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STRESZCZENIE
Mózgowe porażenie dziecięce stanowi grupę zaburzeń cechu-
jącą się upośledzoną kontrolą ruchów i postawy, o charakterze 
niepostępującym, przejawiających się w pierwszych latach 
życia. Towarzyszyć im mogą zaburzenia w zakresie narządów 
zmysłów. Celem pracy było przedstawienie poszczególnych 
patologii z zakresu narządu wzroku oraz częstości ich występo-
wania u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, oko, choroba 
zezowa, wady refrakcji. 

ABSTRACT
Cerebral palsy is a group of non-progressive disorders, charac-
terized by restricted control of movement and disfigured pos-
ture with the initial symptoms manifested in the early years 
of life. These disorders may be accompanied by the defects 
of sense organs. The aim of this paper was to show the types 
of pathologies in the ocular organs and the frequency of their 
prevalence in patients with cerebral palsy.
Key words: cerebral palsy, eye, strabismus, refractive errors.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest to grupa 
zaburzeń cechująca się upośledzoną kontrolą ruchów, 
przejawiających się w pierwszych latach życia. Zaburzenia 
te spowodowane są dysfunkcjami mózgowymi w obsza-
rach odpowiadających za kontrolę ruchów. Obszary te 
mogą ulec uszkodzeniu bądź rozwijają się nieprawidłowo. 
W następstwie tych zmian kompetencja mózgu do kontro-
lowania ruchów oraz postawy ulega zakłóceniu. Mózgo-
wym porażeniem dziecięcym możemy zatem określić 
różnorodne, złożone dysfunkcje w zakresie czynności 
ruchowych (upośledzone ruchy dowolne) oraz postawy, 
mające charakter niepostępujący, które są konsekwen-
cją uszkodzeń w obrębie struktur mózgu pozostającego 
w trakcie rozwoju, czyli w okresie prenatalnym (wady roz-
wojowe), okołoporodowym bądź poporodowym (do około 
4 roku życia). Towarzyszyć im mogą zaburzenia w zakre-
sie czucia, percepcji wzrokowej, słuchowej, zachowania, 
a także padaczka. 

Zaistniałe uszkodzenia ośrodkowego układu nerwo-
wego nie są następstwem określonej choroby, natomiast 
powstać mogą podczas ciąży, porodu, a także w okresie 
okołoporodowym oraz we wczesnym dzieciństwie. MPD 
nie jest odrębną jednostką chorobową, lecz stanowi różno-
rodny etiologicznie zespół objawów chorobowych. Cho-
roba ta pierwszy raz została zdefiniowana przez Williama 
Little’a w 1861 r. [1].

Na MPD składa się szereg symptomów, różnych ze 
względów etiologicznych, tworzących razem charakte-

rystyczny obraz choroby, w którym dominującą, pod-
stawową rolę odgrywają zaburzenia w zakresie neuronu 
ruchowego. Ze względu na częstość występowania dys-
funkcje motoryczne możemy podzielić na cztery główne 
typy: spastyczne, atetotyczne, ataksje oraz atoniczne. 
Uwzględniając topografię zmian wyróżniamy, m.in. 
monoplegię, diplegię, hemiplegię i tetraplegię. Podczas 
gdy motoryczne anomalie należą do najbardziej oczywi-
stych symptomów klinicznych, to zazwyczaj współwystę-
pują one z innymi, takimi jak upośledzenie umysłowe (w 
różnym stopniu), chwiejność emocjonalna, a także liczne 
dysfunkcje w obrębie narządów zmysłów, obejmującymi 
m.in. zaburzenia słuchu i wzroku. 

