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Rola neurologa dziecięcego w diagnostyce urazów czaszkowo-mózgowych

Child neurologist in diagnostics of traumatic brain injury 
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STRESZCZENIE
Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci stanowią poważny prob-
lem zdrowotny i prowadzą do różnego stopnia dysfunkcji neu-
rologicznych. Pomimo odmiennych przyczyn i etiopatogenezy 
w poszczególnych grupach wiekowych istnieją odrębności 
obrazu klinicznego związane ze stopniem dojrzałości i reaktyw-
ności dziecięcego mózgu. Dynamika powikłań we wczesnym 
okresie pourazowym trudna jest do przewidzenia i opieka nad 
pacjentem w wieku rozwojowym od chwili doznania urazu przez 
wszystkie etapy choroby powinna być wielospecjalistyczna. W 
opiece tej szczególna rola przypada neurologowi dziecięcemu 
z koniecznością kilkakrotnej oceny dziecka zarówno w ostrej, 
jak i w późniejszej fazie pourazowej. Na podstawie własnych 
doświadczeń przedstawiono algorytm postępowania z dzie-
ckiem po urazie głowy. Omówiono badania dodatkowe będące 
integralną częścią oceny neurologicznej.
Słowa kluczowe: urazy czaszkowo-mózgowe, dzieci

ABSTRACT
Head traumas in children pose a major health problem and 
lead to different neurological dysfunctions. Despite diversity of 
etiopathogenetic factors there are distinct features in different 
age groups leading to various clinical presentations connected 
with the maturity of children’s brain. Dynamics of changes after 
trauma in early stages is difficult to predict, so the patients 
suffering from brain injury require multidisciplinary approach 
during each stage of the disease. There is a special role of child 
neurologist, which includes repetitive assessment in acute as 
well as later stages. The authors present the algorithm of man-
agement after head injury in children based on their own experi-
ence. The authors also discussed the additional examinations 
which are the essential part of neurological evaluation.
Key words: head injury, children 

Ura�y c�as�kowo-mó�gowe �uc�m� u chorych w w�eku ro�-
wojowym s�a�ow�ą ok. 30% ws�ys�k�ch ura�ów c�ała � wy��-
kają � �agłego �ad��ała��a �a c�as�kę �� pr�ekroc�e��em jej 
�dol�ośc� adap�acyj�ych� �ew�ę�r��ej s�ły mecha��c��ej 
o róż�ym s�op��u �as�le��a [1]. W efekc�e mogą �arów�o 
��e wywoływać w�doc��ych us�kod�e�, jak � prowad��ć do 
��ac��ego us�kod�e��a mó�gu, a w ko�sekwe�cj� do dys-
fu�kcj� �eurolog�c��ych. Objawy, dy�am�ka pr�eb�egu ora� 
rokowa��e u�ależ��o�e są od pr�yc�y�y � c�ężkośc� ura�u, 
k�eru�ku wek�ora d��ałających s�ł �ką�owy ��es�e poważ-
��ejs�e sku�k� ��ż l���owy�, a �akże w�eku d��ecka � jego 
masy c�ała [1–5]. 

EpIDEMIOLOGIA
�r�yc�y�y ura�ów głowy u pacje��ów w w�eku ro�wojo-
wym są �róż��cowa�e. Op�erając s�ę �a p�śm�e���c�w�e 
[5–9] ora� �a obserwacjach włas�ych u ��emowlą� � małych 
d��ec� moż�a s�w�erd��ć, że �a�wyc�aj bywają pr�ypad-
kowe, głów��e spowodowa�e upadkam�, mogą �eż być 
��epr�ypadkowe ��am�er�o�e� � wy��kać � róż�ych form 
kr�ywd�e��a. W os�a���ch la�ach w�ras�a l�c�ba ura�ów � 
ud��ałem d��ec� w każdym w�eku [1,4], spowodowa�ych 
wypadkam� komu��kacyj�ym�, u s�ars�ych upraw�a��em 
spor�u, m�ęd�y ���ym� �a lekcjach wychowa��a f��yc��ego. 

�r�emoc w s�kole, pob�c�a, �adużyc�e alkoholu � �ażywa��e 
�arko�yków pr�e� młod��eż, ale �eż ��efrasobl�wość o�o-
c�e��a są kolej�ym� powodam� uc�m. N�er�adko do ura�u 
dochod�� �a sku�ek omdle� o podłożu kard�olog�c��ym lub 
w pr�eb�egu �apadu padac�kowego u chorego lec�o�ego � 
powodu padac�k�, jak rów��eż wys�ąp�e��a p�erws�ego w 
życ�u ep��odu �apadowego o ���ej e��olog��. 

