
Wodogłowie i sztuczna przetoka (zastawka)
Informacja dla rodziców

Kirurgisk avdeling for barn, post 1 / Nevrokirurgisk avdeling
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi



Wodogłowie to stan nadmiernego nagro-
madzenia płynu mózgowo – rdzeniowego 
przy równoczesnym rozszerzeniu natural-
nej przestrzeni w układzie komorowym 
mózgu. W komorach wytwarzany jest 
płyn, który spływa do  rdzenia kręgowego, 
a następnie powraca na powierzchnię 
mózgu, gdzie jest wchłaniany do krwioo-
biegu. 

Każdej doby powstaje około pół litra płynu 
mózgowego. Jeżeli jego przepływ lub 
wchłanianie jest utrudnione, ilość płynu w 
komorach mózgowych zwiększa się i pro-
wadzi do wzrostu ciśnienia mózgowego. 
U niemowląt i małych dzieci prowadzi 
to do powiększenia obwodu głowy i z 
czasem  przeszkadzać w rozwoju mózgu. 
Nie leczone może w najpoważniejszych 
przypadkach doprowadzić do uszkodzeń 
mózgu, utraty wzroku, a w najgorszym 
razie zagrażać życiu.

Przyczyną mogą być: guz mózgu, 
wylewy(częste u wcześniaków), rozszczep 
kręgosłupa, zapalenie opon mózgowych 
albo zniekształcenie mózgu, np. zwężenie 
tzw. wodociągu Sylwiusza albo zespół 
Arnolda Chiarego. Często nie można podać 
żadnej przyczyny. Wodogłowie dzieli się 
zazwyczaj na dwie kategorie:

1. Wodogłowie niekomunikacyjne, gdzie 
naturalne drogi cyrkulacji płynu móz-
gowego są zablokowane

2. Wodogłowie komunikacyjne, gd-
zie drogi przepływu są drożne, ale 
cyrkulacja lub wchłanianie płynu jest 
upośledzone.

KRÓTKO O WODOGŁOWIU (HYDROCEPHALUS)

Komory mózgowe (ventriculi)
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Normalne ciśnienie Podwyższone ciśnienie
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Celem leczenia jest ustabilizowanie 
ciśnienia w mózgu, aby nie popuścić do 
uszkodzeń i zapewnić normalny rozwój 
mózgu.

1. Leczenie choroby podstawowej, np. 
chirurgiczne usunięcie guza w mózgu albo 
wyleczenie zapalenia opon mózgowych.

2. Chirurgiczne założenie alternatywnej 
drogi dla cyrkulacji płynu mózgowo-rdze-
niowego:

a) Endoskopowa wentrikulostomia 
trzeciej komory mózgu, w której chirur-
gicznie (techniką endoskopową) wykonuje 
się otwór (stomię) w dnie trzeciej komory 

w celu utworzenia drogi  ujścia dla płynu 
mózgowo- rdzeniowego. U wielu pacjen-
tów, szczególnie z wodogłowiem niekomu-
nikacyjnym można uzyskać efekt trwałej 
poprawy w wyniku tej operacji. 

b) Założenie sztucznej przetoki, inaczej: 
zastawki. Leczenie polega na operacyjnym 
wprowadzeniu cewnika, czyli systemu 
silikonowych rurek z zastawką, która 
odprowadza  nadmiar płynu z komór 
mózgowych albo do otrzewnej, albo do 
krwioobiegu.  Istnieje wiele modeli i wielu 
producentów sztucznych zastawek, z 
możliwością regulacji, albo bez. Model zas-
tawki wybiera neurochirurg, w zależności 
od konkretnej potrzeby.

LECZENIE

Przetoka do otrzewnej Przetoka do serca
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Zazwyczaj mija kilka dni po operacyjnym 
założeniu przetoki zanim dziecko przyzw-
yczai się do zmienionego / wyrówna-
nego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. 
Po pierwszorazowym założeniu przetoki 
dziecko powinno leżeć płasko od jednego 
do trzech dni. Decyduje o tym chirurg, w 
zależności od wybranej metody operacji i 
systemu drenażu. Zaleca się, aby dziecko 
z założoną sztuczną przetoką zawsze spało 
płasko.

