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G. Bugaj
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
M. Figlerowicz
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
A. Mania
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
P. Grobelski
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
W. Służewski
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
POWIKŁANIA NEUROLOGICZNE ZAKAŻENIA MYCOPLASMA PNEUMONIAE U DZIECI
Wprowadzenie: Najczęstszą postacią kliniczną zakażenia Mycoplasma pneumoniae u dzieci jest zapalenie płuc.
Powikłania neurologiczne występują u 0,1-10% zakażonych. Postuluje się dwa patomechanizmy infekcji:
bezpośredni wynikający z neurotropizmu bakterii i immunologiczny. Diagnostyka opiera się na badaniach
serologicznych (przeciwciała w klasach IgM, IgA, IgG). Rzadziej na stwierdzeniu materiału genetycznego bakterii
w wydzielinie dróg oddechowych, surowicy lub płynie mózgowo-rdzeniowym.
Cel pracy: Celem pracy była charakterystyka powikłań neurologicznych zakażeń Mycoplasma pneumoniae u
dzieci.
Materiał i metody: Analizą objęto 14 dzieci (6 dziewczynek i 8 chłopców) w wieku 2 - 17 lat hospitalizowanych z
powodu ostrych objawów neurologicznych, u których potwierdzono zakażenie Mycoplasma pneumoniae. W
toku diagnostyki oznaczono m.in. autoprzeciwciała przeciwko antygenom powierzchniowym i
wewnątrzkomórkowym neurocytów (w surowicy i/lub płynie mózgowo-rdzeniowym). Wykluczono infekcje
wirusami neurotropowymi, boreliozę. Wykonano badania neuroobrazowe (mózgu i/lub rdzenia kręgowego),
elektroencefalografię i elektromiografię.
Wyniki: Etiologię Mycoplasma pneumoniae potwierdzono badaniami serologicznymi (13 dzieci) i/lub
genetycznymi (2 dzieci). Rozpoznano: u 4 dzieci zapalenie mózgu, w tym u 2 dzieci z przeciwciałami przeciw
NMDA-R, u 3 dzieci limfocytarne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych, u 3 zespół Guillain- Barre (u 1 dziecka
stwierdzono przeciwciała GD1a IgM) oraz zespół opsoklonie- mioklonie, ostrą ataksję móżdżkową (z
przeciwciałami przeciw mielinie), ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia oraz przemijające tiki (z
przeciwciałami przeciw NMDA-R). W przebiegu zapalenia mózgu u 1 dziecka wystąpił stan padaczkowy, u
kolejnego powikłaniem była padaczka pozapalna.
Wnioski: Powikłania neurologiczne zakażenia Mycoplasma pneumoniae u dzieci są często wynikiem reakcji
immunologicznej, charakteryzują się zróżnicowanym obrazem klinicznym oraz ciężkim przebiegiem.

Elektroniczne postery (jeden slajd w PowerPoint) wyświetlane na ekranie będą dużego monitora, w układzie
pionowym. Czas omawiania każdego posteru 5 min.
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E. Czyżyk
Klinika Neurologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
J. Pelc
Klinika Neurologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
E. Głodek-Brzozowska
Klinika Neurologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
A. Jasiewicz
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii
CHOROBA VON HIPPLA-LINDAUA W OPARCIU O PRZYPADEK KLINICZNY
Wprowadzenie: Choroba von Hippla-Lindaua (VHL, naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa) to zespół
rodzinnej predyspozycji do nowotworów dziedziczący się autosomalnie dominująco. Częstość występowania
1:53 000 urodzeń. Spowodowana jest mutacją germinalną genu supresorowego VHL kodującego białko na
chromosomie 3 (3p25.3). U większości chorych mutacja genu VHL jest dziedziczona od rodzica, mutacje de
novo stanowią 15% zachorowań. U chorych z zespołem VHL obserwuje się mnogie nowotwory, które lokalizują
się główne w móżdżku, rdzeniu kręgowym, siatkówce, rdzeniu nadnerczy i w nerce. Nowotwory te rozwijają się
zwykle wieloogniskowo, obustronnie i zdecydowanie w młodszym wieku niż w przeciętnej populacji.
