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Urazy twarzoczaszki u dzieci – problem nie tylko 
medyczny
Craniofacial trauma in children – Not solely a medical problem

Rafał Zieliński, Violetta Piotrowska, Anna Zakrzewska

Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi

Wprowadzenie. Urazy twarzoczaszki stanowią istotny prob-
lem zdrowotny populacji wieku rozwojowego. Obejmuje on 
nie tylko częstość występowania i rozległość wymagającą coraz 
bardziej złożonych metod zaopatrywania, ale także przyczyny 
ich powstania.
Cel pracy. Analiza porównawcza dokumentacji lekarskiej dzieci 
hospitalizowanych w latach 1998 i 2008 z powodu urazów 
twarzoczaszki.
Materiał i metody. Analiza dokumentacji medycznej pa-
cjentów hospitalizowanych z powodu urazów twarzoczaszki 
z uwzględnieniem wieku pacjentów, płci, przyczyn i okoliczności 
powstania urazu oraz jego rozległości, rodzaju zaopatrzenia oraz 
czasu hospitalizacji.
Wyniki. W roku 1998 zaopatrzenia w warunkach szpitalnych 
z powodu urazów twarzoczaszki wymagało 46 dzieci, co 
stanowiło ok. 5% wszystkich hospitalizowanych, zaś w roku 
2008 było to 89 dzieci, co stanowiło ok. 7,5% wszystkich 
pacjentów. Częściej urazy dotyczyły chłopców (70%). Wiek 
pacjentów wahał się od 6 miesięcy do 18 lat. Obserwowano 
istotny statystycznie wzrost liczby dzieci z urazem twarzoczaszki 
w przedziałach wiekowych 4-10 lat i >10 lat. Na przestrzeni 10 
lat zmieniły się przyczyny urazów: w roku 1998 najczęściej były 
to przypadkowe urazy – w czasie zabawy i uprawiania sportu, 
natomiast w roku 2008 – pobicie (p<0,005). Najczęściej skut-
kiem urazu było złamanie kości nosa. Wzrosła częstość urazów 
rozległych obejmujących złamania wielu kości twarzoczaszki 
lub/i mózgoczaszki (p<0,05), wymagających zaopatrzenia wie-
lospecjalistycznego.
Wnioski. Obserwowana jest tendencja wzrostowa częstości 
i rozległości urazów twarzoczaszki, która może być wiązana ze 
zmianami aktywności w okresie rozpoczęcia nauki szkolnej oraz 
narastającymi zachowaniami agresywnymi nastolatków.
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Introduction. Craniofacial trauma is a serious problem in the 
population of children. The problem is serious not only because 
of its frequency and extent, but also because of its widely varying 
mechanisms.
Aim. Comparative analysis of the medical files of children ho-
spitalised for craniofacial trauma in 1998 and 2008.
Material and methods. Analysis of medical documantation 
of patients admitted to the hospital due to craniofacial trauma, 
including their number, age, sex, extent of the trauma, treat-
ment, time of hospitalization and cause and circumstances of 
the trauma.
Results. In 1998, 46 children (27 boys, 19 girls), representing 
5% of all patients admitted to the Clinic, received surgical treat-
ment for craniofacial trauma, while in 2008 the corresponding 
numbers were 89 children (68 boys, 21 girls), 7.5%. The pro-
portion of the boys was as high as 70%. The age of the patients 
ranged from 6 months to 18 years. There was a statistically 
significant increase of the children with craniofacial trauma in 
the 4-10 year-old and 10> year-old ranges. The causes of the 
trauma differed between 1998 and 2008. In 1998, the trauma 
was due primarily to accidents during sports and play, while in 
2008 it was due mainly tot aggressive behaviours (p<0.005). 
Nasal fracture was the main type of the trauma. The growing 
number of cases with extensive trauma of both splanchnocra-
nium and neurocranium (p<0.05) required interdisciplinary 
treatment.
Conclusions. There was a tendency to more frequent and 
more severe craniofacial trauma cases, which is probably due 
to the changes in the activities of children at the beginning of 
the school period and to the growing tendency to aggressive 
behaviours among teenagers.
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częstości skutków bezpośrednich i następstw urazów 
jest fakt, że przyczyną ich powstania są agresywne 
zachowania dzieci. Szczególnie istotnym problemem 
jest fakt urazów powstałych u nastolatków pod 
wpływem alkoholu [11]. Te właśnie spostrzeżenia 
zmuszają do spojrzenia na urazy twarzoczaszki 
w wieku rozwojowym nie tylko jako problem me-
dyczny.
 Oceniając czy problem, jaki stanowią urazy 
twarzoczaszki u dzieci uległ istotnym zmianom 
w ostatnim dziesięcioleciu przeprowadziliśmy 
analizę porównawczą informacji z dokumentacji 
medycznej pacjentów hospitalizowanych w celu 
zaopatrzenia laryngologicznego urazów w roku 1998 
oraz dziesięć lat później, w roku 2008.

