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STRESZCZENIE:    Urazy penetrujące części twarzowej szkieletu czaszki są stosunkowo rzadkie, ale mogą być wyjątkowo niebezpieczne 
dla zdrowia i życia poszkodowanego. Ich epidemiologia jest zróżnicowana i zależy od regionu, wieku pacjenta i rodza-
ju ciała obcego, które spowodowało uszkodzenie. Urazy te najczęściej powstają w wyniku wbicia ostrego, wąskiego, 
długiego ciała obcego w kości części twarzowej czaszki. W Polsce do tego rodzaju urazów najczęściej dochodzi pod-
czas wypadków komunikacyjnych, pobić, wypadków przy pracy, rzadko na skutek innych przyczyn – w tym wybuchu 
petard/fajerwerków.

  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie – na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz obserwacji własnych – 
zagadnień dotyczących urazów penetrujących twarz i kości części twarzowej czaszki. 

  W  latach 2000–2012, w  Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i  Onkologicznej UM w  Łodzi, leczono 6 
chorych z rozległymi ranami i obrażeniami części twarzowej czaszki. Leczenie przedstawionych przypadków zależała 
głównie od stanu ogólnego pacjenta. W przypadku wszystkich pacjentów uzyskano zadowalający wynik czynnościowy 
i estetyczny.  

SŁOWA KLUCZOWE:   urazy penetrujące, urazy części twarzowej czaszki

ABSTRACT:   Penetrating traumas of the facial skeleton are relatively rare; however, they can be dangerous and even life-threaten-
ing. The epidemiology of facial skeleton trauma is diverse and depends on the affected region, age, and the kind of 
foreign body that caused the injury. In Poland, the most common cause of penetrating traumas are accidents and as-
saults, and only rarely accidents are related to improper use of firecrackers or fireworks.

  The aim of this study is to present a literature review and our own experience with penetrating traumas of the face and 
the facial part of the cranium.

  Six cases with severe wounds and fractures of the facial skeleton were treated between the years 2000 and 2012 in our 
department. The applied treatment methods depended mainly on the general condition of the patients.  In all cases, 
we achieved acceptable functional and aesthetic outcomes.
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WPROWADZENIE

Urazy penetrujące kości części twarzowej czaszki nie wystę-
pują często. Dostępne piśmiennictwo nie dostarcza szczegó-
łowych danych epidemiologicznych, często opisywane są po-
jedyncze przypadki urazu penetrującego. Dane literaturowe 
wskazują, że urazy czaszkowo-mózgowe penetrujące przez 
oczodół do części mózgowej czaszki są szczególnie niebez-
pieczne dla zdrowia i życia nie tylko dzieci [1], lecz również 
dorosłych [2]. 

Najczęstsze przyczyny występowania urazów penetrujących są 
różne w różnych krajach. W przypadku USA – większość tego 
typu urazów spowodowanych jest postrzałem [3]. Inne przyczy-
ny, o których mówią dane ze Stanów Zjednoczonych, obejmują: 
próby samobójcze, samookaleczenia, wypadki drogowe i pogry-
zienie przez psa [3]. W Polsce urazy spowodowane postrzałem, 
włączając w to urazy spowodowane przez wybuch petard, sta-
nowią jedynie niewielki odsetek (0,62%–1,5%) wszystkich przy-
padków urazów kośćca części twarzowej czaszki [4], podczas 
gdy najczęściej spotykane ich przyczyny wiążą się z wypadka-
mi drogowymi, wypadkami w pracy lub napaścią [3] z wykorzy-
staniem ostrych, wąskich i długich narzędzi, które z łatwością 
przechodzą przez kości części twarzowej czaszki i penetrują ku 
przodowi przez szczególnie cienkie kości oczodołu. 

Urazy penetrujące twarzy i części twarzowej czaszki moż-
na podzielić na nisko- i wysokoenergetyczne [5, 6]. Wartość 
energii kinetycznej zależy od masy ciała obcego i prędkości, 
z jaką uderza ono w tkanki. Im większe są masa i prędkość, tym 
większa jest energia kinetyczna związana z urazem, a urazy 
bardziej rozległe i złożone, połączone zarówno z utratą tkanek 
miękkich, jak i kości. Urazy kości charakteryzują się obecno-
ścią małych i złożonych złamań. Urazy wysokoenergetyczne 
mogą wiązać się z postrzałem (nabój ma małą masę, jednak 
ze względu na dużą prędkość uzyskuje dużą energię kinetycz-
ną) lub wybuchem petardy (poza wysoką wartością energii ki-
netycznej, petarda ma wysoką temperaturę). Z drugiej strony 
– dźgnięcie przy pomocy długiego, cienkiego i ostrego ciała 
wprowadzanego w tkanki z niską energią kinetyczną prowa-
dzi do wystąpienia urazów niskoenergetycznych. Skutkują 
one również wystąpieniem ran penetrujących, jednak w tych 
przypadkach nie są one tak rozległe, jak w przypadku urazów 
wysokoenergetycznych.

Dostępna literatura pozwala również stwierdzić, że istnieje 
powiązanie pomiędzy okolicami, które najczęściej dotknięte 
są złamaniami kości, a wiekiem pacjentów. Przykładowo – 
urazy w obrębie okolicy oczodołu najczęściej dotykają dzieci 
i osoby młode. W tej grupie wiekowej najczęściej powstają 
one w wyniku uprawiania sportu, napaści fizycznej, wypad-

ków drogowych i tych przy pracy [7]. W przypadku dorosłych, 
urazy penetrujące okolicy oczodołu najczęściej powstają na 
skutek bójki, bądź jako rezultat dźgnięcia ostrym narzędziem 
[2]. Próby samobójcze z użyciem broni palnej zwykle pro-
wadzą do urazów w okolicy podżuchwowej, podbródkowej 
i w jamie ustnej [8]. 

Tab. I. Skala FISS (ang. Facial Injury Severity Scale).

