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Plakat nr 01.
I. Kopyta
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
B. Sarecka -Hujar
Katedra i Zakład Technologii Postaci leku, Wydział Farmacji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
NAPADY JAKO MANIFESTACJA UDARU NIEDOKRWIENNEGO MÓZGU ORAZ PADACZKA POUDAROWA U
DZIECI - CZYNNIKI RYZYKA ORAZ PRZEBIEG KLINICZNY
Udar mózgu w populacji dziecięcej występuje z częstością około 3 nowych zachorowań na 100 000 dzieci w
ciągu roku. Etiologia udaru dziecięcego jest bardzo złożona, a czynniki predysponujące do wystąpienia ostrego
niedokrwienia mózgu w tej populacji istotnie różnią się od czynników dotyczących pacjentów dorosłych. Skutki
przebytego w okresie dzieciństwa udaru mózgu to przede wszystkim deficyty motoryczne oraz zaburzenia
mowy o charakterze afazji, a także szeroko rozumiane zaburzenia rozwoju, skutkujące między innymi
trudnościami szkolnymi i zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Jedną z najistotniejszych konsekwencji
udaru niedokrwiennego mózgu u dziecka jest padaczka poudarowa, której częstość występowania oceniania
przez rożnych badaczy oceniana jest jako 17-20%. Celem prezentacji jest scharakteryzowanie pacjentów
pediatrycznych z udarem niedokrwiennym mózgu, prezentujących napady w ostrym okresie choroby (early
seizures) to jest do siódmej doby od początku zachorowania , oraz napady późne ( powyżej siódmej doby od
początku udaru), a kolejno- charakterystyka czynników usposabiających do wystąpienia padaczki poudarowej.
Grupa badana to 78 dzieci z udarem niedokrwiennym , w tym 45 chłopców, z rozpoznaniem udaru
niedokrwiennego oraz napadami wczesnymi, późnymi i padaczką w zestawieniu z pacjentami nie
prezentującymi napadów ani w okresie ostrym choroby, ani tez w ciągu dalszej obserwacji . W badanej grupie
czynnikami predysponującymi do wystąpienia padaczki poudarowej są młodszy wiek w chwili wystąpienia
udaru, obecność FCA( Focal Arteriopathy of Childhood) oraz większa liczba ognisk niedokrwienia mózgu a także
typ udaru; dzieci z napadami o późnym początku są także grupą ryzyka gorszych możliwości intelektualnych
stwierdzanych w ciągu dalszej obserwacji. Większość pacjentów leczona była skutecznie jednym lekiem
przeciwpadaczkowym.
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B. Ujma-Czapska
Oddział Neurologii Dzieciecej Dolnosląski Szpital Specjalistyczny Wrocław
A. Dobrzycka-Ambrożewicz
Oddział Neurologii Dziecięcej Dolnoślaski Szpital Specjalistyczny Wrocław
K. Kowalewski
Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Dolnoślaski Szpital Specjalistyczny Wrocław
K. Lubkowska
Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Dolnośląski Szpital Specjalistyczny Wrocław
SKURCZ NACZYNIOWY JAKO PRZYCZYNA NAWRACAJĄCYCH UDARÓW U 12,5 LETNIEJ DZIEWCZYNKI Z
ŁAGODNYM NIEDOBOREM ARGININY
Wprowadzenie: Odwracalny skurcz naczyniowy jako przyczyna udarów u dzieci jest rzadką przyczyną. Równie
rzadko przyczyną udaru jest uszkodzenie śródbłonka naczyń w przebiegu niedoboru argininy. Przedstawiamy
12,5 letnią dziewczynkę, wielokrotnie od czerwca 2018 roku, hospitalizowaną w Oddziale Neurologii Dziecięcej
DSZS we Wrocławiu ,z powodu naprzemiennych niedowładów oraz objawowej padaczki w przebiegu 4 udarów
spowodowanych początkowo przemijającym a następnie utrzymującym się skurczem z niedrożnością tętnic
szyjnych wewnętrznych; prawej , przy kolejnym udarze lewej, oraz stałą tendencja do poszerzania się
zwężonych odcinków .Wykluczono układową chorobę tkanki łącznej. Dziecko z dodatnim badaniem
mut.MTHFR6777c-homozygota, heterozygota PT 20210, obniżony poziom argininy w stosunku do norm dla
osób dorosłych, podwyższone ADMA. Dziecko leczone Argininą 6g/dobę, Clopidogrelem, Staweranem, w
okresach ostrych Nimotopem i Clexane. Klinicznie za każdym razem uzyskiwano wycofanie, lub znaczną
poprawę stanu przedmiotowego.
