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STRESZCZENIE
Wstęp. Urazem okołoporodowym określamy nieprawidłowy 
stan noworodka będący wynikiem porodu. Najczęściej mamy 
do czynienia z obrażeniami skóry, układu kostno-stawowego, 
nerwowo-mięśniowego i urazami poszczególnych narządów. 
Cel pracy: przedstawienie przypadków i metod leczenia 
urazów okołoporodowych u noworodków leczonych w Klinice 
Chirurgii Dziecięcej UMwB. Materiał i metody. Wykonano 
retrospektywną analizę dokumentacji medycznej noworodków 
hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu 
Medycznego w latach 2004–2009 z powodu urazów spowodo-
wanych porodem. Wyniki. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji 
było krwawienie dokomorowe u 66% (n=22) dzieci przyjętych 
po urazie okołoporodowym, stwierdzone u noworodków urodzo-
nych przedwcześnie. U 77% tych dzieci (n=17) obserwowano 
rozwój wodogłowia. W leczeniu stosowano drenaż komorowy 
zewnętrzny, następnie po uzyskaniu normalizacji wyników 
badania ogólnego płynu mózgowo-rdzeniowego – zastawkę 
komorowo-otrzewnową. U 15% (n=5) pacjentów przyjętych w 
okresie okołoporodowym stwierdzono krwiaki przymózgowe. 
Trójka dzieci wymagała kraniotomii. U 12% (n=4) dzieci przyję-
tych po urazie okołoporodowym – donoszonych noworodków o 
dużej masie urodzeniowej, urodzonych drogami natury – stwier-
dzono krwiaki podokostnowe, u dwojga dzieci krwiaki podczep-
cowe, w tym w jednym przypadku obustronne. W tej grupie 
badania obrazowe nie wykazały wewnątrzczaszkowych zmian 
pourazowych, natomiast dwoje dzieci demonstrowało objawy 
porażenia splotu barkowego II stopnia typu Erba. Dzieci te 
leczono zachowawczo.  Wnioski. Noworodki z urazami ośrod-
kowego układu nerwowego powinny być leczone w ośrodkach 
o najwyższym stopniu referencyjności, które dysponują odpo-
wiednim zapleczem diagnostycznym (TK, NMR, USG) oraz 
noworodkowym Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej, w 
których przez całą dobę znajdować się będą pod opieką spe-
cjalistów – chirurga dziecięcego, neurochirurga, neonatologa i 
anestezjologa dziecięcego.
Słowa kluczowe: uraz okołoporodowy, noworodek, uraz 
centralnego układu nerwowego, krwiak wewnątrzczaszkowy, 
krwawienie dokomorowe, wodogłowie pokrwotoczne

ABSTRACT
Introduction. Birth injury is a physical injury sustained by infant 
due to delivery, usually resulting in skin abrasions, trauma of 
bone-joint or neuromuscular system and of other internal 
organs. Aim: presentation of cases of newborns’ injuries due 
to the birth and methods of treatment in Pediatric Surgery 
Department of Medical University in Białystok. Material and 
methods. Authors retrospectively analyzed medical records of 
newborns treated because of birth injury in Pediatric Surgery 
Department of Medical University in Bialystok between 2004 
and 2009. Results. The most common diagnose was intraven-
tricular hemorrhage in 66% (n=22) cases. In  77% (n=17) of 
children hydrocephalus was observed and they needed external 
ventricular drainage and shunt procedure. 15% (n=5) patients 
were admitted because of intracranial bleeding. Three children 
needed surgical treatment. 12% (n=4) of full term vaginally born, 
high weight newborns had cephalhaematoma, 2 had bleeding 
under epicranial aponeurosis. Two of them had brachial plexus 
paralysis –Erb’s Palsy. All of them were treated conservatively. 
Conclusion. Newborns with birth trauma of central nervous 
system should be treated in highly specialized pediatric surgery 
centers by the team of specialists such as pediatric surgeons, 
neurosurgeons, neonatologists and anesthesiologists, offering 
diagnositc with CT, MRI, USG in 24-hour neonatal intensive 
care units.
Key words: newborn injuries, birth injuries, central nerv-
ous system injuries, intracranial hematoma, intraventricular 
hemorhhage, hydrocephalus
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WSTĘp
Ura�em okołoporodowym określamy ��epraw�dłowy s�a� 
�oworodka będący wy��k�em porodu. Najc�ęśc�ej mamy do 
c�y��e��a � obraże��am� skóry, układu kos��o-s�awowego, 
�erwowo-m�ęś��owego � ura�am� pos�c�egól�ych �ar�ą-
dów [1–3]. �ows�ałe ura�y spowodowa�e są pr�yc�y�am� �e 
s�ro�y ma�k� – �abur�e��am� c�y��ośc� skurc�owej mac�cy, 
budową �ar�ądów rod�ych, �e s�ro�y d��ecka – wc�eś��a-
c�wem, makrosom�ą, wadam� ro�wojowym�, �łym położe-
��em płodu ora� �ab�egam� położ��c�ym� �pr�edłużającym 
s�ę lub �by� s�ybk�m porodem� [1–3].