PARAMETR OBJAW PUNKTY

Uszkodzenie twarzy
≤ 10 cm 0

>10 cm 1

Złamanie stropu lub brzegu oczodołu Obecne 1

Złamanie zatoki czołowej lub kości 

Bez przemiesz-
czenia

1

Z przemieszcze-
niem

5

Uraz zębowo-wyrostkowy w obrębie 
szczęki

Obecny 1

Złamania Le Fort 

Le Fort I 2

Le Fort II 4

Le Fort III 6

Złamanie nosowo-oczodołowo-sitowe 3

Złożone złamanie jarzmowo-szczękowe  1

Złamanie nosa (izolowane) 1

Uraz zębowo-wyrostkowy w żuchwie 1

Złamanie trzonu żuchwy, gałęzi i/lub 
spojenia 

2 × liczba 
złamań

Złamanie podkłykciowe żuchwy, 
kłykciowe lub wyrostka dziobiastego 

2 × liczba 
złamań

Ryc. 1.  Pacjent D.K. z raną w okolicy podskroniowej pomiędzy łukiem jarzmowym 
i prawym oczodołem. 
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Celem poniższego badania jest zaprezentowanie różnych do-
świadczeń związanych z leczeniem pacjentów po urazach pe-
netrujących kośćca części twarzowej czaszki.  

W naszej jednostce hospitalizowano 2319 pacjentów po urazach 
kośćca części twarzowej  na skutek urazów, z których jedynie 
6 uległo urazom penetrującym. Do oceny stopnia uszkodzeń 
twarzy zastosowano skalę FISS (ang. Facial Injury Severity 
Scale). Parametry oceniane przy określaniu ciężkości urazu 
twarzy zaprezentowane są w tabeli I [9]. 

PRZYPADEK 1

Pięćdziesięcioletni letni pacjent D.K. – dźgnięty kilofem w oko-
licę podskroniową pomiędzy łukiem jarzmowym i prawym 
oczodołem – przyjęty do Centrum Urazowego Szpitala im. 
Kopernika, po przeprowadzeniu diagnostyki obrazowej i po 
wykluczeniu urazów współistniejących, został przeniesiony 
w stanie ogólnym dobrym do Oddziału Klinicznego Chirurgii 
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i chirurgii Onkologicznej 
Szpitala im. N. Barlickiego w Łodzi (ryc. 1). Stan ogólny pacjen-
ta nie uległ pogorszeniu w trakcie transportu – chory pozosta-
wał przytomny, miał dobry kontakt logiczny i werbalny (GCS 
– 15 punktów), był krążeniowo i oddechowo wydolny, z tętnem 
100/min (regularne i symetryczne), dobrze wyczuwalnym na 
obwodzie, z RR 95/60 mm Hg i Sat O₂ osiągającą 90%. Chory 
nie zgłaszał leczenia z powodu jakichkolwiek chorób ogólnych 
przed wypadkiem. W trakcie badania klinicznego nie zauważo-
no porażenia kończyn, objawów oponowych, patologicznych 
objawów neurologicznych, wycieku płynu mózgowo-rdzenio-
wego przez nos ani krwawienia na ścianach gardła. W bada-
niu miejscowym stwierdzono obecność kilofa wprowadzonego 
po dźgnięciu kości części twarzowej czaszki. Jego ostrze było 

wprowadzone w okolicę podskroniową po stronie prawej, pe-
netrowało przez okolicę jarzmową, policzkową i podnosową 
po stronie prawej, docierało do okolicy policzkowej lewej, po-
wodując wybrzuszenie w tkankach miękkich policzka i napięcie 
skóry tej okolicy oraz niewielkie krwawienie z rany pozabiego-
wej, pogarszający się szczękościsk i stopniową utratę widzenia 
w oku prawym. Uszkodzenia oceniono na 6 punktów w skali 
FISS. Przed zabiegiem chirurgicznym przeprowadzono dwie 
konsultacje okulistyczne, w których rozpoznano pourazową 
ślepotę w oku prawym, brak poczucia światła, szerokie źrenice 
bez reakcji na światło, jak również brak ruchomości oka spowo-
dowany obecnością ciała obcego. Wykonane badanie TK głowy 
i kości części twarzowej czaszki z rekonstrukcją 3D wykazało 
obecność dużego, metalicznego ciała obcego. Liczne artefak-
ty w obrazach TK spowodowane obecnością tak dużego ciała 
metalicznego, znacznie upośledzały możliwość oceny mózgu 
oraz złamań kośćca części twarzowej czaszki. Z tego powo-
du możliwe było wykonanie jedynie częściowej oceny tkanki 
mózgowej, w której wykluczono krwawienie (ryc. 2). W trybie 
nagłym przeprowadzono zabieg chirurgiczny, a następnie wy-
konano tracheostomię w znieczuleniu miejscowym. Następ-
nie, w znieczuleniu ogólnym, poszerzono chirurgicznie ranę 
pourazową wokół wprowadzonego ostrza, usuwając kilof. Nie 
stwierdzono krwawienia z dużych ani średnich naczyń krwio-
nośnych. Ostrze kilofa tkwiące w okolicy prawej podskronio-
wej przechodziło przez prawą zatokę szczękową, okolicę pod-

Ryc. 2. Skan TK pacjenta dźgniętego kilofem.

Ryc. 3. Pacjent D.K. 15 dni po zabiegu.
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pobytu na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej szpitala 
(9 dni). Ze względu na zadowalający wynik estetyczny, pacjent 
zrezygnował z drugiego etapu zabiegu. Chory spędził w szpi-
talu 15 dni (ryc. 3). Szwy usunięto przed wypisem do domu. 
Uzyskano bardzo dobry wynik czynnościowy leczenia – cof-
nięcie się ślepoty w oku prawym (ostrość i pole widzenia przed 
urazem, bez podwójnego widzenia) i prawidłowe otwarcie ust. 

