
Nie na le ży się jed nak łu dzić. Na wet je śli u dziec ka wy stę -
pu ją pew ne ce chy wy glą du iden tycz ne jak u ro dzi ca, ro dzeń -
stwa lub ro dzeń stwa ro dzi ców, nie moż na wy klu czyć, że są to
ma łe wa dy. Pod czas gdy nie mal wszyst kie ma łe ano ma lie mo -
gą być ro dzin ne, ro dzic dziec ka mo że rów nież mieć nie roz po -
zna ną ła god niej szą for mę te go sa me go ze spo łu dzie dzi czo ne -
go w spo sób au to so mal ny do mi nu ją cy.

Je śli wszy scy dziad ko wie zgod nie twier dzą, że dziec ko nie
jest po dob ne do żad ne go z człon ków ro dzi ny z żad nej ze stron,
na le ży zba dać dziec ko jesz cze do kład niej. Ce chy dys mor fii
u dziec ka mo gą być wy ra żo ne sub tel nie i nie od ra zu za ob ser -
wo wa ne. Czę ściej jed nak dys mor ficz ny wy gląd dziec ka wy raź -
nie od róż nia je od po zo sta łych (zdro wych) człon ków ro dzi ny.

Na le ży też pa mię tać o zna czą cej róż no rod no ści ze spo łów i za -
bu rzeń ge ne tycz nych. Ce chy po szcze gól nych ze spo łów róż nią
się w za leż no ści od wie ku. Czę sto na wet w ob rę bie tej sa mej
ro dzi ny dwóch cho rych pre zen tu je in ny ob raz kli nicz ny. Cza -
sa mi szcze gól ne ce chy ob ser wo wa ne u in ne go cho re go człon -
ka da nej ro dzi ny mo gą po móc w usta le niu roz po zna nia, je śli
u bada ne go dziec ka się ich nie stwier dza. Po dob nie jak po win -
no się brać pod uwa gę roz pię tość wa rian tów nor my, na le ży
rozpozna wać róż no rod ność eks pre sji cech cho ro by. Choć to oczy -
wi ste, że cha rak te ry stycz ne ce chy czy nią ła twym roz po zna nie
kon kret ne go ze spo łu, to wła śnie ta kie ce chy mo gą wy stę po wać
rzad ko, na wet u da ne go cho re go dziec ka. Roz po zna je się czę -
sto wy stę pu ją ce ce chy ze spo łu. Na przy kład he te ro chro mia iridis,
czyli róż ne za bar wie nie w ob rę bie każ dej tę czów ki oboj ga oczu,
róż no barw ność tę czów ki (he te ro chro mia iri dium po le ga na tym,
że ca ła tę czów ka jed ne go oka ma wy raź nie in ną bar wę – przyp.
tłum.), mo że być cha rak te ry stycz ną ce chą po zwa la ją ca na roz -
po zna nie ze spo łu Wa ar den bur ga, ale te le can thus, czy li zwięk -
sze nie od le gło ści po mię dzy przy środ ko wy mi ką ta mi po wiek,
jest ce chą czę ściej spo ty ka ną (zob. dal sze omó wie nie w tym roz -
dzia le i ryc. 5-2).

DWIE POD STA WO WE TECH NI KI BA DA NIA PRZED MIO TO WE GO
Ba da nie przed mio to we moż na prze pro wa dzić ja ko ścio wo i opi -
so wo (tech ni ka ge stalt – tech ni ka „po sta ci”, „wy glą du ogól ne -
go”) lub ilo ścio wo i ana li tycz nie. Szko ła ja ko ścio wa utrzy muje
przy kła do wo, że oczy po win no się opi sać ja ko sze ro ko roz sta -
wio ne, je śli ta kie się wy da ją; szko ła ilo ścio wa wy ma ga zmie -
rze nia od le gło ści po mię dzy ocza mi i po rów na nia jej ze stan dar -
da mi nor my.

