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PRZYPADEK KLINICZNY

• 2016r. Chłopiec 4,5 letni przyjęty do Kliniki Hematologii i Onkologii w trybie 

nagłym z powodu dwukrotnego urazu głowy dzień wcześniej.

• Chłopiec został w przedszkolu uderzony przez kolegę drzwiami w okolicę 

czołową - widoczne podłużne zasinienie długości około 3cm, bez utraty 

przytomności, zawrotów głowy. 



PRZYPADEK KLINICZNY C.D.

• Wieczorem ok. godziny 21 tego samego dnia przewrócił się 

uderzając potylicą o posadzkę, również bez utraty przytomności 

ani zaburzeń równowagi. 

• W nocy obudził się zgłaszając ból głowy, okolicy żuchwy. 

• Nad ranem ok godziny 7 raz zwymiotował. 



PRZYPADEK KLINICZNY C.D.

• Przy przyjęciu do Oddziału dziecko w stanie ogólnym dobrym, 

przytomne, kontakt słowno-logiczny zachowany. 

• W badaniu przedmiotowym - na skórze okolicy czołowej w linii 

pośrodkowej podłużne zasinienie wlk. ok. 3 cm, palpacyjnie tkliwe. 



BADANIE NEUROLOGICZNE

• chłopiec podsypiający, trudny do wybudzenia

• zez zbieżny oka prawego (od urodzenia); 

• czaszka palpacyjnie niebolesna;

• reakcja źrenic na światło prawidłowa;

• bez objawów ogniskowych uszkodzenia oun w orientacyjnym badaniu 

neurologicznym







OPIS TK GŁOWY

• TK głowy, stan po urazie:

W okolicy prawej półkuli móżdżku widoczny jest krwiak 

podtwardówkowy wielkości ok 36 x 17 x 31mm, na tej wysokości 

widoczna jest szczelina złamania kości potylicznej prawej.

Pozostała tkanka mózgowa prawidłowa, bez zmian ogniskowych.

Układ komory nieposzerzony, symetryczny.

Struktury pośrodkowe nieprzemieszczone.



OCENA NEUROLOGICZNA

• Zalecono kontrolne badanie TK po 12h

• Kontrolne badanie KT nie wykazało dynamiki zmian.



KONSULTACJA NEUROCHIRURGICZNA

• bez wskazań do zabiegu operacyjnego, 

• zalecono kontrolne badania TK, 



OPIS MR OUN PO 2 TYGODNIACH 14.01.2016

• W badaniu uwidoczniono krwiak przymóżdżkowy po str. prawej o wym. 

34x27x7mm, w fazie ewolucji, najpewniej f. podostra późna,

Mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych, bez zaburzeń intensywności 

sygnału w sekwencjach DWI i SWI.

Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny, nieprzemieszczony. 

Zgrubienia błony śluzowej w zatokach szczękowych. 





MR GŁOWY – ZMIANY LARYNGOLOGICZNE

• Widoczne zmiany w zatokach obocznych nosa.

• Odbyła się konsultacja laryngologiczna- rozpoznano zapalenie 

zatok obocznych nosa, 

• Zalecono antybiotykoterapię, leki obkurczające śluzówkę nosa, 

sterydy donosowo,

• Dalsza opieka Poradni Laryngologicznej. 



JAKIE ROZPOZNANIE?



ROZPOZNANIE I LECZENIE

• ROZPOZNANIE:  HEMOFILIA A

• Leczenie:  czynnik VIII – 1000 j i.v

• Dziecko wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym w 4 

tygodniu hospitalizacji z zaleceniem substytucji czynnika VIII. 



1.05.2018

• Zgłosił się po upadku na lewe kolano. Od kilku dni cechy infekcji GDO bez gorączki. 

Przy przyjęciu w dobrym stanie ogólnym. 

• Przedmiotowo niewielkie zasinienie w okolicy lewego stanu kolanowego, bez 

asymetrii względem prawego stawu kolanowego. Ruchomość czynna i bierna 

zachowana. 