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E. Tonia-Cwynar
Klinika Neurologii Dziecięcej - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 - Rzeszów
E. Czyżyk
Klinika Neurologii Dziecięcej - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 - Rzeszów
J. Pelc
Klinika Neurologii Dziecięcej - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 - Rzeszów
ZESPÓŁ MOWATA-WILSONA
Wprowadzenie: Zespół MWS to rzadki zespół genetyczny będący wynikiem mutacji występującej „de novo” i
dotyczącej genu ZEB2. Zespół ten jest składową występowania: ? charakterystycznego fenotypu: twarz okrągła
lub kwadratowa, która wraz z wiekiem wydłuża się, brwi szerokie, wyraziste, hiperteloryzm lub telektanus, zez,
siodełkowaty nos z szeroką nasadą oraz bulwiastym zakończeniem, otwarte usta z pełną wywiniętą wargą
dolną, szpiczasty podbródek, małżowiny uszne zrotowane ku tyłowi , małogłowie, opóźnionego rozwoju
psychoruchowego, zespół wrodzonych wad (serca, nerek, OUN, choroba Hirschsprunga), obecność napadów
padaczkowych.
Cel pracy: Celem pracy była analiza obrazu klinicznego i proces diagnostyczny prowadzący do postawienia
rozpoznania.
Materiał i metody: W pracy przedstawiono historię dwóch pacjentów diagnozowanych w Klinice Neurologii
Dziecięcej z powodu zaburzeń rozwoju i napadów padaczkowych. Pacjenci: Dziewczynka lat 5 - D.M. i lat 17 M.S. Każda z pacjentek urodzona o czasie, z ciąży o prawidłowym przebiegu, bez powikłań okołoporodowych.
Dzieci te wykazywały od pierwszych miesięcy życia: opóźniony rozwój psychoruchowy, charakterystyczną
dysmorfię, wady rozwojowe oraz napady padaczkowe włącznie ze stanami padaczkowymi. W diagnostyce
różnicowej wykonano szereg badań diagnostycznych, w tym badania w kierunku wrodzonych wad
metabolizmu, DNA w kierunku zespołu Angelmana, przesiewowe badanie w kierunku zaburzeń transportu
glukozy - wyniki prawidłowe . W MR głowy - agenezja ciała modzelowatego . Zapisy EEG - nieprawidłowe z
wyładowaniami padaczkokształtnymi.
Wyniki: U każdej z pacjentek wykonano badanie genetyczne metodą NGS - panel 49 genów na encefalopatie
padaczkowe - stwierdzono mutację genu ZEB2.
Wnioski: Charakterystyczny fenotyp, wady wrodzone, opóźniony rozwój psychoruchowy oraz napady
padaczkowe wraz z możliwością przeprowadzenia, coraz to dostępniejszych, badań genetycznych umożliwia
rozpoznanie zespołu MWS.
