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Celem pracy by³a ocena znaczenia diagnostycznego tomografii komputerowej w
lekkich obra¿eniach g³owy u pacjentów leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym.
Oceniano zmiany ródmózgowe, oraz pourazowe zmiany kostne w porównaniu z diagnostyk¹ radiologiczn¹. Materia³ kliniczny stanowi³a grupa 293 pacjentów Szpitalnego
Oddzia³u Ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z izolowanymi lekkimi
obra¿eniami g³owy, którzy byli leczeni w
okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2006 roku.
Badania przeprowadzono w oparciu o prospektywn¹ analizê powy¿szej grupy chorych.
Pourazowe zmiany kostne i wewn¹trzczaszkowe wyst¹pi³y w lekkich obra¿eniach g³owy prawie u 20% poszkodowanych. Zgodnoæ wyników badañ Rtg i CT g³owy w zakresie pourazowych zmian kostnych u chorych z lekkimi obra¿eniami g³owy by³a ograniczona i wynosi³a 62,5%. Tomografia komputerowa g³owy okaza³a siê w przeprowadzonych badaniach badaniem rozstrzygaj¹cym.
Mimo ró¿nych opinii w literaturze wiatowej
badanie to powinno byæ wykonane u wszystkich pacjentów z lekkimi obra¿eniami g³owy, z ca³kowitym pominiêciem badania RTG.
Tomografia komputerowa powinna rozstrzygaæ o dalszym losie chorego w oddziale ratunkowym i decyzjach co do ewentualnej dalszej obserwacji chorego, leczenia specjalistycznego, lub wypisu ze szpitala
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Izolowane obra¿enia czaszkowo-mózgowe wystêpuj¹ u 200-300 osób rocznie na 100 tysiêcy mieszkañców. W 85%
przypadków s¹ to lekkie obra¿enia g³owy. Chorzy ci najczêciej zg³aszaj¹ siê
bezporednio do szpitalnych oddzia³ów
ratunkowych, szpitalnych izb przyjêæ, lub
s¹ tam kierowani przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Podczas wstêpnego badania poszkodowanego okrela
siê jego stan wiadomoci wed³ug powszechnie przyjêtej na ca³ym wiecie skali GCS (Glasgow Coma Scale) w której
lekkie obra¿enia g³owy okrela siê w
zakresie od 13 do 15 punktów [1-6]. Do
dzisiaj brak jest w literaturze fachowej
jednoznacznego stanowiska co do sposo-

The aim of study was the evaluation of
diagnostics meaning of computer tomography in case of mild head injuries concerning
patients in emergency department. Intracranial disorders and bone cranial lesions in Xray diagnostics were evaluated. The clinical
material consisted of 293 patients attending
the University Hospital Emergency Department in Krakow with isolated mild head injuries who were treated in the period from
01.01. 2004 until 31.12.2006 r. The study was
a prospective analysis. The CT-traumatic intracranial lesions were found in almost 20%
of patients. Consistence of CT-scans and Xray pictures in post traumatic cranial changes
was limited and presented 62,5%. Computed
tomography proved to be decisive test in this
analysis. Despite of different opinions this diagnostic procedure ought to be performed in
all patients with mild head injuries, but without of X-ray pictures of the head. Scanning
computer should decide about more far history of the patient in emergency department
and decisions of possible patient observation,
specialist treatment, or discharge from hospital.

bu diagnozowania tych chorych, sposobu ich leczenia w oddziale ratunkowym i
zaleceñ dalszego postêpowania. Bez jednoznacznej odpowiedzi pozostaje pytanie czy pacjent z lekkim obra¿eniem g³owy powinien mieæ wykonane tylko badanie radiologiczne czaszki, czy tak¿e
tomografiê komputerow¹, czy mo¿e tylko tomografie komputerow¹, oraz czy ma
j¹ mieæ wykonan¹ ka¿dy z tej grupy pacjentów, czy ten z dodatkowymi pourazowymi zaburzeniami neurologicznymi
[7-13]. Istniej¹ nierozstrzygniête w¹tpliwoci, czy taki pacjent powinien pozostaæ w obszarze obserwacyjnym oddzia³u ratunkowego, byæ przyjêty do szpitala
na oddzia³u urazowy, a mo¿e neurologiczny, czy neurochirurgiczny. Ró¿ne sposoby postêpowania s¹ stosowane w wielu
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orodkach klinicznych na ca³ym wiecie
[2,14-18].