Pomimo, że przetoka odprowadza nadmiar 
płynu mózgowo – rdzeniowego z komór 
mózgowych, system ten nie może równać 
się z naturalną samoregulacją  ciśnienia 
dokonywaną przez organizm. Dzieci z 
założoną przetoką przyzwyczajają się po 
jakimś czasie do tego, jak ona działa i ich 
organizm sam reguluje skoki ciśnienia. 

Niektóre osoby są bardziej wrażliwe na 
takie wahania niż inne i zdarza się, że z 
powodu znacznych dolegliwości  trzeba 
zmienić model przetoki albo ją inaczej 
wyregulować.

Jeśli zastawka ma regulowany zawór 
można tak ustawić jego mechanizm, aby 
możliwie dobrze wyrównywała skoki 
ciśnienia spowodowane przez zastoso-
wanie drenażu. Przy nadmiernym odpro-
wadzeniu płynu dolegliwości nasilą się  w 
ciągu dnia , a dziecko odczuje poprawę, 
kiedy położy się płasko. Z drugiej strony, 
może również wystąpić niedostateczne 
odprowadzenie płynu, z pogorszeniem 
samopoczucia w pozycji leżącej. Wtedy 
konieczne jest wyregulowanie oporu 
mechanizmu zastawki.

O ZAKŁADANIU SZTUCZNEGO DRENAŻU (ZASTAWKI)

Powikłania po wszczepieniu sztucznej 
przetoki, jak infekcja lub nieprawidłowe 
działanie mechanizmu, najczęściej 
występują w krótkim czasie po operacji.

Infekcja
Bardzo ważne jest dokładne mycie rąk do 
czasu zdjęcia szwów i zagojenia rany. Skon-
taktuj się z lekarzem lub lokalnym szpita-
lem jeśli po powrocie do domu wystąpią 
następujące objawy:
• zaczerwienienie, gorąco lub opuch-

lizna wzdłuż cewnika
• podwyższona temperatura
• ropa /śluz w ranie pooperacyjnej
• wyciek z rany pooperacyjnej

Nieprawidłowe działanie przetoki
Nieprawidłowe działanie przetoki 
może wynikać z  zatkanego  cewnika,  
złamania cewnika, złej lokalizacji albo 
mechanicz nego uszkodzenia zaworu.
Największe ryzyko, że przetoka nie zadziała 
prawidłowo jest zaraz po operacji, ale 
może też ujawnić się wiele lat potem. 
Symptomy powiększonego ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego pojawiają się w 
początkowej fazie rano, w ciągu dnia 
następuje polepszenie.

Ogólne  symptomy  podwyższonego 
ciśnienia wewnątrzczaszkowego mogą dać 
różne symptomy, w zależności od wieku 
chorego:

MOŻLIWE KOMPLIKACJE



Nadmierny drenaż płynu mózgowo  
rdzeniowego
Zdarza się, że zostaje odprowadzona 
zbyt duża ilość płynu z mózgu. Symp-
tomy są wyraźniejsze w postawie pio-
nowej, dziecko poczuje się lepiej leżąc 
płasko. Nadmierny drenaż nie powoduje 
obniżonej przytomności, gwałtownych 
wymiotów ani objawu zachodzącego 
słońca.

Symptomy nadmiernego drenażu:
• niemowlęta mogą mieć zapadnięte 

ciemiączko
• nudności
• ulewanie, wymioty
• ból głowy
• drażliwość
• zmęczenie
• dzwonienie w uszach

Symptomy nieprawidłowego działania 
przetoki albo nadmiernego drenażu często 

Zwykłe symptomy:
• nienormalny wzrost obwodu 

głowy u dzieci poniżej 2 lat
• wypukłe, wystające ciemiączko
• zmęczenie, słabość
• brak apetytu
• ulewanie
• wyraźne żyły na czole
• opóźniony rozwój

Symptomy wymagające natychmias-
towej pomocy:
• wypukłe ciemiączko
• gwałtowne wymioty
• syndrom zachodzącego słońca 

(spojrzenie w dół, białko oka 
widoczne nad tęczówką)

• opistotonus ( dziecko wygina 
się w mostek, głowę odchyla do 
tyłu)