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A. Szyszko-Szwed
Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
J. Śmigielska-Kuzia
Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
L. Boćkowski
Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
MNOGIE NACZYNIAKI JAMISTE - OPIS PRZYPADKU
Malformacje naczyniowe mózgu stanowią heteregenną pod względem budowy i funkcji grupę
nieprawidłowości w zakresie naczyń mózgowych. Zaliczamy do nich m.in. naczyniaki jamiste (cavernous
malformation). Przebieg kliniczny może być bezobjawowy, ale zmiany te mogą również być przyczyną napadów
padaczkowych w 40-70% przypadków, bólów głowy w 30-50% przypadków oraz rzadziej deficytów
neurologicznych i krwawień wewnątrzczaszkowych. W pracy przedstawiamy przypadek niespełna 3 letniego
chłopca, który trafił do Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku z powodu wystąpienia w
16 miesiącu życia pierwszego w życiu napadu drgawkowego o charakterze ogniskowym. Zapis EEG bez
uchwytnych zmian nieprawidłowych. W MRI OUN i angio TK OUN stwierdzono obecność w okolicy
ciemieniowo-skroniowej lewej , na wysokości trójkąta komorowego komory bocznej lewej oraz przyśrodkowo
w okolicy potylicznej prawej naczyniaków jamistych z cechami krwawienia oraz ognisko pokrwotoczne w płacie
ciemieniowym prawym. Chłopca nie zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. Do leczenia włączono preparat
kwasu walproinowego. W trakcie 3 letniej obserwacji napady padaczkowe nie powtarzały się. Utrzymano
leczenie kwasem walproinowym. W kontrolnym badaniu MRI wykonanym po ok. 6 miesiącach stwierdzono
nowe zmiany o typie cavernoma oraz ewolucję ognisk krwawienia w prawej półkuli i lewym płacie skroniowym.
W chwili obecnej pacjent bez objawów ubytkowych, objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju z uwagi na
opóźniony rozwój mowy. W kontrolnym badaniu MRI OUN stwierdzono naczyniaki jamiste mnogie bez cech
progresji zmian. Z uwagi na lokalizację i mnogość nie ma możliwości leczenia przyczynowego.
Podsumowanie: Mnogie naczyniaki jamiste stanowią problem terapeutyczny ze względu na brak możliwości
leczenia operacyjnego. Istotnym powikłaniem mogą być krwawienia wewnątrzczaszkowe.
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J. Strzelecka
Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
T. Skadorwa
Oddział Neurochirurgii Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza Warszawa
M. Franckiewicz
(prelegent)
Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
S. Jóźwiak
Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
UDAR NIEDOKRWIENNY MÓZGU W PRZEBIEGU TĘTNICZEGO ZESPOŁU UCISKOWEGO GÓRNEGO OTWORU
KLATKI PIERSIOWEJ U 8-LETNIEJ PACJENTKI - OPIS PRZYPADKU
Tętniczy zespół uciskowy górnego otworu klatki piersiowej (aTOS - ang. arterial thoracic outlet syndrome) jest
bardzo rzadką przyczyną udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci. W przebiegu aTOS znamienny ucisk tętnicy
podobojczykowej może być spowodowany przyczyną wrodzoną np. wadą anatomiczną w postaci obecności
dodatkowego żebra odchodzącego od 7 kręgu szyjnego (żebra szyjnego) lub mieć przyczyny nabyte np.
pourazowe. Najczęstszymi objawami wtórnymi do stenozy tętnicy podobojczykowej i zamknięcia dalszego
przepływu krwi jest zanik tętna obwodowego, parestezje w obrębie kończyny górnej, chromanie przestankowe,
niedokrwienie i zmiany troficzne palców. Do zatorowości wstecznej w stosunku do przepływu krwi może dojść
podczas odwiedzenia ramienia i uniesienia ponad głowę. Dochodzi wówczas do okluzji tętnicy
podobojczykowej, a następnie tętnicy szyjnej, kręgowej lub podstawnej czego skutkiem może być wystąpienie
udaru niedokrwiennego mózgu.
Celem pracy jest przedstawienie przypadku 8-letniej dziewczynki, u której zdiagnozowano obustronny
symetryczny udar niedokrwienny mózgu spowodowany zatorowością wsteczną w przebiegu aTOS. Jak do tej
pory jest to pierwszy opisany przypadek udaru mózgu w przebiegu aTOS u pacjentki w pierwszej dekadzie życia
Ze względu na wiek pacjentki, odpowiednia diagnostyka i postępowanie stanowią w tym przypadku w dalszym
ciągu temat do dyskusji dla pediatrów i neurologów dziecięcych.
