
Streszczenie 

 

Wstęp 

 Krwawienie dokomorowe jest jednym z częstszych powikłań jakie występuje u noworodków 

urodzonych przedwcześnie. Niejednokrotnie prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia 

mózgu, rozwoju wodogłowia pokrwotocznego (post-hemorrhagic hydrocephalus – PHH), 

a w rezultacie niepełnosprawności. Wodogłowie nie jest jednostką chorobową, a stanem 

patologicznym, w którym dochodzi do nadmiernego gromadzenia się PMR w obrębie komór 

mózgu, a w rezultacie do ich poszerzenia. Nieleczone postępujące wodogłowie prowadzi do 

podwyższenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a następnie do pogorszenia stanu klinicznego 

pacjenta i jego zgonu . W grupie dzieci urodzonych przedwcześnie średnia częstość krwawień 

dokomorowych (IVH) III i IV stopnia wynosi 10% (zakres 2–25%). Odsetek ten jednak nie 

ma tendencji spadkowej, co wynika ze wzrostu przeżywalności dzieci przedwcześnie 

urodzonych. Szacuje się, że PHH rozwinie się u 8–38% dzieci z IVH. 

Leczenie chirurgiczne polega na odbarczeniu układu komorowego poprzez nakłucie 

komór bocznych lub punkcję lędźwiową, implantację czasowego drenażu zewnętrznego lub 

implantację drenażu komorowo – otrzewnowego (VPS). Decyzja o zastosowaniu VPS nie 

zawsze jest oczywista. W niektórych przypadkach obserwuje się spontaniczne remisje PHH 

po serii punkcji obarczających. Niestety większość dzieci będzie wymagać stałego VPS. 

Obecnie nie ma ustalonego schematu postępowania z noworodkami z PHH.  

 

Cel pracy 

Celem pracy jest ocena wyników leczenia chirurgicznego dzieci z PHH w Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym w Lublinie.  

 

Materiał i metody 

W latach 2003–2017 w  Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym (USD) w Lublinie 

hospitalizowano 389 noworodków i niemowląt, u których rozpoznano IVH. PHH 

wymagające leczenia chirurgicznego rozwinęło się u 62 (16%) pacjentów. Badana grupa 

pacjentów liczyła 26 chłopców i 36 dziewczynek i obejmowała 58 (94%) wcześniaków, tj. 

dzieci w wieku ciążowym <38. hbd, oraz 4 (6%) noworodki urodzone o czasie, tj. ≥38. hbd. 

Wiek ciążowy noworodków wynosił 25–40 hbd (śr. 28 hbd, SD ±4,3 hbd, mediana 27 hbd). 

Masa urodzeniowa ciała dzieci z PHH mieściła się w zakresie 600–3340 g (śr. 1446 g, SD 



±650 g , mediana 1200 g). W 5 (8%) przypadkach PHH rozwinęło się w stopniu I oraz II, 

a w 57 (92%) przypadkach w stopniach III i IV. 32% pacjentów urodziło się zamartwicy. 

PHH było rozpoznawane na podstawie objawów klinicznych oraz przezciemiączkowej USG 

pomiędzy 6. a 71. dniem życia (śr. 28, SD 14, mediana 27). Na podstawie dokumentacji 

medycznej analizie poddano dane demograficzne oraz powikłania, które wystąpiły w czasie 

leczenia chirurgicznego. Kwalifikacja do leczenia danym sposobem odbywała się na 

podstawie: 

a) stanu ogólnego dziecka 

b) badania klinicznego podmiotowego i przedmiotowego 

c) wyników badań obrazowych i laboratoryjnych.  