Tabela I
Wyniki CT i RTG w ca³ej grupie pacjentów.

Materia³ kliniczny
Materia³ kliniczny stanowi³a grupa
293 pacjentów Szpitalnego Oddzia³u
Ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie z izolowanymi lekkimi obra¿eniami g³owy, którzy byli leczeni w
okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2006
roku, w tym 185(63,14%) mê¿czyzn i
108(36,86%) kobiet. Wiek pacjentów
mieci³ siê w przedziale od 17 do 90 lat.
Metodyka
Badania przeprowadzono w oparciu
o prospektywn¹ analizê ww. grupy chorych z izolowanymi lekkimi obra¿eniami
g³owy. Po przeprowadzonym badaniu fizykalnym chorych kwalifikowano do badanej grupy po ocenie wed³ug skali GCS
(Glasgow Coma Scale). Za chorego z lekkimi obra¿eniami g³owy uznawano ka¿dego o ³¹cznej punktacji od 13-15 punktów. Pacjenci ci ze wzglêdu na wiek podzieleni zostali na grupê do 65 roku ¿ycia i starszych, powy¿ej 65 roku ¿ycia.
Wiek pacjenta poni¿ej 16 roku ¿ycia,
aktualnie stosowana u chorego terapia
antykoagulantami, stwierdzane zaburzenia krzepniêcia, czy z³amania koci czaszki o charakterze otwartym, mimo wy¿ej
podanej punktacji wyklucza³y zaliczenie
chorego do grupy z lekkimi obra¿eniami
g³owy. U ka¿dego chorego wykonano
badanie radiologiczne przegl¹dowe
czaszki w projekcji czo³owej i bocznej,
oraz badanie tomografii komputerowej
g³owy do oceny pourazowych zmian kostnych i pourazowych zmian wewn¹trzczaszkowych. Badania radiologiczne i
tomograficznie wykonywano ka¿dorazowo na tym samym sprzêcie diagnostycz8

Razem
n

%

St³uczenie mózgu

3

23,1

10

76,9

13

100,0

Krwiak przymózgowy

1

20,0

4

80,0

5

100,0

Krwiak mózgu

1

33,3

2

66,7

3

100,0

Razem

5

23,8

16

76,2

21

100,0

Poszerzenie komór

3

20,0

12

80,0

15

100,0

Pourazowe zmiany w kociach

20

62,5

12

37,5

32

100,0

Inne

3

12,5

21

87,5

24

100,0

Pourazowe
zmiany
mózgowe

Zmiany obecne w CT

Cel pracy
Celem pracy by³a analiza wyników
badañ tomograficznych (CT) g³owy i
przegl¹dowych zdjêæ radiologicznych
(RTG) czaszki, u chorych z izolowanymi lekkimi obra¿eniami g³owy, a w
szczególnoci odpowiedz na nastêpuj¹ce pytania:
1. Ile pourazowych zmian w kociach
czaszki i mózgu stwierdza siê w lekkich
obra¿eniach g³owy?
2. Jaka jest zgodnoæ wyników badania radiologicznego czaszki z badaniem
tomograficznym g³owy u chorych z lekkimi obra¿enia g³owy w zakresie pourazowych zmian kostnych?

RTG
Zmiany pourazowe
Brak zmian
n
%
n
%

CT

Razem

31

33,7

61

66,3

92

100,0

Brak zmian w CT

32

15,9

169

84,1

201

100,0

Razem

63

21,5

230

78,5

293

100,0

Tabela II
Zbie¿noæ wyników CT i RTG.
CT

Zbie¿noæ w RTG
n

Bez zmian w CT (n=201)

169

84,1

Zmiany w kociach w CT (n=32)

20

62,5

Pozosta³e zmiany w CT (n=60)

