaje bólów g³owy u 2379 dzieci.
Headache types in 2379 children.

nê 255 (10,72%). Dzieci, u których rozpoznano wspó³istnienie zarówno napiêciowych
jak i migrenowych bólów g³owy, kwalifikowane by³y w zale¿noci od dominuj¹cego
charakteru dolegliwoci. Niekiedy przyczyn¹ bólów g³owy by³ guz mózgu (u 11 dzieci,
0,46%), co stale wzmaga czujnoæ diagnostyczn¹ lekarzy (rycina 3).
Kolejn¹ grupê stanowi³y dzieci z uszkodzeniami OUN (fetopatiami, wadami wrodzonymi, mózgowym pora¿eniem dzieciêcym), a tak¿e zaburzeniami metabolicznymi i genetycznymi oraz upoledzeniem umys³owym. W omawianej grupie dzieci wyró¿niono du¿¹ liczbê z mózgowym pora¿eniem
dzieciêcym (922, 5,08%). Natomiast diagnostyka zaburzeñ uwarunkowanych metabolicznie by³a prowadzona g³ównie w czasie
hospitalizacji, ze wzglêdu na sposób finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Diagnostyka chorób genetycznych, z wyj¹tkiem typowych zespo³ów, by³a d³ugotrwa³a
i obarczona brakiem jednoznacznych rozpoznañ nawet po 2-letniej obserwacji. Dzieci
z patologi¹ OUN kierowane by³y do Poradni z ró¿norodnymi rozpoznaniami, jak oczopl¹s (77, 0,42%), anizokoria (54, 0,30%),
ma³og³owie (191, 1,05%), czy wodog³owie
(121, 0,67%).
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Czwarta grupa obejmowa³a dzieci, które wymaga³y d³u¿szej obserwacji dla postawienia ostatecznego rozpoznania. By³y to
dzieci z opónieniem rozwoju psychoruchowego (1987, 10,96%), zaburzeniami emocjonalnymi lub z cechami autystycznymi
(100, 0,55%), podejrzeniem ADHD (605,
3,34%), trudnociami szkolnymi (44, 0,24%)
czy moczeniem nocnym. W tych przypadkach bardzo pomocna by³a cis³a wspó³praca z psychologiem i logoped¹.
Grupa dzieci z chorobami nerwowo-miêniowymi (375, 2,16%), by³a równie¿ zró¿nicowana. Obejmowa³a ona dzieci z dystrofiami miêniowymi i miopatiami (50%), nabytymi mononeuropatiami obwodowymi (pourazowymi, pozapalnymi i zespo³ami cieni)
oraz genetycznie uwarunkowanymi i nabytymi polineuropatiami (45%) a tak¿e miasteni¹ i zespo³ami miastenicznymi (5%).
Omówienie
Zaburzenia napadowe s¹ jednym z wiod¹cych problemów, jakimi zajmuj¹ siê neurolodzy dzieciêcy w pracy poradni specjalistycznych. Czêstoæ wystêpowania padaczki u dzieci jest wiêksza ni¿ u doros³ych i
wynosi 1%, a du¿e ró¿nice miêdzy oboma
grupami wiekowymi dotycz¹ tak¿e wystêpo-

wania zespo³ów padaczkowych u dzieci
[2,11]. Dlatego te¿ umiejêtnoæ ich rozpoznawania i ró¿nicowania ma fundamentalne znaczenie, zw³aszcza w pracy ambulatoryjnej. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje siê bardziej rygorystyczne podejcie
do ostatecznego rozpoznania padaczki w
oparciu o kryteria rozpoznania Miêdzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej, a leki w
wiêkszoci s¹ wprowadzane po drugim napadzie i wnikliwie przeprowadzonej diagnostyce ró¿nicowej [10,20,21]. Ju¿ sam dok³adnie zebrany wywiad pozwala w niema³ej czêci przypadków skierowaæ uwagê w
stronê zaburzeñ napadowych innych ni¿ padaczkowe, co w sposób zasadniczy zmienia rokowanie, postêpowanie i dalsze losy
dziecka [7]. 10-20-krotnie czêciej ni¿ padaczka wystêpuj¹ w wieku rozwojowym nie
padaczkowe zaburzenia napadowe [17]. O
ile czêstoæ wystêpowania nie padaczkowych zaburzeñ ruchowych u ma³ych dzieci
jest w kolejnych latach zbli¿ona, o tyle w
grupie dzieci starszych obserwuje siê narastaj¹c¹ czêstoæ wystêpowania napadów
rzekomopadaczkowych [13].
