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Santrauka
Galvos smegenų trauma (GST) visame pasaulyje 
yra aktuali medicininė bei socialinė problema. Lie-
tuvoje tai yra viena dažniausių invalidizacijos prie-
žasčių. GST apibūdinama kaip būklė, kuriai būdin-
gas kinetinės energijos poveikis kaukolei ir galvos 
smegenims, sukeliantis funkcinius ir morfologinius 
smegenų pokyčius bei sutrikdantis jų veiklą. Šiuo 
metu pradinis įvertinimas pacientams, patyrusiems 
galvos smegenų traumas, yra pagrįstas klinikiniais 
tyrimais pagal Glasgow komos skalę (GKS) ir gal-
vos smegenų kompiuterine tomografija (GSKT). 
Dažniausiai terapiniai sprendimai yra pagrindžia-
mi šiais tyrimais. Tačiau neretai patiriamos lengvos 
galvos smegenų traumos, kurių požymius galima 
matyti tik kompiuterinės tomografijos pagalba, o 
GKS neatspindi esamo pažeidimo. 

Įvadas
Galvos smegenų trauma (GST) yra viena dažniausių 

mirties priežasčių ir bendro mirtingumo struktūroje uži-
ma trečiąją vietą po širdies ir kraujagyslių bei onkologinių 
ligų. S. T. Dawodo teigimu, ligoninėse nuo galvos smegenų 
traumų miršta 6/100 tūkstančių, o nepasiekę stacionaro – 
17/100 tūkstančių gyventojų. Lengva galvos smegenų trau-
ma nustatoma 131 iš 100 tūkstančių, vidutinio sunkumo – 
15 iš 100 tūkstančių, sunki – 14 iš 100 tūkstančių. Daugiau-
sia asmenų iki 40 metų amžiaus miršta dėl įvairių išorinių 
priežasčių, tarp jų ir traumų. Mirtys dėl galvos smegenų 
traumų sudaro apie 30 proc. visų trauminių mirčių [17].

GST yra vienas dažniausių neurologinių sutrikimų. 

Iš visų GST 90 proc. yra lengvos, jų dažnis siekia 100–
300/100 tūkstančių kasmet. Intrakranijinės lengvos galvos 
smegenų traumos (LGST) komplikacijos nėra dažnos (10 
proc.). Tokių traumų komplikacijų gydymui labai retai pri-
reikia neurochirurginės intervencijos (1 proc.), tačiau kar-
tais jos gali būti pavojingos gyvybei (mirtingumas – 0,1 
proc.) [20]. Sunkių galvos smegenų traumų (SGST) baig-
tys dažnai yra nepalankios, neretai baigiasi mirtimi, dalis 
ligonių tampa neįgalūs, nemaža dalis jų lieka nuolatinės 
vegetacinės būklės. Ligonių po sunkių ir vidutinio sun-
kumo trauminių galvos smegenų sužalojimų gydymas ir 
reabilitacija kelia daug problemų, tačiau laiku ir tinkamai 
suteikta pagalba sumažina mirčių po trauminių galvos sme-
genų sužalojimų skaičių ir pagerina gydymo rezultatus bei 
tolimesnes baigtis [14,6,17].

Pirmasis ir svarbiausias tyrimas pacientams, patyru-
siems galvos smegenų traumą, yra kompiuterinė tomogra-
fija. GST baigtys dažniausiai priklauso nuo radinių galvos 
smegenų kompiuterinėje tomografijoje. Trauminiai rezul-
tatai gali svyruoti nuo izoliuoto linijinio kaukolės lūžio, 
kuris, kaip paprastai manoma, yra kliniškai nereikšmingas 
ir su palankiu funkciniu rezultatu, iki ūminės intraaksiali-
nės hematomos (kraujosruvą neurochirurgijoje yra įprasta 
vadinti lotynišku terminu – „hematoma“ ir dėl šios priežas-
ties toliau straipsnyje bus vartojamas šis terminas), kurios 
gydymui bus reikalingas neurochirurginis įsikišimas, taip 
pat blogesni funkciniai rezultatai ir padidėjusi potrauminių 
komplikacijų galimybė [14,16,17,19].