Głowa d��ecka młods�ego jes� bard��ej �arażo�a �a 
uder�e��e, gdyż jej masa pr�eważa �ad po�os�ałym� c�ęś-
c�am� c�ała. �ku�kuje �o us�kod�e��em �ka�k� �erwowej 
mó�gu ��e �ylko w m�ejscu ura�u, ale �akże po s�ro��e pr�e-
c�w�ej, co wy��ka � s�ły be�wład�ośc� � do�yc�y rów��eż 
dorosłych. Uważa s�ę jed�ak [6], że s�łuc�e��a mó�gu � 
odb�c�a ��e są c�ęs�e u d��ec�. Zwykle ��e mają �w�ą�ku � 
upadk�em � w �ych pr�ypadkach �r�eba w��kl�w�e a�al��o-
wać okol�c��ośc� �dar�e��a.

pATOfIZJOLOGIA
�oura�owe us�kod�e��e mó�gu jes� wy��k�em d��ała-
��a c�y���ka mecha��c��ego, c�yl� p�erwo��ego, ��ac��y 
wpływ ma �akże c�y���k b�ochem�c��y – w�ór�y. W ramach 
�ego drug�ego wym�e��a s�ę �euro�oksyc��y wpływ kwasu 
mlekowego pows�ałego w proces�e gl�kol��y be��le�owej � 
�m�a�ę składu jo�owego pr�es�r�e�� wew�ą�r�komórkowej 



� �

B. Szwed-Białożyt

N e u r o l o g i a  D z i e c i ę c a

p R A C A  p O G L ą D O W A / R E V I E W  p A p E R

� �adm�er�ym gromad�e��em jo�ów wap��a, sodu � chloru. 
N�ekor�ys��a jes� �akże ak�ywacja sys�emu fosfol�pa� � 
popr�e� ��ą pows�awa��e wol�ych kwasów �łus�c�owych, 
wy�war�a��e w okres�e ��edo�le��e��a wol�ych rod��ków 
�le�owych � peroksydacją l�p�dów, co prowad�� do us�ko-
d�e��a m�el��y, bło� komórkowych, m�krokrąże��a, �m��ej-
s�e��a pr�epływu �ka�kowego, odc�y�u �apal�ego � śm�erc� 
komórek [4,5].

�r�y róż�ej e��opa�oge�e��e uc�m w pos�c�egól�ych 
grupach w�ekowych �s���eją �s�o��e odręb�ośc� obra�u kl�-
��c��ego, a dy�am�ka pow�kła� � �as�ęps�wa we wc�es�ym 
okres�e �rud�e są do pr�ew�d�e��a. Zm�e��ość objawów jes� 
pow�ą�a�a �e s�op��em dojr�ałośc� � reak�yw�ośc�ą mó�gu. 
N�e w peł�� ro�w���ę�a u d��ec� homeos�a�a prowad�� do 
wys�ępowa��a �abur�e� rów�owag� kwasowo-�asadowej, 
�empera�ury c�ała � pr�em�a�y ma�er��, a �w�ęks�o�y pr�e-
pływ mó�gowy, w�ęks�a pr�epus�c�al�ość bar�ery krew–
mó�g usposab�a do s�ybko �aras�ającego obr�ęku mó�gu 
[3,5,6,10]. W �w�ą�ku � �ym ura�y c�as�kowo-mó�gowe 
są poważ�ym problemem � op�eka �ad pacje��am� w w�eku 
ro�wojowym od chw�l� do��a��a ura�u pr�e� kolej�e e�apy 
pow���a być w�elospecjal�s�yc��a. 

pOSTĘpOWANIE Z DZIECKIEM pO URAZIE CZASZKOWO-MóZGOWYM
Na pods�aw�e włas�ych dośw�adc�e� pr�eds�aw�amy algo-
ry�m pos�ępowa��a medyc��ego u d��ecka � ura�em głowy 
�ryc.1�. Za�wyc�aj pos�ępowa��e prowad�o�e jes� dwoma 
�oram� – ambula�oryj�ym lub lec���c�wa �amk��ę�ego, w 
�ależ�ośc� od c�ężkośc� ura�u � m�ejsca �dar�e��a. N�em��ej 

