
 Streszczenie  Wstęp. Mózgowe porażenie dziecięce (mpdz) to zespół objawów chorobowych. U dzieci stwierdza 
się niedowłady kończyn, ruchy mimowolne, zaburzenia zborności ruchów i równowagi współistniejące z innymi 
objawami trwałego uszkodzenia mózgu. 
Cel pracy. Zbadanie epidemiologii mózgowego porażenia dziecięcego u dzieci w wieku 0−18 lat. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 636 dzieci z mpdz. Na podstawie dokumentacji medycznej oceniono postaci 
mpdz, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie rodziców. 
Wyniki. Spośród 1045 pacjentów przyjętych pierwszy raz do oddziału, mpdz zdiagnozowano u 61% dzieci. Mpdz 
częściej występowało u chłopców. Wśród postaci mpdz najczęściej występowała postać spastyczna. 71% badanych 
dzieci pochodziło z miasta. Wykształcenie rodziców nie miało wpływu na chorobę.
Wnioski. Analiza zebranych materiałów i przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, że zachorowalność na 
mpdz nie maleje. Przewaga postaci spastycznych sprzyja usprawnianiu dziecka. Zmniejszająca się liczba porażeń 
czterokończynowych świadczy o lepszej opiece medycznej.
Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, postacie, spastyczność.

 Summary  Background. The infantile cerebral palsy is not an uniform disease entity but it reveals as complex of 
symptoms. In children with symptoms of cerebral palsy, paresis of limbs of varied degree and different placement is 
stated, as well as unwitting movements, movements incoherence and balance disorders due to brain damage before 
the brain’s development is completed. 
Objectives. The purpose of this study was to examine the epidemiology of the infantile cerebral palsy in children 
aged 0−18 years.
Material and methods. 636 children with cerebral palsy were accepted to the research. Medical documentation – 
a history of a patient’s illness – was an object used for conducting research. Gathered information about every patient 
was developed and used for the analysis of own research. Forms of the cerebral palsy, the child’s age and domicile 
were explored. 
Results. Among 1045 patients admitted to the ward for the first time, the infantile cerebral palsy was observed in 
61% of children. The majority of cerebral palsy was diagnosed in boys. Among the examined types of palsy the most 
often was the spastic form. 71% of the examined children were town citizens. The education of parents did not have 
an influence on the disease. 
Conclusions. The analysis of the gathered materials and conducted research clearly states that the cerebral palsy 
morbidity is not falling down. The majority of spastic forms supports the child’s rehabilitation. A reducing number of 
quadriparesis paralyse cases denotes a better medical care.
Key words: the infantile cerebral palsy, clinical forms, spasticity.
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Wstęp

Mózgowe porażenie dziecięce nie stanowi jed-
nolitej jednostki chorobowej, lecz jest zespołem 
objawów chorobowych. U dzieci wykazujących 
objawy mpdz stwierdza się niedowłady kończyn 
różnego stopnia i o różnym umiejscowieniu, ruchy 
mimowolne, zaburzenia zborności ruchów i rów-
nowagi współistniejące z innymi objawami trwa-
łego uszkodzenia mózgu, do którego doszło przed 
zakończeniem jego rozwoju. 

Termin mpdz jest pojęciem zbiorczym, obej-
muje różne postaci kliniczne o różnej etiologii. 
Określenie postaci zawiera w sobie informację 
o umiejscowieniu niesprawności ruchowej [1−3]. 

Klasyfikacja mpdz obejmuje następujące postaci: 
– spastyczne (piramidowe) − gdy uszkodzeniu 

ulegają drogi korowo-rdzeniowe, 
– dyskinetyczne (pozapiramidowe) − jądra 

podstawy,
– ataktyczne − móżdżek, 
– mieszane.
Postaci spastyczne obejmują porażenia:
– połowicze lewostronne lub prawostronne,
– obustronne porażenie połowicze (dotyczy 

wszystkich kończyn),
– obustronne porażenie kurczowe z więk-

szym nasileniem zmian w kończynach dol-
nych niż górnych, które często są całkowi-
cie sprawne [5].