PRZYPADEK 2

U 59-letniego pacjenta D.R. stwierdzono rozległą ranę tkanek 
miękkich twarzy i kości części twarzowej czaszki. Rana zo-
stała odniesiona na skutek postrzału z broni myśliwskiej po 
umieszczeniu strzelby w okolicy podżuchwowej po stronie 
lewej (próba samobójcza) (ryc. 4). Pacjenta przewieziono do 
szpitala w stanie ogólnym ciężkim, nieprzytomnego, z objawami 
wstrząsu krwotocznego (GCS – 8 punktów). Wykonano intu-
bację i wprowadzono sedację za pomocą tiopentalu. W trak-
cie pobytu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym u pacjenta 
doszło do zatrzymania krążenia, które zostało przywrócone 
po resuscytacji. W badaniu miejscowym stwierdzono bardzo 
dużą, przecinającą ranę o nierównych, poszarpanych brzegach, 
ze znaczną utratą kanek miękkich, uszkodzoną błoną śluzową 
policzka, mięśni twarzy i naczyń krwionośnych. Pokrywała 
ona okolicę podżuchwową i podbródkową, jak również lewy 
policzek (FISS – 6 punktów). Badanie TK głowy i kości czę-
ści twarzowej czaszki wykazało złamanie postrzałowe trzonu 
żuchwy, obok złożonego i małoodłamkowego złamania ga-
łęzi żuchwy po stronie lewej z utratą kości żuchwy w okolicy 
od zęba 35 do kąta żuchwy, a także złamanie kości jarzmowej 
oraz dna oczodołu po stronie lewej. W znieczuleniu ogólnym 
wykonano w trybie pilnym zabieg chirurgiczny z intubacją do-
tchawiczą – przeprowadzono rewizję rany, a naczynia krwio-

nosową, penetrowało światło lewej zatoki szczękowej, łamiąc 
jej ścianę boczną, a następnie docierało do tkanek miękkich 
policzka po stronie lewej. W trakcie zabiegu u pacjenta rozpo-
znano złamanie ściany bocznej oczodołu prawego z odłamem 
o długości 2 centymetrów, złamanie dolnej ściany oczodołu 
prawego i łuku jarzmowego prawego, ubytek dna oczodołu (5 
mm od przedniego brzegu do stożka oczodołu), jak również 
złamanie ściany przedniej prawej zatoki szczękowej. Po usu-
nięciu wszystkich odłamów kostnych z rany, fragmenty kości 
zreponowano i unieruchomiono za pomocą płytek i śrub, co 
umożliwiło na odtworzenie bocznej i dolnej krawędzi prawego 
oczodołu. Ścianę oczodołu zrekonstruowano za pomocą siatki 
tytanowej. Hemostazę uzyskano po elektrokoagulacji małych 
naczyń. Ranę pozabiegową zszyto warstwowo. Ze względu na 
jej infekcję przez zakażone ciało obce, tzn. kilof tkwiący w części 
twarzowej czaszki, zespół operacyjny zadecydował o przepro-
wadzeniu zabiegu w dwóch etapach i podjął decyzję o odro-
czeniu rekonstrukcji łuku jarzmowego i ubytku kości szczęki. 
U pacjenta wprowadzono antybiotykoterapię ceftazydymem, 
który podawano pacjentowi na Oddziale Intensywnej Opieki 
Medycznej, na który został przeniesiony od razu po zabiegu 
chirurgicznym. Cefalosporyna trzeciej generacji była podawa-
na dożylnej z w dawce 1g co 8 godzin przez czas hospitalizacji 
na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (6 dni). W trakcie 
pobytu na tym oddziale u pacjenta prowadzono żywienie za 
pomocą rurki nosowo-gardłowej i sedację za pomocą fentany-
lu (100µg/godzinę) we wlewie dożylnym ciągłym, midazolamu 
(2mg/godzinę) we wlewie ciągłym, tiopentalu (2mg/godzinę) 
we wlewie ciągłym. Podano również deksametazon w dawce 
początkowej 24 mg dziennie, a następnie zmniejszano jego 
dawkę (przez 7 dni). Zmiany opatrunku po zabiegu wykony-
wano w każdym dniu pobytu w szpitalu. Po pobraniu wyma-
zu z rany i otrzymaniu wyniku posiewu, antybiotyk zmieniono 
na pefloksacynę (dawka doustna 400 mg co 12 godzin) na czas 

Tab. II. Urazy twarzoczaszki u pacjentów i ogólny wynik FISS.

PACJENT ZŁAMANIA OGÓLNY 
WYNIK

DŁUGOŚĆ POBYTU 
W SZPITALU

D.K.
Dno i ściana boczna oczodołu, łuku jarzmowego z utratą kości, wieloodłamowe złamanie ściany prawej 
zatoki szczękowej, złamanie lewej zatoki szczękowej, wieloodłamowe złamanie ściany prawej zatoki 
szczękowej i lewej zatoki szczękowej, ścian dolnych przewodów nosowych.

8 15 dni

D.R. Le Fort II, złamanie żuchwy z całkowitą utratą kości wokół zęba 35, wieloodłamowe złamanie lewej gałęzi 
żuchwy. 6 7 dni

K.R. Uraz penetrujący dolnej powieki lewego oka do zatoki szczękowej. Złamanie zatoki szczękowej. 1 4 dni

H.Ż.
Złamanie  zatoki czołowej po stronie prawej z ubytkiem kości i z przemieszczeniem fragmentów kostnych, 
oraz złamania po stronie prawej: ścian oczodołu, zatoki szczękowej, kości nosowej, zatok sitowych, kości 
podstawy czaszki.

11 38 dni

S.J. Złamanie zatoki czołowej z utratą kości. 6 7 dni

W.B.
Złamanie zatoki czołowej, kości czołowej po stronie prawej, Le Fort III, złożone złamanie kości w obrębie 
górnego i środkowego piętra twarzy z przerwaniem szwu podniebiennego, kości podstawy czaszki, 
podwójnego złamania trzonu żuchwy.  

