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Nieprzypadkowe urazy głowy u dzieci
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STRESZCZENIE
Pomimo zmieniających się postaw etycznych i prawnych wobec 
bólu i cierpienia dziecka nieprzypadkowe urazy głowy pozostają 
problemem czasów współczesnych. Obowiązujące zasady 
prawnoadministracyjne nie chronią w pełni poszkodowanego 
dziecka. Dodatkowym utrudnieniem jest brak rejestru urazów u 
dzieci krzywdzonych, co utrudnia rzetelne rozpoznanie, a także 
pośrednio ocenę skali tego zjawiska. Celem pracy była ana-
liza obrazu klinicznego, danych z wywiadu oraz wyników badań 
dodatkowych u dzieci z rozpoznanym nieprzypadkowym urazem 
głowy. Materiał i metody. Autorzy prezentują sześcioro dzieci 
(w wieku od 1,5 do 9 miesiąca życia, z przewagą płci męskiej) 
hospitalizowanych w Klinice Pediatrii i Neurologii Wieku Roz-
wojowego ŚUM oraz w Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej Gór-
nośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach w latach 
2005–2010, u których postawiono rozpoznanie nieprzypadko-
wego urazu głowy. Autorzy omawiają badanie neurologiczne w 
dniu przyjęcia oraz wypisu dziecka, wyniki badań neuroobrazo-
wych, badanie dna oka oraz podejmowane interwencje terapeu-
tyczne. Wyniki. U wszystkich pacjentów stwierdzono obecność 
krwawienia podtwardówkowego oraz wylewów dosiatkówko-
wych. U każdego z dzieci wykonano badania układu krzepnięcia, 
osoczowych czynników krzepnięcia (czynnik, II, VII, VIII, IX, X, 
czynnik von Willebranda). Celem wykluczenia wrodzonych wad 
metabolizmu u wszystkich pacjentów przeprowadzono analizę 
profilu kwasów organicznych w moczu metodą GC/MS, w uza-
sadnionych przypadkach diagnostykę poszerzono o badanie 
poziomu miedzi i ceruloplazminy w surowicy, profil acylokarni-
tyn. Dyskusja. Szczególne miejsce w dyskusji zajmują diagno-
styka różnicowa wylewów dosiatkówkowych oraz krwawienia 
podtwardówkowego. Na uwagę zasługują choroby genetycznie 
uwarunkowane, jak na przykład osteogenesis imperfecta typu 
I, niedobór alfa1 antytrypsyny. Spośród wrodzonych wad meta-
bolizmu chorobami uwzględnianymi w diagnostyce różnicowej 
są między innymi kwasica glutarowa typu I, choroba Menkesa 
oraz deficyt karboksylazy pirogronianowej. Wnioski. Nieprzy-
padkowe urazy głowy stanowią istotny problem natury społecz-
nej. Brak rejestru przypadków zespołu dziecka krzywdzonego 
sprawia, że skala tego zjawiska w naszym kraju jest niedosza-
cowana, a wiedza na jego temat nierzadko niewystarczająca. Z 
drugiej strony dzieci z podejrzeniem nieprzypadkowego urazu 
wymagają od lekarza przeprowadzenia wnikliwej i szerokiej 
diagnostyki różnicowej, a także zaangażowania się w procedury 
prawne gwarantujące ochronę dziecku dotkniętemu przemocą.
Słowa kluczowe: nieprzypadkowe urazy głowy, dzieci, diag-
nostyka różnicowa

ABSTRACT
Despite the changing ethical and legal attitudes towards pain 
and suffering of the child, non-accidental head traumas are still 
the problem nowadays. Existing legal and administrative rules 
do not fully protect the injured child. Additional problem is the 
lack of registry of traumas of abused children, which makes 
the precise diagnosis and the recognition of such events more 
difficult. Aim. The aim of the study was the analysis of the clini-
cal picture, anamnesis results of the additional examinations in 
children diagnosed with non-accidental head trauma. Material 
and methods. The authors present 6 children (aged between 
1,5 and 9 months, with males predominance) hospitalized in 
Child Neurology Department of Silesian Medical University and 
Child Neurosurgery Department of Uppersilesian Child Health 
Centre in Katowice in the years 2005–2010, in whom the non-
accidental head trauma was recognized. The authors describe 
the neurological examination of the patients on admission and 
discharge from the hospital, neuroimaging study, fundus oculi 
and therapeutic interventions. Results. In every patient sub-
dural hematomas and retinal haemorrhages were recognized. 
Every child has coagulation system and coagulation factors 
checked (II, VII, VIII, IX, X and von Willebrand factor). Aiming 
to exclude inborn errors of metabolism in patients organic acid 
profile in urine was conducted. In some cases diagnostics was 
extended to serum copper and ceruroplasmin concentration and 
acylcarnitine profile. Discussion. Particular place in discussion 
is ascribed to differential diagnosis of retinal haemorrhages and 
subdural hematomas. Genetically determined diseases such as 
osteogenesis imperfecta type I, apha 1antitrypsin deficiency 
should be taken into consideration. Among inborn errors of 
metabolism glutaric aciduria type I, Menkes disease, pyruvate 
carboxylase deficiency and are supposed to be consider in 
the differential diagnosis. Conclusions. Non-accidental head 
trauma poses a serious social problem. The lack of the registry 
of the child abuse syndrome leads to underestimation of these 
events in our country. The knowledge of this syndrome is usu-
ally insufficient. On the other hand side, children with suspected 
non-accidental head trauma require from the doctor detailed 
and wide differential diagnosis and also the involvement of legal 
procedures ensuring the protection of the abused child. 
Key words: non- accidental head trauma, children, differential 
diagnosis
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N�epr�ypadkowy ura� głowy �adal po�os�aje ro�po-
��a��em �rud�ym � ko��rowersyj�ym. Jak wy��ka � def�-
��cj�, s�a�ow� o� eleme�� �espołu d��ecka kr�ywd�o�ego. 
Zespół d��ecka kr�ywd�o�ego �ZDK� po ra� p�erws�y 
�os�ał pr�eds�aw�o�y pr�e� ameryka�sk�ego ped�a�rę H. 
Kempe �a �jeźd��e ped�a�rów w Los A�geles w 1961r. 
[1]. Na pods�aw�e k�lkuse� pr�ypadków do�yc�ących róż-
�orod�ych obraże� u małych d��ec� opubl�kowa�o p�erw-
sze doniesienie naukowe – The Battered Child Syndrome 
�JAMA, 1962� [1]. Od �ego okresu problem mal�re�owa-
�ego d��ecka w p�śm�e���c�w�e polsk�m syg�al��owa�y 
jes� pr�ede ws�ys�k�m pr�e� środow�sko ch�rurgów d��e-
c�ęcych �1981 r. – X Ko�fere�cja �ekcj� Ura�owej �TChD 
��. „D��ecko mal�re�owa�e”, 1992 r. – u�wor�e��e �ekcj� 
D��ecka Mal�re�owa�ego �TChD� [2,3]. Zgromad�e��e 
Ogól�e Narodów Zjed�oc�o�ych w d��u 30.11.1989 r. 
pr�yjęło Ko�we�cję o �rawach D��ecka [4,5]. �olska w 
1991 r., jako jede� � p�erws�ych krajów ra�yf�kowała ko�-
we�cję, a �a�em s�a�ow� o�a prawo obow�ą�ujące �a �ere-
��e �as�ego kraju. Ar�ykuł 19 Ko�we�cj� mów� [5]:

