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Streszczenie: Przedstawiamy przypadek wrodzonej wady zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych rozpoznanej dopiero pod koniec drugiego roku ¿ycia, co œwiadczy o niedok³adnym badaniu dziecka przez lekarzy.
S³owa kluczowe: badanie przedmiotowe, wady wrodzone, narz¹dy p³ciowe
Abstract: We present a girl with a congenital anomaly of the external reproductive organs. This anomaly was
not recognized up to two years of her life. This case shows that physical examination of the child had not been
performed in a proper way.
Key words: physical examine, congenital anomalies, reproductive tract

Wstêp
Do wrodzonych wad rozwojowych narz¹dów p³ciowych,
bêd¹cych wyrazem zaburzeñ ró¿nicowania p³ciowego, dochodzi wskutek nieprawid³owoœci rozwoju przewodów
p³ciowych (oko³oœródnerczowych) Mullera oraz zatoki moczowo-p³ciowej, czyli struktur istotnych dla organogenezy.
Przyczyn¹ tego jest zadzia³anie czynników teratogennych
oko³o 8-10 tygodnia ¿ycia wewn¹trzmacicznego. Do czynników szkodliwych nale¿¹: promieniowanie jonizuj¹ce,
czynniki mikrobiologiczne, chemiczne, hormonalne,
od¿ywcze oraz zaburzenia immunologiczne (1, 2). Nie nale¿y równie¿ zapominaæ o mutacjach punktowych oraz aberracjach chromosomowych (2). Zaburzenia rozwoju cielesnop³ciowego mog¹ byæ wynikiem abberacji liczbowych i strukturalnych chromosomu X (np. zespó³ Turnera, zespó³ ³amliwego chromosomu X). Jednak wiêkszoœæ wad wrodzonych
jest uwarunkowana wieloczynnikowo. W tym przypadku
mamy do czynienia z interakcj¹ wielu par genów zlokalizowanych w ró¿nym loci i powoduj¹cych predyspozycjê do
wyst¹pienia wady. Dla ostatecznego powstania wady istotny
jest jednak wp³yw tak¿e czynników œrodowiskowych. Dopiero wspó³dzia³anie czynników genetycznych i œrodowiskowych powoduje wyst¹pienie wady (3). Od rodzaju czynników teratogennych, czasu ich dzia³ania oraz okresu ci¹¿y,
w którym one zadzia³a³y, zale¿y rozleg³oœæ powstaj¹cych
wad (4). Wady wrodzone dzielimy na izolowane lub mno-
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gie. Najczêœciej spotykane wady wrodzone narz¹dów p³ciowych to: niedro¿noœæ b³ony dziewiczej, brak macicy i pochwy, podwójna macica ze szcz¹tkow¹, niedro¿n¹ pochw¹,
wrodzony brak dolnego odcinka pochwy, brak szyjki macicy przy prawid³owo wykszta³conej pochwie, wrodzony brak
szyjki macicy wspó³istniej¹cy z brakiem pochwy (5).
Wady zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych s¹ zwi¹zane
z zaburzeniami rozwojowymi zatoki moczowo-p³ciowej.
Odchylenia od normy w zakresie zewnêtrznych narz¹dów
p³ciowych u dziewcz¹t mo¿na podzieliæ nastêpuj¹co:
1. narz¹dy p³ciowe obojnacze,
2. zrost warg sromowych mniejszych (pomiêdzy wargami sromowymi ma³ymi istniej¹ delikatne mostki skórne, które imituj¹ zaroœniêcie pochwy, mocz wyp³ywa przez ma³y
otwór na wysokoœci ujœcia cewki),
3. zaroœniêcie pochwy (b³ona dziewicza ma indywidualny i bardzo ró¿ny kszta³t:
- pojedynczy ma³y lub wiêkszy otwór, otoczony pierœcieniem b³ony dziewiczej,
- liczne perforacje w b³onie dziewiczej),
4. ca³kowita niedro¿noœæ pochwy mo¿e byæ wywo³ana
przez zaroœniêcie b³oniaste lub d³ugoodcinkowe; we wszystkich prawie przypadkach nastêpuje b³oniaste zaroœniêcie,
które u noworodków i we wczesnym okresie niemowlêcym
prowadzi do wodniaka pochwy, a u starszych dziewcz¹t,
w okresie dojrzewania do krwiaka pochwy (pomiêdzy rozchylonymi wargami widoczna jest wówczas uwypuklaj¹ca siê

PóŸne wykrycie wady...
Rycina 1. Stomia po kolektomii z powodu NEC-u.

