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PO REN CE FA LIA

Po ren ce fa lia czę ściej sta no wi nie pra wi dło wość na by tą niż pier wot ne
za bu rze nie roz wo jo we. Tor bie lo wa ta prze strzeń w jed nej lub obu
pół ku lach mó zgu jest wy ście lo na wy ściół ką i ko mu ni ku je się z ko mo -
rą bocz ną (ryc. 10-29) oraz z prze strze nią pod pa ję czy nów ko wą. Tor -
bie le te czę sto są obu stron ne. Na by ta po stać po ren ce fa lii jest na stęp -
stwem roz mię ka nia mó zgu, wtór ne go do uszko dze nia nie do krwien ne-
go we wcze snym okre sie ży cia, za nim mo gła by wy stą pić re ak tyw na
gle jo za. Wa dę moż na uwi docz nić w TK lub MR (ryc. 10-30).

WO DO GŁO WIE

W wo do gło wiu wy stę pu je po sze rze nie ukła du ko mo ro we go, zwy kle
w po wią za niu ze zwięk szo nym ci śnie niem śród czasz ko wym. Wy róż -
nia się po stać otwar tą (ko mu ni ku ją cą) i za mknię tą (nie ko mu ni ku ją cą);
w pierw szej z nich za cho wa ne jest swo bod ne po łą cze nie ukła du ko -
mo ro we go z prze strze nią pod pa ję czy nów ko wą; dru ga wy ni ka z nie -
droż no ści ta kie go po łą cze nia. Wpro wa dzo no al ter na tyw ne na zew nic -
two, w któ rym wy róż nia się wo do gło wie za mknię te we wnątrz ko mo ro-
we lub ze wną trz ko mo ro we w za leż no ści od te go, czy nie droż ność wy -
stę pu je w ob rę bie ukła du ko mo ro we go, czy na ze wnątrz od nie go. Wo -
do gło wie z za ni ku jest na stęp stwem po sze rze nia ko mór wtór ne go do
zmniej sze nia się pół ku li mó zgu z po wo du nie do krwie nia lub za ni ku.

Etio lo gia
Cza sa mi, choć rzad ko, zda rza się, że wo do gło wie jest na stęp stwem
nad mier ne go wy twa rza nia PMR – w ta kich przy pad kach wy ni ka to
z obec no ści bro daw cza ka splo tu na czy niów ko we go. Pra wie wszyst -
kie przy pad ki wo do gło wia są spo wo do wa ne nie pra wi dło wym wchła -
nia niem PMR lub bra kiem moż li wo ści je go prze pły wu. W pierw szych
kil ku la tach ży cia wo do gło wie jest zwy kle na stęp stwem nie pra wi dło -
wo ści roz wo jo wych lub zwę że nia wo do cią gu. U star szych dzie ci naj -
częst szą przy czy ną jest guz tyl ne go do łu czasz ko we go (tab. 10-1). Od
cza su do cza su wo do gło wie stwier dza się przy pad ko wo u osób do ro -
słych. Je że li ci śnie nie śród czasz ko we jest zwięk szo ne, za le ca się dre -
naż. Je że li wo do gło wie nie da je ob ja wów kli nicz nych, naj wła ściw -
szym po stę po wa niem wy da je się wy ko ny wa nie po wta rza nych ba dań
ob ra zo wych.

Zwę że nie wo do cią gu
Zwę że nie wo do cią gu mo że być spo ra dycz ne lub wy stę po wać ro dzin -
nie – w tym dru gim przy pad ku jest dzie dzi czo ne w spo sób sprzę żo ny
z płcią lub au to so mal nie re ce syw nie. Ce chu je się śla do wym świa tłem
wo do cią gu, oto czo nym wy ściół ką i bez gle jo zy (ryc. 10-31). W nie -
droż no ści wo do cią gu pra wi dło wy ka nał jest za stą pio ny mno gi mi drob -
ny mi ka na li ka mi bez to wa rzy szą cej gle jo zy, pod czas gdy w gle jo zie
wo do cią gu za rys ka na łu jest wi docz ny, z prze rwa nym pier ście niem ko -
mó rek wy ściół ki i z ota cza ją cą gę stą gle jo zą włó kien ko wą. W każ dym
przy pad ku na stęp stwem jest wo do gło wie (ryc. 10-32).

Ob ja wy kli nicz ne
U nie mow ląt wo do gło wie po wo du je nie pra wi dło we po więk sza nie się
czasz ki. U osób do ro słych ob ja wy kli nicz ne obej mu ją pa dacz kę, otę -
pie nie lub wy ciek PMR przez nos (ryc. 10-33). Rza dziej zda rza się, że

Duży ubytek

Ryc. 10-29. Porencefalia. Duży ubytek powierzchni bocznej półkuli
ciągnący się do komory bocznej i do przeciwległej komory bocznej
oraz półkuli.

Ryc. 10-30. Porencefalia. Obraz T2-zależny MR w płaszczyźnie 
poprzecznej. Występuje porencefalia okolicy czołowej prawej.

TABELA 10-1   PRZYCZYNY WODOGŁOWIA

Niedrożność komory bocznej guz lub krwotok wewnątrzkomorowy

Niedrożność otworu Monro guz nadsiodłowy
stwardnienie guzowate

Niedrożność komory trzeciej torbiel koloidowa
guz nadsiodłowy
glejak skrzyżowania wzrokowego

Niedrożność wodociągu zwężenie wodociągu
guz szyszynki
malformacja tętniczo-żylna

Niedrożność komory czwartej guz móżdżku
lub otworów odpływowych zespół Dandy’ego-Walkera
z komory czwartej zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Niedrożność w obrębie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
przestrzeni krwotok podpajęczynówkowy
podpajęczynówkowej malformacja Chiariego