11

18,3

nym. Chorzy byli leczeni przez ten sam
zespó³ lekarzy szpitalnego oddzia³u ratunkowego. Oceny neurologicznej dokonywano tylko w oparciu o wiedzê i dowiadczenie ww. zespo³u lekarskiego. Analiza
statystyczna zosta³a wykonana w pakiecie STATISTICA. Statystyka opisowa
obejmowa³a tabele wielodzielcze zawieraj¹ce liczby pacjentów poszczególnych
przypadków (n), oraz ich odsetek (%).
Trafnoæ diagnostyczn¹ badañ radiologicznych w stosunku do tomografii komputerowej oceniano przez obliczenie czu³oci i swoistoci testu, oraz przez wspó³czynnik Cohen's Kappa bêd¹cy miar¹ si³y
zgodnoci wyników w RTG i CT. Do obliczeñ wykorzystano program DAG-stat
dostêpny w internecie, a napisany przez
A. Mackinnona oraz Microsoft Excel.
Istotnoæ ró¿nic miêdzy odsetkami przypadków w poszczególnych podgrupach
pacjentów weryfikowano testem frakcji,
natomiast zgodnoæ diagnozy i zale¿noæ
badanych cech weryfikowano testem c2,
testem c2 z poprawk¹ Yatesa lub dok³adnym testem Fishera. Do obliczeñ zastosowano tak¿e wielowymiarow¹ metodê
analizy statystycznej krokowego w³¹czania zmiennych niezale¿nych do modelu
regresji logistycznej.
Wyniki
Pourazowe zmiany w kociach czaszki i mózgu stwierdzone w lekkich obra¿eniach g³owy
W badaniu CT pourazowe zmiany

Wartoæ p

%

0,002a)
-

0,0001

ródczaszkowe stwierdzono u 21(7,17%)
pacjentów, z czego u 13(4,44%) pacjentów stwierdzono st³uczenie mózgu, u
5(1,71%) krwiaka przymózgowego, a u
3(1,02%) krwiaka mózgu. Zmiany pourazowe w kociach czaszki w badaniu CT
stwierdzono u 32(34,41%) pacjentów.
Zaledwie u 20 z tych pacjentów stwierdzono z³amania koci czaszki w badaniu
RTG (62,5%).
Wyniki przedstawiono w tabeli I.
U 201(68,6%) pacjentów w badaniu
CT nie stwierdzono ¿adnych zmian pourazowych, natomiast w RTG grupa bez
stwierdzonych zmian pourazowych liczy³a 169(57,71%) osób. Wyniki przedstawiono w tabeli II 2 i na rycinie 1. Na podstawie powy¿szych danych stwierdzono,
i¿ zbie¿noæ ujemnych wyników Rtg i CT
(tzn. brak pourazowych zmian) by³a wiêksza o 21,6% od zgodnoci wyników dodatnich (tzn. stwierdzanych pourazowych
zmian kostnych) w obu tych badaniach i
ró¿nice by³y istotne statystycznie
(p=0,002)
Wartoæ diagnostyczna badania RTG
w stosunku do badania CT koci
czaszki
Wród pacjentów ze stwierdzonymi
zmianami pourazowymi (zarówno kostnymi jak i ródczaszkowymi) w CT
(n=92), tylko u 31 (33,7%) stwierdzono
zmiany w Rtg. W grupie pacjentów, u których w CT nie stwierdzono zmian pourazowych (n=201) u 169 (84,1%) pacjentów w RTG równie¿ nie stwierdzono
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% zbie¿ ny ch wyników
RTG

90

60

84,1

30

0

62,5
18,3

Bez zmian w CT
(n=201)

Zmiany w kociach w
CT (n=32)

Pozosta³e zmiany w
CT (n=60)

Rycina 1
Zbie¿noæ wyników CT i RTG w lekkich obra¿eniach g³owy.
Tabela III
Zgodnoæ wyników badania RTG w stosunku do badania CT w ca³ej grupie.
RTG (test)
CT (kryterium)

By³y zmiany (+)
n

%

By³y zmiany (+)

31

Brak zmian (-)

32

Razem

63

Razem

Nie by³o zmian (-)
n

%

n

%

33,7

61

15,9

169

66,3

92

100,0

84,1

201

100,0

21,5

230

78,5

293

100,0

Czu³oæ =33,7%; 95%Cl [24,2%-44,3%]; Swoistoæ = 84,1%; 95%Cl [78,3%-88,8%]
Wspó³czynnik Cohen's Kappa = 0,19; 95%Cl [0,08;0,31] niewielka zgodnoæ c2 = 11,81; p=0,0006

