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Urazy głowy niemowląt – opis dwóch przypadków.

Infants head trauma – case report
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STRESZCZENIE
Celem pracy jest opis postępowania diagnostycznego i leczni-
czego w przypadku urazu głowy dwojga niemowląt po upadku 
z wysokości. Przypadek I: niemowlę 6-miesięczne po upadku z 
wysokości ok. 60 cm po wstępnej diagnostyce w trybie pilnym 
zostało zakwalifikowane do kraniotomii. Przebieg pooperacyjny 
był powikłany powstaniem krwiaków nad- i podtwardówko-
wego wymagających ponownych kraniotomii. W efekcie dzia-
łań terapeutycznych stan dziecka uległ poprawie. Po 14 dobach 
hospitalizacji dziecko w stanie dobrym wypisano do domu. 
Przypadek II: niemowlę 11-miesięczne doznało urazu głowy w 
wyniku upadku z trzeciego piętra bloku (ok. 18 m). Stan dziecka 
podczas wstępnego badania oceniono jako dobry. W trakcie 
hospitalizacji dziecko nie prezentowało cech uszkodzenia OUN. 
Wypisano do domu w 10 dobie po urazie. Wnioski. Okoliczno-
ści zdarzenia nie determinują ciężkości doznanych obrażeń. W 
przypadku każdego urazu głowy konieczne jest dokładne bada-
nie fizykalne. Brakuje standardów postępowania w przypadku 
urazu głowy u dziecka.
Słowa klucze: uraz głowy, niemowlę.

ABSTRACT
Aim of this study is to describe the diagnosis and treatment in 
case of a head injury in two infants after a fall from height. Case 
I: 6-months old infant fell down from the hight of 60 centimeters 
and after the physical examination, was immediately qualified 
for craniotomy. Postoperative course was complicated by epi- 
and subdural haematoma, which required another craniotomy. 
As a result of therapeutic treatment, the child`s condition had 
improved. After fourteen days of hospitalization the infant was 
discharged home in good condition. Case II: 11-months old 
infant fell down from the third floor (aprox. 20 m). After the 
first evaluation in the ER, patient`s condition was defined as 
good (GCS 14). During observation in hospital no alter neuro-
logical status had been noticed. Child was discharged home 
on the 10’th day. Conclusions. Circumstances of the trauma do 
not determine the scale of injury. Physical examination is the 
most important part of the evaluation of every pediatric patient 
after head trauma. There are no valuable standardized protocols 
outlined for treatment and diagnostics of pediatric head trauma 
patients. 
Key words: head trauma, infants.

�roblem ura�ów głowy u d��ec� jes� bard�o ro�pows�ech-
��o�y. ��a�ow� o� jede� � głów�ych powodów �głas�a��a s�ę 
pacje��ów ped�a�ryc��ych do ��p��al�ego Odd��ału Ra�u�-
kowego. Każde �ak�e �dar�e��e wymaga s�c�egól�ej uwag�. 
�powodowa�e jes� �o wys�ępującą ro�b�eż�ośc�ą pom�ęd�y 
wyw�adem, relacjo�owa�ym mecha���mem ura�u a r�ec�y-
w�s�ym� obraże��am�. Wy��ka �o pr�ede ws�ys�k�m � róż��c, 
jak�e wys�ępują w budow�e a�a�om�c��ej � procesach f��jolo-
g�c��ych m�ęd�y pacje��em dorosłym a d��eck�em jak: ��e-
�roś��ę�e s�wy c�as�k� � c�em�ę, k�óre ��e �apew��ają peł�ej 
ochro�y mó�gow�a; �w�ęks�o�a �awar�ość wody w �ka�ce 
d��ecka, powodująca jej w�ęks�ą be�wład�ość w �rakc�e 
ura�u; �w�ęks�o�e �apo�r�ebowa��e �a skład��k� odżywc�e; 
m��ejs�y pr�epływ krw� pr�e� �ac�y��a pr�el�c�o�y �a k�lo-
gram masy mó�gow�a; ob��żo�y próg ���cjacj� drgawek [1]. 
Ws�ys�k�e �e c�y���k� �mpl�kują odm�e��y sposób lec�e��a 
��ż w pr�ypadku pacje��ów dorosłych.

Wśród �ajc�ęs�s�ych pr�yc�y� ura�ów c�as�kowo-
mó�gowych spo�yka�ych w cod��e��ej pracy �OR ��aj-
dują s�ę w �ależ�ośc� od w�eku: upadk� � wysokośc�, upadk� 

�e schodów, upadk� jed�opo��omowe, �espół d��ecka mal-
�re�owa�ego ���emowlę�a, małe d��ec�� upadk� �a rower�e, 
po�rące��a pr�e� poja�d mecha��c��y, ura�y głowy spor-
�owców, ak�y pr�emocy �d��ec� s�ars�e� ora� dom��ujące w 
c�ężk�ch ura�ach głowy wypadk� komu��kacyj�e [2].