b³ona; zaroœniêcie b³ony dziewiczej powinno byæ rozpoznane zawsze przed okresem dojrzewania) (6).
Najczêstsz¹ wad¹ zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych, a jednoczeœnie najczêstsz¹ wrodzon¹ wad¹ narz¹dów p³ciowych w ogóle, jest zaroœniêcie b³ony dziewiczej (atresia hymenalis). Zroœniêcia warg sromowych
zdarzaj¹ siê znacznie rzadziej. Wrodzone wady narz¹dów p³ciowych czêsto s¹ zwi¹zane z wadami dolnego
odcinka przewodu pokarmowego oraz uk³adu moczowego (7, 8). Anomalie narz¹dów p³ciowych mog¹ mieæ
nie tylko implikacje rozrodcze, ale tak¿e psychologiczne
i seksualne (8).
Wnikliwe ogl¹danie narz¹dów moczowo- p³ciowych zewnêtrznych u dziewczynek i ch³opców jest wa¿nym elementem badania przedmiotowego. Ju¿ badanie w momencie urodzenia dziecka pozwala na wykrycie obecnoœci (lub braku)
anomalii tych narz¹dów. Ogl¹daniem stwierdza siê stan kliniczny i charakter morfologiczny zewnêtrznych narz¹dów
moczowo–p³ciowych. W ocenie zewnêtrznych narz¹dów
p³ciowych dziewczynek nale¿y okreœliæ stan warg sromowych,
wielkoœæ ³echtaczki, umiejscowienie ujœcia cewki moczowej,
b³onê œluzow¹ sromu oraz rodzaj wydzieliny w przedsionku
pochwy. Odchylenia anatomiczne w zakresie zewnêtrznych
narz¹dów p³ciowych s¹ ³atwe do rozpoznania, dziêki czemu
mo¿liwa jest ca³kowita ich korekcja. Pacjentki z wadami narz¹dów p³ciowych wymagaj¹ wielokierunkowej diagnostyki
i leczenia. W postêpowaniu klinicznym konieczne jest
uwzglêdnienie zagadnieñ psychologicznych (9).

Opis przypadku
Przedstawiamy przypadek wrodzonej wady zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych rozpoznanej dopiero pod koniec drugiego roku ¿ycia, co œwiadczy o niedok³adnym badaniu dziecka przez lekarzy.
Rycina 2. Wada zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych.

Rycina 3. Kamienie w pêcherzyku ¿ó³ciowym.

M.G., dziewczynka 22-miesiêczna, rodziców w œrednim wieku, z nieobci¹¿onym wywiadem rodzinnym (brak wad wrodzonych uk³adu moczowo-p³ciowego w rodzinie), ze œrodowiska
wiejskiego, urodzona z ci¹¿y pi¹tej, powik³anej zapaleniem
oskrzeli w 15 tygodniu ci¹¿y oraz ³o¿yskiem przoduj¹cym. Ci¹¿ê
rozwi¹zano drog¹ ciêcia cesarskiego w 34 tygodniu z powodu
³o¿yska przoduj¹cego i krwawienia. Masa urodzeniowa dziewczynki wynosi³a 2300 g, a ocena dojrza³oœci wg skali Apgar
7 punktów. W pi¹tej dobie ¿ycia dziecko by³o operowane z powodu martwiczego zapalenia jelit (NEC); wykonano hemikolektomiê prawostronn¹ i wy³oniono ileostomiê. Dziewczynka by³a
wielokrotnie kontrolowana w Poradni Chirurgii Dzieciêcej. Zosta³a przekazana z Oddzia³u Chirurgii Dzieciêcej do Kliniki celem leczenia niedokrwistoœci niedobarwliwej przed zaplanowanym zabiegiem odtworzenia ci¹g³oœci przewodu pokarmowego. Przy przyjêciu stan ogólny dziecka by³ dobry. W badaniu
przedmiotowym z odchyleñ od stanu prawid³owego stwierdzono: blad¹ skórê, szmer skurczowy w punkcie Erba cichn¹cy podczas pionizacji, stomiê w prawym dole biodrowym oraz bliznê
po laparotomii (ryc. 1). W trakcie badania przedmiotowego
u dziewczynki stwierdzono wadê zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych pod postaci¹ b³oniastego zroœniêcia warg sromowych
mniejszych (ryc. 2). Na podstawie badañ laboratoryjnych rozpoznano niedokrwistoœæ z niedoboru ¿elaza (RBC 4,79 M/µl, HGB
8,1 g/dl, HCT 28,0 %, MCV 58,5 fl, MCH 16,9 pg, MCHC 28,9
g/dl). Zastosowano leczenie preparatami ¿elaza parenteralnie,
a nastêpnie doustnie – z dobr¹ tolerancj¹. W wykonanym badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej nie stwierdzono nieprawid³owoœci w obrêbie uk³adu moczowo-p³ciowego. Natomiast
w pêcherzyku ¿ó³ciowym stwierdzono obecnoœæ kamieni (ryc.
3). Pobrano krew na badania cytogenetyczne, w których nie wykazano aberracji liczbowych i strukturalnych chromosomów.
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Rycina 4. Narz¹dy p³ciowe zewnêtrzne po korekcie.