Cel pracy: Analiza objawów i przebiegu choroby pozwalająca na wczesne rozpoznanie.
Materiał i metody: W pracy przedstawiono przypadek 16-letniego chłopca hospitalizowanego w Klinice
Neurologii Dziecięcej z powodu bólów głowy i zmiany naczyniowej w siatkówce. Rozpoznanie choroby VHL
postawiono w oparciu o dodatni wywiad rodzinny (ojciec i dwie przyrodnie siostry operowane z powodu guza
móżdżku, w obrazie histopatologicznym u ojca i starszej siostry stwierdzono-hemangioblastoma), obecności
naczyniaka siatkówki oraz uwidocznionej w obrazie MR głowy zmiany ogniskowej w móżdżku - podejrzenie
naczyniaka móżdżku.
Wnioski: 1. Częste rodzinne przypadki zachorowania w chorobie VHL pozwalają na wczesne postawienie
rozpoznania. 2. Wczesna diagnoza umożliwia wdrożenie standardów postępowania mających na celu wczesne
wykrywanie zmian narządowych i zastosowanie leczenia we wczesnym stadium rozwoju guzów
nowotworowych.

Elektroniczne postery (jeden slajd w PowerPoint) wyświetlane na ekranie będą dużego monitora, w układzie
pionowym. Czas omawiania każdego posteru 5 min.
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E. Głodek-Brzozowska
Klinika Neurologii Dziecięcej Kliniczny Szpital Woj. nr 2 w Rzeszowie
E. Czyżyk
Klinika Neurologii Dziecięcej Kliniczny Szpital Woj. nr 2 w Rzeszowie
ODWRACALNA TYLNA LEUKOENCEFALOPATIA NA PRZYKŁADZIE 2 PACJENTÓW OBJĘTYCH OPIEKĄ KLINIKI
NEUROLOGII DZIECIĘCEJ W RZESZOWIE
Wprowadzenie: Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii to zespół objawów uszkodzenia lub zaburzeń
funkcji mózgu, spowodowanych podostrym naczyniopochodnym obrzękiem mózgu doprowadzającym do zmian
zwłaszcza w strukturach tylnego dołu czaszki. Wśród przyczyn PRES wymienia się: nadciśnienie tętnicze choroby
autoimmunologiczne, choroby nerek, wady serca, chorobę nowotworową i chemioterapię nowotworów,
przyjmowanie leków immunosupresyjnych (cyklosporyna), zatrucie substancjami psychoaktywnymi.
Cel pracy: Celem pracy była analiza przebiegu klinicznego PRES, identyfikacja czynników ryzyka, jej wystąpienia
oraz rokowania
Materiał i metody: W pracy przedstawiono 2 przypadki kliniczne pacjentów objętych opieką Kliniki Neurologii
Dziecięcej, u których postawiono rozpoznanie odwracalnej tylnej leukoencefalopatii.
Wyniki: Chłopiec K.S lat 12 w trakcie terapii cyklosporyną z powodu kłębkowego zapalenia nerek i dziewczynka
l.10 w trakcie leczenia ALL. U obydwojga dzieci w trakcie zastosowanego leczenia wystąpiło powikłanie w
postaci ostrych objawów neurologicznych. Pierwszą manifestacją były uogólnione napady drgawkowe, nast.
dołączyły się silne bóle głowy, zaburzenia widzenia oraz zaburzenia świadomości. W wykonanych u pacjentów
badaniach MR OUN uwidoczniono w obu półkulach mózgu, ze znaczną przewagą w okolicach potylicznych,
nieregularne obszary wzmożonego w obrazach T2 i FLAIR sygnału, w lokalizacji korowo -podkorowej.