Cel pracy

Przedstawienie częstości występowania wybra-
nych postaci mózgowego porażenia dziecięcego 
wśród pacjentów hospitalizowanych w wybranym 
oddziale ortopedyczno-rehabilitacyjnym w latach 
2005−2010.

Materiał i metody

Badania zostały przeprowadzone w Mazowiec-
kim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci 
i Młodzieży w Zagórzu, w oddziale ortopedyczno-
rehabilitacyjnym. W latach 2005−2009 przyjęto 
po raz pierwszy do oddziału 1045 dzieci. Analizie 
poddano 636 chorych w wieku do 18 lat, u których 
rozpoznano mpdz. Grupę stanowiło 258 (40%) 
dziewczynek i 378 (60%) chłopców. Analizowano 
wiek pacjentów, postać mpdz, miejsce zamiesz-
kania i płeć dzieci. Do przeprowadzenia badania 
zastosowano cztery przedziały wiekowe.

Wyniki

Największą grupę stanowiły dzieci w przedzia-
le wiekowym 3−7 lat. W każdej grupie liczba 

chłopców przeważa nad liczbą dziewczynek. Ana-
lizowana grupa 636 (61%) dzieci z mpdz została 
podzielona na cztery podziały wiekowe: 0.−3. r.ż., 
3.−7. r.ż., 7.−14. r.ż. i powyżej 14 lat. Tylko 34% 
pacjentów mieszkało na wsi, pozostali to mieszkań-
cy miast. Najwięcej dzieci z mpdz hospitalizowano 
w 2009 r., najmniej w 2006 r. (tab. 1).

Przy obecnej liczbie urodzeń, corocznie liczba 
ta powiększa się o 1000 osób [1].

Dominującą postacią mpdz. w każdym bada-
nym roku było obustronne porażenie kurczowe, 
a nie obustronne porażenie połowicze, będące 
najcięższą kliniczną formą mpdz. 

Dyskusja

Spośród odległych następstw uszkodzenia OUN 
najczęściej jest stwierdzane mózgowe porażenie 
dziecięce, wykazujące związek z czynnikami ry-
zyka występującymi prenatalnie oraz w okresie 
noworodkowym [2]. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że grupę mpdz stanowiło 61% dzieci, 
u których rozwinęły się różne postaci porażenia 
dziecięcego. W grupie badanych dzieci przeważa-
ła liczba chłopców nad liczbą dziewczynek. Płeć 
męska należy do czynników ryzyka i mpdz częściej 
stwierdza się u przedwcześnie urodzonych chłop-
ców niż dziewczynek. Czynniki demograficzne, 
wykształcenie rodziców i miejsce zamieszkania nie 
mają związku z mpdz. 

Wielu autorów zwraca uwagę na zmniejszanie 
się w ostatnich latach odsetka ciężkich spastycz-
nych postaci mpdz, które dominowały w latach 
90. ubiegłego wieku [4, 5]. Pomimo wieloletnich 
badań naukowych i rozwoju techniki nie udało się 
zmniejszyć liczby zachorowań. Populacja dzieci 
z mpdz, pomimo sygnałów o tendencji spadkowej, 
niepokojąco wzrasta. 

Wnioski

Zachorowalność na mpdz nie maleje. 1. 
Dominującą postacią mpdz w latach 2005−2010 2. 

Tabela 1. Liczba dzieci leczona na mpdz  
w poszczególnych latach

Rok Dziewczęta Chłopcy Razem

2005 40 62 102

2006 32 48 80

2007 45 73 108

2008 57 94 151

2009 84 101 185
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w oddziale ortopedyczno-rehabilitacyjnym 
w Zagórzu była postać obustronnego porażenia 
kurczowego. 
Liczba chłopców była wyższa od liczby dziew-3. 
czynek i przeważała w każdej z postaci.
Wykształcenie rodziców i miejsce zamieszkania 4. 
nie wykazują wpływu na występowanie choro-
by u dziecka.

Pojawiająca się przewaga postaci spastycznych 5. 
sprzyja usprawnianiu dziecka.
Zmniejszająca się corocznie liczba dzieci z po-6. 
rażeniami czterokończynowymi, będącymi naj-
cięższą kliniczną formą postaci mpdz świadczy 
o lepszej i skutecznej opiece perinatalnej.
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