w każdym pr�ypadku ��e�będ�e jes� ��e�włoc��e podda-
��e d��ecka bada��u lekarsk�emu � w��kl�wej obserwacj�, 
gdyż objawy poura�owe mają �e�de�cję do �aras�a��a w 
c�as�e � po fa��e be�objawowej, mogą ro�w��ąć s�ę objawy 
wy��kające � us�kod�e��a ośrodkowego układu �erwo-
wego �OUN�. C�ęść d��ec� � róż�ych powodów dop�ero w 
kolej�ych d��ach po ura��e kor�ys�a � pomocy lekarsk�ej. 
Wy��ka �o c�ęs�o � chęc� �a�aje��a pr�eby�ego ura�u, gdy 
pacje�� ��e chce ujaw��ć okol�c��ośc� �dar�e��a, ��er�adko 
� sub�ek�yw�ej oce�y ura�u pr�e� rod��ców ��emowlęc�a/
małego d��ecka, gdyż według ��ch upadek �� łóżka, kr�e-
sła, w wy��ku po�k��ęc�a s�ę� był ba�al�y, a uder�e��e słabe. 
Dop�ero �a sku�ek pojaw�e��a s�ę objawów �adm�er�ej se�-
�ośc�/ro�draż��e��a d��ecka, wym�o�ów, bólów głowy, a 
�awe� �abur�e� św�adomośc� w�ywa�a jes� pomoc lekarska 
�lekar� ped�a�ra/ rod����y lub Zespół Ra�ow��c�wa Medyc�-
�ego�. W wy��ku bada��a pr�eprowad�o�ego pr�e� lekar�a 
p�erws�ego ko��ak�u d��ecko może po�os�ać w domu, może 
�os�ać sk�erowa�e do s�p��al�ego odd��ału ra�u�kowego 
lub w �ryb�e pla�owym do dals�ej op�ek� �eurolog�c��ej w 
porad��, k�óra w ra��e ko��ec��ośc� pr�ekaże d��ecko do 
d�ag�os�yk� w odd��ale �eurolog�� d��ec�ęcej.

�o bada��u pr�e� �ods�awowy lub �pecjal�s�yc��y 
Zespół Ra�ow��c�wa Medyc��ego �a m�ejscu �dar�e��a 
ko��ec��a jes� oce�a c�ężkośc� ura�u ora� s�a�u pr�y�om-
�ośc� �s�c�egól��e jego �m�a�y� � kwal�f�kacja d��ecka 
do dals�ej op�ek�, a w ra��e ko��ec��ośc� pr�ew�e��e��e 
go be�pośred��o do �ajbl�żs�ego Odd��ału I��e�syw�ej 
Op�ek� Medyc��ej. Najkor�ys���ejs�a jes� obserwacja, 

Ryc. 1. Postępowanie z dzieckiem po urazie głowy Management of a child after traumatic brain injury
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Tab. I. Dziecięca Skala Śpiączki Children’s Glasgow Coma Scale [4]

Punkty Reakcja na otoczenie Otwarcie oczu Odpowiedź ruchowa

6 - - spontaniczna, spełnia polecenia

5 śmieje się, zwraca się w stronę dźwięku, 
wodzi za przedmiotami, nawiązuje kontakt z 
otoczeniem

- lokalizuje bodziec bólowy

4 płacze, ale daje się uspokoić, nieprawidłowy 
kontakt z otoczeniem

spontanicznie reakcja ucieczki od bodźca bólowego 
(prawidłowe zgięcie)

3 płacze, ale daje się uspokoić na chwilę, jęczy na polecenie patologiczne zgięcie na bodziec bólowy

2 nie daje się uspokoić, płacze ciągle na bodziec bólowy reakcja wyprostna na bodziec bólowy

1 brak odpowiedzi brak odpowiedzi brak odpowiedzi

Tab. III. Skala urazów czaszkowo-mózgowych wg Brzezińskiego i Zawirskiego ze zmianami A. PrusińskiegoA. PrusińskiegoPrusińskiego Head and brain 
injury scale by Brzeziński and Zawirski modified by A.Prusiński [12]

AIS 0 Uraz niepowodujący zaburzeń świadomości, bez dalszych konsekwencji

AIS 1 Niewielki uraz spowodowany uszkodzeniem korowo-podkorowym mózgowia, połączony ze zmąceniem 
świadomości, bez niepamięci pourazowej

AIS 2 Umiarkowany uraz spowodowany, podobnie jak w stopniu 1, uszkodzeniem korowo-podkorowym, połączony ze 
zmąceniem świadomości i niepamięcią pourazową i wsteczną

AIS 3 Poważny uraz spowodowany uszkodzeniem mózgowia w okolicy korowo-podkorowej, ale również w 
międzymózgowiu, połączony z utratą przytomności do 6h, obciążony w konsekwencji powikłaniami w 35–100% i 
śmiertelnością do 50%

AIS 4 Ciężki uraz – poziom uszkodzenia mózgowia jak w stopniu 3, połączony z utratą przytomności przez 6-24h, 
obciążony takimi samymi powikłaniami jak w stopniu 3