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E. Stawicka
Pracownia Neurodiagnostyki DSK w Warszawie
A. Jeziorek
Pracownia Neurodiagnostyki DSK w Warszawie
K. Szymańska
Pracownia Neurodiagnostyki DSK w Warszawie
K. Szczałuba
Zakład Genetyki WUM
I. Sawionek
OWI ul. Pilicka Warszawa
M. Król
Oddział Neonatologii DSK w Warszawie
E. Kiepura
Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej IMiD w Warszawie
A. Maryniak
Wydział Psychologii UW
E. Małachowska
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego DSK
M. Bednarczyk
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, IMiD Warszawa, DSK w Warszawie
R. Piotrowicz
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
A. Bartochowski
DSK w Warszawie
K. Scipio del Campo
Oddział Rehabilitacji Dziecięcej DSK w Warszawie
Realizacja projektu MZ: „Wsparcie pilotażowego programu działania placówki medycznej wyspecjalizowanej
w dziedzinie FASD”- doniesienia wstępne
Zespół FASD jest to spektrum objawów wtórnych do prenatalnej ekspozycji na alkohol przejawiających się w
jednym lub kilku obszarach zaburzeń obejmujących deficyty neuropsychologiczne, charakterystyczne cechy
dysmorfii oraz wady wrodzone. Zespół Pracowni Neurodiagnostyki wraz ze współpracującymi specjalistami
bierze udział w realizacji projektu Ministerstwa Zdrowia realizowanego przez PARPA (Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych): „Wsparcie pilotażowego programu działania placówki medycznej
wyspecjalizowanej w dziedzinie FASD”. Celem projektu jest stworzenie modelu wzorcowego centrum
diagnostycznego dla pacjentów z zespołem FASD. Ponieważ jest to diagnoza z wykluczenia pacjent wymaga
wielospecjalistycznej oceny, w tym konsultacji neurologicznej, psychiatrycznej, genetycznej,
neuropsychologicznej, logopedycznej czy fizjoterapeutycznej oraz niejednokrotnie badań dodatkowych
(genetycznych, neuroobrazowania). Dotychczas w projekcie wzięło udział ponad 50 pacjentów w wieku od 1mca do 14 lat. Autorzy przedstawią wstępne wyniki i wnioski przeprowadzonych badań w tym proponowane

Elektroniczne postery (jeden slajd w PowerPoint) wyświetlane na ekranie będą dużego monitora, w układzie
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algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia zespołu FASD na poziomie zarówno podstawowej jak i
specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Elektroniczne postery (jeden slajd w PowerPoint) wyświetlane na ekranie będą dużego monitora, w układzie
pionowym. Czas omawiania każdego posteru 5 min.

SESJA POSTEROWA 1. Plakaty nr 01 - 08
Czwartek, 11 kwietnia 2019, godz. 13.00 – 14.00, Sala Conrad
Przewodniczą: Barbara Ujma-Czapska, Lucyna Muller
Plakat nr 07.
A. Sarat - Spek
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Katowice
E. Emich - Widera
(prelegent)
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
B. Kazek
CWR Persevere Katowice
M. Stania
Akademia Wychowania Fizycznego - Katowice
T. Blacha
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Katowice
OCENA KONTROLI POSTAWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
DZIECI USPRAWNIANYCH PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA
Wprowadzenie: Postawa ciała nie jest stanem statycznym, kształtowanie kontroli posturalnej jest procesem
dynamicznym. Nieprawidłowości w tym zakresie, począwszy od występowania nieprawidłowych wzorców
posturalnych, powinny być korygowane na każdym etapie rozwoju. Wiek między pierwszym, a siódmym rokiem
życia postrzegany jest jako okres krytyczny w kształtowaniu kontroli posturalnej
Cel pracy: Ocena kontroli postawy ciała u dzieci przedszkolnych, u których stwierdzono nieprawidłowe wzorce
posturalne i były usprawniane przez fizjoterapeutę w 1 rż oraz porównanie ich z rówieśnikami, którzy nie
wymagali takiego postępowania.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 79 dzieci w wieku 3 - 6 lat, obu płci, które były poddawane terapii
neurorozwojowej z powodu nieprawidłowych wzorców posturalnych. Do grupy odniesienia zostało
zakwalifikowanych 113 przedszkolaków (3-6 lat ), które nie wymagały opieki fizjoterapeuty w niemowlęctwie.