Pacjentów podzielono na 3 grupy, w zależności od zastosowanej pierwotnej metody 

postępowania: 

a) Grupa I (N = 24). Podczas pierwszej punkcji przezciemiączkowej stwierdzano 

makroskopowo obecność krwistego lub brunatno-czerwonego PMR, który oddawano do 

badania ogólnego oraz na posiew tlenowy i beztlenowy. Z powodu nieprawidłowego PMR 

i/lub zakażenia PMR pierwotną metodą postępowania była implantacja EVD w znieczuleniu 

ogólnym. Po normalizacji parametrów PMR i przy ujemnych posiewach implantowano VPS. 

b) Grupa II (N = 13) W czasie punkcji przezciemiączkowej PMR makroskopowo był 

bezbarwny lub żółty, ale w badaniach laboratoryjnych stwierdzano podwyższone wartości 

białka oraz cytozy przy ujemnych posiewach PMR. Po wykonaniu serii punkcji 

przezciemiączkowych 3–5 (1 punkcja dziennie) uzyskiwano normalizację parametrów PMR. 

Dziecko kwalifikowano do implantacji VPS. 

c) Grupa III (N = 25) Pobrany PMR był prawidłowy, zarówno makroskopowo jak i 

w badaniach laboratoryjnych i mikrobiologicznych. Implantowano VPS w dniu następnym 

w znieczuleniu ogólnym. 

Wyniki oceniano na podstawie: 

a) objawów klinicznych 

b) czasu prawidłowego funkcjonowania VPS 

c) wyników badań obrazowych potwierdzających obecność IVH 

d) wyników badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych 

e) powikłań wczesnych i późnych u dzieci z PHH 

f) powikłań u dzieci z wodogłowiem wrodzonym. 

 



 

Pacjentów z PHH porównano z pacjentami z wodogłowiem wrodzonym w zakresie danych 

demograficznych, wyników oraz powikłań leczenia chirurgicznego, a także dodatkowych wad 

wrodzonych. 

 

Wyniki 

Urodzeniowa masa ciała (p = 0,6) oraz wiek ciążowy (p = 0,7) pacjentów nie miały wpływu 

na wybór metody pierwotnego postępowania chirurgicznego. Podobnie urodzenie się dziecka 

w zamartwicy (p > 0,05) oraz stopień krwawienie dokomorowego (p = 0,65) nie decydowały 

o pierwotnej metodzie postępowania.  Wpływ na wybór zastosowanej metody leczenia miało 

stężenie białka (p = 0,0003), cytoza (p = 0,0008) oraz barwa (p = 0,0007) i przejrzystość  (p = 

0,0008) PMR.  

Czas przeżycia VPS wynosił 11–3226 dni (śr. 457 ±522 dni, mediana 307 dni). Zbadano, 

które czynniki miały wpływ na czas prawidłowego funkcjonowania VPS.  

Przeżywalność VPS zależała od: 

a) urodzeniowej masy ciała (log – rank p = 0,03) i była większa w grupie dzieci, które 

urodziły się z masą ciała >1500 g (śr. 749 ±754 dni; mediana 365 dni). 

b) wieku ciążowego (log-rank p = 0,00436) i była dłuższa w grupie dzieci urodzonych >27. 

hbd (śr. 545 ±702 hbd, mediana 306 hbd). 

c) stopnia krwawienie dokomorowego (log rank p = 0,025). Przeżywalność VPS była większa 

w grupie pacjentów ze stopniem IVH I–III i wynosiła średnio 1068 dni (±1056 dni, mediana 

488 dni). 

d) liczby poprzednich ciąż (log rank p = 0,01). Statystycznie istotnie dłużej VPS 

funkcjonował prawidłowo w grupie dzieci urodzonych z ciąży I. 

e) obecności wady lub wad wrodzonych (log rank p = 0,01). VPS funkcjonował dłużej u 

pacjentów bez wad wrodzonych.  

 

Wszyscy pacjenci z PHH (N = 62) ostatecznie wymagali implantacji VPS. 3 (5%) pacjentów 

zmarło, z przyczyn niezależnych od funkcjonowania VPS. Z powodu powikłań wykonano 31 

(50%) rewizje pierwotnie implantowanych VPS (N = 62). Powikłaniami, które wystąpiły 

były: niedrożność układu zastawkowego (N = 13), zakażenie bakteryjne (N = 9), rozłączenie 

układu VPS (N = 4),  wysunięcie się drenu dokomorowego z komory bocznej (N = 3), zespół 

przedrenowania (N = 2).  