CEL pRACY
Celem pracy było pr�eds�aw�e��e pr�ypadków � me�od lec�e-
��a ura�ów okołoporodowych u �oworodków lec�o�ych w 
Kl���ce Ch�rurg�� D��ec�ęcej UMw�.

MATERIAł
W la�ach 2004–2009 w Kl���ce Ch�rurg�� D��ec�ęcej U��-
wersy�e�u Medyc��ego w ��ałyms�oku hosp��al��owa�o 33 
�oworodk� � powodu ura�ów spowodowa�ych porodem, � 
c�ego 20 �60%� �oworodków wymagało ���erwe�cj� ch�rur-
g�c��ej. Najc�ęs�s�ą pr�yc�y�ą hosp��al��acj� było krwaw�e-
��e około- � dokomorowe u 66% d��ec� – u 22 �oworodków 
urod�o�ych pr�edwc�eś��e. D��ec� urod�o�e w okres�e od 
27 do 37 �ygod��a c�ąży �śred��o w 34 �ygod��u c�ąży� � 2 
do 8 pk�. Apgar �śred��o 5� pr�yjmowa�o do Kl���k� w 5 do 
30 doby po porod��e �śred��o w 10 dob�e�. W 7 pr�ypad-
kach pr�edwc�es�y poród spowodowa�y był E�H ges�o�ą, 
w 5 pr�ypadkach – ��fekcją śródmac�c��ą. 12 porodów 
odbyło s�ę drogą �a�ural�ą, 10 – drogą c�ęc�a cesarsk�ego. W 
bada��ach U�G pr�e�c�em�ąc�kowych głowy s�w�erd�a�o 
krwaw�e��e III s�op��a u 9 d��ec� �41%� � krwaw�e��e IV 
s�op��a u 13 d��ec� �59%�. U ws�ys�k�ch d��ec� obserwo-
wa�o pos�er�e��e układu komorowego mó�gu � s�osowa�o 
upus�y pły�u mó�gowo-rd�e��owego pr�e� �akłuc�e pr�e�-
c�em�ąc�kowe. U p�ęc�orga d��ec� �15% – �roje � krwaw�e-
��em III s�., dwoje � krwaw�e��em IV s�.� ��e obserwowa�o 
objawów w�możo�ego c�ś��e��a wew�ą�r�c�as�kowego, a 
w bada��ach obra�owych �U�G � TK� progresj� wodogło-
w�a. �o�os�ałe s�edem�aśc�oro d��ec� �77% d��ec� lec�o�ych 
� powodu krwaw�e��a dokomorowego�, u k�órych obserwo-
wa�o ro�wój wodogłow�a, poc�ą�kowo lec�o�o �a pomocą 
dre�ażu komorowego �ew�ę�r��ego. �o �ormal��acj� 
wy��ków bada��a ogól�ego pły�u mó�gowo-rd�e��owego 
�spadku po��omu b�ałka � cy�o�y� �mpla��owa�o �as�awkę 
komorowo-o�r�ew�ową. N�e �a�o�owa�o �go�ów poope-
racyj�ych. W okres�e obserwacj� ambula�oryj�ej u ws�ys�-
k�ch d��ec� po �ałoże��u �as�awk� komorowo-o�r�ew�owej 
obserwowa�o opóź��e��e ro�woju psychomo�oryc��ego. 
U dwojga d��ec� s�w�erd�o�o ślepo�ę, u jed�ego ��ac��e 
us�kod�e��e słuchu, u s�edm�orga �32%� ��ac��ego s�op-
��a �abur�e��a �eurolog�c��e – ��edowłady spas�yc��e 
ko�c�y�. Ws�ys�k�e d��ec�, k�óre ��e wymagały �ałoże��a 
układu �as�awkowego, ro�w�jają s�ę praw�dłowo.