• napady drgawek
• obniżona przytomność

Symptomy nieprawidłowego 
działania przetoki u niemowląt:

Zwykłe symptomy:
• ból głowy
• nudności, wymioty
• obniżona aktywność
• problemy ze wzrokiem, podwój-

ne widzenie
• niepokój
• drażliwość
• trudności z koncentracją
• gorsze wyniki w szkole

Symptomy wymagające natychmias-
towej pomocy:
• światłowstręt
• gwałtowne wymioty
• napady drgawek
• obniżona przytomność

Symptomy  nieprawidłowego 
działania przetoki u małych i 
starszych dzieci:



Ważne jest, aby każde dziecko lec-
zone z powodu wodogłowia było objęte 
regularną kontrolą przez doświadczonego 
pediatrę. Najlepiej, żeby kontrole przepro-
wadzano w miejscowym szpitalu. Badania 
poprzez rezonans magnetyczny ordynuje 
się według potrzeby. W przypadku pierws-
zego zabiegu, wykonuje się rezonans po 
dwóch miesiącach.  Dalsze badania zależą 
od wyników, często przeprowadza się je 
dopiero po upływie dłuższego czasu, jeśli 
nie zachodzi podejrzenie o nieprawidłowe 
działanie przetoki.

Jeśli przeprowadzono endoskopową 

wentrikulostomię trzeciej komory 
mózgu, dziecko będzie regularnie mo-
nitorowane, a przy jakichkolwiek po-
dejrzeniach przeprowadza się badanie 
rezonansowe. U wielu dzieci neurochi-
rurg zaleca kontrolę u okulisty ponieważ 
można wykryć podwyższone ciśnienie 
wewnątrzczaszkowe (stasis papillomato-
sis) badając  nerw wzrokowy  w miejscu, 
w którym wchodzi on do gałki ocznej. U 
niemowląt normalne tempo powiększania 
się obwodu głowy i prawidłowy rozwój  
będą świadczyć o ustabilizowanym 
ciśnieniu w mózgu.

mogą być niejasne  i różnić się w zależności 
od dziecka. Nawet dla doświadczonego 
personelu medycznego może być trudne 
zauważenie podwyższonego ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego. W celu wysta-

wienia prawidłowej diagnozy ważne jest 
zastosowanie diagnostyki zdjęciowej, jak 
rentgen, tomografia komputerowa czy 
rezonans magnetyczny oprócz obserwacji 
klinicznych.

Dzieci ze sztuczną przetoką  mogą 
prowadzić normalne życie, zgodnie ze 
swoimi możliwościami. Dziecko należy 
motywować i zachęcać do aktywności i 
normalnych zajęć. Sytuacja nie wymaga 
nakładania na dziecko po tym zabiegu 
żadnych specjalnych ograniczeń w życiu 
codziennym.

Ważne jest, żeby opiekunowie dziecka, 
personel szkoły czy przedszkola wiedzieli, 
że dziecko jest leczone na wodogłowie byli 
w stanie wykryć oznaki nieprawidłowego 

działania przetoki i ostrzec o tym. 
Wczesne symptomy podwyższonego 
ciśnienia wewnątrzczaszkowego często 
przypominają symptomy innych chorób, 
ponieważ jednak mogą wynikać z usterki 
przetoki, należy być szczególnie czujnym. 
Jeśli pojawi się któreś z wymienionych 
symptomów, albo dziecko jest nienatu-
ralnie zmęczone, traci przytomność, nie 
można go dobudzić, należy podejrzewać 
problemy z przetoką i skontaktować się z 
lekarzem.

DALSZA KONTROLA

ŻYCIE ZE SZTUCZNĄ PRZETOKĄ



Kiedy zdejmuje się szwy?
Szwy zdejmuje się 10 – 12 dni po operacji. 
Przed wypisaniem do domu ustala się, czy 
będzie to robione w naszym ambulatori-
um, czy u pielęgniarki/lekarza pierwszego 
kontaktu.

Kiedy po operacji dziecko może kąpać się 
lub korzystać z prysznica?
Chirurg lub personel oddziału udzieli 
informacji, w zależności od zastosowanej 
techniki operacyjnej i opatrunków. Rany 
nie powinno się moczyć przed upływem 
doby po zdjęciu szwów. 