Wnioski: PRES stanowi ciężkie powikłanie leczenia immunosupresyjnego lub chemioterapii. Wyeliminowanie
czynnika, który wywołał chorobę (np. leku immunosupresyjnego), stopniowo doprowadza do wycofywania się
objawów klinicznych i remisji zmian stwierdzanych w badaniach neuroobrazowych

Elektroniczne postery (jeden slajd w PowerPoint) wyświetlane na ekranie będą dużego monitora, w układzie
pionowym. Czas omawiania każdego posteru 5 min.
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A. Goszczańska-Ciuchta
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży IMiDz Warszawa
NIEDOBÓR WITAMINY B12 W OKRESIE PŁODOWYM I NIEMOWLĘCYM , OBJAWY I KONSEKWENCJE
KLINICZNE- OPIS PRZYPADKU. OBSERWACJA 4, 5-LETNIA.
Wprowadzenie: Objawy niedoboru Vit B12 w okresie płodowym i niemowlęcym to anemia makrocytarna i
megaloblastyczna. Ze strony układu nerwowego obserwujemy opóźnienie lub regres rozwoju, wiotkość
mięśniową, wtórne małogłowie, padaczkę. Przyczynami niedoboru Vit B12 są dieta wegetariańska i wegańska w
trakcie ciąży i karmienia piersią, wrodzone zaburzenia metabolizmu kobalaminy, brak czynnika wewnętrznego o
różnej etiologii.
Opis przypadku: Obecnie 4,5 letnia dziewczynka, przyjęta do Kliniki w wieku 10m-cy, z powodu znacznego
opóźnienia rozwoju psychoruchowego/ rozwój na poziomie 3 m-ca życia/, małogłowia <3 centyla, nasilonej
wiotkości mięśniowej, niedoboru wagi, karmiona wyłącznie piersią. W wykonanych badaniach dodatkowych
stwierdzono niedokrwistość megaloblastyczną-MCV 115fl (N do 82), podwyższony poziom homocysteiny w
surowicy 87,7 umol/L (N- do 3,3), poziom Vit B12- 90pg/ml (N 211-911), w badaniu PKO GC-MS stwierdzono
kwasicę metylomalonową. Wykonano badanie EEG- hipsarytmia typu suppresion-burst. W badaniu MR głowy
zmniejszenie objętości mózgowia głównie płatów czołowych i ciemieniowych, niepełna operkularyzacja,
opóźnienie mielinizacji. U mamy dziecka stwierdzono- poziom Vit B12<200pg/ml, obecność p/ ciał anty APCA.
W leczeniu stosowano -Vit B12 domięśniowo, w leczeniu Zespołu Westa pacjentka otrzymywała Sabril,
levetiracetam, kwas walproinowy- bez efektu, Synacthen-normalizacja zapisu. Stopniowa poprawa stanu
ogólnego i neurologicznego dziecka. Obecnie-zapis EEG w granicach normy, MR głowy - obraz OUN prawidłowy.
Rozwój intelektualny na pograniczu normy, dysharmonijny, największe opóźnienie w zakresie mowy, nasilone
zaburzenia koncentracji uwagi. Nie wymaga suplementacji witaminy B12, ani leczenia p/ padaczkowego.
Wnioski: W diagnostyce różnicowej opóźnienia rozwoju psychoruchowego, małogłowia wtórnego, padaczki,
należy wziąć pod uwagę niedobór vit. B12, nawet jeśli mama nie stosuje diety wegetariańskiej oraz nie ma
objawów klinicznych i hematologicznych.

Elektroniczne postery (jeden slajd w PowerPoint) wyświetlane na ekranie będą dużego monitora, w układzie
pionowym. Czas omawiania każdego posteru 5 min.
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M. Kłusek-Oksiuta
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
L. Boćkowski
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
K. Sendrowski
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
J. Śmigielska-Kuzia
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
OBWODOWE PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO JAKO MANIFESTACJA NEUROBORELIOZY U DZIECI I
MŁODZIEŻY
Wprowadzenie: Borelioza jest chorobą wywołaną przez krętki Borrelia burgdorferi sensu lato, przenoszoną
wskutek ugryzienia przez kleszcza Ixodes ricinus. Obwodowe porażenie nerwu twarzowego jest częstą kliniczna
manifestacją neuroboreliozy, zwłaszcza w populacji wieku rozwojowego.
Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania neuroboreliozy jako czynnika przyczynowego
obwodowego porażenia nerwu twarzowego u dzieci hospitalizowanych w Klinice Neurologii i Rehabilitacji
Dziecięcej UDSK w Białymstoku.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 98 dzieci, (52 dziewczynki i 46 chłopców), w wieku od 3-17 lat,
hospitalizowanych w latach 2016-2018 z powodu obwodowego porażenia nerwu twarzowego. Przeprowadzono
analizę retrospektywną badań serologicznych w kierunku neuroboreliozy.
Wyniki: U 20 (tj. 20,4%) stwierdzono dodatnie miano przeciwciał p/ko B. burgdorferi w surowicy (ELISA). U 12
(12,2 %) pacjentów stwierdzono dodatnie miana przeciwciał klasy IgM (ELISA) w płynie mózgowo-rdzeniowym i
potwierdzono testem Western-blot. Cechy limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stwierdzono
u 12 pacjentów - rozpoznano neuroboreliozę i wdrożono właściwą antybiotykoterapię.
Wnioski: Zakażenie B. burgdorferi powinno być brane pod uwagę jako czynnik etiologiczny obwodowego
porażenia nerwu twarzowego u pacjentów w wieku rozwojowym. Wszyscy pacjenci w wieku rozwojowym z
porażeniem nerwu twarzowego wymagają diagnostyki przesiewowej w kierunku boreliozy, szczególnie na
obszarach endemicznego występowania krętka. W znacznej części przypadków konieczne jest potwierdzenie
rozpoznania w oparciu o badanie przeciwciał IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Elektroniczne postery (jeden slajd w PowerPoint) wyświetlane na ekranie będą dużego monitora, w układzie
pionowym. Czas omawiania każdego posteru 5 min.
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A. KOWALIK-GAŁUSZKA
Klinika Neurologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie
E. CZYŻYK
Klinika Neurologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie
MŁODZIEŃCZA POSTAĆ CHOROBY TAYA-SACHSA - OPIS PRZYPADKU KLINICZNEGO
Choroba Taya-Sachsa (TSD, gangliozydoza GM2),to choroba uwarunkowana genetycznie dziedziczona w sposób
autosomalny recesywny, zaliczana do tzw. chorób lizosomalnych. Spowodowana jest zmniejszeniem aktywności
lub brakiem syntezy enzymu heksozaminidazy A, który uczestniczy w przemianie substancji tłuszczowych
zwanych gangliozydami.W rezultacie prowadzi do ich patologicznego gromadzenia w mózgu.
Celem pracy było podkreślenie, iż młodzieńcza postać TSD jest bardzo zróżnicowana zarówno w aspekcie wieku
pojawienia się pierwszych objawów, jak i przebiegu klinicznego. Przy czym nie zawsze wiąże się z obciążającym
wywiadem rodzinnym. Dziewczynka 11-letnia hospitalizowana w Klinice Neurologii Dziecięcej z powodu
nasilających się od kilku miesięcy zaburzeń zachowania oraz potwierdzonego badaniami psychologicznymi
regresu funkcji intelektualnych. Badaniem neurologicznym stwierdzono spowolnienie psychoruchowe,
trudności w nawiązaniu kontaktu wzrokowego , niezgrabność ruchową, chód teatralny, okresowo klonie
powiek. Wykonano szereg badań, w tym w kierunku zakażeń ,autoimmunologicznego zapalenia mózgu,
wrodzonych bloków metabolicznych w przemianie aminokwasów, zaburzeń neurotransmisji, MPS, choroby
Wilsona, encefalopatii Hashimoto, celiakii, pląsawicy Huntingtona(mutacja w genie HIT),uzyskując wyniki
prawidłowe. Badanie okulistyczne dna oczu, przedni odcinek oraz VEP były prawidłowe. Zapis EEG w granicach
normy dla wieku. Obrazowaniem MR stwierdzono poszerzenie przestrzeni płynowych przymózgowych głównie
w okolicach czołowych, niewielki zanik korowy móżdżku. Diagnozę postawiono po uzyskaniu wyniku aktywności
enzymów lizosomalnych w leukocytach krwi. Stwierdzono deficyt aktywności beta-glukozaminidazy A. Wynik
pozwala na rozpoznanie gangliozydozy GM2.Diagnostyka w kierunku niedoboru heksozaminidazy A powinna
być brana pod uwagę, w każdym przypadku niewyjaśnionych zaburzeń neurologicznych u dziecka, zwłaszcza
gdy w obrazie klinicznym dominuje otępienie oraz stwierdza się zmiany zanikowe OUN w badaniu MR.