17 45 dni
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szczękowej, kości nosowej oraz kości podstawy przedniego dołu 
czaszki. Miał również uszkodzony prawy oczodół. (FISS – 11 
punktów). Bezpośrednio po urazie stan pacjenta był ciężki. Był 
zdezorientowany i splątany z tachykardią ponad 120 uderzeń 
na minutę i niewydolnością oddechową (GCS – 12 punktów).  

Badanie TK uwidoczniło ciało obce (fragment kamienia szli-
fierskiego), jak również złożone złamania ścian zatoki czoło-
wej, szczękowej, prawego oczodołu i kości nosowej. W trybie 

nośne podwiązano i podkłuto, usunięto zniszczone ślinianki 
podżuchwowe i podjęzykowe, a z okolicy rano usunięto odła-
my kostne (ryc. 5). Następnie ranę zaszyto warstwowo i prze-
prowadzono rekonstrukcję lewego policzka. W trakcie zabie-
gu pacjentowi przetoczono 2 jednostki koncentratu krwinek 
czerwonych i 2 jednostki osocza. W trakcie hospitalizacji na 
Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej prowadzono seda-
cję fentanylem (100µg/godzinę) w dożylnym wlewie ciągłym, 
midazolamem (2mg/godzinę) we wlewie ciągłym. Pacjento-
wi podawano amoksycylinę z kwasem klawulanowym (1,2 g 
dożylnie co 12 godzin) i metronidazol (500 mg co 8 godzin). 
Codziennie zmieniano opatrunki wewnątrz- i zewnątrzustne. 
Po 7 dniach hospitalizacji pacjenta wypisano w stanie ogólnym 
dobrym z miejscowymi objawami porażenia nerwu twarzowe-
go po stronie lewej – niedomykalnością szpary powiekowej 
lewego oka, opadaniem lewego kąta ust i znaczną asymetrię 
twarzy (ryc. 6). 

PRZYPADEK 3

Pacjent K.R., lat 32, uległ urazowi penetrującemu w okolicy 
oczodołu prawego po upadku z roweru na gałąź akacji. Chory 
zgłosił się do szpitala w trzecim dniu po urazie. Przy przyję-
ciu był w stanie ogólnym dobrym. Nie stwierdzono zaburzeń 
świadomości, był odpowiednio zorientowany auto- i allopsy-
chicznie (GCS – 15 punktów). Nie zanotowano ubytków neu-
rologicznych. Stwierdzono obrzęk powieki oka prawego i gałąź 
akacji tkwiącą w ranie. Wykonane badania radiologiczne nie 
wykazały złamania kości oczodołu prawego, a jedynie złamanie 
ściany przedniej i bocznej prawej zatoki szczękowej. Uszko-
dzenia oceniono na 1 punkt w skali FISS. W znieczuleniu ogól-
nym oczyszczono ranę pourazową ze skrzepów krwi. Usunięto 
fragment gałęzi akacji o długości 30 cm, jak również ciernie, co 
pozwoliło na odsłonięcie rany w okolicy podoczodołowej po 
stronie prawej, penetrującej do światła zatoki szczękowej. Ranę 
zaszyto warstwowo. Leczenie farmakologiczne obejmowało 
dwa antybiotyki – linkozamid (600 mg dożylnie co 8 godzin) 
oraz metronidazol (500 mg dożylnie co 8 godzin). Każdego dnia 
pobytu w szpitalu oczyszczano ranę pourazową kwasem bor-
nym i zmieniano opatrunek z maścią z neomycyną. Pacjenta 
wypisano ze szpitala w 4 dniu hospitalizacji w dobrym stanie 
ogólnym i miejscowym. 

PRZYPADEK 4

Pacjent H.Ż., lat 53, został uderzony przez kamień szlifierski, 
na skutek czego uległ urazowi penetrującemu okolicy środ-
kowej i górnej kośćca twarzy oraz złamaniom: kości zatoki 
czołowej po stronie prawej, prawego oczodołu, prawej zatoki 

Ryc. 4. Pacjent D.R. postrzelony bronią myśliwską.

Ryc. 5.  Pacjent D.R. – obraz śródzabiegowy.
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Uzyskano hemostazę naczyniową. Ranę zaszyto warstwowo. 
Przebieg leczenia był całkowicie bez powikłań. Rana goiła się, 
a dren utrzymywano przez 5 dni. Leczenie farmakologiczne 
obejmowało dwa antybiotyki – linkozamid (600 mg dożylnie 
co 8 godzin) oraz metronidazol (500 mg dożylnie co 8 godzin). 
Siódmego dnia po zabiegu chirurgicznym pacjenta wypisano 
z zaleceniem dalszej opieki ambulatoryjnej. 

PRZYPADEK 6

Czterdziestoczteroletni pacjent W.B. został przewieziony na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Klinicznego im. N. Bar-
lickiego z powodu mnogich urazów kośćca twarzoczaszki, któ-
re były skutkiem uderzenia przez petardę w okolicy prawego 
oczodołu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z wywiadu, 
pacjent nachylał się nad petardą, gdy ta eksplodowała. Chore-
go przewieziono na Oddział Ratunkowy Szpitala Klinicznego 
im. N. Barlickiego w stanie ogólnym bardzo ciężkim. Stwier-
dzono ograniczony kontakt logiczny i werbalny – pacjent był 
splątany, jednak mógł odpowiedzieć na pytania, otwierał oko 
w odpowiedzi na ból i wykonywał ruch w odpowiedzi na ból 