AIS 5 Uraz krytyczny spowodowany uszkodzeniem w okolicy korowo-podkorowej, międzymózgowiu i śródmózgowiu, 
połączony z utratą przytomności trwającą dłużej niż 24h, obciążony powikłaniami jak w stopniu 3 i 4

AIS 6 Uraz śmiertelny

d�ag�os�yka � ewe��ual�a �erap�a w s�p��al�ych odd��a-
łach ra�u�kowych, gd��e pomocy ud��ela �espół lekarsk� 
�ped�a�ra, ch�rurg, �eurolog d��ec�ęcy � w ra��e po�r�eby 
�euroch�rurg, okul�s�a, lary�golog�, �s���eje możl�wość 
pr�eprowad�e��a klasyf�kacj�, róż�opo��omowej d�ag�o-
s�yk� � podjęc�a decy�j� o dals�ym pos�ępowa��u.

Neurolog d��ec�ęcy �ajc�ęśc�ej jes� kolej�ym leka-
r�em badającym d��ecko. Ko�sul�acja �eurolog�c��a 
bywa pr�eprowad�a�a w róż�ej odległośc� c�asowej od 
ura�u w waru�kach op�ek� s�p��al�ej lub ambula�oryj�ej. 
W ramach �ak�ej ko�sul�acj� �ależy �ebrać wyw�ad od 
pos�kodowa�ego �/lub od św�adków �dar�e��a. Wyw�ad 
pow���e� po�wol�ć �a us�ale��e, jak� był wc�eś��ejs�y s�a� 
pacje��a, c�y � �a jak długo d��ecko s�rac�ło pr�y�om�ość. 
Na�ychm�as�owa u�ra�a pr�y�om�ośc� wska�uje �a �ad��a-
ła��e ��ac��ej s�ły uder�e��a, a po�adgod����a może być 
objawem s�łuc�e��a � obr�ęku mó�gu. Należy �apy�ać o 
objawy �owar�ys�ące pod pos�ac�ą ��epam�ęc� ws�ec��ej, 
��epokoju ruchowego, �ud�ośc�, wym�o�ów, bólów głowy. 
�ą o�e �w�ą�a�e ��e �ylko �e ws�r�ąś��e��em mó�gu, ale 
bud�ą obawę o ro�wój krw�aka śródc�as�kowego lub 
�apale��a opo� mó�gowo-rd�e��owych. Zagroże�� s�a�em 

�apal�ym są chor�y �e �łama��em pods�awy pr�ed��ego 
dołu c�as�k� lub kośc� skal�s�ej, a po�ad�o chor�y, u k�ó-
rych �a sku�ek pr�erwa��a opo�y �wardej � pajęc�y�ówk� 
wy��kającego � us�kod�e��a �a�ok oboc��ych �osa ro�-
w�ja s�ę odma c�as�kowa. ��w�erd�o�e w bada��u �euro-
log�c��ym objawy opo�owe ora� �głas�a�e pr�e� d��ecko 
bóle głowy, wys�ępujące wym�o�y � �wol��e��e �ę��a mogą 
być wy��k�em poura�owego krwaw�e��a podpajęc�y�ów-
kowego [11].

OCENA CIĘŻKOŚCI URAZU CZASZKOWO-MóZGOWEGO
D��ecko w �ależ�ośc� od w�eku �ależy po�ow��e oce��ć 
pr�y pomocy ogól��e używa�ej skal� śp�ąc�k� Glasgow ��G�. 
Według ��shop [5] u ��emowlą� � małych d��ec� bada��e 
op�era s�ę �a op���owa��u c�y��ośc� po��awc�ych � wobec 
�ego jes� u�rud��o�e, a �awe� dyskusyj�e. �o��żej �r�ec�ego 
roku życ�a do oce�y s�a�u pr�y�om�ośc� służy wersja �mo-
dyf�kowa�a skal� śp�ąc�k� ��ab. I�. 

Na pods�aw�e �G us�ala s�ę s�op�e� c�ężkośc� ura�u: 
lekk� �łagod�y� – 15–13, śred�� �um�arkowa�y� – 12–8, 
c�ężk� �poważ�y� po��żej 8 pu�k�ów. Nadal ak�ual�y jes� 
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klasyc��y pod��ał opar�y �a �as�ęps�wach, k�óry uw�ględ-
��a ws�r�ąś��e��e, s�łuc�e��e � uc�sk mó�gu. W ��ek�ó-
rych pr�ypadkach pr�yda��a jes� �króco�a �kala Ura�ów 
C�as�kowo-Mó�gowych opracowa�a pr�e� �r�e���sk�ego 
� Zaw�rsk�ego �e �m�a�am� �rus��sk�ego pr�eds�aw�o�a w 
�ab. II [12].