1. �a�s�wa s�ro�y będą podejmowały ws�elk�e właś-
c�we krok� w d��ed����e us�awodawc�ej, adm���s�racyj�ej 
ora� wychowawc�ej dla ochro�y d��ecka pr�ed ws�elk�m� 
formam� pr�emocy f��yc��ej bądź psych�c��ej, kr�ywdy 
lub �adużyć, �a��edbywa��a bądź ��edbałego �rak�owa��a 
lub wy�ysku, a w �ym wykor�ys�ywa��a w celach seksu-
al�ych d��ec� po�os�ających pod op�eką rod��ców, op�e-
ku�ów praw�ych lub ���ej osoby sprawującej op�ekę �ad 
dzieckiem.

2. Tego rod�aju środk� ochro��e pow���y �aw�erać 
sku�ec��e pr�eds�ęw��ęc�a w celu s�wor�e��a programów 
społec��ych dla real��acj� pomocy d��ecku, jak rów��eż 
���e formy d��ała� prewe�cyj�ych ora� ��gere�cj� sądu.

W polsk�m praw�e kar�ym d��ecko pr�ed �łym �rak�o-
wa��em chro�� ar�ykuł 207KK: „Każdy obywa�el, k�óry 
pos�ada ��formację �a �ema� ��ęca��a s�ę �ad d��eck�em, 
ma praw�y obow�ą�ek po��formować o �ym odpow�ed��e 
��s�y�ucje. W sy�uacj� �agroże��a życ�a lub �drow�a ��e ma 
obow�ą�ku �achowa��a �ajem��cy lekarsk�ej” [5,6].

Def���cja Zespołu D��ecka Kr�ywd�o�ego ma bard�o 
szeroki zakres (battered children, child abuse and neglect�: 
„Za mal�re�owa��e d��ecka uważa s�ę każde �am�er�o�e 
lub ��e�am�er�o�e d��ała��e osoby dorosłej, społec�e�s�wa 
lub pa�s�wa, d��ała��e, k�óre ujem��e wpływa �a �drow�e, 
ro�wój f��yc��y � psychospołec��y d��ecka [4].”

Is���eją c��ery formy kr�ywd�e��a d��ec� [2–4]: 1. �r�e-
moc f��yc��a ���epr�ypadkowe b�c�e, po�r�ąsa��e, opar�e-
��a, �ad��er�g��ęc�e, �op�e��e, dus�e��e�. 2. Z�ęca��e s�ę 
emocjo�al�e, psych�c��e �s�ałe upokar�a��e, �wraca��e 
uwag�, odr�uca��e, �errory�owa��e, s�ras�e��e, ��olacja od 
c�ło�ków rod���y, rów�eś��ków, pr�ekups�wo, oboję��ość� 
– 10% d��ec� kr�ywd�o�ych. 3. Wykor�ys�ywa��e seksu-
al�e �wg WHO: włąc�a��e d��ecka w ak�yw�ość seksual�ą, 
k�órej ��e jes� o�o w s�a��e w peł�� �ro�um�eć � ud��el�ć �a 
��ą św�adomej �gody �/lub �a k�órą jes� dojr�ałe ro�wojowo 
� ��e może �god��ć s�ę w waż�y praw��e sposób �/lub k�óra 
jes� ��e�god�a � �ormam� praw�ym� lub obyc�ajowym� 
da�ego społec�e�s�wa� – 3–10% d��ec� kr�ywd�o�ych. 
4. Za��edbywa��e d��ec� �brak �abe�p�ec�e��a/�g�orowa-

��e pods�awowych po�r�eb: jed�e��e, ubra��e, lec�e��e, 
op�eka, �ad�ór� – 50% d��ec� kr�ywd�o�ych. 

Na pods�aw�e bada� prowad�o�ych w ��a�ach Zjed�o-
c�o�ych s�w�erd�o�o, �ż w�ęks�ość osób dopus�c�ających 
s�ę pr�emocy wobec d��ec� s�a�ow�ą kob�e�y �56,5%�, pod-
c�as gdy mężc�yź�� odpow�adają �a około 42,4% ak�ów 
pr�emocy, �aś 75% op�eku�ów s�a�ow�ą dorośl� po��żej 
40 roku życ�a [2–4]. Jak wy��ka � da�ych u�yska�ych �e 
��a�ys�yk� Medyc��ej �a�s�wowego I�s�y�u�u H�g�e�y � 
Żyw�e��a, w �olsce roc���e jes� hosp��al��owa�ych 140–
200 d��ec� � ro�po��a��em ZDK. W U�A �espół �e� ro�po-
��awa�y jes� roc���e u 300 000 d��ec�, � c�ego 2000–4000 
d��ec� g���e [2–4]. Na�om�as� we Fra�cj� w c�ągu roku 
od�o�owuje s�ę 50 000–70 000 pr�ypadków kr�ywd�e��a, 
� �ego powodu um�era około 200–600 d��ec� [2–4]. Według 
National Committee to Prevent Child Abuse �U�A� w c�ągu 
os�a���ej dekady l�c�ba do��es�e� o s�osowa��u pr�emocy 
wobec d��ec� w�rosła o 49% [4]. �rak s�a�ys�yk prowad�o-
�ych w �as�ym kraju u��emożl�w�a r�e�el�e os�acowa��e 
skal� �ego �jaw�ska. Nadal w�ęks�ość d��ec� wyp�sywa�a 
jes� �e s�p��ala �ylko � ro�po��a��em ura�u be� ad�o�acj� o 
współ�s���e��u �jaw�ska pr�emocy �T74�.

M���s � �row� doko�al� klasyf�kacj� ��epr�ypadko-
wych ura�ów głowy �a �as�epujące ka�egor�e [4,7]: 1� �od-
os�ry �espół s�yj�o-rd�e��owy �whiplash shaking injury� 
– 6%, 2� Os�ra e�cefalopa��a �klasyc��y �espół d��ecka 
po�r�ąsa�ego, shaken baby syndrome� � ro�acją � lub be� 
uder�e��a ��apady drgawek, śp�ąc�ka, odkorowa��e, be�-
dechy pochod�e��a ośrodkowego�, 3� �odos�ra pos�ać 
be� e�cefalopa��� �krw�ak� pod�wardówkowe, re���opa��a 
pokrwo�oc��a, �łama��a, krw�ak�� – 19% , 4� Nawracająca 
e�cefalopa��a – 0%, 5� �r�ewlekła pos�ać po�amó�gowa 
be� objawów e�cefalopa��� ���olowa�e krw�ak� pod�war-
dówkowe� –22%. 