• Ponadto zaczerwienione gardło, nieżyt nosa, wyczuwalne węzły chłonne szyjne, 

osłuchowo bez zmian. 

Zlecono Advate (czynnik VIII), który podano w Oddziale oraz objawowe leczenie 

infekcji.



25.12.2018

• 7,5-letni chłopiec z umiarkowaną postacią Hemofilii A zgłosił się do szpitala z powodu 

krwawienia z dziąsła po wypadnięciu zęba mlecznego 4 dni temu. Stosowania Exacylu 2 x 

dziennie, mimo tego chłopiec podkrwawiał z dziąsła głównie w godzinach nocnych. 

Przy przyjęciu w stanie ogólnym dobrym. 

• W miejscu po 2. siekaczu dolnym po stronie prawej obecna skrzepnięta krew. Poza tym w 

badaniu przedmiotowym bez istotnych odchyleń. 

Podano czynnik VIII bez powikłań. 

W stanie ogólnym dobrym z zaleceniami wypisano do domu. 



16.10.2018

• Zgłosił się na kontrolę z powodu urazu lewej kostki. W dniu wczorajszym chłopiec doznał 

urazu skrętnego lewej stopy do SOR tutejszego szpitala. 

• W Oddziale Ratunkowym wykonano RTG kończyny w którym nie uwidoczniono 

nieprawidłowości. 

• Podano czynnik VIII 1000j i zalecono kontrolę w Oddziale dziennym Hematologii. 

• W dniu dzisiejszym bolesność V palca lewej stopy poza tym bez odchyleń. 

• Podano czynnik VIII 750j i wypisano chłopca do domu z zaleceniami. 



11.03.2019

• Zgłosił się do  z powodu dolegliwości bólowych podudzia lewego. 

• Dzień przed przyjęciem ból powyższej okolicy po grze w piłkę nożną. Doznał urazu powierzchownego podudzia. Dolegliwości 

ustąpiły. Ból ponownie pojawił się w dniu przyjęcia do szpitala- również grał w piłkę nożną. Chłopiec ogranicza ruch w zakresie 

lewej kończyny dolnej. 

Przy przyjęciu w stanie ogólnym dobrym. 

• W badaniu przedmiotowym bolesność palpacyjna okolicy dołu podkolanowego i górnej części mięśnia brzuchatego łydki lewej, 

bez obecnego wylewu podskórnego, niewielki obrzęk, różnica obwodu na wysokości 10 cm poniżej zgięcia kolanowego 1 cm 

L>P, ucieplenie prawidłowe symetryczne. Ograniczone zginanie w stawie kolanowym lewym z powodu bólu okolicy 

podkolanowej. Ruchomość pozostałych stawów kończyn dolnych prawidłowa. Obwody na wysokości kolan symetryczne. 

Ponadto z odchyleń w badaniu zez. 

Podczas pobytu na oddziale otrzymywał czynnik VIII.

• Zlecono konsultację fizjoterapeutyczną oraz wykonano badanie usg stawu kolanowego- bez istotnych odchyleń. 

• W wykonanych badaniach laboratoryjnych- bez istotnych odchyleń od normy. 

Pacjenta wstanie ogólnym dobrym wypisano do domu z zaleceniami jak powyżej. 



31.03.2019

• Zgłosił się z powodu obrzęku okolicy stawu skokowego lewego. W wywiadzie 4 dni temu po 

grze w piłkę nożną obserwowano niewielkie zasinienie tej okolicy bez dolegliwości bólowych. 

Od wczoraj obrzęk, dolegliwości bólowe. 

Przy przyjęciu stan ogólny dobry. W badaniu przedmiotowym widoczny obrzęk z niewielkim 

zasinieniem okolicy kostki bocznej kończyny dolnej lewej, tkliwość palpacyjnie oraz przy 

chodzeniu. Ruchomość w stawie skokowym zachowana. Stopa i podudzie bez zmian. Ponadto 

z odchyleń w badaniu zez. 

Otrzymał czynnik VIII (Advate) bez powikłań. 



HEMOFILIA

Czynnik VIII 3.70  [%]



HEMOFILIA

• Dziekuje za uwagę 