Falk � wsp. podają �a Ema�uelso�em � wsp., że �de-
cydowa�a w�ęks�ość ura�ów, �awe� ok. 90%, �o łagod�e 
� um�arkowa�e � w �ej grup�e chorych jedy��e u 5–15% 
wys�ępują pow�kła��a [9].

�ew�ą modyf�kację poura�owej oce�y d��ecka wpro-
wad��ła �ka�dy�awska Klasyf�kacja Ura�ów Głowy. 
Wy��ka � ��ej, że gdy d��ecko ��e s�rac�ło pr�y�om�ośc�, 
w �G m�ało 15 pu�k�ów, �o do��ało m���mal�ego ura�u, 
w�ęc moż�a go be�p�ec���e wyp�sać do domu. W pr�y-
padku wys�ąp�e��a kró�k�ej u�ra�y pr�y�om�ośc� �> 5 m��.� 
�/be� ��epam�ęc� � 14–15 pu�k�am� �G ura� był łagod�y. 
W �ej sy�uacj� pow���o być jed�ak wyko�a�e bada��e TK 
głowy, a pr�y praw�dłowym obra��e pacje�c� mogą ��e być 
hosp��al��owa�� pr�y ko��ec��ym po��s�ruowa��u o możl�-
wośc� wys�ąp�e��a u d��ecka objawów póź�ych. Obow�ą�-
kowe jes� �a�om�as� po�os�aw�e��e chorego w s�p��alu �a 
okres co �ajm��ej 24 god��� pr�y ro�po��a��u um�arko-
wa�ego � c�ężk�ego ura�u �<13 pu�k�ów �G � pr�eprowa-
d�e��u TK głowy�. Au�or�y �modyf�kowa�ej klasyf�kacj� 
podkreślają c��erokro��e �w�ęks�e��e ry�yka wys�ąp�e��a 
krw�aka śródc�as�kowego w pr�ypadku u�ra�y pr�y�om-
�ośc� �owar�ys�ącej ura�ow�. Z �ego powodu uważają �a 
ko��ec��ą �m�a�ę określe��a ws�r�ąś��e��a mó�gu �a dwa 
�owe określe��a ura�u – m���mal�e � łagod�e [13]. 

C�ężk�e us�kod�e��a OUN wy��kające � ura�ów ��e-
pr�ypadkowych mają �ajc�ęśc�ej pos�ać krw�aków pod-
�wardówkowych, c�ęs�o �lokal��owa�ych w �yl�ych 
obs�arach s�c�el��y podłuż�ej mó�gu, ora� obr�ęku mó�gu 
� objawam� ��edo�le��e��a � ��edokrw�e��a, r�ad��ej krw�a-
ków �ad�wardówkowych lub krwaw�e� dokomorowych. 
Doda�kowo �awe� u 80 % d��ec� ro�po��aje s�ę jed�o/ 
obus�ro��e krwaw�e��a do s�a�kówk� [14].

Z ko�sul�acj� �eurolog�c��ych pr�eprowad�o�ych w 
odd��ale ra�u�kowym �obserwacje włas�e� wy��ka, że 
c�ęść d��ec� po ura�ach ��e ma, ewe��ual��e ma �ylko kró�-
ko�rwałą u�ra�ę pr�y�om�ośc�, be� odchyle� od �ormy w 
bada��u �eurolog�c��ym. N�e wykluc�a �o jed�ak póź�ych 
pow�kła� � pow���o skło��ć do �alece��a po�ow�ej ko�-
sultacji.

C�asem, �e w�ględu �a �rud�e do od�wor�e��a � �ob�ek-
�yw��owa��a okol�c��ośc� �dar�e��a, bogac�wo � �m�e��ość 
poura�owych objawów kl���c��ych ora� �ch �róż��cowa��e 
w �ależ�ośc� od w�eku d��ecka, ko��ec��a jes� �awe� k�lka-
kro��a oce�a �eurolog�c��a. Kolej�a oce�a ma s�c�egól�e 
��ac�e��e, gdyż poc�ą�kowa jes� m��ej prog�os�yc��a w 
porów�a��u � �as�ęp�ym�, głów��e pr�eprowad�o�ym� po 
24 god���ach od ura�u. �odc�as bada��a d��ecka �ależy 
określ�ć �espół �eurolog�c��y pows�ały w wy��ku pr�eby-
�ego ura�u, �e s�c�egól�ym uw�ględ��e��em oce�y �erwów 
c�as�kowych.

