
Bó le gło wy spo wo do wa ne gu zem czę sto po ja wia ją się bez
wy raź nej przy czy ny, w no cy lub wcze snym ran kiem, mo gą im
to wa rzy szyć wy mio ty. Dzie ci i mło dzież z za ni kiem ner wu wzro -
ko we go lub ogra ni cze niem w ba da niu po la wi dze nia rzad ko sa -
me zgła sza ją pro ble my ze wzro kiem. Na le ży za py tać, czy ma -
ją wzmo żo ne pra gnie nie i czę ściej od da ją mocz – ob ja wy te mo -
gły by su ge ro wać mo czów kę pro stą. 

OPI SY PRZY PAD KÓW

Przy pa dek 1
Wy wiad. Ter ry, obec nie w wie ku 16 mies., we dług ro dzi ców ma bar dzo du -
że, trud ne do za spo ko je nia pra gnie nie i cią gle mo krą pie lusz kę od wcze -
sne go okre su nie mow lę ce go. Dziec ko stoi obec nie na pod ło dze w po ko -
ju ba dań. W je go tor bie z za baw ka mi znaj du ją się czte ry bu tel ki z wo dą.
Przed wy ję ciem za ba wek dziec ko wyj mu je bu tel ki i umiesz cza je w na roż -
ni kach po ko ju. Ja ka jest praw do po dob na przy czy na? Ja kie na le ży za dać
do dat ko we py ta nia?

Mo czów ka pro sta (dia be tes in si pi dus) mo że być po cho dze nia ośrod -
ko we go (ja ko sku tek znisz cze nia lub nie pra wi dło we go roz wo ju osi pod wzgó -
rzo wo -przy sad ko wej zwią za nej z wa zo pre sy ną) lub ner ko we go (np. wrodzo -
na, dzie dzi czo na w sprzę że niu z chro mo so mem X, zwy kle spo wo do wa na
mu ta cją ge nu dla re cep to ra wa zo pre sy ny V2 w ner ce, jak u przed sta wio -

ne go chłop ca). Wy wiad ro dzin ny Ter ry’ego był po zy tyw ny: jego krew ni w li -
nii mę skiej rów nież mie li zwięk szo ne pra gnie nie i pi li nad mier ne ilo ści wody,
co wska zu je na ner ko wą (nie przy sad ko wą) mo czów kę pro stą.

Ba da nie przed mio to we dziec ka 
z po dej rze niem nie do bo ru hor mo nu wzro stu

Dzie ci z nie do bo rem hor mo nu wzro stu są opi sy wa ne ja ko che -
ru bin ki (zob. ryc. od 16-2 do 16-4). Wy glą da ją na młod sze niż
wska zy wał by ich wiek ka len da rzo wy, ma ją okrą głe twa rze,
pulch ne koń czy ny i „doł ki” w tkan ce tłusz czo wej przed niej ścia -
ny brzu cha. Ze wzglę du na ich dzie cię cy wy gląd, pod kre ślo ny
póź niej wy so ko to no wym, pi skli wym gło sem, do ro śli dłu go mo -
gą trak to wać je jak młod sze dzie ci, a ró wie śni cy – jak kla so -
we ma skot ki.

Ko niecz nym ele men tem ba da nia jest do kład na oce na dna oka
i po la wi dze nia. U dziec ka z nie do bo rem hor mo nu wzro stu
stwier dza się ma łą ma sę mię śnio wą za rów no pod czas oglą da -
nia, jak i pod czas pal pa cji. Wło sy są cien kie i de li kat ne, a zę -
by po ja wia ją się z opóź nie niem. Pe nis u chłop ców mo że być bar -
dzo ma ły (o dłu go ści po ni żej 2,5 cm); na le ży pa mię tać, aby pod -
czas ba da nia uci snąć oko li cę nad ło no wą – wów czas wi dać, czy
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RY CI NA 16-1  Ma pa ukła du we wnątrz -
wy dziel ni cze go. War to na ry so wać 
od po wied nią część sche ma tu pod czas
roz mo wy z ro dzi ną i dziec kiem. W ten
spo sób moż na wy ja śnić nie do bór i nad -
miar hor mo nów. Na le ży po wie dzieć 
ro dzi nie dziec ka, że jest na tym sa mym
po zio mie wie dzy co stu dent I ro ku 
me dy cy ny, któ ry przy szedł na pierw szy
wy kład z en do kry no lo gii. Na le ży się
jed nak ogra ni czyć do wy ja śnie nia 
okre ślo ne go za bu rze nia. ACTH, hormon
adrenokortykotropowy; DHEAS, siarczan
dehydroepiandrosteronu; FSH, hormon
folikulotropowy; GH, hormon wzrostu;
IG F1, in su li no po dob ny czyn nik wzro stu
1; LH, hormon luteinizujący; TSH,
hormon tyreotropowy.
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