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Streszczenie 

Torbiele pajęczynówki to wady rozwojowe, formujące się zazwyczaj pod koniec pierwszego trymestru 

okresu płodowego. Przy wykrywalności wahającej się od 0,5 do 2,6% są uznawane za jedną z 

najczęściej stwierdzanych malformacji wewnątrzczaszkowych. Szacuje się jednak, że wiele z nich 

pozostaje niewykrytych, ponieważ często nie powodują wystąpienia objawów lub stwierdzane u 

pacjenta objawy są niespecyficzne i mogą nie być kojarzone z chorobą neurologiczną. Z powodu 

braku wśród lekarzy zgodności na temat najkorzystniejszej metody postępowania z chorymi z 

torbielami pajęczynówki, dotychczasowe badania psychologiczne dotyczą głównie skuteczności 

leczenia operacyjnego. Koncentrują się one jednak na dorosłych pacjentach i obejmują zazwyczaj 

pojedynczych chorych. Pomimo iż ten rodzaj zmiany jest najczęściej wykrywany u dzieci i młodzieży, 

istnieje niewiele badań tej grupy chorych. W przypadku badania dzieci, w szczególności ze zmianami 

wrodzonymi, o odmiennym charakterze niż typowe uszkodzenia (jak np. urazy głowy), nie jest 

możliwe stosowanie klasycznej wiedzy neuropsychologicznej bazującej na funkcjonowaniu osób 

dorosłych. U pacjentów w wieku rozwojowym obserwuje się dynamiczne procesy neuroplastyczności, 

co odróżnia tę grupę pacjentów od dorosłych. Rozwój mózgu, zarówno strukturalny jak funkcjonalny, 

nadal się toczy, kiedy powstaje malformacja, dlatego tak wczesne uszkodzenia powodują inne 

deficyty, a także procesy kompensacyjne mogą przebiegać u dziecka inaczej niż u dorosłego. Nieliczne 

prace poświęcone są rozwojowi dzieci z torbielami pajęczynówki, a na ich podstawie trudno jest 

ustalić jednolity obraz funkcjonowania poznawczego tej grupy. W literaturze można znaleźć 

doniesienia zarówno o dzieciach, które pomimo obecności torbieli rozwijają się typowo, takie, 

których poziom funkcjonowania jest niższy w stosunku do rówieśników, ale także takie, które 

funkcjonują na poziomie powyżej przeciętnej. Celem prowadzonych badań była analiza 

funkcjonowania poznawczego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju językowego, dzieci z 

torbielami pajęczynówki zlokalizowanymi w półkulach mózgu oraz odpowiedź na pytania o 

ewentualne różnice pomiędzy dziećmi z torbielami lewo- i prawopółkulowymi. Badania były 

prowadzone w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, od listopada 2016r. do 

czerwca 2020r. Objęto nimi dzieci w wieku od 4 do 18 lat, oczekujące na leczenie operacyjne torbieli 

pajęczynówki, u których nie stwierdzono chorób współistniejących. W badaniu wykorzystano Test 

Rozwoju Językowego, Baterię Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej 

Półkuli Mózgu, Baterię Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych dla Dzieci, 

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (wersje 1-R i 20-R), oraz podtesty “Trójkąty” i 

“Historyjki” z baterii Kaufman Assessment Battery for Children, Second Edition, dzięki czemu możliwa 

była ocena ogólnego potencjału intelektualnego badanych oraz kompleksowa ocena funkcji 

językowych, wiązanych tradycyjnie zarówno z lewą jak i z prawą półkulą mózgu. W badanej grupie 

większość rodziców nie zgłaszała problemów z rozwojem poznawczym ani językowym dzieci, a 

według przeprowadzonych badań, pacjenci z torbielami nie odbiegają od zdrowych rówieśników pod 

względem rozwoju intelektualnego. Zaobserwowano różnice w zakresie pewnych funkcji językowych, 

jednak dalsze analizy doprowadziły do stwierdzenia, że deficyty dotyczą wyłącznie dzieci, u których 



torbiel była zlokalizowana po prawej stronie, natomiast dzieci z torbielami lewostronnymi osiągnęły 

wyniki porównywalne do grupy kontrolnej. Ponadto, niezależnie od lokalizacji torbieli, dzieci z 

lateralizacją skrzyżowaną nie przejawiały żadnych z opisywanych deficytów językowych. Na 

podstawie analizy zebranego materiału stwierdzono, że obecność torbieli pajęczynówki nie 

determinuje przebiegu rozwoju dziecka, a ostateczny obraz funkcjonowania pacjenta jest zależny od 

szeregu czynników jak lokalizacja zmiany czy lateralizacja. 