Straipsnio tikslas – aptarti GST nustatymo galimybes, 
išanalizuoti galvos smegenų kompiuterinės tomografijos 
atlikimo taktiką, įtaką tolesniems veiksmams bei šio tyrimo 
vertę artimosioms ir tolimosioms baigtims po GST. Tai pa-
dėtų pasiekti geresnius rezultatus diagnozuojant bei gydant 
GST, gerinant jų baigtis.
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Tyrimo objektas ir atlikimo tvarka
Apžvelgtos Cochrane Library Oxford University Press: 

Oxford journals, EBSCO Publishing Sci Verse (Science 
Direct), Emerald Managemente Journals Collection, Me-
dline, Cohrane, Lippincott Williams & Wilkins duome-
nų bazės ir jose esantys straipsniai apie galvos smegenų 
traumų vertinimą, tyrimus, jų baigtis bei GSKT įtaką GST 
baigtims. Tačiau literatūroje labai skurdžiai aprašoma ir 
analizuojama GSKT įtaka pacientams, patyrusiems GST. 
Baigtys klinikinėje praktikoje dažniausiai vertinamos pagal 
GOS (Glasgow baigčių skalę) [15]. Todėl reikėtų įvertinti 
KT atlikimo taktiką ir naudą esant GST.

Kompiuterinė tomografija (KT) – vienas iš informaty-
viausių radiologinių tyrimų skubiai vertinant galvos sme-
genų traumas.

Indikacijos galvos smegenų KT tyrimui atlikti po 
GST:

● buvęs ar esamas sąmonės sutrikimas;
● kaukolės lūžimas kraniogramose ar klinikiniai pa-

mato lūžio požymiai (likvorėja ir/ar kraujavimas iš nosies 
ar ausies);

● esantys ar praeinantys neurologiniai simptomai;
● traukuliai;
● vėmimas daugiau negu 1 kartą;
● išliekantis galvos skausmas [9,10,16,21].
KT atlikimo terminai (1 lentelė):
KT atliekama nedelsiant, kai:
● GKS mažiau nei 13 balų tuojau po traumos;
● GKS mažiau nei 15 balų po 2 ir daugiau valandų po 

traumos;
● įtariamas impresinis ar atvirasis kaukolės lūžis;
● yra kaukolės pamato lūžimo požymių;
● po traumos atsirado traukulių;
● yra židininių neurologinių simptomų;
● vėmė daugiau negu 1 kartą;
● buvęs sąmonės netekimas esant koaguliopatijai.
KT atliekama per 8 val., kai yra:
● mažiau nei 30 min. retrogradinė amnezija;
● bet kokios trukmės amnezija ar sąmonės sutrikimas, 

jeigu pacientas yra vyresnis negu 65 m.;
● koaguliopatija ar vartojami vitamino K antagonistai;
● pavojingos traumos mechanizmas:
● iškritęs iš automobilio;
● patyręs autoavariją važiuojant didesniu negu 90 km/

val. greičiu;
● partrenktas automobilio ar motociklo;
● kritęs nuo arklio ar dviračio;
● kritęs galva žemyn iš daugiau negu 1 metro aukščio;
● kritęs ant viršugalvio (pvz., nerdamas į vandenį).
Pakartotinė (kontrolinė) KT atliekama nedelsiant, kai:
● būklė pablogėja 2 ar daugiau GKS balų;

● išryškėja parezės;
● išryškėja anizokorija;
● atsiranda traukulių;
● padidėjęs veninis kraujo spaudimas daugiau 20 

mmHg laikosi ilgiau nei 30 min.
Pakartotinė (kontrolinė) KT atliekama vėliau, kai:
● sunki galvos smegenų trauma ir stabili ligonio būklė 

– rekomenduojama po 6 ir 24 valandų ir po 3 – 5 ir 10 – 14 
parų arba pagal reikalą [2,8,9,10,16,20,21].

