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Santrauka
Straipsnyje pateikiamos dažniausios galvos smege-
nų kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimų, atlik-
tų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 
Kauno klinikų (LSMUL KK) skubiosios pagalbos 
skyriuje (SPS) tiems patiems pacientams, priežas-
tys; šis tyrimas jiems atliekamas dažniau nei vie-
ną kartą per metus. Apžvelgiama literatūra, susiju-
si su visų pacientų galvos smegenų KT tyrimo atli-
kimo dažnio mažinimu ir racionalizavimu. Tyrimo 
tikslas – nustatyti, ar yra ryšys tarp galvos smege-
nų KT tyrimų dažnio ir priežasčių (indikacijų) bei 
stacionarizavimo dažnio. Tyrimui atsitiktine tvarka 
atrinktas 131 pacientas, iš kurių 123 pacientų (830 
galvos smegenų KT) duomenys panaudoti tyrime. 
Statistinio reikšmingumo lygmuo buvo pasirink-
tas a = 0,05. Galvos smegenų KT tyrimų vidutiniš-
kai atlikta po 6,75 (±3,939) vienam žmogui. 52,8 
proc. pacientų buvo atlikta daugiau nei 5 KT tyri-
mai. Dažniausios priežastys: trauma 56,63 proc. ir 
galvos smegenų kraujotakos sutrikimai 28,55 proc. 
Statistiškai reikšmingo ryšio tarp SPS atliekamų ty-
rimų skaičiaus ir stacionarizavimų skaičiaus nėra.

Įvadas ir literatūros apžvalga
Kompiuterinė tomografija (KT) labai svarbus diagnos-

tikos įrankis. Dažni KT tyrimai sudaro didelę pacientų 
medicininių tyrimų metu gaunamos jonizuojančios spindu-
liuotės dalį. Racionalizuojant tyrimų atlikimo dažnį, indi-
kacijas, būtų galima sumažinti pacientų gaunamą apšvitos 
jonizuojančiąja spinduliuote dozę. Svarbu išsiaiškinti daž-
nai atliekamų KT tyrimų priežastis.
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Su KT atradimu ir panaudojimu kasdieninei praktikai 
įvyko revoliucija radiologijoje ir apskritai medicinoje [1]. 
Nuo KT eros pradžios 1972 m., šio tyrimo naudojimas di-
dėjo eksponentiškai [2].

Nemaža dalis visų atliekamų KT tyrimų daroma sku-
bios pagalbos skyriuose (SPS). 2014 m. apie 20 proc. paci-
entų iš bendro LSMUL KK SPS apsilankiusiųjų skaičiaus 
buvo atliktas KT tyrimas - trigubai daugiau negu 2007m.

Tokį KT tyrimų skaičiaus padidėjimą lėmė 80 % išau-
gęs KT atlikimo dažnis, nors pacientų skaičius padidėjo tik 
20 proc.

Tarp faktorių, skatinančių KT tyrimo platų naudojimą 
SPS pacientams, galima paminėti tyrimo prieinamumą, 
efektyvumą, gerą vaizdų skiriamąją gebą, tyrimo neinva-
zyvumą, greitą tyrimo atlikimą, paciento lūkesčius ir medi-
cinines – teisines pasekmes [3-7].

Tačiau dažnas KT tyrimo skyrimas lemia didesnę pa-
cientų apšvitą, gaunamą šio tyrimo metu, bei didesnius 
diagnostikos kaštus.Galvos smegenų KT tyrimas be intra-
veninio kontrastavimo sudaro apie 70 – 80 proc. visų KT 
tyrimų, atliekamų LSMUL KK SPS. Vieno tyrimo kaštai 
dideli, todėl dažnas jų atlikimas sudaro didelę diagnostikai 
skirtų išlaidų dalį.

Net nedidelis galvos smegenų KT tyrimų skaičiaus su-
mažėjimas galėtų leisti potencialiai veiksmingiau panaudoti 
sukauptas lėšas. Atrankesnis tyrimo skyrimas SPS pacien-
tams, taikant geresnius klinikinius algoritmus, padės saugiai 
išvengti hiperdiagnostikos mažos rizikos pacientams [8].