CEL pRACY
Celem pracy była a�al��a obra�u kl���c��ego, da�ych � 
wyw�adu ora� wy��ków bada� doda�kowych u d��ec� � ro�-
po��a�ym ��epr�ypadkowym ura�em głowy.

MATERIAł I METODY 
W Kl���ce �ed�a�r�� � Neurolog�� W�eku Ro�wojowego Ślą-
sk�ego U��wersy�e�u Medyc��ego ora� w Odd��ale Neu-
roch�rurg�� Gór�ośląsk�ego Ce��rum Zdrow�a D��ecka w 
Ka�ow�cach w la�ach 2005–2010 u s�eśc�orga d��ec� ro�po-
��a�o ��epr�ypadkowy ura� głowy. W�ek d��ec� wahał s�ę 
od 1,5 do 9 m�es�ąca życ�a, pr�eważała płeć męska �m: ż= 5: 
1�. Da�e � wyw�adu, objawy kl���c��e, bada��e pr�edm�o-
�owe, �eurolog�c��e �w d��u pr�yjęc�a ora� w d��u wyp�su�, 
okul�s�yc��e �oce�a d�a oka� ora� wy��k� bada� �euroo-
bra�owych �bada��e ul�raso�ograf�c��e pr�e�c�em�e��owe, 
TK, MR, a�g�ograf�a MR – ryc. 1–5� �os�ały pr�eds�aw�o�e 
w �abelach I–IV. W lec�e��u �as�osowa�o pos�ępowa��e 
�achowawc�e �lec�e��e pr�ec�wkrwo�oc��e u ws�ys�k�ch 
pacje��ów, ko�ce��ra� krw��ek c�erwo�ych – pacje�c� 2, 
4, 5� ora� �euroch�rurg�c��e u 2 pacje��ów �pacje�� 2 � 5�. 
�oc�ą�kowo d��ec� �e �pacje�� 2 � 5� wymagały odbarc�e��a 
pr�es�r�e�� pły�owych drogą pow�ar�a�ych �akłuć pr�e�-
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Tab. I. Wywiad i objawy kliniczne u pacjentów z nieprzypadkowym urazem głowy  Anamnesis and clinical picture in patients 
with non-accidental head trauma

Lp. Płeć Wiek Wywiad Objawy kliniczne

1 ż 9mż Wywiad od matki dziecka: 
- u dziecka pozostawionego pod opieką konkubenta matki wystąpiły nagle zaburzenia 
świadomości i zasinienie wokół ust
Dziecko hospitalizowane początkowo na Oddziale Pediatrycznym, z uwagi na 
pogorszenie stanu klinicznego przekazany do Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku 
Rozwojowego (KNWR)

Opiekunowie dziecka negują uraz głowy.

zaburzenia świadomości, 
zasinienie wokół ust

2 m 1,5mż Wywiad od matki dziecka: 
- ulewania i wymioty (od tygodnia przed przyjęciem do KNWR),
- opiekunowie dziecka zaobserwowali narastające rozdrażnienie (3 doba przed 
przyjęciem do KNWR),
- następnego dnia: bezdech w trakcie płaczu, drgawki uogólnione, dziecko 
hospitalizowane w Oddziale Pediatrycznym 
-powtarzające się mioklonie powiek i oczopląs (dziecko zostało przekazane do KNWR)

Opiekunowie dziecka negują uraz głowy.

pacjent podsypiający, 
bezdech w trakcie płaczu, 
drgawki uogólnione, 
mioklonie powiek, oczopląs

3 m 2mż Wywiad od rodziców dziecka:
-u dziecka pozostawionego pod opieką ojca wystąpiły kilkakrotne wymioty, 
utrata przytomności, prężenia, zaburzenia oddychania, drgawki uogólnione 
- dziecko hospitalizowane na Oddziale OIOM (wentylacja mechaniczna, leczenie 
przeciwkrwotoczne), w 16-tej dobie pobytu przekazane do KNWR

Opiekunowie dziecka negują uraz głowy.

nawracające wymioty, 
prężenia, zaburzenia 
oddychania, drgawki 
uogólnione, zaburzenia 
świadomości

4 m 3mż Wywiad od rodziców dziecka: 
-zachłyśnięcie treścią pokarmową (dziecko pozostawione pod opieką ojca)
-po skutecznej resuscytacji hospitalizowany na Oddziale Pediatrycznym, po kilkunastu 
godzinach hospitalizacji obserwowano zaburzenia świadomości, bezdechy 
- z powodu pogorszenia stanu ogólnego dziecko hospitalizowano na Oddziale OIOM 
(leczenie: wentylacja mechaniczna, antybiotykoterapia, leczenie przeciwobrzękowe,  
leczenie przeciwkrwotoczne, KKCz), w 15-tej dobie pobytu przekazane do KNWR 
W wywiadzie rodzinnym: zgon siostry dziecka w wieku 5 miesięcy z powodu 
krwawienia śród- czaszkowego o nieustalonej etiologii

Opiekunowie dziecka negują uraz głowy.

zachłyśnięcie treścią 
pokarmową, zaburzenia 
świadomości, bezdechy

5 m 5mż Wywiad od rodziców dziecka:
- u dziecka pozostającego pod opieką ojca wystąpiły drgawki uogólnione, zaburzenia 
świadomości
Dziecko początkowo hospitalizowano na Oddziale OIOM (wentylacja mechaniczna, 
śpiączka tiopentalowa przez 7 dni, leczenie przeciwkrwotoczne, KKCz), a następnie 
przekazane do KNWR

Opiekunowie dziecka negują uraz głowy.

drgawki uogólnione, 
zaburzenia świadomości

6 m 6mż Wywiad od opiekunów dziecka: 
- u dziecka pozostającego pod opieką konkubenta matki wystąpiły kilkukrotne 
wymioty, a następnie drgawki uogólnione
W wywiadzie rodzinnym: podejrzenie nieprzypadkowych urazów u matki dziecka w 
okresie dzieciństwa

Opiekunowie dziecka negują uraz głowy.

kilkukrotne wymioty, drgawki 
uogólnione
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Tab. II. Badanie przedmiotowe i neurologiczne u pacjentów z nieprzypadkowym urazem głowy przy przyjęciu do KNWR Physical 
and neurological examination on admission to the hospital in patients with non-accidental head trauma

Lp Płeć Wiek Badanie przedmiotowe Badanie neurologiczne

1 ż 9mż w okolicy potylicznej obrzęk 
tkanek miękkich, bolesny 
przy palpacji, przymusowe 
ustawienie głowy ze zwrotem  
w stronę prawą

obwód głowy 44cm (25pc), ciemię przednie 1x1cm, w poziomie kości czaszki, 
obniżone napięcie mięśniowe, odruchy ścięgnisto-okostnowe obecne, 
symetryczne, ustawienie głowy z rotacją w stronę prawą