U p�ęc�orga �as�ych pacje��ów w okres�e okołoporo-
dowym s�w�erd�o�o krw�ak� pr�ymó�gowe. 

przypadek 1
Jede� � �oworodków �os�ał pr�yję�y w p�erws�ej dob�e 
życ�a w s�a��e ogól�ym śred��m � powodu c�ężk�ego 
ura�u, k�órego do��ał w �rakc�e ��w. porodu ul�c��ego 
�d��ecko wypadło �a �warde podłoże, poród �as�ąp�ł w 37 
�yg. życ�a płodowego, masa urod�e��owa 2200 g�. �r�y 
pr�yjęc�u d��ecko m�ało objawy �w�ęks�o�ego c�ś��e��a 
wew�ą�r�c�as�kowego �e spadk�em c�ś��e��a �ę���c�ego � 
�abur�e��am� oddechu. Wyko�a�o TK głowy � � powodu 
ro�ległego krw�aka �ad�wardówkowego w p�erws�ej dob�e 
życ�a wyko�a�o kra��o�om�ę, ewakuowa�o krw�ak ora� 
wyko�a�o plas�ykę �łama�ej kośc� c�em�e��owej. �r�e-
b�eg pooperacyj�y był ��epow�kła�y. W s�a��e dobrym, be� 
uby�ków �eurolog�c��ych, d��ewc�y�kę wyp�sa�o do domu 
w d��es�ą�ej dob�e życ�a. W �rakc�e pooperacyj�ej 6-le���ej 
obserwacj� ambula�oryj�ej ��e s�w�erd�o�o �abur�e� ro�-
woju psychomo�oryc��ego. 

przypadek �
D��ewc�y�ka do�os�o�a, urod�o�a drogam� � s�łam� �a�ury 
w 40Hbd � masą c�ała 3950 g �w wyw�ad��e c�ężk�, pr�e-
dłużający s�ę poród�, oce��o�a �a 6 pk�. w skal� Apgar, 
�os�ała pr�yję�a do Kl���k� w 13 dob�e życ�a w s�a��e ogól�y 
dość dobrym, � powodu krw�aka pr�ymó�gowego oko-
l�cy c�em�e��owej prawej, s�w�erd�o�ego bada��em U�G 
głowy. �ada��e �os�ało wyko�a�e �a �lece��e �eo�a�ologa 
� powodu ob��żo�ego �ap�ęc�a m�ęś��owego, �ap�ę�ego c�e-
m�ąc�ka, �abur�e� łak��e��a, wym�o�ów � małej żywo��ośc� 
d��ecka. W Kl���ce wyko�a�o TK głowy, �a k�órego pod-
s�aw�e d��ewc�y�ka �os�ała �akwal�f�kowa�a do �ab�egu 
operacyj�ego. W 14 dob�e życ�a wyko�a�o kra��o�om�ę c�e-
m�e��ową prawos�ro��ą, usuwając krw�ak w całośc�. Okres 
pooperacyj�y pr�eb�egł be� pow�kła�. W 20 dob�e życ�a 
d��ewc�y�ka �os�ała wyp�sa�a do domu w s�a��e ogól�ym 
dobrym be� objawów us�kod�e��a ośrodkowego układu 
�erwowego. W �rakc�e 8-m�es�ęc��ej obserwacj� ambula�o-
ryj�ej ��e s�w�erd�o�o �abur�e� ro�woju psychomo�oryc�-
�ego. 