Mūsų tyrimo duomenimis, dažniausia indikacija gal-
vos smegenų bekontrastiniam KT tyrimui SPS pacienams, 
kuriems galvos smegenų KT atlikta dažniau nei kartą per 
metus, buvo trauma. Iš jų 55,8% pacientų kreipėsi į SPS 
dėl galvos smegenų sutrenkimo (TLK: S06.0) bei pavirši-
nių galvos sužalojimų (TLK:S00.0-S00.9).

Trauminis galvos smegenų sužalojimas paprastai kla-
sifikuojamas kaip lengvas, vidutinio sunkumo bei sunkus, 
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vertinamas pagal Glasgow komos skalės balus [9], pagal 
buvimo be sąmonės laiką ir potrauminės amnezijos trukmę 
[10]. Pacientai, patyrę galvos traumą, patenka į traumos 
centrus patologinių pakitimų rizikai nustatyti [11]. Skubios 
pagalbos skyriuje atidus, tikslingas paciento klinikinis iš-
tyrimas bei anamnezės rinkimas, kuriuos neretai sunkina 
alkoholinė ar narkotinė intoksikacija – pirmasis žingsnis, 
nustatant trauminio galvos smegenų sužalojimo sunkumą 
bei KT tyrimo pagrįstumą [12].

Lengvas trauminis galvos smegenų sužalojimas nusta-
tomas 80-90% visų galvos smegenų traumos atvejų [13]. 
Galvos smegenų KT tyrimas vis dažniau rutiniškai atlieka-
mas pacientams, patyrusiems lengvą galvos smegenų trau-
mą, kaip greitas ir patikimas būdas su trauma susijusioms 
komplikacijoms diagnozuoti [14]. Tačiau komplikacijos, 
kurios būdingos ūminei traumai, lengvos galvos smegenų 
traumos atveju yra santykinai retos – intrakranijinių pažei-

dimų rizika apie 10% [15] (sumušimas, subdūrinė ar epi-
dūrinė hematomos, smegenų patinimas, subarachnoidinė 
hemoragija). 1% nustatytų pakitimų reikalauja neurochi-
rurginio gydymo [15-18], mirtingumas tarp suaugusiųjų 
0,1 % ir dar mažesnis tarp vaikų [19-20].

Nemažai tyrimų buvo atlikta nustatant klinikinius krite-
rijus, padedančius klinicistams atrinkti pacientus su lengva 
galvos trauma, kuriems reikia atlikti galvos smegenų KT. 
Europoje plačiai naudojamos EFNS (Europos neurologų 
asociacijų federacijos, angl. European Federation of Neu-
rological Societies) nuorodos, publikuotos 2002 m., o Šiau-
rės Amerikoje – Naujojo Orleano kriterijai (NOC – angl. 
New Orleans Criteria) bei Kanados uždaros galvos traumos 
taisyklė (CCHR – angl. The Canadian CT Head Rule). Kli-
nikinių studijų rezultatai patvirtina NOC ir CCHR kriterijų 
100 proc. jautrumą, nustatant intrakranijinį pažeidimą, bet 
specifiškumas yra žemas [15, 16, 21, 22].

2002 – 2005 m. vykdyta prospektyvinė randomizuota 
Kanados uždaros galvos traumos taisyklių įgyvendinimo 
studija 12-oje Kanados skubios pagalbos centrų, apimant 

Klasifika-
cija

Charakteristika Indikacija 
skubiai 

galvos sme-
genų KTa

      Lengva

Apžiūra ligoninėje
GKS = 13 – 15 b.
Sąmonės netekimas (jei yra) 30 
min. ar trumpesnis

Kategorija

  Pirma

GKS = 15 b.
Nėra rizikos veiksnių ar tik vie-
nas mažasis rizikos veiksnys 
(CHIP taisyklė)
Galvos sužalojimas, bet nėra 
trauminio galvos smegenų su-
žalojimo

Ne

  Antra

GKS = 15 b.
Su rizikos veiksniais: ≥ 1 di-
dysis rizikos veiksnys arba ≥ 2 
mažieji rizikos veiksniai (CHIP 
taisyklė)

Taip

  Trečia GKS = 13 – 14 b. Taip

Vidutinė GKS = 9 – 12 b. Taip

Sunki GKS ≤ 8 b. Taip

Kritinė
GKS = 3 – 4 b., nėra vyzdžių 
reakcijos ir nėra ar decerebraci-
nės motorinės reakcijos

Taip

Indikacijos KT tyrimui po lengvos galvos smegenų traumos
(CHIP taisyklė) Smits M. 2007 m.