��erwo��a klasyf�kacja �akładała pod��ał ura�ów �a 
lekk�e �m��or �rauma bra�� ��jury� � c�ężk�e �severe head 
��jury�. W 2009 r. Kupperma�� wprowad��ł pojęc�e kl�-
��c���e ��ac�ących ura�ów mó�gow�a �cl���cally-�mpor-
�a�� bra�� ��jur�es� [2]. Zal�c�ał do ��ch pacje��ów, k�ór�y 
��e�ależ��e od mecha���mu ura�u pr�ebyl� jede� � proce-
sów �erapeu�yc��ych: lec�e��e �euroch�rurg�c��e, ���u-
bacja �a dłużej ��ż 24 h, hosp��al��acja dłużej ��ż 48 h � 
powodu u�r�ymującego s�ę bólu głowy, objawów �eurolo-
g�c��ych lub �abur�e� św�adomośc�. 

CEL pRACY 
Celem pracy było pr�eds�aw�e��e pr�ypadków dwojga ��e-
mowlą�, k�óre �raf�ły �a Odd��ał Ch�rurg�� D��ec�ęcej ��p�-
�ala w Ols��y��e � powodu ura�u głowy. Au�or�y wybral� 
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�e dwa pr�ypadk� �e w�ględu odm�e��ość okol�c��ośc� 
�dar�e��a, �akres obraże� � pr�eb�eg hosp��al��acj�. Celem 
publ�kacj� jes� pre�e��acja ro�b�eż�ośc�, jak�e mogą wys�ą-
p�ć m�ęd�y mecha���mem ura�u a jego ko�sekwe�cjam�, 
ora� podkreśle��e ko��ec��ośc� ujed�ol�ce��a sposobów 
pos�ępowa��a w pr�ypadku ura�ów głowy pacje��ów w�eku 
ro�wojowego.

przypadek I
D��ecko 3-m�es�ęc��e wypadło � bujac�ka �rod�aj huś-
�awk� domowej� � wysokośc� ok. 60 cm, uder�ając głową 
w popr�ec�kę huś�awk� � w pa�ele podłogowe. Ma�ka była 
św�adk�em �dar�e��a. D��ecko ��e s�rac�ło pr�y�om�ośc�, 
��e wym�o�owało. �o uspokoje��u pr�e� rod��ca d��ecko 
�as�ęło �a 2h. �o pr�ebud�e��u według ma�k� ��emowlę było 
blade, apa�yc��e, „marud�ące”. �o k�lku god���ach rod��ce 
� d��eck�em �głos�l� s�ę �a �OR Wojewód�k�ego ��p��ala 
D��ec�ęcego w Ols��y��e. W chw�l� pr�yjęc�a s�a� d��ecka 
określo�o jako s�ab�l�y. W bada��u f��ykal�ym s�w�erd�o�o 
bladość skóry, w�możo�e �ap�ęc�e c�em�e��a, podb�eg��ę-
c�e krwawe powłok głowy okol�cy skro��owo-c�em�e��o-
wej po s�ro��e prawej. �o�ad�o d��ecko było apa�yc��e, o 
ob��żo�ym �ap�ęc�u m�ęś��owym, podsyp�ające w �rakc�e 
bada��a. W �ryb�e p�l�ym wyko�a�o U�G pr�e�c�em�e-
��owe, w k�órym s�w�erd�o�o asyme�r�ę s�ruk�ur mó�gow�a. 
Na pods�aw�e pogars�ającego s�ę s�a�u kl���c��ego � obra�u 
U�G �akwal�f�kowa�o d��ecko do �ab�egu w �ryb�e p�l�ym. 
Wyko�a�o kra��o�om�ę prawos�ro��ą, podc�as k�órej ewa-
kuowa�o krw�ak �ad�wardówkowy w�elkośc� 7x5 cm. U�y-
ska�o us�ąp�e��e krwaw�e��a. W lożę po krw�aku �ałożo�o 
gąbkę hemos�a�yc��ą � po�os�aw�o�o dre�. W s�a��e c�ęż-
k�m pr�e��es�o�o d��ecko �a Odd��ał I��e�syw�ej Op�ek� 
Medyc��ej, gd��e włąc�o�o lec�e��e pr�ec�wws�r�ąsowe � 
pr�ec�wobr�ękowe. W p�erws�ej dob�e po �ab�egu wyko-
�a�o ko��rol�e TK głowy: obra� pr�eds�aw�ał półkulowy 
krw�ak �ad�wardówkowy, wymagający odbarc�e��a. Wyko-
�a�o rekra��o�om�ę, usuwając masy skr�epłego krw�aka. 
Zlokal��owa�o źródło św�eżego krwaw�e��a � gałę�� �yl�ej 
�ę���cy opo�owej środkowej. Założo�o s�wy Da�dy`ego. 
�o�os�aw�o�o dre�. �o �ab�egu d��ecko w s�a��e c�ężk�m 
�adal hosp��al��owa�o �a OIOM. U�yska�o s�ab�l��ację 
s�a�u ogól�ego. W 7 dob�e po ura��e �as�ąp�ło pogors�e��e 
s�a�u �eurolog�c��ego d��ecka, okresowo wys�ępowała bra-
dykard�a. Ko��rol�e TK głowy wyka�ało obec�ość krw�aka 
pod�wardówkowego, będącego wska�a��em do po�ow�ej 
kra��o�om��: usu��ę�o krw�ak s�erokośc� 1,5 cm � pr�es�r�e�� 
pod�wardówkowej. �o �ab�egu s�a� d��ecka uległ popraw�e. 
W 11 dob�e po ura��e d��ecko w s�a��e dobrym �raf�ło �a 
Odd��ał Ch�rurg�� D��ec�ęcej, gd��e wyko�a�e w 14 dob�e 
ko��rol�e TK wyka�ało obec�ość wod��aka �ad prawym 
pła�em c�ołowym. �odc�as poby�u �a Odd��ale Ch�rurg�� 
d��ecko ��e ma��fes�owało objawów �eurolog�c��ych. W 
s�a��e dobrym w 14 dob�e po ura��e �os�ało wyp�sa�e do 
domu � �alece��em dals�ego lec�e��a w �orad�� Ch�rurg�c�-
�ej � Neurolog�c��ej. 