przypadek �
D��ewc�y�ka urod�o�a pr�edwc�eś��e drogam� �a�ury w 35 
�ygod��u życ�a płodowego, � urod�e��ową masą c�ała 1400 
g, oce��o�a �a 7 pk�. w skal� Apgar, �os�ała w 17 dob�e życ�a 
pr�e��es�o�a � odd��ału �eo�a�olog�c��ego, gd��e w bada��u 
U�G pr�e�c�em�ąc�kowym s�w�erd�o�o krw�ak pr�ymó�-
gowy okol�cy skro��owej prawej. W bada��u pr�edm�o�o-
wym s�w�erd�o�o ob��żo�e �ap�ęc�e m�ęś��owe, �ap�ę�e 
c�em�ąc�ko, ob��żo�ą żywo��ość d��ecka. W wyw�ad��e 
– pr�edłużający s�ę poród. Na pods�aw�e TK głowy d��ew-
c�y�kę �akwal�f�kowa�o do kra��o�om��, wyko�a�ej w d��u 
pr�yjęc�a. �r�eb�eg pooperacyj�y był ��epow�kła�y. W 24 
dob�e życ�a d��ecko �os�ało pr�eka�a�e do odd��ału �owo-
rodkowego w s�a��e ogól�ym � �eurolog�c��ym dobrym. W 
�rakc�e 5-le���ej obserwacj� ambula�oryj�ej ��e s�w�erd�o�o 
�abur�e� ro�woju psychomo�oryc��ego. 



� �

Urazy okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Vo l .  � 0 / � 0 1 1 ,  n r  � 9

przypadek �
Chłop�ec urod�o�y drogam� �a�ury w 37 �ygod��u życ�a 
płodowego �w wyw�ad��e pr�edłużający s�ę poród�, � masą 
c�ała 2050 g, oce��o�y �a 6 pk�. w skal� Apgar, pr�yję�y 
�os�ał w 3 dob�e życ�a � �ere�owego odd��ału �oworodko-
wego � powodu pow�ar�ających s�ę drgawek � podejr�e��a 
krwaw�e��a wew�ą�r�c�as�kowego. �r�y pr�yjęc�u s�a� 
�oworodka był śred��. W bada��u �eurolog�c��ym s�w�er-
d�o�o ob��żo�e �ap�ęc�e m�ęś��owe we ws�ys�k�ch ko�c�y-
�ach, �e�de�cję do �e�a ro�b�eż�ego, osłab�e��e odruchów 
śc�ęg��s�ych, c�em�ę pr�ed��e o ��eco w�możo�ym �ap�ę-
c�u. W TK głowy s�w�erd�o�o krwaw�e��e w obs�ar�e pod- 
� �ad�am�o�owym wokół półkul móżdżku, w�dłuż �am�o�u 
móżdżku � pr�ymó�gowo w okol�cy skro��owo-c�em�e-
��owej prawej. Chłop�ec był lec�o�y �achowawc�o ora� 
rehab�l��owa�y. W kolej�ych bada��ach U�G głowy obser-
wowa�o ��wolucję �m�a� krwo�oc��ych, �eurolog�c��y 
s�a� pacje��a popraw�ał s�ę. Ko��rol�a TK wyka�ała praw�e 
całkow��ą resorpcję �m�a� krwo�oc��ych wew�ą�r�c�as�ko-
wych. W 33 dob�e życ�a chłop�ec �os�ał wyp�sa�y do domu. 
�o wyp�sa��u � Kl���k� chłop�ec był �adal rehab�l��owa�y, 
obserwowa�o s�op��owy powró� praw�dłowego �ap�ęc�a 
m�ęś��owego � praw�dłowe reakcje odruchowe. W w�eku 
p�ęc�u la� ��e s�w�erd�a s�ę �abur�e� �eurolog�c��ych.