2 m 1,5mż dziecko okresowo podsypiające, 
rozejście się szwów 
czaszkowych

obwód głowy 43cm (>97pc), ciemię przednie (4x3cm) napięte, rozejście się 
szwów czaszkowych, gałki oczne pływające, napięcie obniżone w osi głowa-
tułów, w kończynach wzmożone, odruchy ścięgnisto-okostnowe obecne, 
wygórowane

3 m 2mż bez zewnętrznych zmian 
pourazowych, rozejście się 
szwów czaszkowych

obwód głowy 44cm(>97pc), ciemię przednie (4x2cm)napięte, tętniące, 
wyczuwalne rozejście szwów czaszkowych, ułożenie z rotacją głowy w prawo, 
napięcie mięśniowe obniżone w osi głowa-tułów, w kończynach wzmożone (P>L), 
odruchy głębokie wygórowane (P>L)

4 m 3mż bez zewnętrznych zmian 
pourazowych

obwód głowy 39,5cm (3-10pc), ciemię przednie 3x2cm, brak reakcji na bodźce 
wzrokowe, napięcie mięśniowe obniżone w osi głowa-tułów, w kończynach 
wzmożone (P>L), odruchy głębokie wygórowane, polikloniczne w kończynach 
dolnych (P>L)

5 m 5mż bez zewnętrznych zmian 
pourazowych, rozejście się 
szwów czaszkowych

obwód głowy 46,5cm(>97pc), ciemię przednie 3x3cm, uwypuklone, brak reakcji 
na bodźce wzrokowe, rozejście się szwów czaszkowych, obniżone napięcie w osi 
głowa-tułów, w kończynach wzmożone (L>P), odruchy głębokie wygórowane, w 
kończynach dolnych polikloniczne, drżenia lewej kończyny górnej

6 m 6mż bez zewnętrznych zmian 
pourazowych

obwód głowy 42cm (3pc), ciemię przednie (2x3cm)napięte, tętniące, napięcie 
mięśniowe obniżone w osi głowa-tułów, w kończynach wzmożone (L>P), odruchy 
ścięgnisto-okostnowe obecne, w kończynach dolnych wygórowane (L>P)

Tab. III. Badania neuroobrazowe i ocena dna oka u pacjentów z nieprzypadkowym urazem głowy Neuroimaging study and 
fundus oculi examination in patients with non-accidental head trauma

Lp. Płeć Wiek Badanie neuroobrazowe  
(1 doba hospitalizacji) Badanie kontrolne Dno oka

1 ż 9mż TK głowy – wielofragmentowe złamanie 
kości potylicznej bez wgłobienia odłamów, 
ognisko stłuczenia krwotocznego lub 
tworzący się krwiak śródmózgowy płata 
potylicznego lewego, krew na namiocie 
móżdżku (głównie w okolicy przyczepu 
po stronie lewej), niewielkie ogniska 
krwotoczne w prawym płacie czołowym 
oraz wokół lewej komory bocznej, obrzęk 
powłok i krwiak podczepcowy okolicy 
potylicznej lewej, poszerzenie przestrzeni 
płynowych podtwardówkowych w okoli-
cach czołowych i skroniowych

TK głowy (7 doba hospitalizacji w KNWR) 
– regresja stłuczenia krwotocznego w płacie 
potylicznym lewym  oraz 2 drobne ogniska 
krwotoczne w obrębie lewej półkuli móżdżku, 
wchłaniający się krwiak podczepcowy 

pojedyncze wybro-
czyny na dnie oka

2 m 1,5mż Usg głowy przez ciemieniowe – masywne 
poszerzenie przestrzeni podtwardówkowej
TK głowy – rozległe, grubości 13–16mm 
wodniako-krwiaki podtwardówkowe

USG głowy przezciemieniowe (po zabiegu tre-
panopunkcji,  4 doba hospitalizacji na Oddziale 
Neurochirurgii): regresja zmian – przestrzenie 
podtwardówkowe poszerzone do 11–13mm

w obu oczach na 
całym obszarze 
masywne wylewy 
krwawe w stadium 
wchłania się
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Lp. Płeć Wiek Badanie neuroobrazowe  
(1 doba hospitalizacji) Badanie kontrolne Dno oka

3 m 2mż TK głowy – krwawienie śródczaszkowe-
wynaczyniona krew – w szczelinie między-
półkulowej, na sklepistości, przymózgowo 
oraz na namiocie móżdżku

TK głowy( 6 doba hospitalizacji w KNWR) 
– zmniejszenie się ilości wynaczynionej 
krwi, wysunięto podejrzenie zakrzepicy zatok 
żylnych opony twardej
MR, angioMR (8 doba hospitalizacji) – krwiaki 
przymózgowe w różnych fazach hemolizy 
oraz ogniska stłuczenia krwotocznego w obu 
płatach potylicznych, wykluczono malformację 
naczyniową

pojedyncze wybro-
czyny na dnie oka po 
stronie prawej

4 m 3mż TK głowy – ognisko krwawienia podpa-
jęczynówkowego w okolicy lewego płata 
potylicznego

TK głowy (5 doba hospitalizacji w KNWR) 
–cechy znacznego niedokrwienia półkul 
mózgu: lewej i częściowo prawej, krwiak 
w okolicy ciemieniowej lewej, wybroczyny 
krwotoczne w mózgowiu i krew w przestrzeni 
podpajęczej
MR głowy (15 doba hospitalizacji) – cechy 
encefalopatii poniedotlenieniowej – rozległe 
jamy malacyjne z obecnością krwawienia 
śródmózgowego oraz krwiaków podtwardów-
kowych

wchłaniający się 
drobny wylew oka 
lewego

5 m 5mż TK głowy – cechy krwawienia w obrębie 
szczeliny pośrodkowej mózgu oraz obec-
ność krwi na namiocie móżdżku

TK głowy (2 doba hospitalizacji w KNWR): 
poszerzenie przestrzeni płynowych przy-
mózgowych (głównie w sąsiedztwie płatów 
czołowych i skroniowych) do 11 mm, cechy 
zaawansowanej encefalopatii niedotlenie-
niowo-niedokrwiennej 
i nadciśnienia wewnątrzczaszkowego 
Usg głowy przezciemieniowe (2 doba po 
zabiegu trepanopunkcji, Oddział Neurochi-
rurgii): stopniowe zwężanie się przestrzeni 
podtwardówkowych 
(lewa – 0,5 cm, prawa – 1,3 cm)

tarcze nerwu wzroko-
wego kredowobiałe, w 
siatkówce oka lewego 
duży krwotok

6 m 6mż TK głowy: w przestrzeni podtwardówkowej 
po stronie prawej widoczne płaszczowe 
krwiaki: największy w okolicy czołowo-
ciemieniowej prawej grubości do 5 mm. 
Wąskie pasmo krwawienia widoczne po 
stronie prawej w okolicy czołowej prawej 
grubości do 3 mm, w okolicy bieguna 
płata skroniowego prawego grubości do 4 
mm. Po stronie lewej pasmo krwawienia 
widoczne w okolicy czołowo ciemienio-
wej grubości do 3 mm. W tylnej bocznej 
części płata czołowego lewego widoczne 
ognisko krwawienia średnicy 6 mm. Nie 
można wykluczyć niewielkiej ilości krwi w 
okolicy tylnej części sierpa po stronie lewej 
grubości do 3 mm. Przestrzenie płynowe 
przymózgowe szerokie – po stronie prawej 
do 6 mm po stronie lewej do 10 mm.