przypadek II
N�emowlę 11-m�es�ęc��e �raf�ło do �OR W��D � powodu 
ura�u głowy, k�órego do��ało w wy��ku upadku � �r�ec�ego 

p�ę�ra bloku. W chw�l� pr�yjęc�a d��ecko było pr�y�om�e, 
s�ab�l�e krąże��owo � wydol�e oddechowo. W �modyf�ko-
wa�ej skal� GC�: 14 pk�. W bada��u f��ykal�ym s�w�erd�o�o 
podb�eg��ęc�e krwawego skóry głowy okol�cy c�em�e��o-
wej. W �ryb�e p�l�ym wyko�a�o U�G pr�e�c�em�e��owe � 
jamy br�us��ej, k�óre ��e wyka�ały pa�olog��. D��ecko ��aj-
dowało s�ę pod s�ałą obserwacją. N�e s�w�erd�o�o odchyle� 
od �ormy w bada��u �eurolog�c��ym. W 10 d��u hosp��a-
l��acj� wyko�a�o ko��rol�e U�G pr�e�c�em�e��owe – be� 
w�doc��ej pa�olog��. D��ecko w s�a��e dobrym wyp�sa�o do 
domu � �alece��em dals�ej ko��rol� w �orad�� Neurolog�c�-
�ej � Ch�rurg�c��ej.

DYSKUSJA
W�ras�a s�a� w�ed�y �a �ema� procesów pa�olog�c��ych 
pr�eb�egających w ko�sekwe�cj� ura�ów głowy od��es�o-
�ych pr�e� d��ec�. M�mo �o sposób lec�e��a w w�ęks�ośc� 
pr�ypadków s�a�ow� wc�ąż adap�ację s�a�dardów us�a�o-
w�o�ych dla pacje��ów dorosłych[1]. Wy��ka �o � braku 
adekwa��ych bada�, war�ośc�owych w św�e�le �asad E�M.

Według �alece� Amer�ca� College of �urgeo�s ws�ęp�e 
�aopa�r�e��e pacje��a po ura��e głowy pow���o odbywać 
s�ę według wy�yc��ych ATL� �Adva�ced Trauma L�ve 
�uppor�� [1]. �o us�ab�l��owa��u s�a�u ogól�ego w pr�y-
padku lec�e��a d��ec� pr�ory�e�em jes� resuscy�acja pły-
�owa, pr�ywracająca praw�dłową obję�ość krw� krążącej. 
Udowod��o�ą sku�ec��ość wyka�uje h�per�o��c��y ro��wór 
NaCl [3]. Kolej�ym c�y���k�em podlegającym ko��rol� jes� 
po��om wysyce��a krw� �le�em �sa�uracja�, k�óry ��e pow�-
��e� być ��żs�y ��ż 90%, a �aO2 < 60 mmHg. W proces�e 
lec���c�ym wykor�ys�ywa�e są �akże ma����ol, sedacja � 
a�alge�ja, h�perwe��ylacja, h�po�erm�a, dre�aż pły�u mó�-
gowo-rd�e��owego. N�e udowod��o�o kor�ys��ego d��ała-
��a deksame�a�o�u [4] � fe�y�o��y [5] w pr�ypadku lec�e��a 
d��ec� po ura��e głowy. W�ele kor�yśc� w prowad�e��u �era-
p�� pr�y�os� �as�osowa��e c�uj��ka pom�aru c�ś��e��a śród-
c�as�kowego �IC� – u d��ec� wska�a��em do �as�osowa��a 
c�uj��ka jes� oce�a w skal� Glasgow< 8�.