1 didysis rizikos veiksnys

·	 Iškritimas iš transporto priemonės
·	 Pėsčiojo ar dviratininko susidūrimas su transporto 

priemone
·	 Vėmimas
·	 Potrauminė antegradinė amnezija > 4 val.
·	 Klinikiniai kaukolės lūžio požymiai

·	 GKS <15 b. Po 1 val.

·	 GKS 2b. pablogėjimas

·	 Kaogulopatija

·	 Potrauminiai traukuliai

·	 Fokalinis neurologinis defecitas

2 mažieji rizikos veiksniai

·	 Kritimas iš aukštai

·	 Potrauminė antegradinė amnezija 2-4 val

·	 Matomi galvos pažeidimai

·	 Sąmonės sutrikimai

·	 GKS 1b. pablogėjimas

·	 Amžius > 40 m.

1 lentelė. Galvos smegenų traumų klasifikacija ir skubios galvos 
smegenų KT indikacija
aDidieji ir mažieji skubios galvos smegenų KT indikacijos rizikos veiksniai, esant 
lengvai traumai, pateikti 2 lentelėje.
GKS – Glasgow komų skalė; CHIP – KT galvos traumą patyrusiems pacientams. 2 lentelė. Didieji ir mažieji skubios galvos smegenų KT indikaci-

jos rizikos veiksniai
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4531 pacientą su sąmonės sutrikimu ar/ir amnezija bei 
GKS 13 - 15 balų, patyrusius buką galvos traumą, 24 va-
landų laikotarpiu po traumos. Rezultatai rodė, kad galvos 
smegenų KT kiekis padidėjo tiek studijoje dalyvavusiuose, 
tiek kontroliniuose skubios pagalbos centruose. Vertinant 
galvos smegenų KT atlikimo dažnio santykinius pakitimus 
„prieš“ ir „po“ Kanados uždaros galvos traumos taisyklių 
įvedimo, reikšmingo statistinio skirtumo neaptikta (p = 
0,16). Kanados galvos traumos taisyklių įgyvendinimas 
nesumažino galvos smegenų KT atlikimo skubios pagalbos 
skyriuose [27].

2007 m. publikuoti olandų multicentrinio tyrimo rezul-
tatai, kuriuose pateikta išvada, kad EFNS nuorodos, nors 
jų jautrumas siekia 100% [23], specifiškumas mažas ir pa-
cientų skaičius, kuriems reikalinga atlikti galvos smegenų 
KT, labai didelis. Atsirado publikacijos, kuriose kalbama 
apie neribotą KT taikymą ir padidėjusių piktybinių ligų, su-
sijusių su radiacija, riziką [24]. Lyginant su ankstesnėmis 
nuorodomis, skatinama labiau riboti KT taikymą.

2007 m. pateiktos CHIP (CT in Head Injury Patients) 
rekomendacijos galvos traumą patyrusiems pacientams. At-
likta prospektyvinė studija, kurioje dalyvavo 3181 pacien-
tas su lengva galvos smegenų trauma [25] (1 ir 2 lentelės).

2014 m. atnaujintos NICE (National Institute for He-
alth and Care Excellence - Nacionalinis klinikinio meistriš-
kumo institutas – Didžioji Britanija) rekomendacijos, kur 
pateiktos indikacijos skubiam galvos smegenų KT tyrimui 
pacientams, patyrusiems galvos traumą, bei nurodytas lai-
kas, per kurį turi būti atliktas KT tyrimas skubos pagalbos 
skyriuje ir pateiktas radiologinis atsakymas.