MATERIAŁ I METODY

 Retrospektywne badania dotyczyły analizy 
informacji na temat pacjentów hospitalizowanych 
z powodu urazów twarzoczaszki w roku 1998 oraz 
w roku 2008 w Klinice Otolaryngologii Audiologii 
i Foniatrii Dziecięcej w Łodzi. W oparciu o doku-
mentację medyczną określono wiek, płeć, przyczynę 
urazu, rozległość oraz czas hospitalizacji.
 Przyczynę urazu zakwalifikowano jako: wypa-
dek komunikacyjny, rowerowy, uraz spowodowany 
przez osoby fizyczne (pobicie), uraz przypadkowy 
w czasie zabawy lub uprawiania sportu, uraz spo-
wodowany przez zwierzęta, inne.
 Rozległość urazu określono na podstawie ba-
dania laryngologicznego, badań endoskopowych 
i obrazowych jako: krwiaki zewnętrzne twarzy, 
krwiaki przegrody nosa, rozległe rany wymagające 
opracowania chirurgicznego, złamania obejmujące: 
złamania kości nosa, kości nosa i twarzoczaszki, 
twarzoczaszki, ścian oczodołu, kości skroniowej 
(uraz ucha), współistniejące złamania kości móz-
goczaszki.
 Zakres diagnostyki obrazowej, uzależniany od 
przyczyny i rozległości urazu i obejmował: rtg kości 
nosa i zatok przynosowych, rtg czaszki, tomografię 
komputerową twarzoczaszki i głowy.
 Uzyskane wyniki opracowano statystycznie 
wykorzystując test chi2 lub test Fishera przyjmując 
za istotne statystycznie wartości p<0,05.

WYNIKI

 Ryciny 1, 2 i 3 obrazują kolejno liczbę dzieci 
hospitalizowanych w latach 1998 i 2008 ogółem 
i z rozbiciem na przedziały wiekowe (ryc. 1) oraz 
analizę przyczyn (ryc. 2) i skutków (ryc. 3) urazów 
twarzoczaszki w opisywanych latach.