Elektroniczne postery (jeden slajd w PowerPoint) wyświetlane na ekranie będą dużego monitora, w układzie
pionowym. Czas omawiania każdego posteru 5 min.
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J. Pilch
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
E. Jamroz
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
M. Rydzanicz
Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
R. Płoski
Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
NIETYPOWA MANIFESTACJA ENCEFALOMIOPATII MITOCHONDRIALNEJ UWARUNKOWANEJ MUTACJĄ GENU
ND5 MITOCHONDRIALNEGO DNA
Jedną z najczęstszych przyczyn wrodzonych wad metabolizmu (WWM) są cytopatie mitochondrialne. Objawem
WWM mogą być kryzy metaboliczne, które często ujawniają się w trakcie ostrych infekcji.
Celem pracy jest omówienie trudności diagnostycznych i terapeutycznych 4,5-letniej dziewczynki, która była
leczona w OIOM z rozpoznaniem ADEM. Urodzona z objawami hipotrofii wewnątrzmacicznej, rozwijała się z
opóźnieniem. Z powodu hipotonii prowadzona jest systematyczna rehabilitacja. W trakcie infekcji dróg
oddechowych z gorączką, nagle wystąpiły objawy ostrej niewydolności oddechowej powikłanej zachłystowym
zapaleniem płuc. W OITD wymagała długotrwałej respiratoroterapii. Badanie MR głowy wykazało rozsiany
proces zapalny o typie ADEM w obrębie śródmózgowia, mostu, móżdżku oraz rdzenia przedłużonego. Badanie
PMR prawidłowe. W leczeniu stosowano leczenie p/wirusowe, antybiotykoterapię, sterydoterapię,
przeprowadzono plazmaferezę, podawano immunoglobuliny, a wobec dalszego utrzymywania się
niewydolności oddechowej wykonano tracheostomię. Przy przekazaniu dziewczynka przytomna, wydolna
oddechowo, bez kontaktu słownego, karmiona sondą, spełniała proste polecenia. W badaniu fizykalnym cechy
zespołu Cushinga, hipertrichoza. W badaniu neurologicznym obniżone napięcie mięśniowe, ataksja tułowia,
cechy zespołu piramidowego z kończyn dolnych. W kontrolnym badaniu MR głowy, w opinii radiologów, obraz
może odpowiadać ewolucji zmian pozapalnych z cechami utrzymywania się aktywnego procesu. Pojawiły się
dodatkowo zmiany w jądrach podkorowych. Kontynuowano sterydo- i fizykoterapię, założono PEG. W naszej
opinii, obraz kliniczny i charakter zmian radiologicznych przemawiał za zespołem Leigha. Podstawowy panel
badań biochemicznych był prawidłowy, wykluczono mutacje genów SURF1 i SCO2. Wobec nietypowego
przebiegu i narastania zmian radiologicznych wykonano badanie metodą WES, które wykazało obecność
mutacji w genie ND5 mitochondrialnego DNA, co potwierdza rozpoznanie zespołu Leigh.