Tabela IV
Zbie¿noæ wyników badania RTG i CT w ocenie pourazowych zmian ródczaszkowych.
RTG (test)
CT (kryterium)
Obecne zmiany (+)

By³y zmiany (+)

Razem

Nie by³o zmian (-)

n

%

n

%

n

%

5

23,8

16

76,2

21

100,0

Brak zmian (-)

32

15,9

169

84,1

201

100,0

Razem

37

16,7

185

83,3

222

100,0

Czu³oæ =23,8%; 95%Cl [8,2%-47,2%]; Swoistoæ = 84,1%; 95%Cl [78,3%-88,8%]
Wspó³czynnik Cohen's Kappa = 0,06; 95%Cl [-0,1%-0,2%] niewielka zgodnoæ c2 = 0,85; p=0,356

Tabela V
Zbie¿noæ RTG i CT w ocenie zmian kostnych.
RTG (test)
CT (kryterium)

By³y zmiany (+)

Razem

Nie by³o zmian (-)

n

%

n

%

n

%

Obecne zmiany (+)

20

62,5

12

37,5

32

100,0

Brak zmian (-)

32

15,9

169

84,1

201

100,0

Razem

52

22,3

181

77,7

233

100,0

Czu³oæ =62,5%; 95%Cl [43,7%-78,9%]; Swoistoæ = 84,1%; 95%Cl [78,3%-88,8%]
Wspó³czynnik Cohen's Kappa = 0,37; 95%Cl [0,22;0,52] Przeciêtna zgodnoæ c2 = 34,55; p=0,0001

zmian, natomiast u 32 (15,9%) pacjentów stwierdzono zmiany pourazowe w
kociach czaszki w badaniu RTG (wyniki fa³szywie dodatnie). Skutkiem tego
by³y niepotrzebne hospitalizacje tych
chorych. W czasie obserwacji szpitalnej
u ¿adnego z 32 hospitalizowanych pacjentów nie dosz³o do pogorszenia stanu
ogólnego, czy wyst¹pienia objawów
wzmo¿onego cinienia ródczaszkowe-
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go. Wszyscy po 24-48 godzinnej obserwacji w SOR zostali wypisani do domu.
Ze wszystkich 293 pacjentów z lekkimi
obra¿eniami g³owy grupa ta stanowi³a a¿
11%. Wynika z tego, ¿e co dziesi¹ty pacjent by³ nie musia³ byæ hospitalizowany.
Zastosowano metodê oceny wartoci diagnostycznej wybranego testu przez obliczenie parametrów, takich jak czu³oæ i
swoistoæ ocenianego testu. Rzeczywisty

stan pacjenta odpowiada³ wynikom CT,
a jako oceniany test diagnostyczny przyjêto wyniki badania RTG. przy czym
wynik dodatni (+) oznacza³ stwierdzenie
zmian w CT czy RTG, za wynik ujemny
(-) brak stwierdzonych zmian. Obliczono czu³oæ i swoistoæ RTG oraz ocenê
zgodnoci wyników RTG i CT przez obliczenie wspó³czynnika Cohen's Kappa.
Czu³oæ okrela³a odsetek pacjentów ze
stwierdzonymi zmianami pourazowymi w
CT i tak samo zdiagnozowanymi w badaniu RTG. Swoistoæ okrela³a odsetek
pacjentów bez zmian pourazowych w badaniu CT i tak samo zdiagnozowanymi
w badaniu RTG. W ca³ej badanej grupie
pacjentów z lekkimi urazami g³owy czu³oæ RTG by³a niska i wynios³a tylko
33,7%, przy czym 95% przedzia³ ufnoci dla tego parametru wyniós³ od 24,2%
do 44,3%. Swoistoæ RTG wynios³a
84,1% a przedzia³ ufnoci obejmowa³
wartoci od 78,3% do 88,8%. O ma³ej
zgodnoci wyników w RTG z wynikami
w CT mówi wspó³czynnik Cohen's Kappa = 0,19 i wg klasyfikacji uwzglêdnionej w programie DAG_stat opracowanym
przez A. Mackinnona okrelana jest jako
niewielka zgodnoæ (ang. slight). Wynik
testu c2 pokaza³ istotn¹ zgodnoæ wyników CT i RTG (p=0,0006).
Ocenê zgodnoci wyników badania
RTG w stosunku do badania CT, pod
wzglêdem zmian kostnych dokonano u
233 pacjentów w oparciu o wyniki pacjentów bez zmian i ze zmianami kostnymi w badaniu CT. W przypadku zmian
pourazowych ródczaszkowych przeanalizowano wyniki badania CT 222 (75,8%)
pacjentów (zarówno dodatnie, jak i ujemne). Czu³oæ RTG wynosi³a 23,8% i
wiadczy³a tylko o wspó³istnieniu pourazowych zmian w kociach czaszki (uwidocznionych w badaniu RTG) ze zmianami ródczaszkowymi (mo¿liwymi do
wykrycia jedynie w badaniu CT), a
wspó³czynnik Cohen's Kappa wyniós³
0,06. Ca³kowity brak zgodnoci wyników
badania CT i RTG w obra¿eniach ródczaszkowych zosta³ dodatkowo zobrazowany przez wynik testu c2 równy 0,85
(p=0,356)  tabela III, IV.
Zgodnoæ wyników badania radiologicznego czaszki z badaniem tomograficznym g³owy u chorych z lekkimi obra¿enia g³owy w aspekcie pourazowych
zmian kostnych
Zmiany pourazowe w kociach
stwierdzono u 52 (17,7%) chorych w
przegl¹dowym zdjêciu RTG g³owy, natomiast tylko u 32 (10,9%) chorych w
badaniu CT g³owy. Zgodnoæ wyników