Ogląda��e d�a oka pow���o odbywać s�ę k�lkakro���e, 
bow�em �a ogół w p�erws�ych god���ach po ura��e �a d��e 
oka ��e ujaw��ają s�ę �m�a�y. Obec�ość krwo�oków do 

s�a�kówk� św�adc�y o krwaw�e��u śródc�as�kowym. �ada-
��e pola w�d�e��a, �awe� or�e��acyj�e, wymaga jed�ak 
współpracy � pacje��em.

N�e�m�er��e waż�a jes� obserwacja źre��c, oce�a �ch 
w�elkośc� � reakcj� �a św�a�ło �� �ego powodu ��e pow���y 
być ro�s�er�a�e do bada��a d�a oka�. N�erów�ość źre��c 
pod pos�ac�ą ro�s�er�e��a jed�ej � ��ch, słaba lub brak 
odpow�ed�� �a bod��ec św�e�l�y wys�ępuje w pr�ypadku 
obec�ośc� krw�aka �lokal��owa�ego po �ej samej s�ro��e 
����ą pr�yc�y�ą a���okor�� jes� �a pr�ykład �espół Hor�era 
c�y jaskra�. Ro�s�er�e��e obu źre��c obserwuje s�ę pr�y 
pogłęb�ających s�ę �abur�e��ach pr�y�om�ośc�. Dowodem 
�a brak us�kod�e� �erwów okoruchowych � odwod�ących 
jes� �bada��e ruchu oc�u pr�y pomocy odruchu „oc�u 
lalk�” �„oc��o-mó�gowego”� – skręca��e głowy pacje��a 
�a bok� uw�dac���a sk�erowa��e oc�u w s�ro�ę pr�ec�w�ą 
� możl�we jes� �awe�, gdy badamy pacje��a ��ewspółpra-
cującego. Nas�ęp��e u �ak�ego chorego badamy odruch 
rogówkowy ora� sprawd�amy reakcję �a do�yk � ból w 
okol�cach c�oła, pol�c�ka � podbródka obus�ro���e, co 
wska�uje �a �achowa�ą lub ��e fu�kcję c�uc�ową �erwu 
�rójd��el�ego.

Us�kod�e��e gór�ego � dol�ego �euro�u ruchowego 
powoduje osłab�e��e m�ęś�� w obręb�e �war�y. W pr�y-
padku us�kod�e��a dol�ego obję�e są ws�ys�k�e m�ęś��e 
�war�y, �a�om�as� us�kod�e��e gór�ego cechuje �a�wyc�aj 
praw�dłowa fu�kcja m�ęś�� c�oła � �owar�ys�ącym ��edo-
władem połow�c�ym.

Zabur�e��a słuchu są objawem �owar�ys�ącym �łama-
��u kośc� skal�s�ej. �o�os�ałe �erwy c�as�kowe �IX – XII� 
poddajemy bada��u w celu oce�y �abur�e� opus�kowych � 
�abur�e� mowy [6].

BADANIA DODATKOWE
Oce�a �eurolog�c��a, po�a jak �ajdokład��ejs�ym �ebra��em 
wyw�adu � bada��em �eurolog�c��ym pacje��a, pow���a 
być w�moc��o�a bada��am� doda�kowym�. Wśród ��ch, 
�rak�owa�ą jako �ło�y s�a�dard d�ag�os�yc��y, wyróż��a s�ę 
�omograf�ę kompu�erową głowy �TK� umożl�w�ającą s�w�er-
d�e��e pa�olog�� wew�ą�r�c�as�kowej: s�łuc�e��a � obr�ęku 
mó�gu, krw�aków wew�ą�r�c�as�kowych, obs�arów ��edo-
krw�e��ych. �o�ad�o po�wala o�a �a ujaw��e��e �łama� 
kośc� sklep�e��a lub pods�awy c�as�k�. TK głowy pow���a 
być wyko�a�a u d��ec� �e �m�e��ym po��omem św�adomo-
śc� lub og��skowym� �m�a�am� �eurolog�c��ym�. �acje�c� 
do drug�ego roku życ�a ko��ec���e, a do p�ą�ego roku życ�a, 
k�edy ��ejas�e są okol�c��ośc� �dar�e��a �rela�yw��e duża 
jes� w �ej grup�e w�ekowej c�ęs�ość ujaw��a�ej pa�olog�� 
w obra�ach TK�, pow���� być podda�� �euroobra�owa��u. 
Należy jed�ak pam�ę�ać o możl�wośc� ��eujaw��e��a s�ę we 
wc�es�ej fa��e poura�owej obs�arów ��edokrw�e��ych lub 
obr�ęku, k�óre ro�w��ą s�ę dop�ero po 24–72 god���ach, 
�a�em w �ależ�ośc� od obra�u kl���c��ego ko��ec��e jes� 
bada��e ko��rol�e [10,15–17]. W pr�ypadku ��edos�ęp�o-
śc� TK moż�a opr�eć s�ę �a pr�eglądowym bada��u re��-
ge�owsk�m c�as�k�, k�óre c�asem lep�ej uw�dac���a l���j�e 
�łama��a kośc� c�as�k�. Należy jed�ak w��ąć pod uwagę, 
że �łama��e kośc� c�as�k� �w�ęks�a ry�yko wys�ąp�e��a 
po ura��e krw�aka wew�ą�r�c�as�kowego, choc�aż u d��ec� 
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krw�ak� �ad�wardówkowe w 40% wys�ępują be� rad�olo-
g�c��ych cech �łama��a [2,6]. Dokład�ą lokal��ację krw�aka 
umożl�w�a bada��e re�o�a�su mag�e�yc��ego głowy �MR�. 
Na pods�aw�e �arów�o MR głowy, jak � spek�roskop�� MR 
ro�po��aje s�ę ro�ległe us�kod�e��a akso�al�e, s�łuc�e��a 
korowe � ura�y p��a mó�gu [18].Według �che�da � wsp. [19] 
�e w�ględu �a obserwowa�e u praw�e połowy chorych po 
ura��e korelacje s�łuc�e��a mó�gu � m�krokrwaw�e��am� 
ws�yscy pacje�c� pow���� �os�ać podda�� bada��u MR.