Klinicznie MPD może przebiegać w sposób łagodny 
bądź objawy mogą być bardziej nasilone. Stopień cięż-
kości przebiegu MPD uwzględnia skala GMFCS (Gross 
Motor Function Classification Scale), czyli klasyfika-
cja zdolności ruchowej dziecka. Skala ta opiera się na 
ocenie samodzielnych ruchów pacjenta, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości chodzenia, siadania, pozycji 
siedzącej, a także zaawansowanych czynności ruchowych. 
Poszczególne stopnie skali bazują na deficytach oraz ogra-
niczeniach w zakresach funkcji ruchowych, uzależnieniu 
pacjenta od posługiwania się przyrządami do podtrzymy-
wania czy np. wózkami. Określenie stopnia wg GMFCS 
u dziecka powinno uwzględniać jego normalne możliwo-
ści motoryczne oceniane na podstawie codziennego funk-
cjonowania (Tab. I).
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Tab. I. Skala GMFCS (Gross Motor Function Classification 
Scale) (klasyfikacja „deficytów” w MPD),  [2] Gross Motor 
Function Classification Scale (grading deficits in Cerebral 
Palsy), [2]

Stopień
zaawansowania
/ Advanced level

Funkcjonowanie (zdolność/ograniczenia)
/Functional capability/limitation

1 Chodzenie bez pomocy; ograniczenie 
zaawansowanych czynności ruchowych
/Walks without assistance; limited 
advanced motor skills

2 Chodzenie bez pomocy; ograniczenie 
zaawansowanych funkcji motorycznych
/Walks without assistance; limited 
advanced walking

3 Chodzenie samodzielne z użyciem 
przyrządów
/Walks with assistive walking device

4 Poruszanie się samodzielne środkiem 
transportu (np.wózek)
/Self-mobility with a transporter  
(i.e. wheelchair)

5 Trudności w poruszaniu się środkiem 
transportu
/Self-mobility with a transporter-severely 
limited

Częstość występowania MPD wynosi 1,4–3,0 na 
1000 żywo urodzonych noworodków [2]. Gorsza sytuacja 
socjoekonomiczna sprzyja większemu ryzyku występowa-
nia choroby. Około 40% pacjentów z MPD znajduje się 
w grupie dzieci z porodów przedwczesnych, natomiast 
etiologia okołoporodowa dotyczy 90% przypadków [3]. 
Wśród dzieci z MPD urodzonych o czasie w 75% przy-
padków przyczyny choroby należą do prenatalnych [3]. 
W ostatnich latach odnotowuje się pewną stabilizację czę-
stości występowania MPD, kształtująca się na poziomie 
17–18% u noworodków urodzonych przed 28 tygodniem 
ciąży oraz 8–12% wśród noworodków urodzonych przed 
32 tygodniem ciąży [4]. Rozwój medycyny paradoksalnie 
nie wpłynął znacząco na spadek częstości występowania 
choroby, bowiem wysoki poziom opieki neonatologicz-
nej jak również opieka prenatalna pozwalają na wzrost 
odsetka przeżywalności dzieci urodzonych przedwcześnie 
z niską masą urodzeniową bądź z powikłaniami. U dzieci 
cierpiących z powodu MPD częstym zjawiskiem są zabu-
rzenia w zakresie narządów zmysłów dotyczących narządu 
wzroku. Zostały one opisane po raz pierwszy ponad 100 
lat temu i dotyczą około 50% pacjentów [1]. Z uwagi na 
tak wysoki odsetek występowania tego typu dolegliwości 
pełna ocena okulistyczna powinna być częścią rutynowej 
diagnostyki chorego dziecka. Badanie powinno być prze-
prowadzane w jak najbardziej korzystnych warunkach, 
tzn. w otoczeniu oraz towarzystwie osób znanych dziecku.

Najczęstszą patologię dotyczącą narządu wzroku 
u pacjentów z MPD stanowi choroba zezowa, która wystę-
puje u ok. 50% chorych [5]. Zazwyczaj nieprawidłowe 
ustawienie gałek ocznych wynika z dysproporcji w sile 

napięcia mięśni odpowiadających za ruch i ustawienie 
gałek ocznych. Jeżeli zez pojawia się we wczesnym okre-
sie życia, dochodzi do zaburzenia rozwoju prawidłowego 
widzenia obuocznego, czego konsekwencją jest powsta-
nie niedowidzenia. Może to prowadzić do rozwoju gor-
szego widzenia okiem słabszym. Natomiast jeśli mięśnie 
w obu oczach nie pracują spójnie, wówczas zez powoduje 
w mózgu brak możliwości prawidłowego nakładania się 
obrazów z obu oczu. Do objawów przemawiających za 
rozpoznaniem choroby zezowej u pacjentów z MPD należą 
między innymi nieskorelowane w czasie ruchy gałek 
ocznych, a także nieprawidłowa fiksacja oczu. Zmiany 
tego typu, w połączeniu ze współistniejącymi zaburze-
niami chodu i postawy, mogą nasilać trudności związane 
z poruszaniem się poprzez zwiększone ryzyko upadków 
i związanych z nimi urazów. 