Narastaj¹cym problemem w obecnej
dobie s¹ bóle g³owy, a wród nich najczêstsze pierwotne (samoistne) bóle napiêciowe
i migrenowe, których czêstoæ zwiêksza siê
z wiekiem [11,14,24]. Przeprowadzone w
populacji gdañskiej badania wykaza³y, ¿e
odsetek wystêpowania tych dolegliwoci w
wieku przedszkolnym u 20% dzieci, wzrasta do 35% w wieku szkolnym i powy¿ej 50%
u m³odzie¿y. Napiêciowe bóle g³owy stanowi³y 94% a migrenowe 4% [4]. Odsetek dzieci z napiêciowymi bólami g³owy wród naszych pacjentów by³ ni¿szy a liczniejsz¹ w
porównaniu do gdañskiej grupê stanowi³y
dzieci z migren¹. Powodu tej ró¿nicy prawdopodobnie mo¿na mo¿na upatrywaæ w fakcie, ¿e do poradni specjalistycznej zajmuj¹cej siê bólami g³owy trafia wyselekcjonowana przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej grupa pacjentów a w Gdañsku badania by³y prowadzone w populacji dzieci
szkolnych.
Wg Prajsner i wsp. istnieje szereg cech
charakteryzuj¹cych dzieci z samoistnymi
bólami g³owy, jak dysharmonie rozwojowe
czêciej wystêpuj¹ce u dzieci z napiêciowym bólami g³owy, poczucie niepewnoci,
czêstsze prze¿ywanie do wewn¹trz i t³umienie negatywnych emocji ni¿ u dzieci z migrenowymi bólami g³owy [23]. Bardzo interesuj¹ce wyt³umaczenie patomechanizmu
napiêciowych bólów g³owy zaprezentowali
Fumel i Schoenen. Mog¹ wynikaæ z interakcji zstêpuj¹cej kontroli drugorzêdowych trójdzielnych nocyceptorów pnia mózgu a powi¹zanymi ze sob¹ zmianami obwodowymi takimi jak wra¿liwoæ na ból miêniowopowiêziowy oraz napiêcie w miêniach obwodowych. Pocz¹tkowo mog¹ wystêpowaæ
epizody napiêciowego bólu g³owy spowodowane przez stres fizyczny, zwykle w po³¹czeniu ze stresem psychicznym lub przez
niefizjologiczn¹ postawê przy pracy. W takich przypadkach zwiêkszona nocycepcja
z napiêtych miêni mo¿e byæ pierwotn¹
przyczyn¹ bólu g³owy, prawdopodobnie
wzmacnian¹ przez orodkow¹ okresow¹
zmianê kontroli bólu, spowodowan¹ stresem. Mechanizmy emocjonalne zwiêksza771

j¹ napiêcie miêniowe poprzez uk³ad limbiczny i w tym samym czasie zmniejszaj¹ napiêcie w endogennym uk³adzie antynocyceptywnym. Kiedy bóle g³owy s¹ czêstsze, wzrasta znaczenie zmian orodkowych [5].
Istniej¹ modele patogenetyczne, które
proponuj¹ widzenie napiêciowych bólów g³owy i migreny na biegunach genotypowego
spektrum tej samej choroby. Mo¿e to mieæ
szczególne znaczenie w przypadku pacjentów ze wspó³istnieniem napiêciowych i migrenowych bólów g³owy. Pomocne w ich
rozpoznawaniu jest dok³adne okrelenie
charakteru bólu, silnego pulsuj¹cego o nag³ym pocz¹tku w migrenie i ³agodniejszego, têpego, wolno narastaj¹cego i d³u¿ej
trwaj¹cego bólu napiêciowego [8,13,14,24].
Bardzo wa¿ne jest wnikliwe rozpoznanie migreny z aur¹, ze wzglêdu na wagê wystêpowania ogniskowych objawów neurologicznych [8,25,29].