MR głowy (16 doba hospitalizacji w KNWR):
obustronnie w okolicach czołowo-skro-
niowych widoczne zmiany o charakterze 
przewlekłych krwiaków podtwardówkowych, 
towarzyszy im symetryczne poszerzenie 
przymózgowych przestrzeni płynowych – w 
okolicach czołowych i skroniowych do 10 mm. 
Na sklepistości w okolicy czołowo-ciemienio-
wej po stronie lewej widoczne są niewielkie 
nieregularne ogniska pokrwotoczne. 
W porównaniu z badaniem poprzednim poza 
niewielkim zmniejszeniem wielkości ogniska 
pokrwotocznego w tylnej części płata czoło-
wego obraz mózgowia nie uległ zasadniczej 
zmianie.

bardzo liczne wylewy 
śródsiatkówkowe z 
przewagą oka prawego
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Tab. IV. Badanie neurologiczne oraz obraz dna oka w dniu wypisu z Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego (KNWR)*/ 
Oddziału Neurochirurgii** Neurological examination and fundus oculi on discharge from the hospital (Child Neurology 
Department/ Neurosurgery Department)

Lp Płeć Wiek Badanie neurologiczne*/** Badanie dna oka */**

1 ż 9mż** obwód głowy 44cm (25pc), ciemię przednie 1x1cm, wysklepione 
w poziomie kości czaszki, nieznacznie obniżone napięcie mięśniowe 
w osi głowa-tułów, w kończynach zmienne z tendencją do wzmo-
żonego, odruchy ścięgnisto-okostnowe obecne, symetryczne, bez 
klinicznych objawów zespołu wzmożonego ciśnienia wewnątrzczasz-
kowego, IR=7/8mż

bez zmian

2 m 2,5mż** obwód głowy 42,5cm (>97pc), ciemię przednie 3x3cm w poziomie 
kości czaszki, napięcie obniżone w osi głowa-tułów, w kończy-
nach wzmożone, odruchy ścięgnisto-okostnowe obecne, syme-
tryczne,  bez klinicznych objawów zespołu wzmożonego ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego

bez zmian

3 m 3mż* obwód głowy 43,5cm (>97pc), ciemię przednie 3x2cm, w poziomie 
kości czaszki, napięcie mięśniowe obniżone w osi głowa-tułów, 
w kończynach wzmożone( P>L), odruchy głębokie wygórowane 
(P>L), bez klinicznych objawów zespołu wzmożonego ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego

bez zmian

4 m 3,5mż* obwód głowy 39,5cm (3pc), ciemię przednie 2x2cm, brak kontaktu 
wzrokowego, napięcie mięśniowe obniżone w osi głowa-tułów, w 
kończynach wzmożone (P>L), odruchy głębokie wygórowane w koń-
czynach dolnych (P>L), bez cech klinicznych zespołu wzmożonego 
ciśnienia wewnątrzczaszkowego, IR=1mż

bez zmian

5 m 5mż* obwód głowy 46,5cm (>97pc), ciemię przednie 3x2cm, w poziomie 
kości czaszki, obniżone napięcie w osi głowa-tułów, w kończynach 
wzmożone (L>P), odruchy głębokie wygórowane, bez klinicznych 
objawów zespołu wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, 
IR=4mż

bez zmian

6 m 6mż* obwód głowy 42cm, ciemię przednie 2x3cm w poziomie kości 
czaszki, napięcie mięśniowe obniżone w osi głowa-tułów, w kończy-
nach wzmożone (L>P), odruchy ścięgnisto-okostnowe obecne, w 
kończynach dolnych wygórowane, bez klinicznych objawów zespołu 
wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, IR=5mż

bez zmian

c�em�e��owych, �as�ęp��e wyko�a�o �ab�eg �repa�opu�kcj� 
ora� płuka��a pr�es�r�e�� pod�wardówkowych. U pacje��a 
2 pr�ejśc�owo �mpla��owa�o dre�aż �ew�ę�r��y pr�es�r�e�� 
pod�wardówkowej �pły� mó�gowo-rd�e��owy: cy�o�a 12/3, 
b�ałko 396mg/dl, cuk�er 72mg/dl�, k�óry usu��ę�o po 11 
dobach. 

Doda�kowo u każdego � d��ec� wyko�a�o bada��a 
układu kr�ep��ęc�a, osoc�owych c�y���ków kr�ep��ęc�a 
�c�y���k II, VII, VIII, IX, X, c�y���k vo� W�llebra�da�. 
Celem wykluc�e��a wrod�o�ych wad me�abol��mu u 
ws�ys�k�ch pacje��ów doko�a�o a�al��y prof�lu kwasów 
orga��c��ych w moc�u me�odą GC/M�, w u�asad��o�ych 
pr�ypadkach d�ag�os�ykę pos�er�o�o o bada��e po��omu 
m�ed�� � cerulopla�m��y w surow�cy, prof�l acylokar���y�. 
W pr�ypadku �as�osowa��a w lec�e��u prepara�ów krw�o-
pochod�ych d�ag�os�yka w k�eru�ku wrod�o�ych wad 
me�abol��mu �os�ała pr�eprowad�o�a po upływ�e �r�ech 
m�es�ęcy od poda��a KKC�. U ws�ys�k�ch pacje��ów 

wykluc�o�o pr�ypadkowy ura� głowy ora� ���e pr�yc�y�y 
��god��e � �abelam� V � VI� prowad�ące do krwaw�e� pod-
�wardówkowych � wybroc�y� dos�a�kówkowych �a d��a 
oka.

W każdym pr�ypadku ��formacja o możl�wym ��e-
pr�ypadkowym ura��e głowy �os�ała pr�eka�a�a do D��ału 
�raw�ego GCZD, a �as�ęp��e �a jego pośred��c�wem �a 
drod�e sądowej �os�ała us�alo�a dals�a praw�a forma 
op�ek� �ad d��eck�em. W re�ul�ac�e pr�eprowad�o�ego 
pos�ępowa��a sądowego u dwójk� d��ec� �os�ał wyda�y 
�aka� ko��ak�u � jed�ym � do�ychc�asowych op�eku�ów 
praw�ych.