Dziewczynkê wypisano ze szpitala z zaleceniem opieki w Poradni Ginekologicznej dla Dzieci, Poradni Chirurgicznej oraz Poradni Chorób Genetycznych. Ginekolog wykona³ rozdzielenie
warg sromowych mniejszych przez proste przeciêcie w znieczuleniu miejscowym (ryc. 4). Zastosowano antybiotykoterapiê ogólnoustrojow¹ oraz miejscowo maœci zawieraj¹ce estrogeny.

Dyskusja
U dziewczynki, mimo wielokrotnego badania przez lekarza w Poradni Dzieciêcej oraz Chirurgicznej, a tak¿e hospitalizacji na Oddziale Chirurgii Dzieciêcej, nie rozpoznano
wady zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych, co œwiadczy
o niedok³adnym badaniu jej przez wielu lekarzy.
Rozpoznanie choroby, czyli diagnoza kliniczna opiera
siê na trzech fundamentalnych zasadach, tj. poprawnym zebraniu wywiadu (badanie podmiotowe), poprawnym (w³aœciwym) badaniu przedmiotowym, w³aœciwym zleceniu i wykonaniu badañ laboratoryjnych oraz poprawnej interpretacji uzyskanych wyników (10).
W przypadku stwierdzenia wady zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych postêpowanie diagnostyczne nale¿y rozpocz¹æ od dok³adnej oceny wewnêtrznych narz¹dów p³cio-

wych. W zwi¹zku z czêstym wspó³istnieniem wad narz¹dów
p³ciowych z wadami uk³adu moczowego nale¿y dokonaæ
oceny uk³adu moczowego pod k¹tem wykrycia wad. W tym
celu pomocne jest wykonanie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Ze wzglêdu na mo¿liwe genetyczne t³o wady celowe jest wykonanie badania
cytogenetycznego. Poniewa¿ wada wrodzona mo¿e byæ
uwarunkowana wieloczynnikowo nale¿y dziecko wraz z rodzicami skierowaæ do Poradni Chorób Genetycznych, mimo
prawid³owego kariotypu. Jeœli zaroœniêcie warg sromowych
mniejszych jest wad¹ izolowan¹, leczeniem z wyboru jest
ich proste naciêcie i rozdzielenie w znieczuleniu miejscowym. Nale¿y zastosowaæ miejscowo maœci zawieraj¹ce estrogeny, aby zapobiec readhezji (11).
Wiêkszoœæ doœwiadczonych klinicystów twierdzi, ¿e prawid³owo zebrany wywiad to najwa¿niejszy element s³u¿¹cy
postawieniu prawid³owego rozpoznania. Natomiast dok³adne
badanie przedmiotowe to najistotniejsza z pozosta³ych czêœci
badania dziecka, która weryfikuje rozpoznanie sugerowane
przez wywiad. Celem badania przedmiotowego (fizykalnego)
dziecka jest wykrycie pewnych nieprawid³owoœci narz¹dowych
lub uk³adowych towarzysz¹cych chorobie. U dziecka zdrowego badanie to s³u¿y potwierdzeniu prawid³owej czynnoœci badanych narz¹dów (10). Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku
dzieci pozornie zdrowych, bez jakichkolwiek dolegliwoœci.
W takim przypadku badanie przedmiotowe czêsto jest przeprowadzane niezbyt dok³adnie. Wielokrotnie badaj¹cy lekarz
skupia siê g³ównie na badaniu organu, którego dysfunkcjê podejrzewa na podstawie wywiadu, pomijaj¹c dok³adne badanie
pozosta³ych czêœci cia³a i narz¹dów. Wa¿ne jest, aby dziecko
podczas badania fizykalnego by³o ca³kowicie rozebrane. Badanie przedmiotowe powinno przebiegaæ wed³ug pewnego
schematu. Ta systematycznoœæ jest niezbêdna do opanowania
sztuki poprawnego badania (studenci, lekarze pocz¹tkuj¹cy),
aby nie przeoczyæ wa¿nych nieprawid³owoœci stwierdzanych
badaniem fizykalnym. Przeoczenie nieprawid³owoœci mo¿e
prowadziæ do nieprawid³owej diagnozy i leczenia, co mo¿e
uniemo¿liwiæ w³aœciwe leczenie oraz mo¿e mieæ nastêpstwa
prawne na skutek roszczeñ rodziców pacjenta.
Dok³adne badanie przedmiotowe jest bardzo wa¿ne
w diagnostyce i leczeniu chorób dzieci. Wczesne rozpoznanie wad wrodzonych umo¿liwia podjêcie leczenia i zapobiega wyst¹pieniu niekorzystnych nastêpstw tej wady.
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