U d��ec� � ��e�aroś��ę�ym c�em�e��em jedy��e ws�ęp�ej 
poura�owej oce�y mó�gu moż�a doko�ać �a pods�aw�e 
U�G głowy. W popr�ed��ch la�ach, k�edy ��e moż�a było 
wyko�ać bada� �euroobra�ujących, wyko�ywa�o bada��e 
pły�u mó�gowo-rd�e��owego, ro�po��ając �a �ej pods�a-
w�e krwaw�e��e podpajęc�y�ówkowe charak�erys�yc��e 
dla s�łuc�e��a � ro�erwa��a mó�gu. �ada��e �o jed�ak s�a-
�ow� �agroże��e dla pacje��a � obec��e jes� wyko�ywa�e 
� dużą os�roż�ośc�ą. N�em��ej �ależy pam�ę�ać, że 5% 
krw�aków podpajęc�y�ówkowych ma praw�dłowy obra� 
TK głowy.

��shop [5] podaje, że w os�a���m okres�e �s���eją moż-
l�wośc� dokład��ejs�ej oce�y us�kod�e� �eurolog�c��ych 
po ura�ach głowy. Op�erają s�ę �a wykryc�u w cy�opla�m�e 
�euro�al�ej e��ymu �eurospecyf�c��ej e�ola�y ora� b�ałka 
�100� właśc�wego dla as�rocy�ów � komórek �chwa��a. 
Obec�ość e�ola�y wska�uje �a �arus�e��e bar�ery krew–
mó�g, a podwyżs�o�e jej po��omy obserwuje s�ę w pr�y-
padku ura�owych us�kod�e� mó�gu. �o�ad�o uważa s�ę, 
że u�r�ymywa��e s�ę �w�ęks�o�ych po��omów s�eść m�e-
s�ęcy po ura��e jes� �łe rokow��c�o. Ze �łym rokowa��em 
łąc�o�e jes� rów��eż �s���e��e �abur�e� pom�ęd�y pr�e-
pływem a me�abol��mem mó�gowym w pow�ą�a��u c�ęś-
c�ej � ��edokrw�e��em a��żel� � pr�ekrw�e��em mó�gu. 
��ąd Udomphorm � wsp. [20] op�erając s�ę �a pr�egląd��e 
p�śm�e���c�wa podkreślają ��ac�e��e oce�y prędkośc� 
pr�epływu mó�gowego pr�y pomocy pr�e�c�as�kowego 
badania Dopplera u dzieci po uczm. 