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D. Strzała
Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II. Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Nr6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
I. Kopyta
Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II. Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Nr6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA U DZIECI - PREZENTACJA PACJENTA ORAZ PRZEGLĄD AKTUALNEGO
PIŚMIENNICTWA
Zatrucie tlenkiem węgla jest sporym zagrożeniem i częstym powodem hospitalizacji pacjentów, szczególnie w
okresach grzewczych. Objawy zatrucia zależą od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi i dotyczą głównie
układu oddechowego, układu krążenia , a przede wszystkim układu nerwowego . Natężenie dolegliwości , w
zależności od stopnia zatrucia, może być bardzo różne - od lekkiego bólu głowy , drażliwości i zaburzeń
zachowania aż do ciężkiej niewydolności oddechowo-krążeniowej , ilościowych zaburzeń i jakościowych
zaburzeń świadomości , drgawek , śpiączki a nawet śmierci. Ponad to u chorych po zatruciu tlenkiem węgla
często obserwujemy długotrwale powikłania , wynikające z uszkodzenia OUN. W prezentowanej pracy
przedstawiamy przypadek 3- letniego chłopca zatrutego czadem , u którego doszło do ostrej niewydolności
oddechowo- krążeniowej z nagłym zatrzymaniem akcji serca. Chłopiec po skutecznej resuscytacji, przez kilka
dni przebywał w OIT GCZD , a po ustabilizowaniu stanu ogólnego, został przekazany do dalszego leczenia w
naszym oddziale z powodu utrzymujących się zaburzeń świadomości, zaburzeń widzenia oraz zespołu
piramidowo - pozapiramidowego. Pragniemy w niniejszej pracy przedstawić państwu proces diagnostyczny ( w
tym wyniki badań neuroobrazowych), leczenie i rehabilitację, które ostatecznie pozwoliły na poprawę stanu
ogólnego i neurologicznego małego pacjenta.
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D. Wesół-Kucharska
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
M. Pękała
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
E. Ciara
Zakład Genetyki, Pracowania Genetyki Molekularnej, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
D. Piekutowska-Abramczuk
Zakład Genetyki, Pracowania Genetyki Molekularnej, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
D. Rokicki
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
ZASTOSOWANIE KWASU WALPROINOWEGO U DZIECKA Z NIEROZPOZNANĄ CHOROBĄ MITOCHONDRIALNĄ
JAKO PRZYCZYNA OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI WĄTROBY
Wprowadzenie: Kwas walproinowy (VPA) ma szerokie zastosowanie w leczeniu padaczki, ale wrodzone wady
metaboliczne stanowią przeciwwskazanie do jego zastosowania.
Cel pracy: Przedstawienie ograniaczeń do terapii VPA.
Materiał i metody: Opis przypadku 5 letniej dziewczynki z ostrą niewydolnością wątroby z podejrzeniem
choroby mitochondrialnej leczonej VPA.
Wyniki: Dziewczynka 5 - letnia urodzona o czasie, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, niedoborem masy
ciała i wzrostu z została przyjęta do szpitala z powodu drgawek ogniskowych, które wystąpiły 6 tygodni po
przechorowaniu ospy wietrznej. Ze względu na utrzymujące się drgawki wymagała leczenia w warunkach OIT.
Na podstawie szeroko przeprowadzonej diagnostyce nie udało ustalić się czynnika etiologicznego encefalopatii.
W MRI głowy stwierdzono rozległe zmiany w płacie potylicznym i ciemieniowym, hyperintensywne zmiany w
sekwencji T2 w strukturach podkorowych oraz hipoplazję móżdżku. Dziewczynkę leczono pulsami sterydowymi
i lekami przeciwpadaczkowymi (VPA, lewatiracetam, clobazam, fenobarbital, fenytoina) uzyskując poprawę
kliniczną. W trakcie hospitalizacji przebyła zakażenie rotawirusowe, po którym gwałtownie pogorszył się stan
ogólny, z narastającymi zaburzania krzepnięcia i hyperamonemią. Stwierdzono również hypermleczanemia w
wielokrotnych pomiarach w surowicy i moczu (GCMS). Wysunięto podejrzenie choroby mitochondrialnej, i
wobec pogarszającego się stanu ogólnego oraz postępującej encefalopatii nie podjęto decyzji o przeszczepie
wątroby. Stosowano intensywne leczenie objawowe niewydolności wątroby bez poprawy. Stan dziecka w
Oddziale dramatycznie się pogarszał. Dziewczynka zmarła po 3 miesiącach leczenia. Badania molekularne
wykazały mutację na jednym allelu POLG.