Remiantis Europos neurologų asociacijos gairėmis yra 
sudaromi didieji ir mažieji skubios galvos smegenų KT in-
dikacijos rizikos veiksniai.

Didieji skubios galvos smegenų KT indikacijos rizi-
kos veiksniai:

● pavojingas traumos mechanizmas,
● GKS mažiau negu 15 balų,
● GKS vertės sumažėjimas 2 balais,
● klinikiniai kaukolės (pamato) lūžio požymiai,
● vėmimas,
● gydymas antikoaguliantais,

Klasifikacija Charakteristika Indikacijos 
skubiai 
galvos 

smegenų 
KT

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

Lengvos smegenų traumos kategorijos
1 GKS = 15

Nėra rizikos veiksnių ar 
tik vienas mažas rizikos 
veiksnys.
Galvos sužalojimas, nėra 
trauminio galvos smegenų 
sužalojimo

Ne

2 GKS =15
Su rizikos veiksniais >1 
didysis rizikos veiksnys arba 
>2 mažieji.

Taip

3 GKS = 13-14 Taip
Vidutinė GKS =9-12 Taip

Sunki
GKS < 9 Taip

Kritinė
GKS = 3-4, nėra 
vyzdžių reakcijos ir nėra 
necerebrinės motorinės 
reakcijos

Taip

1 lentelė. Galvos smegenų traumų klasifikacija ir skubios galvos 
smegenų KT indikacijos
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● potrauminiai traukuliai.
Mažieji skubios galvos smegenų KT indikacijos ri-

zikos veiksniai:
● amžius,
● sąmonės netekimas,
● išliekanti anterogradinė amnezija,
● židininiai simptomai,
● galvos sumušimas,
● GKS balų mažėjimas.
Potrauminių pokyčių KT vertinimas
KT vertinimui standartizuoti rekomenduojama bazali-

nius pjūvius (nuo foramen Magnus iki turkiabalnio) atlikti 
2,5 – 5 mm intervalais, o aukštesnius pjūvius (virš turkia-
balnio) iki 6 mm intervalais, pjūviai turi būti lygiagretūs su 
akiduobės linija [6,8].

KT tyrimo metu vertinama:
1. Hematomos:
● epidurinės hematomos – dažniausiai lokalizuota 

konveksitaliai ir sukelta arterinio kraujavimo,
● subdurinės hematomos – taip pat dažniausiai lokali-

zuotos konveksitaliai ir dažniau sukelta veninio kraujavimo.
Iš pradžių hematomos KT būna hiperdensinės (ūmi-

nės), o vėliau pereina į izodensines ir hipodensines (poū-
mes, lėtines),

● subarachnoidinės kraujosruvos (jeigu įtariama ne-
trauminė jos kilmė, atliekama angiografija jos priežasčiai 
nustatyti),

● intracerebrinės kraujosruvos dažniausiai prasideda 
nuo žievės kontūzinių židinių (jeigu įtariama displastinė 
jos kilmė, atliekama angiografija),

● hemoraginė kontūzija dažniausiai būna kaktos ar 
pakaušio skilčių poliuose ir smegenyse prie pleištakaulio 
sparno.

2. Kaukolės lūžimai:
● kaukolės pamato lūžimai nustatomi KT atliekant 

specialiu „kauliniu režimu“ 2,5 – 5 mm pjūviais, o kartais 
net plonesniais. Netiesioginiai kaukolės pamato lūžimo 
požymiai KT yra pneumocefalija ar likvoras pridėtiniuose 
ančiuose,

● skliauto kaulų lūžimai (linijiniai, impresiniai, per 
siūles).