przypadek �
Noworodek lec�o�y �achowawc�o, �os�ał pr�yję�y w 7 dob�e 
życ�a � Odd��ału Noworodkowego. U chłopca urod�o�ego 
drogam� �a�ury w 39 Hbd, � masą urod�e��ową 4100 g, oce-
��o�ego �a 8 pk�. W skal� Apgar, �wracał uwagę duży krw�ak 
podokos��owy. W wyw�ad��e – poród � użyc�em pomocy 
położ��c�ej �próż��o c�ągu�. W U�G pr�e�c�em�ąc�kowym 
głowy s�w�erd�o�o ��ew�elk� krw�ak pr�ymó�gowy, ��e 
s�w�erd�o�o pos�er�e��a pr�es�r�e�� pr�ymó�gowych a�� 
pr�em�es�c�e��a s�ruk�ur mó�gow�a. �ada��em kl���c�-
�ym objawów c�as�o�y wew�ą�r�c�as�kowej ��e obserwo-
wa�o. W kolej�ych bada��ach U�G s�w�erd�o�o ��wolucję 
krwiaka. Dziecko leczono zachowawczo. 

U c�worga kolej�ych d��ec� o dużej mas�e urod�e��o-
wej �śred��o 4050 g�, urod�o�ych o c�as�e drogam� �a�ury 
� �as�osowa��em pomocy położ��c�ej �próż��oc�ągu�, 
oce��o�ych �a 8–9 pk�. W skal� Apgar, s�w�erd�o�o duże 
krw�ak� podokos��owe, a u jed�ego d��ecka s�w�erd�o�o 
krw�ak podc�epcowy. �ada��a obra�owe ��e wyka�ały 
wew�ą�r�c�as�kowych �m�a� poura�owych. U jed�ego 
d��ecka doda�kowo s�w�erd�o�o poraże��e splo�u barko-
wego II s�op��a �ypu Erba, �as�osowa�o lec�e��e �acho-
wawc�e – ułoże��owe � rehab�l��ację od 3 �ygod��a życ�a.

Dwu�ygod��owy chłop�ec pr�yję�y �os�ał do Kl���k� 
do d�ag�os�yk� � powodu dużych obus�ro��ych krw�aków 
podc�epcowych. Chłop�ec urod��ł s�ę o c�as�e drogam� 
�a�ury, � �as�osowa��em pomocy położ��c�ej – vacuum, 
� masą 4200 g. Oce��o�y �os�ał �a 7 pk�. w skal� Apgar. 
�ada��em �eurolog�c��ym objawów og��skowego us�ko-
d�e��a mó�gu ��e s�w�erd�o�o. TK wykluc�yło krw�ak� 
wew�ą�r�c�as�kowe. Krw�ak� podc�epcowe wchło�ęły s�ę 
be� pow�kła�. Doda�kowo s�w�erd�o�o poraże��e splo�u 
barkowego II s�op��a �ypu Erba – �as�osowa�o lec�e��e 
�achowawc�e – ułoże��owe � rehab�l��ację od 3 �ygod��a 

życ�a. W w�eku �r�ech la� ��e s�w�erd�o�o �abur�e� �eu-
rolog�c��ych.