U dzieci z porażeniem mózgowym, postacie zeza 
można podzielić na towarzyszący (strabismus concomi-
tans) oraz nietowarzyszący (strabismus inconcomitans). O 
zezie towarzyszącym mówi się, gdy oczy pozostają w rela-
cji ustawienia bez względu na kierunek patrzenia, tzn. że 
np. gdy jedno ustawione jest na wprost, to oś oka drugiego 
jest odchylona (trwale). W trakcie wykonywania ruchów 
przez oko prowadzące oko zezujące towarzyszy w ich 
wykonywaniu, natomiast jego oś przez cały czas zacho-
wuje swój kąt odchylenia. Oznacza to, że mięśnie odpo-
wiadające za ruch gałek ocznych nie pozostają w stanie 
równowagi. Natomiast poza dysonansem motorycznym 
istnieje również zachwianie równowagi na tle sensorycz-
nym pomiędzy oczami, co w efekcie skutkuje rozwojem 
niedowidzenia. 

Zez nietowarzyszący występuje, gdy relacja ustawie-
nia gałek ocznych zmienia się wraz ze zmianą kierunku 
patrzenia. Oznacza to, że mięśnie okoruchowe mają różną, 
nieadekwatną siłę napięcia (uszkodzenie dotyczy zaopa-
trujących je nerwów ruchowych). Wobec tego ruchomość 
oka może być ograniczona, a nawet zniesiona (w kierunku 
działania mięśnia zaopatrywanego przez „uszkodzony” 
nerw). Z kolei brak zachowania równowagi pomię-
dzy siłami działania mięśni, powoduje ustawienie gałki 
ocznej w kierunku działania mięśnia antagonistycznego 
(do pozbawionego swojej funkcji). Wśród stwierdzanych 
typów zeza u pacjentów z MPD wymienić należy esotropię 
(zez zbieżny), exotropię (zez rozbieżny), hypertropię (zez 
ku górze), hypotropię (zez ku dołowi) i zez skośny.

Wyboru metody leczniczej zeza dokonuje się przy 
uwzględnieniu jego rodzaju, a także całości obrazu cho-
robowego pacjenta z MPD. Zastosowanie znajdują ade-
kwatna korekcja okularowa, ćwiczenia ortoptyczne, 
farmaceutyki i iniekcje toksyny botulinowej. Jednakże 
większość dzieci z porażeniem mózgowym ze zdiagnozo-
wanym zezem wymaga leczenie operacyjnego. Zabieg taki 
ma na celu „osłabienie” bądź „wzmocnienie” określonych 
mięśni okoruchowych w celu przywrócenia równowagi 
w rozkładzie sił działających na gałkę oczną, a w rezultacie 
uzyskania równoległego ustawienia oczu. 

Najczęstszą postać choroby zezowej stanowi zez towa-
rzyszący [5]. Jego manifestacja u pacjentów z MPD wystę-
puje z malejącą częstością w następujących postaciach: 
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diplegicznej, postaci tetraplegicznej, hemiplegicznej, 
postaci ataktycznej, postaci ataktycznej ze spastycznością, 
postaci atetoidalnej, postaci atetoidalnej ze spastycznością, 
postaci z ataksją, postaci z ataksją i spastycznością. Nato-
miast uwzględniając ciężkość przebiegu MPD zez najczę-
ściej stwierdzany był u dzieci z piątym stopniem ciężkości 
choroby według skali GMFCS.

Badania Blacka [5] wykazały, że zez towarzyszący 
występował u 47,4% dzieci z diplegią, u 33,3% z tetra-
plegią/quadriplegią, u 25% z hemiplegią, u 25% z atetozą, 
u 18,2% z atetozą ze spastycznością, u 28,6% z atak-
sją, u 33,3% z ataksją ze spastycznością. Natomiast zez 
porażenny stwierdzony został u 10,5% dzieci z diplegią, 
u 16,7% z tetraplegią/quadriplegią, u 25% z hemiplegią, 
u 18,2% z atetozą ze spastycznością oraz u 14,3% z atak-
sją. 