9

w poszczególnych badaniach przedstawiono w tabeli V.
Czu³oæ RTG w przypadku oceny
zmian kostnych w CT by³a wy¿sza od
czu³oci w ca³ej badanej grupie i wynosi³a 62,5% z 95% przedzia³em ufnoci od
43,7% do 78,9%. Swoistoæ by³a taka
sama. Równie¿ wspó³czynnik Cohen's
Kappa by³ nieco wy¿szy, co mog³o wiadczyæ o wiêkszej zgodnoci wyników CT
i RTG w przypadku zmian kostnych. Potwierdzi³ to te¿ wynik testu statystycznego c2 (p=0,0001).
Dyskusja
Pacjenci lekkimi obra¿eniami g³owy
stanowi¹ du¿y problem dla lekarzy pracuj¹cych w oddzia³ach pomocy doranej.
Po pierwsze z uwagi na du¿¹ liczbê tego
typu przypadków - czêstoæ wystêpowania szacuje siê na ok.100 - 300/ 100 000/
rok [19,20,21,22]. Z obserwacji w³asnych wynika, ¿e rednio ok.20-40 pacjentów z lekkim urazem g³owy trafia w
ci¹gu doby do szpitalnego oddzia³u ratunkowego. Po drugie wci¹¿ nie ma stworzonego jednoznacznego algorytmu postêpowania z tymi pacjentami, co skutkuje niestety b³êdami diagnostyczno - terapeutycznym oraz, coraz czêciej, konsekwencjami prawnymi w stosunku do
lekarza.
Jakie powinno byæ postêpowanie u
pacjenta po urazie g³owy, u którego w
badaniu fizykalnym nie stwierdza siê odchyleñ od stanu prawid³owego lub s¹ one
bardzoniewielkie?
Czy zostawiæ tego pacjenta do obserwacji szpitalnej, jak proponuj¹ niektórzy
autorzy [4,19,23]? Przy tym wspó³czynniku zachorowalnoci obci¹¿y³oby to
znacznie oddzia³y szpitalne (w których i
tak liczba przyjêæ czêsto przewy¿sza liczbê miejsc, którymi dany oddzia³ dysponuje) oraz podwy¿szy³oby koszty leczenia. Poza tym powsta³by kolejny problem
- gdzie tych pacjentów obserwowaæ - w
szpitalnych oddzia³ach ratunkowych, oddzia³ach chirurgii urazowej, neurologicznych, a mo¿e neurochirurgicznych. Nie
ma chyba na wiecie takiego systemu
opieki zdrowotnej, który udwign¹³by
tak¹ liczbê hospitalizacji. Oddzia³y specjalistyczne dysponuj¹ ograniczon¹ liczb¹ ³ó¿ek szpitalnych, rodków, czêsto s¹
okrelone odgórnie limity przyjêæ. Mo¿na wykonywaæ u tych pacjentów przegl¹dowe zdjêcie RTG czaszki (co wci¹¿ jest
przez wielu uznawane za konieczn¹ diagnostykê), ale co w ten sposób osi¹gniemy? Zdiagnozujemy ewentualne z³ama-
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nia koci czaszki, co samo w sobie nie