OMóWIENIE
D��ęk� ru�y�owo prowad�o�ej d�ag�os�yce pre�a�al�ej, 
mo���orowa��u płodu � akcj� porodowej ora� �w�ęks�a-
��u s�ę l�c�by c�ęć cesarsk�ch ura� okołoporodowy s�w�er-
d�a s�ę obec��e u 0,2%–0,8% �oworodków [4,5]. Ry�yko 
us�kod�e��a płodu jes� �ajw�ęks�e podc�as porodu drogam� 
�a�ury wspomaga�ego użyc�em kles�c�y lub próż��oc�ągu 
pr�e� położ��ka. U 18% ��=6� �as�ych pacje��ów do ura�u 
dos�ło w �rakc�e porodu drogam� �a�ury � �as�osowa��em 
próż��oc�ągu. Do �ajc�ęśc�ej spo�yka�ych �ależą ura�y 
głowy, us�kod�e��a rd�e��a kręgowego, us�kod�e��a 
�erwów obwodowych, us�kod�e��a �ar�ądów wew�ę�r�-
�ych � �łama��a kośc� dług�ch [4,5]. �pośród okołoporodo-
wych ura�ów głowy ���erwe�cj� ch�rurg�c��ej �ajc�ęśc�ej 
��e wymaga krw�ak podc�epcowy � krw�ak podokos��owy 
[3]. Rów��eż �as� pacje�c� hosp��al��owa�� � powodu 
krw�aków podc�epcowych � podokos��owych ��e wymagal� 
���erwe�cj� ch�rurg�c��ej. Krw�ak podc�epcowy pows�aje 
�wykle po pr�edłużającym s�ę porod��e � kolekcj� wy�a-
c�y��o�ej krw� po�ad wars�wą okos��ej. Kl���c���e jes� �o 
��ewyraź��e odgra��c�o�y obr�ęk �ka�ek m�ękk�ch skóry 
owłos�o�ej głowy, k�óry pr�ekrac�a l���e s�wów c�as�k�. 
Krw�ak podokos��owy pows�aje podc�as pr�edłużają-
cego s�ę porodu lub podc�as używa��a kles�c�y lub próż-
��oc�ągu pr�e� położ��ka. Jes� �o �b�or��k wy�ac�y��o�ej 
krw� � �ac�y� pe�e�rujących � kośc� do okos��ej. Jes� 
dobr�e odgra��c�o�y, c�ęs�o chełboc�ący, ��e pr�ekrac�a 
l���� s�wów c�as�kowych, skóra �ad krw�ak�em może być 
�as���o�a [3]. �ada��em r�g �ależy wykluc�yć obec�ość 
�łama��a kośc� c�as�k� lub krwaw�e��a wew�ą�r�c�as�ko-
wego pr�e�c�em�ąc�kowym U�G albo bada��em �omograf�� 
kompu�erowej. Zwykle us�ępuje samo�s���e po 2 �ygod��ach 
– do 3 m�es�ęcy. Zaleca s�ę pow�ór�e��e r�g kośc� c�as�k� 
po 4–6 �ygod��ach, by wykluc�yć �łama��e ros�ące [5,6]. U 
c�wórk� �as�ych pacje��ów � krw�akam� podokos��owym�, 
u chłopca � jed�os�ro��ym jak � u chłopca � obus�ro��ym� 
krw�akam� podc�epcowym� ��e s�w�erd�o�o �łama� kośc� 
c�as�k� a�� krwaw�e� wew�ą�r�c�as�kowych.

Krwaw�e��a dokomorowe � okołokomorowe u wc�eś-
��aków spowodowa�e ��edojr�ałośc�ą mac�er�y �arodko-
wej �germ��al ma�r�x� � jej �ac�y� moż�a rów��eż �al�c�yć 
do grupy ura�ów okołoporodowych – 50% krwaw�e� 
wys�ępuje w c�as�e p�erws�ych 12 god��� po porod��e. 
Germ��al ma�r�x ro�w�ja s�ę około 23 �ygod��a � �a��ka 
około 36 �ygod��a życ�a płodowego – jeżel� poród odbywa 
s�ę w �ym okres�e – ry�yko krwaw�e� jes� �ajw�ęks�e. 
Krwaw�e��e może ro�pr�es�r�e��ać s�ę w k�eru�ku św�a�ła 
komory � w k�eru�ku �ka�k� okołokomorowej [5,7]. U 
c�ęśc� wc�eś��aków krwaw�e��e komorowe prowad�� do 
pows�a��a wodogłow�a. �kr�epy krw� powodują �aros�owe 
�apale��e pajęc�y�ówk�, k�óre jes� pr�yc�y�ą �abur�e� 
wchła��a��a pły�u mó�gowo-rd�e��owego � pos�er�e��a 
komór. Na pods�aw�e obra�u TK �ap�lle [5,7,8] wpro-
wad��ł 4-s�op��ową skalę oce�y krwaw�e� dokomoro-
wych. �os�er�e��e komór w krwaw�e��ach I s�op��a ��e 
wys�ępuje, w II s�op��a �wykle ��e wymaga lec�e��a, w 
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krwaw�e��ach III � IV s�op��a pr�echod�� w wodogłow�e 
pokrwo�oc��e. U ws�ys�k�ch �as�ych pacje��ów � krwa-
w�e��em III s�op��a �41% – 9 �oworodków� � IV s�op��a 
�59% – 13 �oworodków� s�w�erd�o�o pos�er�e��e układu 
komorowego mó�gu. 77% ��=17� �oworodków wymagało 
�ałoże��a �as�awk� komorowo-o�r�ew�owej � powodu 
�aras�a��a pos�er�e��a układu komorowego mó�gu.

