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ZMiany PatologicZnE W PrZEdniM odcinKu oKa  
u PacJEntóW Z MóZgoWyM PorażEniEM dZiEcięcyM

antErior sEgMEnt lEsions in PatiEnts  
With infantilE cErEBral Palsy

Słowa kluczowe
Mózgowe porażenie dziecięce, przedni odcinek oka,  
zaćma, anizokoria, aniridia.

Streszczenie
Wstęp: Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to 

zespół zaburzeń w zakresie czynności ruchowych 
oraz kontroli postawy, powstały w następstwie trwa-
łego, niepostępującego uszkodzenia w obrębie móz- 
gu, będącego w trakcie rozwoju. Zaburzenia na-
rządu wzroku należą do częstych w mózgowym 
porażeniu dziecięcym i dotyczą około 50% cho-
rych. Do często spotykanych należą: choroba ze- 
zowa, wady refrakcji, zmiany patologiczne w przed- 
nim oraz tylnym odcinku oka, nieprawidłowe ciś- 
nienie śródgałkowe, patologiczne ruchy gałek ocz- 
nych.

Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy wy-
stępowaniem zmian patologicznych w przednim odcin-
ku oka a zaburzeniami neurologicznymi u pacjentów  
z  wybranymi  postaciami  MPD.

Pacjenci i metody: Przedmiotem analizy była  
ocena występowania zmian patologicznych w przed- 
nim odcinku oka u pacjentów z dwiema postacia- 
mi MPD: niedowładem spastycznym kończyn dol- 
nych i niedowładem spastycznym czterokończyno-
wym, z uwzględnieniem nieprawidłowości z zakresu  
układu  nerwowego.

Wyniki: W analizie statystycznej wykazano ist- 
nienie zależności między występowaniem zmian 

Key words
Infantile cerebral palsy, anterior segment of the eye,  
cataract, anisocoria, aniridia.

Summary
Background: Infantile Cerebral Palsy (ICP) is  

a group of disorders of movement and posture con-
trol resulting from permanent non-progressive da-
mage within the brain which is still in the process 
of development. Ocular disorders are very common 
in patients with infantile cerebral palsy and rela-
te to about 50% of patients. The most common in-
clude strabismus disease, refractive errors, anterior  
and posterior segment lesions, abnormal intraocular  
pressure and pathological  eye  movements.

The aim of this paper is to estimate the rela- 
tionship between anterior segment lesions and neu-
rological disorders in patients with selected forms  
of  ICP.

Patients and methods: The analysis related to 
the assessment of anterior segment lesions in pa-
tients with two forms of ICP: spastic diplegia and  
spastic tetraparesis, including abnormalities of the  
nervous  system.

Results: Statistical analysis showed the corre-
lation between anterior segment lesions, the birth  
weight and general condition of neonates post birth,  
as estimated according to Apgar score. Statistical 
analysis did not show the correlation between an-
terior segment lesions, ICP form and ICP severity,  
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patologicznych w przednim odcinku oka a masą 
urodzeniową i stanem ogólnym noworodków po uro-
dzeniu, ocenionych według skali Apgar. Analiza 
statystyczna nie wykazała zależności między wystę-
powaniem zmian patologicznych w przednim odcin- 
ku oka a postacią MPD oraz ciężkością jego prze- 
biegu ocenioną według skali klasyfikacji funkcjo- 
nalnej − GMFCS (Gross Motor Function Classifica- 
tion  System).

Wnioski: Patologię z zakresu przedniego odcin-
ka oka stwierdzano najczęściej u dzieci z prawidło-
wą urodzeniową masą ciała (> 2501 g) oraz urodzo- 
nych w stanie ogólnym dobrym (7−10 pkt. według  
skali Apgar).

as assessed according to the functional GMFCS  
(Gross  Motor  Function  Classification  System).

Conclusions: Anterior segment pathology was  
most common in children born with normal birth  
weight (> 2501 g) and in good general condition  
(Apgar score 7−10).
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