Wnioski: Decyzja o włączeniu VPA w przypadku podejrzenia choroby mitochondrialnej powinna być rozważna,
poprzedzona badaniami molekularnymi. W przypadku deplecji mtDNA z deficytu POLG prowadzi zazwyczaj do
ostrej niewydolności wątroby.

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

SESJA POSTEROWA 4. Plakaty nr 27 - 36
Piątek, 12 kwietnia 2019, godz. 13.00 – 14.00, sala Omega I+II
Przewodniczą: Justyna Paprocka, Aleksandra Gergont
Plakat nr 36.
D. Wesół-Kucharska
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
M. Greczan
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
M. Kaczor
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
M. Pajdowska
Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”,
Warszawa
D. Kozłowski
Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”,
Warszawa
A. Bogdańska
Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”,
Warszawa
E. Ehmke vel Emczyńska- Seliga
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
D. Rokicki
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
ZASTOSOWANIE KWASU KARBAGLUMINOWEGO W LECZENIU PRZEŁOMU METABOLICZNEGO Z
HYPERAMONEMIĄ
Wprowadzenie: Hyperamonemia w każdym przypadku jest pilnym stanem zagrożenia życia, wymagającym
podjęcia natychmiastowego leczenia. Podstawowymi lekami obniżającymi stężenie amoniaku w surowicy jest
benzoesan sodu, fenylomaślan sodu oraz kwas kargluminowy.
Cel pracy: Przedstawienie wskazań do leczenia kwasem kargluminowym. Materiał i metody Opis przypadku
chłopca, u którego w wieku 8 lat wystąpił pierwszy w życiu przełom metaboliczny z hyperamonemią, skutecznie
leczony kwasem kargluminowym.
Wyniki: Chłopiec 8 -letni, dotychczas zdrowy został przyjęty do szpitala z powodu narastających zaburzeń
świadomości. W podstawowych badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono odchyleń, tomografia
komputerowa głowy była prawidłowa, badanie płynu mózgowo - rdzeniowy (pmr) - bz, nie znaleziono również
czynnika infekcyjnego w pmr. RTG klp i USG j. brzusznej były prawidłowe. Stężenie amoniaku w surowicy - 590
µg/dl (N< 47 µmol/l). Podjęto decyzję o dializoterapii, ale po dobie leczenia, nie uzyskano poprawy. Ze względu
na narastające zaburzenia świadomości pacjent był zaintubowany. Rozszerzono terapię o eliminację białka z
diety, włączono wlew z 10% glukozy oraz benzoesan sodu, fenylomaślan sodu i kwas kargluminowy, uzyskując
szybka poprawę stanu klinicznego i normalizację stężenia amoniaku w surowicy. Na podstawie odchyleń w
aminoacydogramie i braku obecności kwasu orotowego w moczu wysunięto podejrzenie deficytu syntazy
karbamylofosforanu (CPS1) lub deficytu syntazy N-acetyloglutaminianu (NAGS). Utrzymano dietę z
ograniczeniem białka naturalnego oraz jedynie podaż kwasu kargluminowego w dawce 11 mg/kg/dobę.
Wnioski: W przypadku niewyjaśnionej hyperamonemii, u podstawy której może być wrodzona wada
metabolizmu należy zawsze podjąć próbę leczenia obok benzoesanu sodu i fenylomaślanu sodu także kwasem
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kargluminowym. Kwas kargluminowy jest skuteczny w hyperamonemii związanej z deficytem NAGS, częściowo
CPS1 i wtórnej hyperamonemii w przebiegu kwasic organicznych.
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