Wykluczono dzieci, u których rozpoznano MPD, choroby genetycznie uwarunkowane, wady wrodzone, skrajne
wcześniactwo, autyzm oraz encefalopatie postępujące. Wszystkie dzieci były badane przez neurologa, a
następnie przez fizjoterapeutę z użyciem kategoryzującej metody punktowej Kasperczyka oraz oceny
dodatkowych cech posturalnych wg Matyji.
Wyniki: U żadnego z dzieci z grupy badanej i odniesienia nie stwierdzono wady postawy znacznego stopnia.
Wada nieznacznego stopnia występowała istotnie częściej w grupie badanej (22,78% vs 4,42%; p=0,0002).
Problemy z postawą występowały znamiennie częściej starszych przedszkolaków.
Wnioski: Fizjoterapia prowadzona w niemowlęctwie zmniejsza problemy z kontrolą postawy w wieku
przedszkolnym. Po zakończeniu w pierwszym roku życia fizjoterapii rozwiązaniem systemowym powinna być
albo kontynuacja ćwiczeń albo dalszy monitoring ewolucji kontroli postawy i dalsze zalecenia dla tych dzieci
które tego wymagają.
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Plakat nr 08.
A. Dobrucka-Głowacka
Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego SPSK nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. św. Jana Pawła II
E. Głuszkiewicz
Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego SPSK nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. św. Jana Pawła II
I. Kopyta
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
OPIS PRZYPADKU CHŁOPCA Z ZAKRZEPICĄ ZATOK ŻYLNYCH MÓZGU I HIPERGLICYNEMIĄ NIEKETOTYCZNĄ
Autorzy prezentują przypadek chłopca, urodzonego z CI, PI, w 40 tygodniu ciąży, siłami natury, z Apgar 8/8/8 z
masą ciała 3300g, u którego od 4 tygodnia życia obserwowano napady padaczkowe. W okresie noworodkowym
przebył zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych powikłane zakrzepicą zatok żylnych mózgu, którą leczono
początkowo heparyną niefrakcjonowaną, następnie drobnocząsteczkową. Zapis EEG był nieprawidłowy z
uogólnionymi zmianami napadowymi. W kolejno wykonywanych badaniach obrazowych (MR i angioMR głowy)
obserwowano stopniową regresję zmian zakrzepowych w zatokach żylnych mózgu, cechy opóźnionej
mielinizacji i hipoplazję ciała modzelowatego. Kontynuowano leczenie przeciwzakrzepowe do pełnego 3
miesięcznego okresu terapii oraz uzyskania pełnej rekanalizacji zatok żylnych mózgu, ponadto w badaniu
kontrolnym stwierdzono zmiany malacyjne w istocie białej okołokomorowo i w pniu mózgu. Klinicznie
obserwowano ewolucję stanów napadowych od drgawek ogniskowych prawostronnych występujących do
kilkudziesięciu na dobę do napadów skurczów zgięciowych. W leczeniu stosowano kolejno kwas walproinowy,
clobazam, clonazepam, levetiracetam, fenytoinę, następnie wigabatrynę, terapię syntetyczny ACTH (Synacthen)
i topiramat, co pozwoliło na ograniczenie ilości napadów do 2-3 na dobę. W trakcie leczenia chłopiec
wykazywał słabą aktywność ruchową, obserwowano trudność z karmieniem, wypróżnianiem i oddawaniem
moczu, okresowo spadki masy ciała, tachykardię zatokową od 150-200/min. Aminogram z osocza i z płynu
mózgowo-rdzeniowego ujawnił znacznie podwyższone stężenie glicyny (w osoczu 715,1 umol/L; w płynie
mózgowo-rdzeniowym 101,8 umol/L). Stosunek stężenia glicyny w płynie mózgowo-rdzeniowym do osocza
wyniósł 0,14 (wartość prawidłowa <0,04), co daje podstawę do rozpoznania hiperglicynemii nieketotycznej.
Analiza molekularna techniką NGS wykazała obecność patogennych mutacji w obu allelach genu AMT, co
potwierdza postawioną diagnozę.

Elektroniczne postery (jeden slajd w PowerPoint) wyświetlane na ekranie będą dużego monitora, w układzie
pionowym. Czas omawiania każdego posteru 5 min.