Przebycie zakażenia PMR (p = 0,04275) istotnie statystycznie skracało czas funkcjonowania 

nowego VPS, mimo wyjałowienia PMR. 

Przeanalizowano również kwestię, od jakich czynników zależy, czy VPS u pacjentów z PHH 

były rewidowane jeden raz czy wielokrotnie (>1).U 17 (27%) pacjentów VPS rewidowano 

jeden raz, a u 14 (23%) pacjentów 2–5 razy.  

Czynnikami ryzyka wielokrotnych rewizji były: 

a) urodzeniowa masa ciała ≤1500 g (p = 0,002)  

b) wiek ciążowy ≤27. hbd (p = 0,02) 

c) IV stopień krwawienia dokomorowego (p = 0,02) 

d) obecność wady lub wad wrodzonych (p = 0,02) 

e) implantacja VPS w okolicy ciemieniowo-skroniowej (p = 0,01) 

 

Pacjentów z  PHH porównanano z pacjentami z wodogłowiem wrodzonym. Urodzeniowa 

masa ciała pacjentów z PHH była istotnie statycznie mniejsza od urodzeniowej masy ciała 

pacjentów z wodogłowiem wrodzonym (p <0,0001). Pacjenci z PHH rodzili się istotnie 

statystycznie wcześniej niż ci z wodogłowiem wrodzonym (p <0,0001). Stan dzieci z PHH 

oceniono istotnie statystycznie niżej w punktacji Apgar zarówno w 1., jak i w 5. minucie 

życia (odpowiednio p <0,0001, p = 0,02). Pacjenci z PHH istotnie statystycznie częściej 

rodzili się w zamartwicy (p = 0,03) oraz z wadami wrodzonymi (p <0,0001).  

Wyniki leczenia chirurgicznego PHH porównano z wynikami leczenia pacjentów z 

wodogłowiem wrodzonym. Wśród pacjentów z  PHH powikłania implantacji VPS 

występowały istotnie statystycznie częściej w porównaniu z częstością powikłań u pacjentów 

z wodogłowiem wrodzonym (p = 0,04). Zakażenia VPS występowały statystycznie istotnie 

częściej u pacjentów z PHH (p = 0,0074). VPS u pacjentów z PHH funkcjonował istotnie 

statystycznie krócej niż u pacjentów z wodogłowiem wrodzonym (p = 0,03). 

  

Wnioski 

 

1) Wybór pierwotnej metody postępowania u pacjentów z  PHH zależy od wartości 

ilościowych i jakościowych PMR. 

 

2) Czynnikami ryzyka, które skracają czas prawidłowego funkcjonowania VPS u pacjentów 

z PHH są: urodzeniowa masa ciała ≤1500 g, wiek ciążowy ≤27. hbd, IV stopień IVH, liczba 

ciąż >1, obecność wad wrodzonych. 



 

3) Większość powikłań implantacji drenażu u pacjentów z PHH występuje w ciągu 12 

miesięcy od zabiegu. Najczęstszymi powikłaniami leczenia chirurgicznego PHH jest 

niedrożność i zakażenie VPS. Przebycie zakażenia PMR skraca przeżywalność VPS. 

Czynnikami ryzyka wielokrotnych rewizji VPS u pacjentów z PHH są: urodzeniowa masa 

ciała ≤1500 g, wiek ciążowy ≤27. hbd, IV stopień IVH, obecność wad wrodzonych, 

implantacja VPS w okolicy skroniowo-ciemieniowej.  

 

4) Czas prawidłowego funkcjonowania VPS jest krótszy u pacjentów z PHH w porównaniu 

z pacjentami z wodogłowiem wrodzonym. Leczenie chirurgiczne pacjentów z PHH jest 

obarczone większą liczbą powikłań. Zakażenia układu zastawkowego częściej występują 

u pacjentów z PHH niż u pacjentów z wodogłowiem wrodzonym.  

 

  



 