Obserwacje Ghasia i wsp. [6] wykazały występowanie 
zeza zbieżnego u 82% dzieci z diplegią, u 37% z hemi-
plegią, u 42% z quadriplegią, natomiast zeza rozbieżnego, 
u 12% dzieci z diplegią, u 38% z hemiplegią oraz u 23% 
z quadriplegią. Zestawienie częstości występowania 
poszczególnych postaci zeza w zależności od typu MPD 
obrazuje tabela II.

Drugą grupę zaburzeń wzrokowych, która obok zezów 
pojawia się najczęściej u pacjentów z MPD, stanowią 
zaburzenia refrakcji. Z badań Sobaro i wsp. [7] wynika, 
że częstość występowania poszczególnych wad refrakcji 
jest różna w zależności od typu MPD. Krótkowzrocz-
ność dominuje w grupie pacjentów z diplegią, natomiast 
nadwzroczność jest częstą formą zaburzeń występującą 
we wszystkich grupach MPD, z tendencją do większej 
częstości w przypadkach z diplegią i tetraplegią. Podob-
nie sytuacja kształtuje się u pacjentów z astygmatyzmem, 
a także z anizometropią, które również występują w naj-
większej częstości przy dilpegii i tetraplegii. Na podstawie 
badań Blacka [8] wykazano zależność pomiędzy często-

ścią występowania wad refrakcji w poszczególnych typach 
MPD. Wadę refrakcji stwierdzono u 49,6% wszystkich 
dzieci objętych badaniami, z tego u 21,3% z diplegią, 
16,2% z tetraplegią/quadriplegią, 4,2% z hemiplegią, 2,5% 
z atetozą ze spastycznością, 2,5% z postacią z ataksją.

Następną patologię dotyczącą narządu wzroku stwier-
dzaną u pacjentów z MPD stanowią zaburzenia akomo-
dacji. Badania wskazują, że odsetek tego typu zaburzeń 
u pacjentów z MPD jest stosunkowo wysoki [9–11]. 
Analiza wykazała upośledzoną akomodację u 42% wśród 
objętych badaniem 43-osobowej grupy [9]. U blisko 29% 
badanych z MPD oszacowano amplitudę akomodacji od 
4 dioptrii bądź mniejszą. Wykazano również korelację 
między obniżoną zdolnością akomodacyjną i obniżoną 
ostrością wzroku, przy braku związku z obecnością wad 
refrakcji czy wiekiem [9].

Ocena ostrości wzroku u dzieci z MPD może nastręczać 
trudności. Wynika to głównie z ograniczonej współpracy 
z niektórymi pacjentami z cięższymi formami przebiegu 
choroby, sklasyfikowanymi wg GMFCS. W ocenie para-
metrów wzrokowych u pacjentów z MPD przydatne mogą 
być metody wykorzystujące między innymi optotypy, 
a także badania elektrofizjologiczne. Badania Katoch i wsp. 
[12] poddające ocenie ostrość wzroku u dzieci z MPD, 
z uwzględnieniem ciężkości jego przebiegu wykazują, że 
u 88% badanych, u których możliwa była ocena ostrości 
wzroku, wraz ze wzrostem poziomu wg skali GMFCS 
zmniejszała się możliwość oceny ostrości wzroku, przy 
czym ocena u pacjentów z piątym stopniem była możliwa 
jedynie u 56% badanych.

Do zaburzeń w narządzie wzroku, które również wystę-
pują u pacjentów z MPD, jednakże z mniejszą częstością, 
należą oczopląs, ubytki w polu widzenia, zaburzenia 
widzenia barw, opadanie powiek, różnobarwność tęczó-
wek, zaćma, woloocze, małoocze [8,13,14]. 