WSTĘP

 Statystyki WHO oraz raporty z krajów różnych 
kontynentów oceniają urazy jako jedną z najpo-
ważniejszych przyczyn chorobowości i umieralności 
w wieku rozwojowym w ostatnich latach [1-2]. Skut-
ki urazów są także jedną z najczęstszych przyczyn 
porad i hospitalizacji w ramach ostrego dyżuru dla 
dzieci [3]. Spośród nich urazy twarzoczaszki, cho-
ciaż zdecydowanie rzadziej występujące u dzieci niż 
u dorosłych, stanowią istotny problem medyczny 
i społeczny [4-6]. Szczególnie u dzieci wymagają 
one specjalistycznego zaopatrzenia, co powoduje 
że stają się coraz istotniejszym zakresem działań 
medycyny wieku rozwojowego [7]. Liczba urazów 
dotyczących twarzoczaszki u dzieci wzrasta bardzo 
wyraźnie z wiekiem. Według statystyk opracowa-
nych przez Zimmermana i współpracowników tylko 
około 1/100 występuje u dzieci do 5 roku życia. 
Natomiast u dzieci starszych obserwowane są dwa 
istotne szczyty, odzwierciedlające częstości urazów; 
pierwszy w wieku 6-7 lat a drugi w wieku 12-14 
lat [2]. Podobne spostrzeżenia dotyczą także badań 
obejmujących populację wieku rozwojowego w na-
szym kraju [8]. Obserwowany wzrost częstości ura-
zów wiąże się z ze zmianami aktywności w okresie 
rozpoczęcia nauki szkolnej, a następnie aktywności 
i zachowań w okresie dojrzewania u nastolatków.
 Zarówno napięta skóra, jak i kości twarzo-
czaszki pokryte cienką warstwą tkanki podskórnej 
i mięśni wyrazowych są bardzo narażone na urazy 
spowodowane różnymi przyczynami. Dlatego 
skutkiem urazów oprócz złamań kości są zwykle 
także uszkodzenie tkanek miękkich o charakterze 
ran, otarć naskórka, krwiaków i krwawień [9]. 
Najczęściej spośród kości twarzoczaszki złamaniom 
ulegają kości nosa. Jednak szczególnie przy dużej 
sile urazu, współistnieją one często ze złamaniami 
innych kości środkowej części twarzy. Szczególnie 
u młodszych dzieci złamania mnogie są częstsze, 
co wynika z faktu, że wyniosłość nosa jest mniej 
wydatna niż u starszych [10]. Skutki małych ura-
zów do których zaliczane są: powierzchowne rany 
twarzy, stłuczenia czy przesunięcia piramidy nosa 
są najczęściej zaopatrywane ambulatoryjnie. Jednak 
tylko wnikliwa diagnostyka, zależna od lokalizacji 
i rozległości urazu, umożliwia podjęcie bezpośred-
nich działań naprawczych lub planowych działań 
odległych. Wiele zbagatelizowanych urazów twarzo-
czaszki, niezaopatrzonych właściwie, jest powodem 
powikłań bezpośrednich lub odległych takich jak 
zakażenia, deformacje zgryzu, ubytki zębów, znie-
kształcenia nosa, zaburzenia funkcjonowania nosa 
i zatok przynosowych oraz deformacje twarzy [7].
 Jednym z bardziej niepokojących zjawisk, po-
ruszanych w różnych publikacjach, oprócz wzrostu 
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 W roku 1998 z powodu urazu twarzoczaszki 
hospitalizacji wymagało 48 dzieci, w wieku od 
6 miesiąca życia do 17 roku życia, co stanowiło 
5,1% wszystkich hospitalizowanych w tym roku 
w Klinice dzieci.
 W grupie tej było 29 chłopców oraz 19 dziew-
cząt. Oceniając przedziały wiekowe badanych dzieci 
ustalono, że 20% stanowiły dzieci poniżej 4 roku 
życia, 25% pomiędzy czwartym a 10 rokiem życia, 
powyżej 10 roku życia 55%. Średnia arytmetyczna 
wieku wynosiła dla chłopców 8,73±3,82, a dla 
dziewcząt 3,48±2,32.
 Główną przyczyną był przypadkowy uraz 
w czasie zabawy lub zajęć sportowych – 24 dzieci, 
u 8 dzieci wypadek rowerowy, w 5 przypadkach 
pobicie, u 4 pogryzienie przez psa, dwoje dzieci 
doznało urazu w wypadku komunikacyjnym, troje 
z innych przyczyn. 34 dzieci zgłosiło się w dniu 
urazu, 11 w dniu następnym, troje w okresie póź-
niejszym (2-3 dzień).
 Rozległe stłuczenia i rany były przyczyną ho-
spitalizacji 13 dzieci (27%). Czworo zaopatrzono 
z powodu ran twarzy, u 5 stwierdzono rozległe 
krwiaki twarzy, u 3 obejmujące także boczną ścia-
nę nosa, a u dwojga przegrodę nosa; czworo dzieci 
wymagało zaopatrzenia z powodu ran małżowiny 
usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego.
 23 spośród 29 chłopców (80%) oraz 9 spośród 
19 dziewcząt (47%) zaopatrywanych było z powodu 
złamania kości nosa (ryc. 4). U 12 chłopców (42%) 
oraz 4 dziewcząt (21%) złamanie kości nosa łączyło 
się z pęknięciem kości szczęki lub kości czołowej nie 
wymagającym dodatkowych działań chirurgicznych. 
Troje dzieci leczono z powodu pęknięcia piramidy 
kości skroniowej.
 W roku 2008 uszkodzenia spowodowane 
urazami były przyczyną hospitalizacji 89 dzieci 
co stanowi 7,5% wszystkich leczonych w Klinice 
dzieci. W grupie tej było 68 chłopców oraz 21 
dziewcząt w wieku od 6 miesiąca do 18 roku życia. 
Średnia arytmetyczna wieku dla chłopców wynosiła 
9,1±3,5, a dla dziewcząt 9,8±4,3. W tym do 4 roku 
życia 12 dzieci – 13%, pomiędzy czwartym a 10 
rokiem 35 dzieci – 39%, oraz powyżej 10 roku życia 
42 dzieci – 47%.
 Wśród przyczyn urazu odnotowano 32 pobicia, 
26 urazów ocenionych jako przypadkowe (powstały 
w czasie zabawy i zajęć sportowych), wypadki ko-
munikacyjne – 12 w tym 9 rowerowych, 8 pogryzień 
przez psy, inne przyczyny – 11.
 71 dzieci zaopatrywano w dniu urazu, 12 w dniu 
następnym natomiast 6 okresie późniejszym (od 
2 do 5 dni). Czas hospitalizacji w zależności od 
rozległości urazu wynosił do 14 dni (średnio 2,5). 