Opi sy wa nie ob ser wa cji – tech ni ka ja ko ścio wa i ilo ścio wa
Po dej ście ja ko ścio we
Po dej ście ja ko ścio we ma za sto so wa nie w in dy wi du al nej cha rak -
te ry sty ce i oce nie ogól ne go wy glą du dziec ka, któ ry mo że być
natych miast roz po zna ny ja ko ty po wy dla okre ślo ne go ze spo łu.
Cza sa mi szyb ka dia gno za jest moż li wa na pod sta wie wzor ca po -
sta ci („ge stalt”), cho ciaż zwy kle po trze ba oce ny każ dej z cech osob -
no, za rów no ilo ścio wej, jak i opi so wej, a po tem ich po now ne go
ze sta wie nia w jed ną ca łość. Opa no wa nie umie jęt no ści pre cy zyj -
ne go opi sy wa nia po szcze gól nych kon fi gu ra cji róż nych cech
wymaga cza su. Na przy kład twarz dziec ka mo że być opi sa na nastę -
pu ją co: o po gru bia łych ry sach lub de li kat na; przed wcze śnie
postarza ła lub bez wy ra zu; okrą gła, kwa dra to wa lub trój kąt na;
długa, pła ska lub asy me trycz na. Czy jed nak okre śle nie twa rzy
dziec ka ja ko de li kat nej (el fiej) bę dzie ozna cza ło to sa mo dla każ -
dej ba da ją cej oso by? Je śli ktoś prze czy ta, że u dziec ka roz po zna -
no ze spół zwa ny kra sno lud ko wa to ścią (le pre chau nizm) i że jego
twarz okre ślo no ja ko el fią, mo że wy obra zić so bie ślicz ne dziec -

ko o wy glą dzie che ru bin ka, gdy tym cza sem twarz w tym ze spo -
le ma cał kiem od mien ny wy gląd; wy nisz czo ne dzie ci z tym ze -
spo łem ma ją wy gląd gro te sko wy.

ll W A Ż  N E
Kiedy trudno wyrazić coś słowami, jedynym rozwiązaniem
jest dokumentacja obserwacji na zdjęciach. Zdjęcie
(wykonane za zgodą pacjenta i/lub jego rodziców)
pozwala innym zobaczyć dokładnie to, co widział lekarz,
a lekarzowi umożliwia udokumentowanie zmian, 
które mogą zachodzić w czasie.

Ob ja wy na le ży opi sy wać szcze gó ło wo i pre cy zyj nie. Do kład -
ny opis eli mi nu je ko niecz ność sze ro kiej dia gno sty ki i do dat ko -
wych po mia rów. Za miast stwier dze nia, że dziec ko ma tyl ko czte -
ry pal ce u rąk, na le ży wa dę spre cy zo wać – na przy kład na pi sać,
że bra ku je kciu ka lub wy stę pu je czę ścio wy zrost pal ców dru gie -
go i trze cie go. Wy bie ra jąc spo sób opi su wa dy, moż na roz wa żyć
od po wiedź na na stę pu ją ce py ta nia:

1. Czy oczy wy da ją się głę bo ko osa dzo ne, po nie waż gał -
ki oczne są ma łe (mi kro ftal mia), czy też ze wzglę du na
wy sta ją ce gór ne brze gi oczo do łów?
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prawidłowa odległość źrenicy
do linii pośrodkowej

norma

hiperteloryzm

telecanthus

RY CI NA 5-2  Hi per te lo ryzm (czy li sze ro kie roz sta wie nie oczu) de fi niu -
je się ja ko zwięk szo ną od le głość mie rzo ną po mię dzy źre ni ca mi oboj -
ga oczu. Kie dy we wnętrz ne ką ty oczu są prze miesz czo ne bocz nie, ale
od le głość mię dzy źre ni ca mi jest pra wi dło wa, oczy po zor nie wy da ją
się roz sta wio ne sze rzej; ta ce cha no si na zwę te le can thus. W przy pad -
ku hi po te lo ry zmu (nie przed sta wio ny na ry sun ku) od le głość mię dzy
źre ni ca mi jest zmniej szo na.