pilnym przeprowadzono zabieg chirurgiczny w znieczuleniu 
dotchawiczym – ciało obce usunięto z prawego oczodołu, 
a z zatoki czołowej, oczodołu, zatoki szczękowej, części kości 
nosowej i oczodołu usunięto wiele odłamów kostnych (ryc. 7). 
Utratę kości w obrębie ściany zatoki czołowej zaopatrzono Ta-
choComb, a ubytek tkanki w oczodole wypełniono tkanką mię-
śniową i tłuszczową pobraną z okolicy prawego podbrzusza. Po 
odświeżeniu brzegów rany i uzyskaniu hemostazy ranę zaszyto 
warstwowo. Tamponadę przednią zastosowano ze względu na 
złamania nosa. W trakcie zabiegu pacjentowi przetoczono 3 
jednostki koncentratu krwinek czerwonych i 3 jednostki oso-
cza. Bezpośrednio po zabiegu chorego przetransportowano 
na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, gdzie rozpoczę-
to antybiotykoterapię – podano ceftazydym (1g co 8 godzin, 
przez 6 dni pobytu na OIOM-ie). W trakcie hospitalizacji na 
Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, prowadzono żywie-
nie przez rurkę nosowo-żołądkową oraz sedację za pomocą 
midazolamu (2 mg/godzinę) we wlewie ciągłym i tiopentalu 
(2 mg/godzinę) – także we wlewie ciągłym.

Zmiany opatrunków pozabiegowych wykonywano w każdym 
dniu hospitalizacji. Tamponadę przednią usunięto po 48 godzi-
nach. Po 10 dniach pacjent został przeniesiony na nasz oddział. 

Chorego wypisano po 38 dniach hospitalizacji w stanie ogól-
nym dobrym z zaleceniami dalszej kontroli ambulatoryjnej 
w Poradni Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
oraz wykonania zabiegów rekonstrukcyjnych w przyszłości. 

PRZYPADEK 5

Pacjent S.J., lat 55, został przyjęty do kliniki po urazie pene-
trującym twarzy, który był skutkiem uderzenia piłą łańcucho-
wą w okolicę czoła. Bezpośrednio po wypadku mężczyzna był 
w stanie ogólnym ciężkim z tachykardią przekraczającą 120 
uderzeń na minutę, przyspieszonym oddechem, RR 80/90 
mmHg, Sat O2 90%. Otwierał oczy w odpowiedzi bólowej, 
używał nieodpowiednich słów w trakcie wyrażania się oraz 
wykonywał ruch w odpowiedzi na bodziec bólowy (GCS – 10 
punktów). Przed zabiegiem pacjent nie cierpiał na żadną cho-
robę ogólną. W badaniu miejscowym stwierdzono widoczną 
ranę w okolicy czoła, przechodzącą nieznacznie skośnie do 
okolicy nosowej po stronie prawej z nierównymi, poszarpany-
mi brzegami (FISS – 6 punktów). W dniu wypadku wykonano 
zabieg chirurgiczny w znieczuleniu dotchawiczym – w jego 
trakcie przeprowadzono rewizję rany i lewej zatoki czołowej. 
Stwierdzony ubytek kości w przedniej części zatoki czoło-
wej pokryto błoną poliuretanową. Dojście do zatoki czołowej 
wykonano przez lewy przewód nosowy i przez to połączenie 
wprowadzono dren, który doszyto do lewego skrzydełka nosa. 

Ryc. 6. Pacjent D.R. 7 dni po zabiegu.
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kowo-twarzowy. W jego trakcie wykonano osteosyntezę zła-
mań w obrębie trzonu żuchwy, zaopatrzono złamania boczne-
go i dolnego brzegu oczodołów oraz zrekonstruowano ściany 
oczodołu za pomocą siatek tytanowych. Dodatkowo wykonano 
zabieg ortopedyczny – szynę laboratoryjną i wyciąg elastyczny. 
Okres pooperacyjny przebiegał bez powikłań. Pacjenta wypi-
sano w 45. dniu po urazie w stanie ogólnym dobrym z zalece-
niem dalszego leczenia ambulatoryjnego. 

OMÓWIENIE

Współcześnie obserwuje się zwiększoną liczbę zgonów z powo-
du urazów. Według danych epidemiologicznych, śmiertelność 
na skutek urazów wskazuje się jako trzecią z kolei najczęściej 
występującą przyczynę śmierci. W Polsce corocznie z powodu 
urazów umiera prawie 30 000 osób. W Holandii liczba ta jest 
dwa razy mniejsza, a na Węgrzech i we Francji – nawet więk-
sza niż w Polsce [10]. Mimo że nie ma szczegółowych danych 
epidemiologicznych określających częstość występowania 
urazów penetrujących w obrębie kości czaszki, wielu autorów 
podkreśla, że są to zjawiska niezwykle rzadkie. Jeśli chodzi 
o nasz materiał, stanowiły one jedynie 0,26% wszystkich ura-
zów kośćca twarzoczaszki.

U pacjentów po urazach penetrujących twarzy istnieje większe 
ryzyko uszkodzenia istotnych struktur anatomicznych układu 
nerwowego, oddechowego, obwodowego układu nerwowego, 
układu widzenia i krążenia, które mogą stanowić główne przy-
czyny niepełnosprawności w przyszłości, jak również utraty 
życia z powodu nieskompensowanego wstrząsu krwotoczne-
go, uszkodzenia struktur mózgowych lub powikłań zapalnych. 
Konsekwencje urazów penetrujących zależą od tego, które 
okolice są nimi dotknięte, jaki jest zakres penetracji zależny od 
uwolnionej energii kinetycznej i kierunku nadanego penetru-
jącemu ciału obcemu, jak również od oporu tkanek objętych 