Ryc. 1. Liczba dzieci hospitalizowanych z powodu ura-
zów twarzoczaszki w latach 1998 oraz 2008. Istotne 
statystycznie różnice (p<0,05) dotyczyły ogólnej liczby 
hospitalizowanych z powodu urazów oraz liczby dzieci 
w wieku 4-10 i powyżej 10 lat. Nie stwierdzono różnic 
w grupie dzieci do 4 roku życia

Ryc. 2. Analiza przyczyn urazów twarzoczaszki u dzieci 
hospitalizowanych w latach 1998 oraz 2008. Istotna 
statystycznie różnica (p<0,001) dotyczyła zachowań 
agresywnych przejawiających się pobiciem

Ryc. 3. Skutki urazów twarzoczaszki u dzieci. Istotne 
statystycznie różnice (p<0,05) dotyczą częstości złamań 
kości nosa i twarzoczaszki, rozległych ran twarzy i krwia-
ków przegrody nosa
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chłopcy 60% w roku 1998 oraz 75% w roku 2008. 
Spostrzeżenia te potwierdzają inni badacze, którzy 
duże narażenie na urazy chłopców wiążą z ich 
większa aktywnością i skłonnością do ryzykownych 
zachowań [12-13].
 Najczęstszą przyczyną hospitalizacji były wie-
loodłamowe złamania kości nosa wymagające 
repozycji zewnętrznej z koniecznością zaopatrzenia 
opatrunkiem gipsowym, a często także wewnątrz-
nosowym opatrunkiem podporowym. W roku 2008 
u 27 dzieci, przyczyną tych urazów było pobicie, 
a u 10 wypadek komunikacyjny, natomiast tylko 
u 11 uraz sportowy. W większości ocen przyczyn 
urazów wypadki i urazy sportowe wymieniane są 
jako najczęstsze [14]. W przedstawionej analizie te 
dwie przyczyny były najistotniejsze w 1998 roku 
stanowiąc 67% wszystkich leczonych z powodu ura-
zów dzieci. Przejawy agresji stanowiły tylko około 
10% przyczyn. Natomiast w roku 2008 proporcje 
te wyraźnie zmieniły się: pobicia stanowią 35% 
a wypadki komunikacyjne i sportowe niewiele tylko 
więcej – 42%. Niepokój związany ze zjawiskiem 
zachowań agresywnych u dzieci i konieczność pod-
jęcia działań prewencyjno-naprawczych podkreślają 
Bremke, Lee i inni autorzy [15-16].
 Wieloodłamowe złamania kości nosa współ-
istniejące ze złamaniami kości: szczęki, jarzmowej 
lub czołowej są najczęściej skutkiem wypadków 
komunikacyjnych (samochodowych i rowerowych), 
a niekiedy także urazami w czasie uprawiania 
sportów [7]. Obserwacje poczynione przez Mon-
tovaniego i współautorów znalazły potwierdzenie 
w przedstawianym materiale. Należy podkreślić, 
że w przypadkach tego typu urazów koniecznym 
jest przeprowadzenie bardzo wnikliwej diagnostyki 
obrazowej. Problem rozległości uszkodzeń zależny 
jest od działania siły uderzenia jaka występuje wy-
niku wypadku komunikacyjnego czy pobicia.
 Oceny rodzaju złamania w wyniku rozległego 
urazu twarzoczaszki opracowane na podstawie 
obrazów tomografii komputerowej pacjentów leczo-
nych w oddziale urazowym dla dzieci w USA podają 
następujące informacje: 36% pękniecie sklepienia 
oczodołu, 20% kości jarzmowej, masywu nosowo-
czołowo-sitowego 16%, dna oczodołu 15%, kości 
nosa 13%, żuchwy 13%, mnogie złamania 27% 
[15]. Lee zwraca uwagę na możliwość powstawania 
złamań w obrębie oczodołu u pacjentów bez wyraź-
nych zewnętrznych skutków urazu [15]. W grupie 
ocenianych przez nas pacjentów u chłopca z mier-
nym stłuczeniem twarzy, bez cech złamania kości 
nosa stwierdzono złamania w obrębie oczodołu 
w obrazie TK (ryc. 5). Diagnostykę tę podjęto pomi-
mo braku zmian w celowanym na oczodół zdjęciu 

Spośród 89 dzieci 6 (2 dziewczynki i 4 chłopców) 
przyjęto w stanie upojenia alkoholowego, wiek 
dzieci od 12 do17 lat.
 28 dzieci (32%) zaopatrzono z powodu rozle-
głych ran twarzy, ucha, a także jamy ustnej i języka. 
Jedno dziecko wymagało hospitalizacji z powodu 
masywnych krwiaków twarzy.
 U 48 dzieci (53%) stwierdzono złamanie kości 
nosa, w tym u 16 pęknięcia lub złamania w obrębie 
kości szczękowej, kości czołowej i kości sitowych. 
U 12 (13%) stwierdzono złamania w obrębie kości 
twarzoczaszki, piramidy kości skroniowej oraz pęk-
nięcia kości mózgoczaszki.