3. Kiti pakenkimai:
● smegenų išemija (mažai ryški per pirmąsias 24 val.),
● pneumocefalija,
● smegenų vidurinės linijos ir kitų struktūrų disloka-

cijos,
● intraskilvelinė kraujosruva pasitaiko apie 10 proc. 

pacientų po sunkios GST,
● hidrocefalija ir jos forma (okliuzinė, susisiekiančioji),
● smegenų edema: smegenų pamato cisternų oblitera-

cija, skilvelių ir smegenų vagų suspaudimas,

● smegenų anoksijos požymiai: ribos tarp smegenų 
pilkosios ir baltosios medžiagų neryškumas, smegenų ede-
ma[4-6].

Foramen Monro lygyje išmatuojamas atstumas tarp 
kaukolės kaulų vidinės plokštelės ir skaidriosios pertvaros 
(septum pellucidum) ir apskaičiuojama smegenų vidurinės 
linijos (SVL) dislokacija.

Smegenų pamatinės cisternos vertinamos vidurinių 
smegenų lygyje išskiriant 3 dalis (kraštus): vieną užpaka-
linę ir dvi šonines. Kiekviena dalis vertinama atskirai, nu-
statant, ar ji užspausta, ar atvira. Pamatinės cisternos gali 
būti [6,8,21]:

● atviros, jeigu atviros visos 3 dalys,
● iš dalies užspaustos, jeigu užspausta 1 arba 2 dalys,
● visiškai užspaustos, jeigu užspaustos visos 3 dalys.
Potrauminio „masės efekto“ (hematomos, kontūzinių 

židinių) tūris tiksliausiai apskaičiuojamas naudojant spe-
cialias KT programas (tiesioginis volumetrinis matavi-
mas). Dažniausiai taikomas elipsoidinis „masės efekto“ 
tūrio matavimo KT metodas, kuris remiasi koncepcija, kad 
elipsoido tūris yra apytiksliai lygus 1/2 tūrio gretasienio 
stačiakampio, turinčio tokius pat ilgio–pločio–aukščio ma-
tmenis, kaip elipsoidas, t.y. V = ABC / 2. Pagal šią formulę 
intracerebrinės hematomos ar kontūzijos tūris (ml) apskai-
čiuojamas atliekant tokius matavimus: identifikuojamas 
KT pjūvis, kuriame hematomos plotas yra didžiausias, ir 
jame išmatuojami A ir B dydžiai, kur A – didžiausias il-
gis cm, B – didžiausias plotis cm, kuris yra statmenas A 
matmeniui, o C – nustatomas KT pjūvių, kuriuose tęsiasi 
hematoma, skaičius[6,8,9,13].

Analizuojant kitus tyrimus teigiama, jog laiku atlik-
ta GSKT padeda sutaupyti ligoninės lėšas, nes pacientui 
greičiau nustatoma tiksli diagnozė ir, jei nėra pavojingų 
pakenkimų, jis siunčiamas gydytis ambulatoriškai, pacien-
tas apsaugomas nuo hospitalinių infekcijų [1,15]. Anksty-
vas GSKT padeda įvertinti paciento būklę ir pateikti jam 
tikslesnes rekomendacijas, kiek laiko reikėtų ilsėtis, kad 
potrauminės baigtys būtų kuo palankesnės [15]. Negin-
čijamas faktas, kad kaukolės KT vertingas tyrimas esant 
GST laiko ir kokybės atžvilgiu. Galvos smegenų struktū-
riniams pažeidimams – reikalinga neurochirurginė pagal-
ba, tokiems kaip epidurinės ar subdurinės hematomos. Šie 
pakitimai puikiai aptinkami KT vaizduose. Tačiau kiti pa-
žeidimai, kurie gali komplikuotis sunkiu neurologiniu pa-
kenkimu, tokie kaip difuzinis aksonų sužalojimas ar galvos 
smegenų kraujagyslių pažeidimai, yra dažnai nepastebimi 
KT vaizduose [2-5,11,23]. Dėl šių priežasčių dar gana su-
dėtinga įžvelgti GST baigtis iš pradinio GSKT vaizdo. Kai 
kurie tyrimai teigia, jei ryškėja simptomai ir yra įtariamas 
galvos smegenų pažeidimas, patartina kartoti KT kas 6 va-
landas pirmąją parą.
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Visi galvos smegenų traumos sužalojimai taip pat gali 
būti vizualizuojami naudojant magnetinio branduolių re-
zonanso tyrimą (MRT), tuo tarpu kartais jie gali būti ne-
pastebimi KT vaizdų peržiūrose [15]. Tačiau MRT nėra 
pasiekiamas 24 val. daugumoje ligoninių ir laiko atžvilgiu 
esant ūminei traumai yra per ilgas tyrimas, todėl KT išlie-
ka pirmo pasirinkimo tyrimas esat GST. Kai kuriose reko-
mendacijose patariama įvykdyti MRT per pirmą savaitę po 
galvos smegenų traumos, kad identifikuotume papildomą 
intraaksialinį galvos smegenų pakenkimą [3,5,11,23].