Wyranie zmniejszy³a siê w ostatnich
latach liczba fetopatii zapalnych, co wi¹¿e
siê z popraw¹ opieki medycznej i prewencj¹ prenataln¹ [1,6,12]. Nie by³o wród konsultowanych w Poradniach w okresie 2 lat
dzieci z zespo³em wrodzonej ró¿yczki, czy
postaci¹ nerwowo-wzrokow¹ wrodzonej toksoplazmozy. Wrodzone zaka¿enie cytomegali¹ wystêpowa³o obecnie g³ównie w postaci deficytów s³uchowych, które s¹ systematycznie identyfikowane w przesiewowych
badaniach s³uchu noworodków i niemowl¹t
[1]. Czêciej natomiast neurolog dzieciêcy
musia³ myleæ o zaburzeniach wrodzonych
wynikaj¹cych z dzia³ania toksyn w okresie
ci¹¿y (alkohol, narkotyki, leki). Czêstoæ
mózgowego pora¿enia dzieciêcego utrzymywa³a siê na sta³ym poziomie (1-2),
zmienia³ siê jednak procentowy udzia³ poszczególnych jego postaci. Ryzyko wyst¹pienia mózgowego pora¿enia dzieciêcego
by³o cile zwi¹zane z wiekiem ci¹¿owym i
u dzieci z 24-32 Hbd wynosi³o 8% czyli by³o
40 razy wiêksze [16,26]. Obecnie wraz ze
wzrostem prze¿ywalnoci dzieci z ci¹¿ >22
Hbd i mas¹ cia³a 450-500 gramów, wzrasta
odsetek dzieci z mózgowym pora¿eniem
dzieciêcym w formie diplegii spastycznej.
Mo¿na równie¿ przypuszczaæ, ¿e stworzenie systemu transportu do Oddzia³u Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w naszym Szpitalu, objêcie dzieci od najwczeniejszego okresu ¿ycia wielospecjalistyczn¹ opiek¹ i stosowanie systemu wczesnej
interwencji spowodowa³o, ¿e obecnie postacie mózgowego pora¿enia dzieciêcego maj¹
nasilenie umiarkowane lub ³agodne [15,16].
Na jakoæ funkcjonowania dzieci z tym zespo³em mia³y ogromny wp³yw obok niepe³nosprawnoci ruchowej tak¿e wspó³wystêpowanie deficytów neurosensorycznych i
poznawczych oraz zespo³ów hiperkinetycznych [3,9,19,22,27]. Dodatkowym bardzo
niekorzystnym czynnikiem s¹ b³êdy wycho-
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wawcze pope³niane przez rodziców i opiekunów dziecka a wynikaj¹ce z nadopiekuñczoci (generowanej przez lêk), zagubienia
i w koñcu z bezradnoci wobec narastaj¹cych problemów [18]. Wed³ug naszych obserwacji jest to narastaj¹cy problem, który
w codziennej pracy trudno by³o skorygowaæ
wobec niedostatków wielospecjalistycznej
opieki rodowiskowej.
Nadal u znacznej liczby dzieci, mimo
wykorzystania dostêpnych metod diagnostycznych, przyczyna opónienia rozwoju i
zaburzeñ neurologicznych pozostaje nieznana. W analizowanym okresie pracy Poradni szybko narasta³a liczba dzieci zg³aszaj¹cych siê z powodu zaburzeñ emocjonalnych,
trudnoci szkolnych, z podejrzeniem ADHD
i moczeniem nocnym. Po zakoñczeniu diagnostyki dzieci te pozostawa³y w obserwacji, z równoczesn¹ terapi¹ w placówkach
wczesnego wspomagania rozwoju, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub
psychiatrycznych.
W grupie dzieci z chorobami nerwowomiêniowymi dziêki wiêkszej dostêpnoci do
badañ molekularnych, zmniejszy³ siê odsetek dzieci diagnozowanych w ramach pobytu stacjonarnego i koniecznoæ wykonywania biopsji nerwu i miênia. Równie¿ ³atwiejsza dostêpnoæ do badañ enzymatycznych i neurofizjologicznych (EMG, ENG,
potencja³ów wywo³anych), umo¿liwia wczesne rozpoznanie tych chorób w warunkach
Poradni Chorób Nerwowo-Miêniowych.
Istotnym elementem dzia³alnoci tej Poradni by³a wspó³praca z Pracowni¹ Neurorehabilitacji.
Wnioski
1. Dominuj¹cym problemem w pracy
neurologa dzieciêcego w poradni specjalistycznej s¹ zaburzenia napadowe i koniecznoæ przeprowadzenia wstêpnej diagnostyki
ró¿nicowej.
2. Obserwuje siê jednak szybki wzrost
liczby konsultowanych dzieci z bólami g³owy, trudnociami szkolnymi i podejrzeniem
ADHD.
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