DYSKUSJA

 Skutki urazów twarzoczaszki u dzieci coraz 
częściej wymagają zaopatrzenia w warunkach szpi-
talnych. Wynika to z konieczności zaopatrzenia wy-
magającego procedur operacyjnych w znieczuleniu 
ogólnym lub/i obserwacji stacjonarnej. W przedziale 
czasowym dziesięciu lat wzrosła nie tylko częstość, 
ale zmieniły się przyczyny powstania urazów. 
Częstość urazów twarzoczaszki wahała się od 5% 
w roku 1998 do 7,5% wszystkich hospitalizowanych 
w Klinice pacjentów w roku 2008. Spośród hospi-
talizowanych zdecydowaną większość stanowili 

Ryc. 4. Zdjęcie RTG boczne nosa. Złamanie kości nosa 
(strzałka)
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radiologicznym wykonanym w innym ośrodku 
z powodu dolegliwości bólowych niewspółmiernych 
do objawów klinicznych.
 Statystyki kliniczne opracowane przez Natio-
nal Trauma Data Bank of United States w latach 
2003-2008 na pierwszym planie wśród złamań 
pourazowych kości twarzoczaszki stawiają żuchwę 
32,7% na drugim miejscu kości nosa 30%, a wśród 
przyczyn: wypadek komunikacyjny 45,5%, pobi-
cie 11,8%, uraz w czasie uprawiania sportu 8,6% 
[17]. Największym jednak problemem dotyczącym 
urazów jest stale wzrastający problem zachowań 
agresywnych. Na temat tego zjawiska wypowiadają 
się wszyscy autorzy oceniający przyczyny urazów 

twarzoczaszki [2,4,6-8,14,16]. Problem ten znalazł 
potwierdzenie także w naszych badaniach, budząc 
tym większy niepokój albowiem pobicia często 
wynikają z agresji narastającej wśród młodych ludzi 
po spożyciu alkoholu. Zjawisko to odnotowywane 
jest na całym świecie, a co jest wręcz przeraża-
jące, dotyczy już dzieci od 9 roku życia. Według 
Lee około 87% pobić w ocenianym przez niego 
materiale wiązało się ze spożyciem alkoholu [15]. 
Problem ten podkreślają także Holland, Imahana, 
Bremke [6,13,16,18]. W przedstawionej przez nas 
ocenie 6 dzieci przyjętych było w stanie upojenia 
alkoholowego, co jednoznacznie potwierdziły ba-
dania zawartości alkoholu we krwi. Wydaje się, że 
problem ten jest znacznie większy albowiem cześć 
pacjentów zgłasza się nie bezpośrednio po urazie, 
ale po 24 lub więcej godzinach, a okoliczności 
opisu zdarzenia wskazują na spożywanie alkoholu. 
Bitunjac analizując hospitalizację dzieci z powodu 
zatruć podaje, że zatrucie alkoholem stanowiło 16% 
wszystkich zatruć w roku 1997, oraz 66% w roku 
2007. Jednocześnie, co jest kolejnym niepokojącym 
zjawiskiem, o ile w roku 1997 problem ten dotyczył 
6,3% dziewcząt i 45,5% chłopców to w roku 2007 
– 23% dziewcząt i 78% chłopców [19]. Okazało 
się, że zatrucia alkoholem stwierdzano w wieku 
14-18 lat u dzieci płci obojga. Spożycie alkoholu 
najczęściej odbywa się poza domem w czasie spot-
kań towarzyskich w okresie dni wolnych. Niestety 
jest to statystyka bardzo zgodna z częstością urazów 
spowodowanych zachowaniami agresywnymi.
 Wobec powyższych spostrzeżeń zdecydowanie 
należy podkreślić, że urazy twarzoczaszki a sądzimy, 
że nie tylko twarzoczaszki, stanowią problem nie 
tylko medyczny i wymagają zdecydowanych działań 
prewencyjnych.

Badania były wykonane w ramach pracy statutowej 
UM 503-1123-2.Ryc. 5. Tomografia komputerowa głowy. Złamanie ściany 

lewego oczodołu (strzałki)
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