Tab. II. Częstość występowania poszczególnych postaci zeza w różnych typach MPD [5,6] Frequency of strabismus in the 
different types of CP [5,6]   

Postać MPD
(Type of CP)

Zez towarzyszący
(Concomitant
strabismus)

Zez porażenny
(Paralytic 
strabismus)

Zez zbieżny
(Esotropia)

Zez rozbieżny
(Exotropia)

Diplegia 47,4% 10,5% 82% 12%

Hemiplegia 25% 25% 37% 38%

Tetraplegia/Quadriplegia 33,3% 16,7% 42% 23%

Atetoza (Athetoid) 25% - - -

Atetoza ze spastycznością (Athetoid 
with spasticity)

18,2% 18,2% - -

Ataksja (Ataxic) 28,6% 14,3% - -

Ataksja ze spastycznością (Ataxic with 
spasticity)

33,3% - - -
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PODSUMOWANIE
Zaburzenia dotyczące narządu wzroku u pacjentów z MPD 
mają wpływ na całokształt obrazu chorobowego. Wpływają 
one w negatywny sposób na możliwości kontaktu pacjenta 
z otoczeniem, utrudniając mu rozwój oraz funkcjonowanie 
przez ograniczenie docierających bodźców wzrokowych. 
Chore dzieci spotykają się z trudnościami w prawidłowym 
widzeniu, problematyczne staje się dla nich odróżnianie 
kształtów i przedmiotów w otaczającym ich świecie. Konse-

kwencją są zaburzenia w rozwoju dziecka, zarówno rucho-
wym jak i emocjonalnym. Nasilają się trudności w nauce, 
dziecko staje się nadpobudliwe, nerwowe, chwiejne emocjo-
nalnie. Dlatego też wczesna identyfikacja nieprawidłowości 
związanych z narządem wzroku jest bardzo ważna, bowiem 
pozwala na wcześniejsze wdrożenie odpowiedniego lecze-
nia, a także większą akceptację i zrozumienie ze strony osób 
otaczających chore dziecko.

PIŚMIENNICTWO 
[1]  Little W.J.: Treatment of flat foot or spurious valgus. Lancet 1834; 44: 

679–684.

[2]  Kułak W., Sobaniec W.: Mózgowe porażenie dziecięce – współczesne 
poglądy na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie. Klin Pediatr 2006; 14: 
442–447.

[3]  Morton R.E.: Diagnosis and classification of cerebral palsy. Curr Probl 
Pediatr 2001; 11: 64–67.

[4]  Surveillance of cerebral palsy in Europe (SCPE). Prevalence and 
characteristics of children witch cerebral palsy in Europe. Dev Med Child 
Neurol 2002; 44: 633–640.

[5]  Black P.: Visual disorders associated with cerebral palsy. Br J Ophthalmol 
1982; 66: 46–52.

[6]  Ghasia F., Brunstrom J., Gordon M. et al.: Frequency and severity of 
visual sensory and motor deficits in children with cerebral palsy: gross 
motor function classification scale. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008; 49: 
572–580. 

[7]  Sobaro P., Suarez J., Garcia-Sanchez F. et al.: Refractive errors in children 
with cerebral palsy, psychomotor retardation, and other non-cerebral 
palsy neuromotor disabilities. Dev Med Child Neurol 1999; 41: 396–403.

[8]  Black P.: Ocular defects in children with cerebral palsy. Br Med J 1980; 
281: 487–488.

[9]  Leat S.J.: Reduced accomodation in children with cerebral palsy. 
Ophthalmol Physiol Opt 1996; 16: 385–390.

[10] McClelland J.F., Parkes J., Hill N. et al.: Accommodative dysfunction in 
children with cerebral palsy: a population-based study. Invest Ophthalmol 
Vis Sci 2006; 47: 1824–1830. 

[11] Fantl E.W., Perlstein M.A.: Ocular refractive characteristics in cerebral 
palsy. Am J Dis Child 1961; 102: 36–41.

[12] Katoch S., Devi A., Kulkarini P.: Ocular defects in cerebral palsy. Indian J 
Ophthalmol 2007; 55: 154–156.

[13] Erkkilä H., Lindberg L., Kallio A.: Strabismus in children with cerebral 
palsy. Acta Ophthalmol Scand 1996; 74: 636–638.

[14] Donahue S.P., Haun A.: Exotropia and face turn in children with 
homonymous hemianopia. J Neuroophthalmol 2007; 27: 304–307.

Adres do korespondencji:
Oddział Okulistyczny Szpital Wojewódzki w Łomży, ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, tel. 86 473 32 48, krzysztof.bandzul@gmail.com