Kompiuterinės tomografijos nauda ligos eigos ir 
baigčių prognozavimui. Išanalizavus daugelį atliktų tyri-
mų, pacientų, patyrusių GST, baigtys yra skirstomos pagal 
Glasgow komų skalę į grupes: miręs, vegetacinės būklės, 
sunkus neįgalumas, vidutinis neįgalumas ir pasveikimas 
[12]. Tačiau tam didelę įtaka daro ir GSKT. KT vertė paci-
entams, patyrusiems GST, galima vertinti keletu aspektų. 
Pirmiausia šiems ligoniams yra labai svarbu tikslios dia-
gnozės ir gydymo pradžios laikas. GST svarbu pradėti gy-
dyti per pirmąją, vadinamąją „auksinę“ valandą [4, 15]. KT 
tyrimas yra greitas, todėl puikiai tinka vertinant tokius pa-
cientus, kada reikalinga greita diagnozė ir kryptinga pagal-
ba, gerinanti traumos baigtis. Greitas diagnozės nustatymas 
padeda priimti teisingus klinikinius sprendimus, sudaryti 
tinkamą paciento gydymo bei stebėsenos planą, išvengti 
daugelio komplikacijų ir letalios baigties. Kiekviena mi-
nutė yra svarbi, nes nuo jos priklauso smegenų pažeidimo 
plotas, o tai lemia tolesnes ligonio baigtis. Kitas KT priva-
lumas pacientams po galvos smegenų traumų yra didelis 
jautrumas masės efektui, vertinant skilvelių dydį ir konfi-
gūraciją, kaulų sužeidimus ir ūminį kraujavimą [7, 22].

Amerikoje, Virdžinijos valstijoje, buvo atliktas tyrimas, 
kurio metu buvo vertinamos GST baigtys atlikus ankstyvą 
KT tyrimą. Į tyrimą įtraukta 160 pacientų, iš kurių 36 proc. 
pasveiko, 24 proc. liko liekamųjų reiškinių po traumos, 8 
proc. tapo neįgalūs, 2 proc. pateko į vegetacinę būklę ir 
30 proc. mirė. Šis tyrimas buvo lyginamas su kitoje šios 
valstijos ligoninėje atliktu tyrimu, kuriame ne visiems pa-
cientams po GST buvo atlikta ankstyva KT. Paaiškėjo, jog 
pastarojoje ligoninėje mirtingumas nuo GST žymiai dides-
nis, daugiau pacientų tapo neįgaliais ir pateko į vegetacinę 
būklę [18]. Tyrimo rezultatai rodo, jog ankstyvas KT tyri-
mas turi didelę reikšmę geresnėms baigtims po GST.