DYSKUSJA
N�epr�ypadkowe ura�y głowy �non-accidental head injury, 
NAHI�, pom�mo �ż s�a�ow�ą ��ew�elk� proce�� w �espole 
d��ecka kr�ywd�o�ego, �o jed�ak ��eproporcjo�al��e c�ęs�o 
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pojaw�ają s�ę u d��ec� po��żej p�erws�ego roku życ�a [7–8]. 
W �ym okres�e, a �włas�c�a pom�ęd�y 6 a 12 m�es�ącem 
życ�a, s�a�ow�ą głów�ą, ��e�a�ural�ą pr�yc�y�ę �go�ów. 
Jed�ą � pos�ac� ��epr�ypadkowego ura�u głowy s�a�ow� 
�espół d��ecka po�r�ąsa�ego �ZD�, shaken baby syndrome, 
���� [7–11]. Ro�po��a��e �espołu op�era s�ę �a s�w�er-
d�e��u obec�ośc� krw�aków pod�wardówkowych ��lokal�-
�owa�ych głów��e w okol�cy c�em�e��owo-po�yl�c��ej lub 
w �yl�ej c�ęśc� s�c�el��y m�ęd�ypółkulowej� ora� krwa-
w�e��a do s�a�kówk� oka pr�y braku dowodów �a �s���e��e 
�ew�ę�r��ego ura�u [9–11]. Wyw�ad do�yc�ący okol�c��o-
śc� ura�u jes� �a�wyc�aj ��espój�y, c�ęs�o �m�e��a�y pr�e� 
op�eku�ów d��ecka, ��eadekwa��y w s�osu�ku do c�ężkośc� 
ura�u � możl�wośc� ro�wojowych d��ecka. C�ęs�ość wys�ę-
powa��a ZD� w krajach a�gloję�yc��ych wy�os� od 15 do 
30 �a 100 000 d��ec� po��żej 1 r.ż. [10,11]. ZD� odpow�ada 
�a 10–11% �go�ów wy��kających � mal�re�owa��a, 25% 
d��ec� � ro�po��a��em �ego �espołu g���e [9–11]. Obec��e 
uważa s�ę, że krw�ak� pod�wardówkowe ��e s�a�ow�ą c�y�-
��ka prog�os�yc��ego co do c�ężkośc� pr�eb�egu kl���c��ego 
c�y ry�yka �go�u. Według ��ek�órych au�orów c�y���k�em 
�s�o��ym w �ych ro�waża��ach jes� ośrodkowy be�dech, co 
w�ąże s�ę � możl�wośc�ą ura�u p��a mó�gu podc�as po�r�ą-
sa��a [4,7,8]. I�cyde��y be�dechu powodują h�poksję, 
k�óra �as�la obr�ęk mó�gu, �m��ejs�a pr�epływ mó�gowy, 
po�ęgując �ym samym �m�a�y ��edokrw�e��e. Doda�kowo 
sam mecha���m ura�u spr�yja pojaw�e��u s�ę �m�a� o cha-
rak�er�e ro�la�ego us�kod�e��a akso�al�ego �pogra��c�e 
�s�o�y b�ałej � s�arej, drog� korowo-rd�e��owe, c�ało mod�e-
lowa�e�. Wylewy dos�a�kówkowe wys�ępują u około 50–
100% d��ec� � ZD� [8–11]. Za�wyc�aj są o�e syme�ryc��e 
�w 40–100% pr�ypadków�, pojaw�ają s�ę w b�egu��e �yl�ym 
s�a�kówk� lub w okol�cy vicinity of ora serrata. Mechanizm 
�ch pows�awa��a w ZD� ��e po�os�ał do ko�ca wyjaś��o�y. 
�r�ypus�c�a s�ę, że s�ły d��ałające w mecha���m�e �agłego 
pr�ysp�es�e��a-opóź��e��a ora� pr�ysp�es�e��a ką�owego 
powodują us�kod�e��e c�ała s�kl�s�ego ora� �ac�y� s�a�-
kówk� [9–11]. W pre�e��owa�ej grup�e pacje��ów u ws�ys�-
k�ch d��ec� s�w�erd�o�o m��ej lub bard��ej ro�legle �m�a�y 
na dnie oka.

W pr�ec�w�e�s�w�e do ZD� wylewy dos�a�kówkowe 
w pr�ypadkowych ura�ach głowy pojaw�ają s�ę ��e�wykle 
r�adko, w około 0–10% pr�ypadków. W pracy Joh�so� � 
wsp. �a 140 d��ec� � ro�po��a�ym pr�ypadkowym ura�em 
głowy jedy��e u dwojga pojaw�ły s�ę wybroc�y�y �a d��e 
oka [7]. �rawdopodob�e�s�wo wys�ąp�e��a obus�ro��ych 
��epraw�dłowośc� �a d��e oka wy�os� 1,5% dla d��ec� 
po��żej 2 roku życ�a [7,8]. W d�ag�os�yce róż��cowej 
�ależy rów��eż uw�ględ��ać ���e możl�we pr�yc�y�y �ch 
wys�ąp�e��a ��ab. V� [8]. 

Od�o�owa�a w pre�e��owa�ej pracy pr�ewaga płc� 
męsk�ej wśród d��ec� kr�ywd�o�ych ora� ojców � ko�ku-
be��ów ma�ek jako podejr�a�ych sprawców pr�emocy jes� 
�god�a � obserwacjam� ���ych au�orów [4,7,8].

��orąc pod uwagę pod��ał ��epr�ypadkowych ura�ów 
głowy �apropo�owa�y pr�e� M���s � �row�, krwaw�e-
��e pod�wardówkowe s�a�ow� jed�ą � �ajważ��ejs�ych 
pa�olog��. Kl���c���e jaw�e, ��olowa�e krwaw�e��e pod-
�wardówkowe �subdural haematoma, SDH� pojaw�a s�ę u 

12 d��ec� �a 100 000 po��żej 2 r.ż. ora� u 24 �a 100 000 
po��żej 1 r.ż. [12–14]. W�ęks�ość �DH jes� s�w�erd�a�a 
u ��emowlą� do 4 m�es�ąca życ�a. Według bada� Rooks � 
wsp. �DH pojaw�a s�ę u 50% be�objawowych �oworod-
ków [15]. Wc�eś��ej uważa�o, �ż głów�ą pr�yc�y�ę �DH 
s�a�ow� ura� ora� pr�erwa��e żył mos�kowych, obec��e 
ro�pa�ruje s�ę w�ele ���ych pr�yc�y� ��ab. VI�. Neuropa-
�olod�y �wracają uwagę, �ż odm�e��ość budowy opo�y 
�wardej u ��emowlą� �duży, boga�o u�erw�o�y splo� żyl�y 
�wor�ący �a�ok�, ��edojr�ałość kosmków pajęc�y�ówk� do 
7 m�es�ąca życ�a� spraw�a, że w pr�ypadku waha� c�ś��e-
��a wew�ą�r�c�as�kowego � wew�ą�r��ac�y��owego �s�-
��eje w�ęks�a skło��ość do krwaw�e� [16]. Owe c�y���k� 
hydrody�am�c��e predyspo�ują ��emowlę�a, �włas�c�a 
płc� męsk�ej, do wys�ąp�e��a krwaw�e��a pod�wardów-
kowego jako pow�kła��a po �apale��u opo� mó�gowo-
rd�e��owych, kra��o�om�� c�y �eż po �ab�egu �mpla��acj� 
układu komorowo-o�r�ew�owego [16].