Krwaw�e��e wew�ą�r�c�as�kowe u do�os�o�ych 
�oworodków �ajc�ęśc�ej do�yc�y d��ec� � ��edoboram� 
c�y���ków kr�ep��ęc�a X � V, � �espołem �ra�sfu�j� bl�ź-
��ak do bl�ź��aka, � krwaw�e��em do wrod�o�ych gu�ów 
�owo�worowych, � dużym ��edo�le��e��em okołoporodo-
wym [5,7]. 

Najc�ęs�s�ym �ypem okołoporodowego ura�u obwo-
dowego układu �erwowego jes� us�kod�e��e splo�u 
ram�e��ego – wys�ępuje u 0,04–0,2% �oworodków [5,9]. 
W os�a���ch s�eśc�u la�ach poraże��e splo�u barkowego 
s�w�erd��l�śmy u dwu lec�o�ych pr�e� �as �oworodków. 
Najc�ęśc�ej do ura�u dochod�� u d��ec� o wad�e po�ad 
4000 g podc�as b�er�ego ro�c�ąga��a, gdy położ��k c�ąg-
��e � �g��a boc���e główkę, wy�ac�ając �akl��owa�y pod 
spoje��em ło�owym bark. Efek�em może być ro�erwa��e 
osło�k� �erwowej lub �ac�y�, pr�erwa��e włók�e� �erwo-
wych lub całkow��e oderwa��e �erwu od splo�u. U jed�ego 
� chłopców s�w�erd�o�o doda�kowo �łama��e obojc�yka 
ora� �owar�ys�ący krw�ak, k�óry powodował uc�sk �a splo� 
barkowy. �u�derla�d poraże��e splo�u barkowego d��el� 
�a 5 s�op�� – od pr�em�jającego poraże��a – I s�. do całko-
w��ego ��edowładu – V s�. [9]. W �ależ�ośc� od po��omu 
us�kod�e��a ro�róż��a s�ę: poraże��e ��w. gór�e �C5-6� 
Duhe��e’a-Erba – �ajc�ęs�s�e, s�w�erd�o�e rów��eż u 
�as�ych pacje��ów, do�yc�y m�ęś�� ram�e��a, ko�c�y�a 
jes� pr�yw�ed��o�a, wypros�owa�a � skręco�a ku wew�ą�r�; 
poraże��e dol�e – Klumpke �C8-Th11� – r�adk�e jako 
pos�ać ��olowa�a – ko�c�y�a w odw�ed�e��u, ręka �g�ę�a 
dło��owo, pr�y us�kod�e��u włók�e� sympa�yc��ych Th1 
poraże��u �owar�ys�y �espół Hor�era. Całkow��e us�ko-
d�e��e splo�u barkowego pr�ejaw�a s�ę w�o�kośc�ą ko�-
c�y�y, brak�em poce��a s�ę, c�uc�a � głębok�ch odruchów 
śc�ęg��s�ych. Ro�po��a��e jes� pew�e w oparc�u o bada��e 
kl���c��e � oce�ę �eurolog�c��ą. W�ęks�ość pr�ypadków 
s�a�ow�ą pacje�c� be� ro�erwa��a eleme��ów splo�u ��eu-
ro�me�y� � cecham� �europraksj� wymagający rehab�l��acj� 
jako jedy�ego lec�e��a, �ac�y�ając od 3 �ygod��a po ura��e 
[5,9]. U jed�ego � chłopców rehab�l��ację ro�poc�ęl�śmy 
po 4 �ygod��u życ�a po �agoje��u �łama��a obojc�yka. �la-
�owa�y �ab�eg operacyj�y, pr�y braku odruchu �e śc�ęg�a 
m�ęś��a dwugłowego po upływ�e 3 m�es�ęcy, pow���y 
popr�ed�ać bada��a elek�rof��jolog�c��e �EMG� � obra-
�owe – TK lub MR w opcj� m�elo-MR.