(GCS – 11). Ze względu na to, że mężczyzna był we wstrzą-
sie pourazowym, zastosowanie leczenie przeciwwstrząsowe. 
W badaniu miejscowym: stwierdzono rozległą ranę twarzy, 
która obejmowała: tkanki miękkie policzka, okolicę jarzmo-
wą po stronie prawej, powieki oka prawego, prawego oczo-
dołu i skórę bocznej powierzchni nosa po stronie prawej, jak 
również błonę śluzową podniebienia na linii pośrodkowej oraz 
okolicę dziąsła szczęki pomiędzy zębami 11 i 21. Stwierdzo-
no również złamanie kości czołowej po stronie prawej w ob-
rębie kośćca górnego i środkowego piętra twarzy z przerwa-
niem szwu podniebiennego i podwójnym złamaniem trzonu 
żuchwy. W wyniku urazu pacjent doznał uszkodzenia rogów-
ki, twardówki i odklejenia siatkówki oka lewego. Stwierdzono 
całkowitą ślepotę w oku lewym, a także oparzenia pierwszego 
stopnia (<5% powierzchni ciała). Ogólny wynik FISS wyniósł 
12 punktów. Wykonano w trybie pilnym zabieg chirurgiczny 
w znieczuleniu ogólnym – rany twarzy zaopatrzono chirur-
gicznie, usunięto małe odłamy kostne i ciała obce, a złama-
nia szczęki i żuchwy tymczasowo zaopatrzono za pomocą 
ligatur ósemkowych. Wprowadzono dreny do prawej zatoki 
szczękowej i obu zatok czołowych, jak również zastosowano 
tamponadę przednią i tylną. W następnym etapie usunięto 
zniszczone prawe oko. Ze względu na nasilające się objawy 
wstrząsu krwotocznego i pogarszający się stan ogólny pacjen-
ta, ustaloną wcześniej osteosyntezę chirurgiczną złamań kości 
twarzoczaszki przesunięto na późniejszy termin. Pacjentowi 
przetoczono 3 jednostki koncentratu krwinek czerwonych. 
Bezpośrednio po zabiegu chorego przeniesiono na Oddział In-
tensywnej Opieki Medycznej, gdzie wykonano tracheostomię 
i podłączono pacjenta do respiratora. Wprowadzono sedację 
za pomocą fentanylu (100µg/godzinę) w dożylnym wlewie cią-
głym; midazolamu (2mg/godzinę) we wlewie ciągłym; tiopen-
talu (2mg/godzinę) we wlewie ciągłym). Pacjentowi podawano 
ceftazydym (1g co 8 godzin, przez 6 dni hospitalizacji na Od-
dziale Intensywnej Opieki Medycznej). W następnych dniach 
stan ogólny pacjenta uległ stabilizacji i poprawie. Chorego 
przeniesiono do Kliniki Neurochirurgii ze względu na wyciek 
płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa w celu przeprowadzenia 
zabiegu chirurgii plastycznej przedniego dołu czaszki. Proce-
durę wykonano w znieczuleniu ogólnym, po dwuczołowej kra-
niotomii z dojścia wewnątrzoponowego z kranializacją zatok 
czołowych. Rekonstrukcję przedniego dołu czaszki wykonano 
z wykorzystaniem materiału alloplastycznego – codubix. Po-
szarpanie opony twardej zamknięto chirurgicznie materiałem 
Tachocomb. Tkanki miękkie nad okolicą zabiegu zamknięto 
warstwowo. W trakcie hospitalizacji w Klinice Neurochirurgii 
wprowadzono leczenie farmakologiczne – przez okres pobytu 
na Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej pa-
cjenta leczono pefloksacyną (400 mg doustnie co 12 godzin). 
Dopiero w 17 dniu hospitalizacji stan ogólny pacjenta był na 
tyle dobry, by móc przeprowadzić bezpiecznie zabieg szczę-

Ryc. 7. Pacjent H.Ż. uderzony przez kamień szlifierski – widok śródzabiegowy.
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Potwierdza to konieczność ponownego wykonania skanów 
w celu monitorowania dynamiki zmian [11, 12].

Większość naszych pacjentów uległa urazom prowadzącym do 
złamań w obrębie kości górnego piętra twarzy (4/6 przypad-
ków) (Tab. II). Masywne uszkodzenia dolnego piętra twarzy 
występowały najrzadziej, tj. jedynie u dwóch pacjentów. Jeśli 
chodzi o omówione przypadki urazów penetrujących, u 3 pa-
cjentów zdiagnozowano złamanie kości w obrębie zatoki czo-
łowej. Zgodnie ze skalą FISS zakwalifikowano te przypadki 
jako złamania górnego piętra twarzy. Złamania te związane 
były z innymi obrażeniami kości twarzy – złamaniami szczęki 
(Le Fort II lub III), ścian oczodołu, kompleksu nosowo-oczo-
dołowo-sitowego, przedniego dołu czaszki i trzonu żuchwy. 
Wynikały one z wysokoenergetycznych urazów penetrują-
cych spowodowanych kamieniem szlifierskim, piłą mecha-
niczną lub petardą. Z tego względu rozkład częstości urazów 
penetrujących kości twarzoczaszki różni się od typowej czę-
stości lokalizacji urazów twarzy dostępnej w piśmiennictwie. 
Powszechnie wiadomo, że najczęściej występującą lokalizacją 
urazów, jeśli chodzi o urazy twarzoczaszki, są urazy ograni-
czone do nosa i żuchwy, czyli okolic masywnego środkowego 
i dolnego piętra twarzy [13]. 

Urazy penetrujące niosą ze sobą znaczne ryzyko infekcji, co jest 
związane ze sposobem urazu i częstą obecnością ciała obcego 
w ranie. Co więcej, wielu autorów podkreśla, że urazy zlokali-
zowane w okolicy zatok czołowych mają szczególnie wysokie 
ryzyko powikłań zapalnych, a poza tym wiążą się często z inny-
mi złamaniami kośćca twarzy [1]. Tak więc urazy penetrujące 
w obrębie górnego piętra twarzoczaszki mogą doprowadzić do 
sytuacji, w których proces zapalny ulegnie rozlaniu w kierunku 
ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych i ropnie), nie wspominając o urazach penetru-
jących mózgu, kiedy to ryzyko zapalenia OUN jest niezwykle 
wysokie [14]. Ze względu na obecność ciała obcego, wszystkie 
uszkodzenia tkanek miękkich klasyfikuje się jako rany zaka-
żone [15]. Często urazy twarzoczaszki obejmują uszkodzenie 
błony śluzowej, zabieg chirurgiczny trwa dłużej niż 2 godziny, 
a operację rozpoczyna się 4 godziny po urazie, co dodatkowo 
zwiększa ryzyko powikłań zapalnych [15]. U wszystkich opisy-
wanych pacjentów wprowadzono antybiotykoterapię. U cho-
rych, którzy nie byli hospitalizowani na OIOM-ie, rutynowo 
stosowaliśmy linkozamid z metronidazolem. U pacjentów 
skierowanych na OIOM, antybiotyki włączane były zgodnie 
z zasadami Komisji ds. Zakażeń w naszym szpitalu oraz z pro-
filem oporności na leki i epidemiologicznymi zakażeniami na 
OIOM-ie (ceftazydym lub amoksycylina z kwasem klawulano-
wym i metronidazolem). W opisywanej grupie pacjentów nie 
zaobserwowaliśmy żadnych zapalnych powikłań wewnątrz-
czaszkowych. Poza powikłaniami miejscowymi i ogólnymi, 