Należy �wróc�ć uwagę, że �DH ��ac���e c�ęśc�ej 
pojaw�a s�ę u d��ec� � �abur�e��am� proporcj� c�as�kowo-
mó�gowych ��e�ależ��e od �ch pr�yc�y�y, �p. w łagod-
�ym pos�er�e��u pr�es�r�e�� pły�owych pr�ymó�gowych 
�wodogłow�e �ew�ę�r��e� � lub be� �owar�ys�ącego w�el-
kogłow�a. Według V��cho� � wsp. pos�er�e��e pr�es�r�e�� 
pły�owych pr�ymó�gowych �a�wyc�aj wys�ępuje u płc� 
męsk�ej, �ajc�ęśc�ej ujaw��a s�ę około 8 m�es�ąca życ�a 
[17]. �rawdopodob��e jes� o�o wy��k�em ��epraw�dłowej 
rów�owag� pom�ęd�y �adm�er�ą produkcją a opóź��o�ym 
dojr�ewa��em dróg wchła��a��a pły�u mó�gowo-rd�e��o-
wego ��MR� [17]. Te� okres c�asowo �b�ega s�ę � p�o��-
�acją � �amyka��em c�em�e��a pr�ed��ego, co po�wala �a 
ob��ża��e s�ę c�ś��e��a żyl�ego po��żej war�ośc� c�ś��e��a 
a�mosferyc��ego. Ujem�e war�ośc� c�ś��e��a mogą s�ymu-
lować ro�wój kosmków pajęc�y�ówk� [7,8,17].

Tab. V. Przyczyny wylewów dosiatkówkowych u dzieci i doro-
słych wg TJ David Non-accidental head injury, the evidence 
[8]

1. Zaburzenia krzepnięcia, choroby hematologiczne:  
a. Hemofilia A, B, b. Choroba von Willebranda, c. Choroba 
krwotoczna noworodków, d. Małopłytkowość, e. Idiopatyczna 
małopłytkowość, f. Zespół Hermansky-Pudlak, g. Niedobór 
fibrynogenu, h. Białaczka, i. Anemia aplastyczna, j. Anemia 
hemolityczna, k. Anemia złośliwa, l. Niedobór białka C

2. Kwasica glutarowa typ I

3. Choroba Rendu– Weber- Osler

4. Bakteryjne zapalenie wsierdzia

5. Osteogenesis imperfecta typ I

6. Retinopatia wcześniacza (ROP)

7. Efekt ECMO (extra-corporeal membrane oxygenation)

8. Galaktozemia

9. Ciężkie nadciśnienie tętnicze

10. Zatrucie tlenkiem węgla
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Nadal w�ele dyskusj�, �włas�c�a wśród op�eku�ów 
d��ec� � ��epr�ypadkowym ura�em głowy, w�bud�a możl�-
wość wys�ąp�e��a samo�s��ego krwaw�e��a pod�wardówko-
wego lub �eż fak� �s���e��a ��e�d�ag�o�owa�ego wc�eś��ej 
krw�aka pod�wardówkowego pows�ałego w okres�e około-
porodowym. Is���eją dwa rod�aje krw�aków pod�wardów-
kowych �w�ą�a�ych � ura�em okołoporodowym. ��erws�y 
� ��ch, be�objawowy pod w�ględem kl���c��ym, s�w�er-
d�a�y u 10% d��ec�, wchła��a s�ę w okres�e do 4 �ygod�� 
�maksymal��e od 3 m�es. życ�a� [17,18]. Drug�, wys�ę-
pujący ��ac���e r�ad��ej, obejmuje w�ęks�y obs�ar, jes� 
�w�ą�a�y � wys�ąp�e��em �agłych objawów �adc�ś��e��a 
wew�ą�r�c�as�kowego. 

Jed�ym � p�erws�ych opracowa� do�yc�ących krwa-
w�e� śródc�as�kowych okołoporodowych była praca Fre-
quency and natural history of subdural haemorrhages 
in babies and relation to obstetric factors opublikowana 
w roku 2004 w Lancet [19]. W pracy �ej Wh��by � wsp. 
pr�eds�aw�l� wy��k� bada� MR głowy wyko�a�ych u 111 
�oworodków w c�ągu p�erws�ych 48 god��� życ�a, jed�o-
c�eś��e ��e pr�eprowad�a�o bada��a of�almoskopowego 
[19]. Z bada��a wykluc�o�o �oworodk� urod�o�e pr�ed-
wc�eś��e ora� �oworodk� � objawam� e�cefalopa���. U 9 
d��ec� �8,1%� ujaw��o�o krw�ak� pod�wardówkowe, k�óre 
uległy wchło��ęc�u, jak wy��kało � bada��a ko��rol�ego 

MR, w okres�e do 4 �ygod��. U żad�ego � �oworodków ��e 
obserwowa�o objawów kl���c��ych. Lokal��acja krw�a-
ków �w�ą�a�ych � us�kod�e��em okołoporodowym była 
odm�e��a od m�ejsca �ch �ajc�ęs�s�ego wys�ępowa��a w 
��epr�ypadkowych ura�ach głowy. Krw�ak� �w�ą�a�e � 
okresem okołoporodowym �a�wyc�aj pojaw�ały s�ę w oko-
l�cy pod�am�o�owej. �ada��am� prospek�yw�ym� prowa-
d�o�ym� pr�e� Loo�ey � wsp. obję�o 88 �oworodków �65 
c�ąż ro�w�ą�a�o s�łam� �a�ury, 23 pr�e� c�ęc�e cesarsk�e� 
[18]. U 18 �20,4%� �oworodków s�w�erd�o�o kl���c���e 
be�objawowe krwaw�e��e śródc�as�kowe �16 – krw�ak� 
pod�wardówkowe, 2 – krwaw�e��a podpajęc�y�ówkowe�.

Możl�wość wys�ąp�e��a spo��a��c��ego krw�aka pod-
�wardówkowego u ��emowlą� w�bud�a w�ele dyskusj�. 
Opubl�kowa�e w l��era�ur�e medyc��ej pr�ypadk� �ak 
�wa�ych spo��a��c��ych krw�aków pod�wardówkowych 
(spontaneous subdural haematoma in infants, ��DHI� są 
�a�wyc�aj źle udokume��owa�e, a dowody �a możl�wość 
�ch wys�ąp�e��a ��e�by� pr�eko�ywające [17,18]. Ich d�ag-
�o�a jes� s�aw�a�a �wykle popr�e� wykluc�e��e ���ych 
możl�wych pr�yc�y� – wykluc�e��e choroby układowej, 
ura�u ora� ���ych c�y���ków e��olog�c��ych. 