�os�ępowa��e � �oworodk�em � ura�em ośrodko-
wego układu �erwowego  pow���o pr�eb�egać według 
algory�mu. Noworodek pr�y podejr�e��u ura�u okołopo-
rodowego ośrodkowego układu �erwowego pr�e� �eo�a-
�ologa pow���e� być sko�sul�owa�y pr�e� �euroch�rurga 
d��ec�ęcego lub �eurologa d��ec�ęcego. �o s�w�erd�e��u 
objawów w�ros�u c�ś��e��a wew�ą�r�c�as�kowego d��e-
cko �ależy pr�eka�ać do kl���k� ch�rurg�� d��ec�ęcej, gd��e 
ko��ec��a jes� ko�syl�ar�a ��euroch�rurg, ch�rurg, a�es�e-

Ryc. 1. TK – wodogłowie pokrwotoczne u noworodka Hydro-
cephalus after intraventricular hemorrhage in newborn

Ryc. 2. NMR – wodogłowie pokrwotoczne u noworodka 
Hydrocephalus after intraventricular hemorrhage in newborn

�jolog� oce�a jego s�a�u. D��ecko � �abur�e��am� fu�kcj� 
życ�owych pow���o �os�ać �a���ubowa�e � lec�o�e w OIT 
�oworodka. Kluc�owe ��ac�e��e mają bada��a obra�owe 
– TK � pow�ar�a�e pr�e�c�em�ąc�kowe bada��a U�G 
głowy. Noworodek � objawam� �w�ęks�o�ego c�ś��e��a 
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s�w�erd��ć progresję lub ��wolucję �m�a� w OUN. �o 
wyrów�a��u s�a�u ogól�ego pacje��a w m�arę po�r�eb 
�ależy wc�eś��e wprowad�ać lec�e��e rehab�l��acyj�e. 
�o �ako�c�e��u lec�e��a s�p��al�ego d��ecko pow���o 
po�os�awać pod ko��rolą �euroch�rurga � �eurologa d��e-
c�ęcego. Lec�e��e rehab�l��acyj�e �ależy ko��y�uować. 
�ada��e U�G głowy �ależy pow�ar�ać co 2 m�es�ące, aż 
do okresu �amk��ęc�a s�ę c�em�ąc�ek.

pODSUMOWANIE
Z�ajomość pr�eb�egu akcj� porodowej ora� �w�ą�a�ych � 
�ym �agroże� dla �oworodka ko��ec��a jes� do pr�eprowa-
d�e��a odpow�ed��ej d�ag�os�yk� ora� wdroże��a wc�es�ego 
pos�ępowa��a w pr�ypadkach wymagających ���erwe�cj� 
ch�rurg�c��ej. W �as�ym ma�er�ale aż 60% �oworodków 
pr�yję�ych po ura��e okołoporodowym wymagało ���erwe�-
cj� ch�rurg�c��ej. Ro�wój �owoc�es�ych me�od obra�owa��a 
po�wol�ł �am w 40% pr�ypadków �a be�p�ec��e lec�e��e 
�achowawc�e � u��k��ęc�e ry�yka �w�ą�a�ego � �ab�eg�em. 
N�es�e�y u 30% d��ec� lec�o�ych w okres�e �oworodkowym 
� powodu ura�u okołoporodowego s�w�erd�a s�ę �abur�e��a 
słuchu, w�roku lub ��edowłady ko�c�y�. Noworodk� � ura-
�am� ośrodkowego układu �erwowego pow���y być lec�o�e 
w ośrodkach o �ajwyżs�ym s�op��u refere�cyj�ośc�, k�óre 
dyspo�ują odpow�ed��m �aplec�em d�ag�os�yc��ym �TK, 
NMR, U�G� ora� �oworodkowym Odd��ałem I��e�syw-
�ej Op�ek� Medyc��ej, gd��e pr�e� całą dobę ��ajdować s�ę 
będą pod op�eką specjal�s�ów – ch�rurga d��ec�ęcego, �eu-
roch�rurga, �eo�a�ologa, a�es�e�jologa d��ec�ęcego � �euro-
loga d��ec�ęcego.
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