stanowi bezporedniego zagro¿enia ¿ycia, a nadal nic nie bêdzie wiadomo o
zmianach ródczaszkowych [4,19,24].
Inn¹ opiniê postuluj¹ Borg i wsp., wed³ug
których uwidocznienie szczeliny z³amania w kociach nieznacznie zwiêksza ryzyko wyst¹pienia zmian ródczaszkowych - jednak¿e jest to pogl¹d rzadko
spotykany w pimiennictwie [25]. Mimo
wykonania badania RTG nadal brak jest
wiedzy obra¿eniach wewn¹trzczaszkowych. Na wiecie coraz czêciej odchodzi siê ca³kiem od rutynowego wykonywania zdjêcia RTG w lekkich obra¿eniach
g³owy [10,19,24]. Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e
jest to ca³kowicie uzasadnione postêpowanie - nie nara¿a siê pacjenta na zbêdne
promieniowanie rentgenowskie w czasie
badania, które nie wnosi wiele do diagnozy. Fabbri i wsp. wprost stwierdza, ¿e CT
g³owy powinna byæ wykonana u ka¿dego
pacjenta z lekkim urazem g³owy, natomiast przegl¹dowe zdjêcie czaszki jest
badaniem ca³kowicie bezu¿ytecznym
[19]. Podobny pogl¹d mo¿na spotkaæ u
Hofmana [24]. Próby stworzenia algorytmu postêpowania u pacjenta z lekkim urazem g³owy by³y wielokrotnie podejmowane w literaturze. Dotychczas jednoznacznie nigdzie nie okrelono te¿, u których pacjentów powinno zostaæ wykonane CT. Bezsprzeczna jest wartoæ diagnostyczna tego badania, co potwierdza
choæby fakt, i¿ jest ono dostêpne niemal
w ka¿dym oddziale ratunkowym [3,79,17,11,18,19,26,27]. Wed³ug kryteriów
podawanych przez wiatowe Stowarzyszenia Neurochirurgów tylko pacjenci z
tzw. grupy wysokiego ryzyka powinni
mieæ obligatoryjnie wykonane CT [4,19].
Do grupy tej autorzy zaliczyli pacjentów
z wynikiem GCS 13-15, u których wyst¹pi³a utrata przytomnoci po urazie lub
niepamiêæ oko³ourazowa, bóle g³owy,
wymioty. Dodatkowo stwierdzono u nich
zaburzenia neurologiczne lub z³amania
koci czaszki. Ponadto do grupy tej autorzy w³¹czyli pacjentów po 60 roku ¿ycia, z zaburzeniami krzepniêcia, po przebytej operacji neurochirurgicznej oraz
pacjentów pod wp³ywem alkoholu i ze
zdiagnozowan¹ padaczk¹. Wed³ug tych
samych autorów u pacjentów z grupy
redniego ryzyka nale¿y rozwa¿yæ to badanie. Grupê t¹ stanowili pacjenci z wynikiem GCS 15 i z objawami wstrz¹nienia mózgu. Z kolei wed³ug kryteriów kanadyjskich CT powinno byæ wykonane u
ka¿dego pacjenta z wynikiem GCS <15
lub przy GCS 15, w razie zauwa¿onej