Czy wodogłowie / zastosowanie sztucznej 
przetoki wpłynie na rozwój dziecka?
Większość pacjentów ze sztuczną przetoką 
może prowadzić normalne życie, o ile 
postać choroby, która była powodem ope-
racji, nie rokuje inaczej.

Czy przetoka jest widoczna?
Z czasem, kiedy dziecko urośnie i będzie 
miało więcej włosów, zastawka nie będzie 
widoczna.

Czy dziecko może uprawiać sporty?
Zachęca się do wszelkiej aktywności i upra-
wiania sportów.

Czy zastawka może wywoływać alarm 
podczas kontroli bezpieczeństwa na lot-
niskach. Czy po tej operacji można latać 
samolotem?
Nie, zastawka nie wywoła alarmu. Mając 
ją, można latać samolotem.

Czy osoby z przetoką mogą są narażone 
na ból głowy na słońcu?
Wielu pacjentów odczuwa pewne 
dolegliwości, w tym ból głowy związane 
z gorącem. Jest to jednak indywidualne i 
dziecko zazwyczaj samo reguluje  poziom 
swojej aktywności.

Czy mechanizm przetoki może się 
rozregulować podczas wykonywania  
rezonansu magnetycznego?
Tak, w wielu przypadkach trzeba sprawdzić 
mechanizm po badaniu. Dotyczy to mo-
delu z regulacją, który nie u wszystkich jest 
stosowany.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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Wodogłowie (Hydrocephalus)
Nazwa norweska ( jak i łacińska) nawiązuje 
do greckiego ”hydro” (woda) i ”kephale” 
(głowa), stąd też określenie ”wodogłowie”. 

System komór, komory
Zbiór czterech przestrzeni wewnątrz móz-
gowia ( patrz ilustracja).

Płyn- mózgowo rdzeniowy (CSF/ Cere-
brospinal fluid) 
Płyn, który wypełnia komory mózgowe, 
opływa mózg i wypełnia kanał rdzenia 
kręgowego

Rozczep kręgosłupa
Wrodzona wada rozwojowa obejmująca 
rdzeń kręgowy, kręgi oraz zmiany w 
móżdżku.

Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych 
(Meningitt)
Infekcja błon otaczających mózgowie i 
rdzeń kręgowy.

Ciemiączko
Miękki obszar na głowie niemowlaka 
łączący części czaszki, które się jeszcze nie 
zrosły.

Objaw zachodzącego słońca
Niemożność spojrzenia w górę

Stasis papillomatosis
Zmiana w tarczy nerwu wzrokowego, 
wywołana przez zbyt wysokie ciśnienie 
mózgowe

SŁOWNIK TERMINÓW



Kurs na temat postępowania w razie wystąpienia choroby wodogłowia on-line: 
http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/276c01ca-ff34-40ce-974d-
967583a3a509/course/asset/default.htm

Klinika chirurgiczno-neurologiczna (Klinikk for kirurgi og nevrofag):   
www.oslo-universitetssykehus.no

Stowarzyszenie osób dotkniętych rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem (Ryggmarks-
brokk og hydrocephalus foreningen):  www.ryggmargsbrokk.org

Czasopismo Norweskiego Związku Lekarzy (Den norske legeforening):  
www.tidsskriftet.no

Kompendium wiedzy o neurochirurgii  w języku angielskim:   
www.neurosurgery-online.com

Kompendium wiedzy medycznej po norwesku: www.helsebiblioteket.no

Norweski portal stworzony przez naukowców i personel medyczny:  www.sunnskepsis.no

Norweska strona informacyjna na temat zdrowia: www.nhi.no
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DODATKOWE PYTANIA /NOTATKI



DODATKOWE PYTANIA /NOTATKI



Oslo universitetssykehus jest  szpitalem rejonowym dla części mieszkańców Oslo, szpitalem regionalnym dla  
mieszkańców regionu Helse Sør-Øst oraz funkcjonuje jako   szpital kliniczny. Adres kierownictwa szpitala:  

Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Nr tel. : 02770

www.oslo-universitetssykehus.no
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