Jed�ym � pods�awowych eleme��ów procesu decy�yj-
�ego � lec���c�ego w pr�ypadku ura�u c�as�kowo-mó�go-
wego jes� d�ag�os�yka obra�owa. �chema� pos�ępowa��a 
�apropo�owa�y pr�e� Morrowa � �earso�a u d��ec� po 
pr�eby�ym c�ężk�m ura��e głowy, po ws�ęp�ym us�ab�l�-
�owa��u s�a�u pacje��a � oce��e w skal� Glasgow, �akłada 
wyko�a��e �omograf�� kompu�erowej głowy [1]. �o�wala �o 
według au�orów �a precy�yj�e wy��ac�e��e dals�ej śc�eżk� 
pos�ępowa��a �erapeu�yc��ego �lec�e��e operacyj�e lub 
�achowawc�e�. Jed�akże w�ras�ająca św�adomość w�el-
kośc� dawk� prom�e��owa��a re��ge�owsk�ego �w�ą�a�ej 
� bada��em TK głowy [6] �mpl�kuje ko��ec��ość wypraco-
wa��a określo�ych �asad kwal�f�kacj� do bada��a. Do�yc�y 
�o pr�ede ws�ys�k�m pacje��ów ped�a�ryc��ych po lekk�ch 
ura�ach głowy. N�e�ależ��e od c�ężkośc� ura�u w pr�y-
padku bada� obra�owych obow�ą�uje �asada ALARA �as 
low as reaso�ably ach�evable�. Wprowad�e��e �ej reguły w 
2001 r. posku�kowało fak�em pr�el�c�a��a dawk� prom�e-
��owa��a w pr�ypadku d��ec� �a k�logram masy c�ała, a 
�ym samym redukcj� dawk� �awe� o 90% w porów�a��u � 
dawką bada��a osoby dorosłej [7]. 
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�ca�fe � Roll��s propo�ują c��ery pods�awowe �asady, 
by �redukować ry�yko prom�e��owa��a �w�ą�a�e � pro-
ceduram� medyc��ym�. �o p�erws�e: �m��ejs�e��e dawk� 
ko��ec��ej do wyko�a��a bada��a. �o drug�e: u��ka��e 
ru�y�owego pow�ar�a��a bada��a. �o �r�ec�e: �akres bada-
��a obra�owego pow���e� być opar�y �a gru��ow�ym 
bada��u podm�o�owym � pr�edm�o�owym. �o c�war�e: 
wykor�ys�a��e al�er�a�yw�ych me�od obra�owa�� �MRI/ 
U�G� [6].

Wykor�ys�a��e re�o�a�su mag�e�yc��ego jako wc�es-
�ego bada��a d�ag�os�yc��ego po ura��e c�as�kowo-mó�-
gowym u d��ec� po�wala �obra�ować ro�la�e us�kod�e��a 
akso�al�e �DAI�, k�órych bada��e TK ��e wyka�uje. Doda�-
kowo ro�s�er�a d�ag�os�ykę o �m�a�y �ac�y��owe o cha-
rak�er�e �ę���aków poura�owych lub �akr�ep�cy. M��usem 

jes� ogra��c�o�a dos�ęp�ość do bada��a ora� dług� c�as 
wyko�a��a procedury [8].

WNIOSKI
�roces d�ag�os�yc��o-lec���c�y pacje��ów w w�eku ro�-
wojowym po pr�eby�ych ura�ach c�as�kowo-mó�gowych 
wymaga dyskusj� � s�a�dary�acj�. Doprowad�� �o do polep-
s�e��a wy��ków lec�e��a, a �ym samym do w�ros�u jakośc� 
św�adc�o�ych usług medyc��ych. �r�ejr�ys�ość wy�yc�-
�ych uła�w� �akże ko��ak� � rod��cam�/op�eku�am� pos�ko-
dowa�ych d��ec�. �eł�ą op�ymal��ację waru�ków lec�e��a 
pacje��a ped�a�ryc��ego moż�a u�yskać w ośrodkach �rau-
ma�olog�� d��ec�ęcej.
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