Suaugusiems, patyrusiems galvos traumą, galvos sme-
genų KT tyrimas atliekamas per 1 valandą nuo rizikos fak-
toriaus nustatymo, turint nors vieną iš šių rizikos faktorių:

● pradinis sąmonės būklės vertinimas skubios pagal-
bos skyriuje pagal Glasgow komos skalę (GKS) 13 balų ir 
mažiau;

● sąmonės būklė mažiau 15 balų pagal GKS, praėjus 2 va-
landoms nuo pradinio vertinimo skubios pagalbos skyriuje;

● įtariamas atviras ar įspaustinis kaukolės lūžimas;
● klinikiniai kaukolės pamato lūžio požymiai (hemotym-

panum, likvoro tekėjimas iš ausų ir nosies, „pandos“ akys);
● potrauminiai traukuliai;
● židininis neurologinis deficitas;
● > 1 vėmimo epizuodas.
Suaugusiems, kurie po galvos traumos buvo be sąmonės 

ar/ir patyrė amneziją, galvos smegenų KT tyrimas atlieka-
mas per 8 valandas, jeigu yra nors vienas rizikos faktorius:

● pacientas 65 metų ar vyresnis;
● pacientas turi krešėjimo sutrikimų;
● pavojingas traumos mechanizmas (susidurimas su 

transporto priemone, iškritimas iš transporto priemonės, 
kritimas iš daugiau nei 1 m aukščio ar 5 laiptų);

● retrogradinė amnezija > 30 min.
Pacientams, vartojantiems varfariną bei patyrusiems 

galvos traumą, galvos smegenų KT tyrimas atliekamas per 
8 valandas po traumos.

Visuose atvejuose galvos smegenų KT tyrimo radiolo-
ginis atsakymas turi būti pateiktas per 1 valandą nuo KT 
atlikimo [11].

Dauguma studijų analizuoja KT naudojimą trauminiams 
SPS pacientams. Palyginus keletą studijų, kuriose buvo ti-
riami netrauminiai pacientai, pastebėtas didelis potencialas 
atrankesniam galvos smegenų KT tyrimo skyrimui.

Nesant lokalaus neurologinio deficito, pykinimo ar/ir 
vėmimo, sąmonės sutrikimo ar didelės rizikos anamnezės 
(onkologinė liga ar kraujo krešėjimo sistemos sutrikimai), 
KT tyrimas turi mažą diagnostinę vertę [8]. Nepatartina 
rutiniškai galvos smegenų KT tyrimą atlikti galvos skaus-
mo, migrenos ar svaigulio simptomams tirti, vaistų perdo-
zavimo, aukšto kraujospūdžio atvejais, esant bendriniams 
simptomams bei jaunesniems nei 70 metų pacientams. 
Praktiškai visi pacientai su kliniškais reikšmingais KT ra-
diniais turėjo patologinius pakitimus neurologinio ištyrimo 
metu [8].

Tyrimo tikslas ir uždaviniai
Nustatyti, ar yra ryšys tarp atliekamų galvos smegenų 

KT tyrimų dažnio ir priežasčių (indikacijų). Retrospekty-
viai išanalizuoti galvos smegenų KT kartotino atlikimo ryšį 
su klinikine priežastimi LSMUL KK SPS pacientams. Įver-
tinti pacientų, kuriems dažnai atliekamas galvos smegenų 
KT tyrimas, stacionarizavimo dažnį.

Tiriamieji ir metodika
Tyrimui atsitiktinai atrinkta suaugusiųjų grupė, kurioje 

tiriamųjų amžius 18 m. ir vyresni, kuriems buvo atliktos 5 
ir daugiau galvos smegenų KT tik SPS. Pacientai tirti 2011-
01-01 – 2014-12-31 laikotarpiu. Retrospektyviniam tyri-
mui duomenys surinkti iš Radiologijos klinikos skaitmeni-
nio vaizdų archyvo (PACS) ir Kauno klinikų HIS sistemos. 
Surinkti 131 paciento duomenys, iš kurių 123 (84 vyrų ir 
39 moterų) duomenys panaudoti tyrime (830 KT tyrimų), 8 
pacientai atmesti dėl duomenų trūkumo. Tyrimo priežastys 
(indikacijos) suskirstytos į keturias grupes: trauma, galvos 
smegenų kraujotakos sutrikimas, traukulinis sindromas, 
galvos smegenų navikai.