D�ag�os�yka róż��cowa ��epr�ypadkowych ura�ów 
głowy jes� ��e�wykle �rud�a � wymaga pr�eprowad�e��a 
w��kl�wego pos�ępowa��a. �o�w�erd�e��em �ego fak�u jes� 

Tab. VI. Przyczyny krwawienia podtwardówkowego u dzieci i dorosłych wg David TJ. Non-accidental head injury, the evidence [8]

1. Uraz: a. Nieprzypadkowy uraz głowy, b. Przypadkowy uraz głowy, c. Pęknięcie tętniaka tętnicy oponowej środkowej, d. Uprawia-
nie sportów: (break dancing, roller-coaster, boks, podnoszenie ciężarów)

2. Interwencja medyczna, chirurgiczna: a. Punkcja lędźwiowa, b. Znieczulenie podpajęczynówkowe, c. Zastawka komorowo-otrzew-
nowa, komorowo-przedsionkowa, d. Kraniotomia

3. Czynniki prenatalne, okołoporodowe: a. Uraz okołoporodowy, b. Wewnątrzmaciczne idiopatyczne krwawienie podtwardówkowe, 
c. Wewnątrzmaciczna skaza małopłytkowa, d. Stan przedrzucawkowy u matki, e. Udar niedokrwienny po urodzeniu

4. Uraz okołoporodowy: a. Uraz związany z prawidłowym porodem siłami natury, b. Poród przy pomocy kleszczy, c. Poród przy 
pomocy vacum, d. Poród pośladkowy, e. Inne przyczyny urazu okołoporodowego

5. Wrodzone wady metabolizmu: a. Kwasica glutarowa typu I, b. Choroba Canavan, c. Deficyt karboksylazy pirogronianowej

6. Wrodzone wady rozwojowe: a. Wewnątrzczaszkowe malformacje tętniczo-żylne, b. Tętniak, c. Zespół Osler-Weber-Rendu, d. 
Torbiel pajęczynówki, e. Przepuklina mózgowa i oponowo-mózgowa, f. Schizencefalia lub porencefalia

7. Choroby uwarunkowane genetycznie: a. Osteogenesis imperfecta, b. Zespół Alagille’a, c. Zespół Ehlersa-Danlosa, d. Zespół Men-
kesa, e. Zespół Marfana, f. Zespół Pradera-Willego

8. Choroby nowotworowe: a. Białaczka, b. Guzy ośrodkowego układu nerwowego, c. Chłoniaki

9. Choroby układowe: a. Toczeń trzewny układowy

10. Zaburzenia krzepnięcia: a. Leczenie antykoagulacyjne, b. Hemofilia A I B, c. Choroba von Willebranda, d. Niedobór czynnika V, XII, 
e. Idiopatyczna lub polekowa plamica małopłytkowa, f. Choroba krwotoczna noworodków na tle niedoboru witaminy K, g. DIC, h. 
Koagulopatia związana z marskością wątroby, i. Zatrucie Ginko biloba, j. Zespół Hermansky-Pudlak, k. Niedobór α1-antytrypsyny

11. Infekcje: a. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii H. influenzae, Str. pneumoniae, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych o nieokreślonej etiologii, b. Choroba Kawasaki, c. Zapalenie wsierdzia, d. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego, 
e. Malaria, f. Zapalenie mózgu o etiologii H. simplex, g. Wrodzona toxoplazmoza, h. Inne neuroinfekcje o etiologii wirusowej, i. 
Krztusiec

12. Zatrucie/objawy uboczne polekowe: a. Zatrucie ołowiem, b. Kokaina, c. Leczenie przeciwzakrzepowe

13. Inne przyczyny: a. Hemodializa u pacjentów z chorobą nerek, b. Operacje na otwartym sercu, c. Choroba Moya-moya, d. Prze-
szczep szpiku kostnego, e. Ziarniniak Wegenera, f. Wstrząs krwotoczny i encefalopatia, g. Samoistna hipotensja wewnątrzczasz-
kowa, h. Choroba Degos



� �

Nieprzypadkowe urazy głowy u dzieci

Vo l .  � 0 / � 0 1 1 ,  n r  � 9

obs�er�a a�al��a możl�wych pr�yc�y� wys�ąp�e��a wyle-
wów dos�a�kówkowych ora� krwaw�e� pod�wardówko-
wych u d��ec� � dorosłych, �awar�a w publ�kacj� Dav�da 
�w �abelach V � VI� [8]. Na s�c�egól�ą uwagę �asługują 
choroby ge�e�yc���e uwaru�kowa�e, jak �a pr�ykład 
os�eoge�es�s �mperfec�a �ypu I �mu�acje w ge��e COL1A1- 
chromosom 17q21.31-q22, COL1A2- chromosom 7q22.1�, 
��edobór alfa1 a��y�rypsy�y. �pośród wrod�o�ych wad 
me�abol��mu chorobam� uw�ględ��a�ym� w d�ag�os�yce 
róż��cowej są m�ęd�y ���ym� kwas�ca glu�arowa �ypu I 
�mu�acja w ge��e dla dehydroge�a�y glu�aryloCoA, chro-
mosom 19p13.2� � choroba Me�kesa �chromosom Xq12–
13, �abur�o�e wchła��a��e m�ed��, ob��żo�y po��om 
m�ed�� � cerulopla�m��y w surow�cy�, def�cy� karboksy-
la�y p�rogro��a�owej, ��ac���e r�ad��ej ���e, �p. choroba 
Ca�ava� [8]. �pośród wym�e��o�ych jed�ą � c�ęśc�ej 
d�ag�o�owa�ych jes� kwas�ca glu�arowa �ypu I, s�a�o-
w�ąca po�e�cjal�ą pr�yc�y�ę wys�ąp�e��a krw�aków pod-
�wardówkowych � wylewów dos�a�kówkowych [8]. D��ec� 

mogą ro�w�jać s�ę praw�dłowo do 2 roku życ�a. Głów�e 
objawy obejmują: w�elkogłow�e, h�po�o��ę pr�echod�ącą 
�as�ęp��e w �espół p�ram�dowo-po�ap�ram�dowy, �apady 
padac�kowe. Objawy mogą pojaw�ć s�ę �agle po pr�eby-
�ej ��fekcj� lub �eż poc�ą�ek może m�eć charak�er powol� 
pos�ępujący w p�erws�ych la�ach życ�a. 

pODSUMOWANIE
N�epr�ypadkowe ura�y głowy s�a�ow�ą �s�o��y prob-
lem �a�ury społec��ej. �rak rejes�ru pr�ypadków �espołu 
d��ecka kr�ywd�o�ego spraw�a, że skala �ego �jaw�ska w 
�as�ym kraju jes� ��edos�acowa�a, a w�ed�a �a jego �ema� 
��er�adko ��ewys�arc�ająca. Z drug�ej s�ro�y d��ec� � podej-
r�e��em ��epr�ypadkowego ura�u wymagają od lekar�a 
pr�eprowad�e��a w��kl�wej � s�erok�ej d�ag�os�yk� róż��co-
wej a �akże �aa�gażowa��a s�ę w procedury praw�e gwara�-
�ujące ochro�ę d��ecku do�k��ę�emu pr�emocą.
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