utarty przytomnoci, niepamiêci b¹d
spl¹tania chorego [12,28,29]. Wszystkie
próby stworzenia wskazañ do wykonania
CT u pacjentów z lekkimi obra¿eniami
g³owy d¹¿¹ do tego, aby szybko zdiagnozowaæ b¹d wykluczyæ zmiany ródczaszkowe, które mimo ¿e nie s¹ czêste w lekkich obra¿eniach g³owy, to stanowi¹ bezporednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia
chorego. Ponadto wci¹¿ d¹¿y siê do
zmniejszenia kosztów diagnostyki tych
pacjentów i ograniczenia liczby niepotrzebnych hospitalizacji. Na podstawie
przeprowadzonych badañ w³asnych mo¿na stwierdziæ, ¿e CT powinno byæ wykonane u ka¿dego z lekkim urazem g³owy,
a stosowanie wybiórczych kryteriów w
ka¿dym przypadku mo¿e doprowadziæ do
przeoczenia pacjenta, mog¹cego wymagaæ pilnej interwencji neurochirurgicznej. Takie wyniki podaje równie¿ Fabbri
i wsp., który twierdzi, ¿e jedynym badaniem koniecznym do przeprowadzenia u
wszystkich pacjentów z lekkim urazem
g³owy jest CT[19]. Z kolei Holmes i wsp.
twierdz¹, ¿e u wszystkich pacjentów z
GCS poni¿ej 15 powinno byæ wykonane
badanie CT [30]. Na podstawie przeprowadzonych przez autorów badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e spowodowa³oby to nie wykonanie diagnostyki u pacjentów ze zmianami ródczaszkowymi i wynikiem GCS
15. Tym bardziej nie mo¿na siê zgodziæ
z kryteriami Millera, które zalecaj¹ wykonanie CT u pacjentów tylko z silnym
bólem g³owy, nudnociami, wymiotami
lub wgnieceniem koci czaszki [23,31].
Miller twierdzi, ¿e wykonywanie CT u pacjentów z lekkimi urazami g³owy i bez
ww. czynników ryzyka jest bezcelowe.
Strategia obserwacji szpitalnej wszystkich pacjentów, bez ¿adnej diagnostyki
[12] i wykonanie badañ CT u tych, których stan siê pogarsza mo¿e prowadziæ
do opónionej interwencji neurochirurgicznej u pacjentów z krwiakiem ródczaszkowym, a tym samym zwiêkszyæ
ryzyko wyst¹pienia powik³añ pourazowych [32]. Ponadto zwiêksza to znacznie koszty leczenia pacjenta z lekkim urazem g³owy- koszt dobowej obserwacji
pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym przewy¿sza koszt badania CT, nie
wspominaj¹c ju¿ o obserwacji w oddziale specjalistycznym, która jest jeszcze
dro¿sza [12]. Niektórzy autorzy proponuj¹ obserwacjê domow¹ pacjentów z
lekkimi obra¿eniami g³owy i ponowne
zg³oszenie siê do SOR w razie pogorszenia [4,19]. Jednak obserwacja przez osobê niedowiadczon¹ równie¿ mo¿e opóniæ diagnozê i leczenie pacjenta z rozwi-
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jaj¹cym siê krwiakiem ródczaszkowym.
Na podstawie w³asnych obserwacji i danych z literatury tylko u 3-13% pacjentów z lekkimi obra¿eniami g³owy stwierdza siê zmiany ródczaszkowe [10,25,
28,29]. Thiruppathy twierdzi, ¿e nawet u
38% pacjentów mog¹ rozwin¹æ siê pourazowe zmiany ródczaszkowe, wydaje
siê to jednak wynikiem nieco wyolbrzymionymi nie znajduje potwierdzenia w
innych ród³ach [33]. Zaledwie 1-3%
wszystkich pacjentów z tymi urazami
wymaga interwencji neurochirurgicznej.
Zatem wydawaæ by siê mog³o, ¿e 90%
tomografii jest wykonanych niepotrzebnie, jednak chodzi o wczesne wychwycenie w³anie tych zagro¿onych pacjentów.
Wnioski
1. pourazowe zmiany kostne i wewn¹trzczaszkowe wystêpuj¹ w lekkich
obra¿eniach g³owy prawie u 20% poszkodowanych.
2. Zgodnoæ wyników badañ Rtg i CT
g³owy w zakresie pourazowych zmian
kostnych u chorych z lekkimi obra¿eniami g³owy jest ograniczona i wynosi
62,5%.
3. Tomografia komputerowa g³owy
okaza³a siê w przeprowadzonych badaniachbadaniem rozstrzygaj¹cym. Mimo
ró¿nych opinii w literaturze wiatowej
badanie to powinno byæ wykonane u
wszystkich pacjentów z lekkimi obra¿eniami g³owy, z ca³kowitym pominiêciem
badania RTG. Tomografia komputerowa
powinna rozstrzygaæ o dalszym losie chorego w oddziale ratunkowym i decyzjach
co do ewentualnej dalszej obserwacji chorego, leczenia specjalistycznego, lub wypisu ze szpitala.
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