urazem i, co najważniejsze, struktur anatomicznych leżących 
na drodze ciała obcego. Z przeprowadzonej analizy wynika, 
że urazy, w których punktacja FISS była najwyższa, stanowiły 
uszkodzenia spowodowane wybuchem petardy (12 punktów) 
lub uderzeniem przez kamień szlifierski (11 punktów). Poza 
rozległymi ranami twarzy, doprowadziły do wystąpienia cięż-
kich uszkodzeń w obrębie więcej niż jednej struktury anato-
micznej, obejmując kości zatok czołowych, złamania szczęki, 
kompleksu szczękowo-nosowo-oczodołowo-sitowego i żuchwy.

Jeśli siła działania urazu skierowana jest do głowy i penetru-
je w głąb czaszki, energia szkodzącej siły ulega zmniejszeniu, 
jako że jest ona pochłaniana przez penetrowane struktury 
anatomiczne. Urazy w obrębie kośćca twarzoczaszki mogą 
powodować strasznie wyglądające na zewnątrz uszkodzenia 
zewnętrzne, jednak, ponieważ energia jest pochłaniana przez 
struktury kostne, uszkodzenia pourazowe zwykle mają znacz-
nie mniejszy zasięg niż w przypadkach, gdy siła powoduje uraz 
sklepienia czaszki. 

Jeśli chodzi o urazy twarzy spowodowane ostrymi przedmiota-
mi, mogą one prowadzić do masywnego krwawienia z uszko-
dzonych naczyń krwionośnych. Warto pamiętać, że ciało obce 
stanowi swego rodzaju tampon dla uszkodzonego naczynia 
krwionośnego i dość często jego usunięcie prowadzi do masyw-
nego krwawienia. Urazy penetrujące w obrębie kości twarzo-
czaszki mogą spowodować mechaniczne uszkodzenia mózgu, 
ze złamaniem kalwarii lub złamaniami w obrębie przedniego 
dołu czaszki, niekiedy z uszkodzeniem opony twardej i wyni-
kającym z tego wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego przez 
nos. Złożona budowa anatomiczna kośćca twarzoczaszki i szyi, 
wraz z otaczającymi naczyniami krwionośnymi i układem ner-
wowym, wymaga precyzyjnego, zaplanowanego, indywidual-
nego i wielospecjalistycznego postępowania terapeutycznego.

Pacjenci, u których zdiagnozowano (potwierdzone w TK) we-
wnątrzczaszkową obecność powietrza i wyciek płynu mózgowo-
-rdzeniowego przez nos, wymagają uważnej obserwacji w celu 
wykluczenia wzrostu ciśnienia śródczaszkowego. Krwotok we-
wnątrzczaszkowy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i często wymaga interwencji neurochirurgicznej w trybie pil-
nym. Co więcej, obecność przetoki pourazowej może wiązać 
się z zagrożeniem zakażeniem i z tego względu konieczne jest 
wprowadzenie u pacjenta antybiotykoterapii za pomocą pre-
paratu o szerokim spektrum działania.

Niektórzy autorzy podkreślają, że nawet w przypadkach, gdy 
pacjent jest przyjęty w stanie ogólnym dobrym i nie stwierdza 
się zmian pourazowych w ośrodkowym układzie nerwowym 
w początkowych badaniach TK, później wykonana TK może 
wykazać obecność tego rodzaju zmian w 44% przypadków. 
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dostęp przezpłaszczyznowy, przez siodło tureckie, kość kli-
nową i wyrostek skrzydłowy [32, 33].

W przypadku kraniotomii stosuje się zarówno dostęp we-
wnątrz- jak i zewnątrzoponowy. Dostęp zewnątrzoponowy 
często skutkuje dalszym jatrogennym uszkodzeniem opony 
twardej i może prowadzić do ominięcia pierwotnego źródła 
płynotoku. Wadą tego dojścia jest ograniczenie widoczności 
w obrębie przedniego dołu czaszki. Wskazania do jego zasto-
sowania są ograniczone i obejmują płynotok ze znanej lokali-
zacji i płynotok pozabiegowy w okolicy siodła tureckiego [34]. 
Dostęp wewnątrzoponowy (który jest preferowany) zapewnia 
pełny wgląd w przedni dół czaski, tj. oba skrzydła kości klino-
wej widoczne aż do wyrostków klinowych przednich, górną 
ścianę oczodołu i ścianę klinową. Kraniotomię dwuczołową 
i kranializację zatoki czołowej wykonuje się zwykle w celu 
uniknięcia formowania wyściółki torbieli i dalszych infekcji. 
W dojściu wewnątrzoponowym –śródzabiegowe podanie 
mannitolu i działanie grawitacji w obrębie płatów czołowych 
– zmniejsza konieczność retrakcji płatów czołowych i mini-
malizuje możliwość wystąpienia powikłań, takich jak krwiak 
lub upośledzenie zmysłu węchu. 