Rezultatai
Atrinktų pacientų grupėje vidutinis amžius 52,82 

(±15,852) m. (jauniausias 23 m., vyriausias 86 m.), iš viso 



139

tiriamiesiems atlikta 830 galvos smegenų KT tyrimų, vi-
dutiniškai po 6,75 (±3,939) vienam žmogui. 52,8 proc. pa-
cientų buvo atlikta daugiau nei 5 KT tyrimai. Dažniausios 
priežastys: trauma ir galvos smegenų kraujotakos sutriki-
mai (4 lentelė). 87 (10,48 proc.) galvos smegenų KT tyri-
mai lėmė stacionarizavimą.

Rastas stiprus ryšys tarp tyrimo atlikimo bendrojo 
dažnio ir traumų (p = 0,0001), stipri teigiama koreliacija 
r = 0,669 (p = 0,0001); galvos smegenų kraujotakos su-
trikimų ir bendrojo dažnio (p = 0,0001), tačiau koreliacija 
statistiškai nereikšminga; ryšys tarp traukulinio sindromo 
ir bendrojo dažnio (p = 0,0001), vidutinė koreliacija r = 
0,508 (p = 0,0001); onkologinių ligų ryšys su bendruoju 
dažniu statistiškai nereikšmingas.Ryšys tarp SPS atliekamų 
tyrimų skaičiaus ir stacionarizavimų skaičiaus statistiškai 
nereikšmingas (p = 0,74). Reikšmingas ryšys tarp tyrimų 
dėl galvos smegenų kraujotakos sutrikimų ir stacionariza-
vimų skaičiaus (p = 0,002), silpna koreliacija r = 0,333 (p = 
0,0001). Patikimo ryšio tarp traumų, traukulinio sindromo, 
onkologinių ligų ir stacionarizavimo dažnio nėra.

Išvados
Šioje pacientų grupėje daugiausia tyrimų atliekama dėl 

pakartotinai patiriamų traumų. Dėl navikinių galvos sme-
genų procesų KT SPS atliekama labai retai.

Didėjant traumų skaičiui, traukulinio sindromo atvejų - 
didėja ir galvos smegenų KT tyrimų kiekis.

Dėl hiperdiagnostikos tyrimų atliekama daug, tačiau tik 
nedidelė dalis pacientų po tyrimo stacionarizuojama.Daž-
nesnis galvos smegenų KT tyrimo atlikimas nelemia dides-
nio stacionarizavimų skaičiaus. Tačiau dažnesni tyrimai dėl 
galvos smegenų kraujotakos sutrikimų susiję su didesniu 
stacionarizavimų skaičiumi – tai rodo geresnę pacientų at-
ranką tyrimui.
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REVIEW OF CAUSES OF BRAIN COMPUTED 
TOMOGRAPHY OFTEN PERFORMED FOR THE SAME 

PATIENTS
V. Ratkūnas, N. Palubinskienė, S. Lukoševičius

Key words: computed tomography, convulsive syndrome, brain 
trauma, brain vascular disorders, brain tumor.

Summary
In this article the main reasons are discussed for often 

performing brain computed tomography (CT) for the same patients 
in The Hospital of Lithuanian University of Health Sciences 
(LUHS) Kaunas clinics Emergency Department (ED); for these 
patients CT exam is performed more than once a year. Literature 
related to rationalization and reduction of brain CT exams for all 
patients is reviewed. The purpose of this study is to find connection 
between brain CT rate, examination reasons and patients admission 
to the hospital. For this study, data of 131 patients was analyzed 
and out of this group 123 patients were picked out (830 brain CT 
exams). Statistical significance level a = 0.05. Average number 
of brain CT exams is 6.75 (±3.939) per patient. For 52.8 percent 
of patients were performed more than 5 brain CT exams. The 
major reason for examination: head trauma (56.63 percent) and 
brain vascular disorders (28.55 percent). There is no statistically 
significant connection between brain CT rate in ED and patients’ 
admission rate.
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