�ada��e elek�roe�cefalograf�c��e �EEG� w uc�m 
s�a�ow� pomoc��c�ą war�ość d�ag�os�yc��ą. Jes� o�o 
pr�yda��e w oce��e ewolucj� �m�a� poura�owych [10]. 
��orąc pod uwagę, że jed�ym � pow�kła� uc�m może być 
padac�ka, bada��a EEG �ru�y�owe, całodobowe � w�deo-
EEG� s�a�ow�ą pods�awę ro�po��a��a. Na pods�aw�e 
kr�ywej Kapla�a-Me�era ry�yko wys�ąp�e��a padac�k� 
w�ras�a pr�y ��sk�ej oce��e w �G, wys�ąp�e��u wc�es�ych 
�apadów �do 7 d��a po ura��e� � s�w�erd�e��u w TK �m�a� 
poura�owych. Zw�ęks�a s�ę około 3,5 ra�y w porów�a��u 
� pacje��am�, u k�órych w EEG ��e s�w�erd�a s�ę ��epra-

w�dłowośc�. Is�o��ym c�y���k�em jes� �a�om�as� ujaw-
��e��e w c�ągu m�es�ąca po ura��e �m�a� og��skowych w 
�ap�s�e EEG [21]. �che�d � wsp. po�w�erd�ają wys�ąp�e��e 
padac�k� poura�owej u jed�ej p�ą�ej chorych �e s�w�erd�o-
�ym� obraże��am� �ka�k� �erwowej mó�gu, jed�ak be� 
�w�ą�ku � oce�ą w �G [19]. Na pods�aw�e wy��ków bada� 
pr�eprowad�o�ych pr�e� �arry � wsp. w ��ew�elk�ej grup�e 
pacje��ów �s�c�egól��e adolesce��ek� w p�erws�ym roku 
po ura��e wys�ępowały s�a�y �apadowe, w ru�y�owych 
bada��ach EEG obra� b�oelek�ryc��y ��e wska�ywał �a 
ro�w���ęc�e padac�k�, a obserwacja w�deoEEG umożl�w�ła 
ro�po��a��e �apadów r�ekomopadac�kowych [22].

Maksymow�c� [23] �w�erd��, że pr�ebyc�e uc�m we 
wc�es�ym d��ec��s�w�e ma poważ��ejs�e �as�ęps�wa, 
w pr�ec�w�e�s�w�e do ura�ów u d��ec� s�ars�ych � doro-
słych, u k�órych sku�k� uc�m c�ęs�o us�ępują do pół roku 
po �dar�e��u, jed�ak po c�ężk�ch ura�ach bywają �rwałe. 
Te� sam au�or [23] podaje, że �awe� u 60% d��ec� dop�ero 
po k�lku la�ach dochod�� do peł�oobjawowego �espołu 
m���mal�ego us�kod�e��a mó�gu. �ugeruje weryf�kację 
p�erwo��ego ro�po��a��a po upływ�e dwóch la�, gdyż s�a� 
kl���c��y pacje��ów w w�eku ro�wojowym c�ęs�o ulega 
zmianie. 

ODLEGłE SKUTKI URAZóW CZASZKOWO-MóZGOWYCH
Odległe �as�ęps�wa uc�m, jak wspom��a�o, �o padac�ka, 
def�cy�y w �achowa��ach adap�acyj�ych � w ro�woju 
po��awc�ym �awe� po lekk�ch ura�ach, s�c�egól��e u 
d��ec� do drug�ego roku życ�a, u k�órych w bada��ach obra-
�ujących wyka�a�o ��epraw�dłowośc�. U s�ars�ych d��ec� � 
młod��eży mogą wys�ąp�ć objawy �adpobudl�wośc�, �abu-
r�e� �achowa��a, �rud�ośc� s�kol�e � e�cefalopa��a �m�ęd�y 
���ym�: �espół pr�eds�o�kowy, charak�eropa��e, wodogło-
w�e�. Chor�y c� pow���� m�eć �apew��o�ą op�ekę �eurologa 
d��ec�ęcego, a w określo�ych sy�uacjach �akże psych�a�ry 
lub psychologa, gdyż s�a� kl���c��y pacje��ów w w�eku ro�-
wojowym c�ęs�o ulega �m�a��e � ko��ec��a jes� weryf�kacja 
ro�po��a��a. �ada��a d��ec� po ura�ach uc�m wyka�ały, że 
�a prog�o�ę � odpow�edź �a �erap�ę prawdopodob��e mają 
wpływ �s���ejące róż��ce ro�wojowe [5,12,24]. Obserwuje 
s�ę pacje��ów ��gdy ��e�głas�ających dolegl�wośc� lub ��e 
są o�e łąc�o�e � pr�eby�ym ura�em, �włas�c�a że ujaw��ają 
s�ę w róż�ym c�as�e.

Ura�y głowy w w�eku ro�wojowym, pom�mo cora� 
s�ybs�ej ���erwe�cj� � dosko�als�ej op�ek� s�a�ow�ą prob-
lem �drowo��y, �agrażający życ�u, k�órego w ��ek�órych 
pr�ypadkach udałoby s�ę u��k�ąć.
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