Istnieją różne metody chirurgicznego zamknięcia uszkodzenia 
opony twardej. Najprostszą jest zaszycie. Można zastosować 
różne materiały rekonstrukcyjne – tkankę tłuszczową, mięśnie, 
powięź szeroką, chrząstkę przegrody nosowej, unaczynioną 
część czepca lub sztuczną oponę twardą [35]. Można je umo-
cować za pomocą szycia lub kleju fibrynowego. Jako dodatko-
we materiały uszczelniające można zastosować Spongostan lub 
TachoSil. Ostateczny wybór materiału zależy od rodzaju ubyt-
ku i rodzaju urazu. U pacjentów z płynotokiem z ucha wybór 
dojścia chirurgicznego zależy od źródła płynotoku – w obrębie 
środkowego lub tylnego dołu czaszki. Jeśli przetoka jest zloka-
lizowana w tylnym dole czaszki, można wykonać zabieg z do-
stępu przez wyrostek siatkowaty lub za nim. Jeśli uszkodzenie 
opony twardej jest zlokalizowane w środkowym dole czaszki, 
dojście jest wykonywane z dostępu nad uchem na poziomie 
zakrętu skroniowego środkowego, co pozwala na uzyskanie 
wglądu w środek podstawy czaszki.

W przypadku obecności uszkodzeń opony twardej, które wy-
magają leczenia chirurgicznego, preferuje się takie postępo-
wanie, w którym jednoetapowo repozycję kości czaszki i za-
mknięcie ran tkanek miękkich.

WNIOSKI:

Postępowanie diagnostyczne i lecznicze w przypadku pacjen-
tów po urazach penetrujących w obrębie kośćca części twa-

takimi jak: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenie 
rany, ropnie wewnątrzczaszkowe, najczęściej obserwuje się 
powikłania zakaźne: przetoki płynowe, wodogłowie, padacz-
kę i krwiaki wewnątrzczaszkowe [16]. 

Pacjenci z urazami penetrującymi czaszki mogą być w różnym 
stanie ogólnym. Niemniej jednak, schemat „ABC” (Airway – 
drogi oddechowe, Breathing – oddychanie, Circulation – krą-
żenie), należy zachować w czasie transportu pacjenta z urazem 
penetrującym do szpitala. Następnie trzeba przeprowadzić dia-
gnostykę – najbardziej przydatna jest TK i angiografia, jeśli to 
konieczne (w przypadku urazów penetrujących docierających 
do ośrodkowego układu nerwowego w celu wykluczenia róż-
nego rodzaju nieprawidłowości naczyniowych i uszkodzeń). 
Wykonanie angiografii przed zabiegiem zaleca się jedynie 
u pacjentów w stabilnym stanie ogólnym i neurologicznym 
[16]. Obserwowano, że u około 30% pacjentów z urazem pe-
netrującym głowy i mózgowia występują powikłania związa-
ne z zabiegiem ze względu na uszkodzenia żył i tętnic ośrod-
kowego układu nerwowego [16]. Niestety, czas przeznaczony 
na przygotowanie pacjenta do badania, nie pozwala na angio-
grafię [17]. Oznaki i objawy tego rodzaju urazów pozwalają na 
pełną diagnostykę jedynie wtedy, gdy stan pacjenta jest stabil-
ny. W większości przypadków nie ma możliwości wykonania 
wszystkich badań. Ponadto trudne może być przeprowadze-
nie pełnego wywiadu. Niekiedy urazy penetrujące spowodo-
wane są przez małe obiekty, które mogą pozostać niezauwa-
żone przez pacjenta, który uległ urazowi. Tego rodzaju urazy 
mogą być bezobjawowe i powodować niewyjaśnione ropniaki 
po latach [16].

Rokowanie w przypadku urazów penetrujących twarzy za-
leży od stanu klinicznego pacjenta. Odsetek śmiertelności 
u pacjentów z GCS od 3 do 8 punktów waha się od 60–90%. 
U pacjentów z wyższym wynikiem GCS (pomiędzy 9 a 15 
punktów), prawdopodobieństwo wystąpienia śmiertelnych 
powikłań spada poniżej 10% [18]. Rokowanie jest gorsze 
u pacjentów z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego przez 
nos, którzy wymagają kraniotomii. Zastosowanie dostępu 
przezczaszkowego jest związane z ryzykiem śmierci wyno-
szącym od 0 do 6% [19, 20, 21]. Ryzyko nawrotu wycieku 
płynu mózgowo-rdzeniowego przez nos waha się od 5% do 
32% [22, 23, 24]. Rekonstrukcja przedniego dołu czaszki może 
zostać również przeprowadzona z dostępu endoskopowego 
[25]. Techniki endoskopowe, w porównaniu do klasycznych 
dostępów zewnętrznych do dołu czaszki, zapewniają lepsze 
pole widzenia, lepsze oświetlenie i powiększenie. Pozycja 
przeszczepów wykonanych techniką podkładania lub nad-
kładania jest również dokładniejsza [26–31]. Istnieją róż-
ne dostępy endoskopowe opracowanie w celu dotarcia do 
różnych okolic –– przez kość czołową, przez kość sitową, 
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postępowanie lecznicze może się nieznacznie różnić. Naj-
ważniejsze w trakcie leczenia są procedury ratujące życie 
– wprowadzenie leczenia przeciwwstrząsowego i zaopa-
trzenie ran.

W szczególnych przypadkach, jeśli istnieje silne podejrzenie, 
że zakażone ciało obce może prowadzić do infekcji rany, zale-
ca się prowadzenie leczenia w dwóch etapach. 

rzowej czaszki, powinno obejmować współpracę pomiędzy 
specjalistami w obrębie chirurgii szczękowo-twarzowej, oku-
listyki, laryngologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii pla-
stycznej i anestezjologii. 

Pacjent zwykle jest w ogólnym stanie ciężkim i wymaga 
natychmiastowego wprowadzenia odpowiedniej diagno-
styki i leczenia. W zależności od stanu ogólnego chorego, 
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