Tačiau KT yra santykinai nejautrus aptikti padidėjusį 
kaukolės vidinį slėgį arba smegenų edemą ir ankstyvuosius 
hipoksinės–išeminės encefalopatijos požymius, kurie gali 
lydėti galvos smegenų traumą. Tokie pacientai yra vertina-
mi kaip patyrusieji lengvą galvos smegenų traumą ir pagal 
GKS yra 14–15 balų. Jiems KT neatliekama arba atliekama 
tik ankstyvuoju laikotarpiu. Ši būklė JAV dar yra vadinama 
„kalbantis ir miręs“ – pacientas po GST sąmoningas, ben-

draujantis, pirminiuose KT vaizduose nerandama jokių pa-
kitimų, tačiau būklė staiga pradeda blogėti ir ligonis miršta. 
Dėl šitų priežasčių GSKT būtina pakartoti po 72 valandų, o 
esant blogėjančiai būklei – kas 6 valandas. Pakartotinio KT 
metu galima aptikti „uždelstas“ hematomas, hipoksijos ir/
ar išemijos sukeltus pažeidimus ar smegenų edemą, o tai le-
mia tolesnius personalo veiksmus ir dažnai išgelbėja paci-
ento gyvybę [7,15,18,22]. Pagal Naujojo Orleano strategiją 
KT būtina atlikti visiems pacientams, patyrusiems GST, 
kurių GKS yra vertinama 14 balų ir mažiau [7].

Išvados
Ankstyvas įvertinimas su apskaičiuotu tomografinio 

vaizdo gavimu (KT) yra standartinis tyrimas asmenims, 
patyrusiems sunkias galvos smegenų traumas, o asmenims, 
patyrusiems lengvą galvos smegenų traumą, KT atliekama 
remiantis GKS rezultatais. Ankstyvas KT atlikimas turi di-
delę reikšmę tolesniam klinikiniam įvertinimui, smegenų 
edemos laipsnio nustatymui ir aptinkant neurochirurginius 
pažeidimus, tokius kaip intrakranijines, ekstrakranijines 
hematomas. Trauminis subarachnoidinis kraujavimas ir 
intrakranijinių pažeidimų buvimas asocijuojasi su nepa-
lankiomis pacientui baigtimis [2,5,23]. KT rezultatai pra-
našauja mirties ir funkcinės padėties galimybes po galvos 
smegenų traumų [15]. Greitas būklės įvertinimas leidžia 
pasirinkti adekvačius gydymo ir ligonio monitoravimo 
būdus ir pasiekti geresnių rezultatų gydant ligonį, patyrusį 
galvos smegenų traumą ir vertinant jo tolimesnes baigtis 
bei esant LGST palengvinti sprendimą dėl paciento hos-
pitalizavimo būtinumo. Dėl šios priežasties beveik visi 
pacientai, patyrę reikšmingą galvos smegenų traumą, yra 
įvertinami atliekant kompiuterinę tomografiją kuo anksčiau 
po sužalojimo.
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COMPUTED TOMOGRAPHY TACTICS AND
 IMPORTANCE ON BRAIN INJURY EVALUATION 

AND PROGNOSIS
A. Vilkė, K. Pundinaitė, E. Keleras, A. Basevičius, 

S. Lukoševičius, D. Bilskienė, A. Macas
Key words: computed tomography, CT performance tactics, 

brain injury, CT value after brain injury.
Summary
This article provides an overview of the literature on brain 

injuries, their outcomes and head computed tomography influence 
on monitoring brain injuries and treatment results. Traumatic brain 
injury (TBI) is an relevant medical and social problem throughout 
the world. It is one of the most common reasons for disability in 
Lithuania. TBI is defined as a condition which it characterized as 
the impact of the kinetic energy to the skull and the brain, causing 
functional and morphological changes in the brain and disrupting 
their activity. Currently the initial assessment in patients after 
traumatic brain injury is based on clinical studies (Glasgow coma 
scale (GCS)) and brain computed tomography. Immediate thera-
peutic decisions are based on the mentioned studies. However, mild 
traumatic brain injuries are experienced the most, the symptoms 
of which can be seen only with the help of computed tomography, 
GCS does not indicate the current injury .We decided to review the 
foreign literature data on the brain computed tomography and its 
value on the assessment of traumatic brain injuries for this reason.
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