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Santrauka
Ūmi subdurinė hematoma (ūSDH) dėl plyšusios
smegenų maišinės aneurizmos yra retai pasitaikanti ir gana dažnai turinti blogą baigtį komplikacija.
Dažnai ligoniai patenka sunkios būklės su sutrikusia sąmone. Išoriniai galvos traumos požymiai gali
maskuoti tikrąją ligos priežastį. Greitas subdurinės
hematomos, sukeliančios kompresiją, šalinimas
nuo gyvybiškai svarbių nervinių struktūrų – gyvybę gelbstinti operacija. Geriausios baigtys būna, kai
vienos operacijos metu pašalinama hematoma ir „išjungiama“ aneurizma. Ligoniui, kuriam atlikus galvos smegenų kompiuterinę tomografiją (KT) randama ūSDH ir spontaninė subarachnoidinė hemoragija (SAH), nesant aiškios trauminės anamnezės,
turėtų būti atliekama kompiuterinės tomografijos
angiografija (KTA). Tai taip pat pirmo pasirinkimo
tyrimas, esant nestabiliam pacientui, kadangi tai neinvazinis ir greitas tyrimas. Kai KTA tyrimo metu
aneurizma nerandama, esant galimybei, atliekama
konvencinė angiografija.
Įvadas
Ūmi subdurinė hematoma (ūSDH) dėl plyšusios smegenų maišinės aneurizmos yra retai pasitaikanti ir gana dažnai turinti blogą baigtį liga (1). Dažniausia ūSDH priežastis
– dėl galvos traumos plyšusios žievinės ir drenuojančios
smegenų venos (2). Spontaninės subdurinės hematomos
gali atsirasti dėl plyšusios arterinės-veninės malformacijos,
narkotikų vartojimo, koaguliopatijų, smegenų pjautuvo
meningiomų. Plyšusi maišinė smegenų arterijos aneurizma
dažniausiai pasireiškia subarachnoidine hemoragija, trečdaliui atvejų būna intracerebrinės hemoragijos (3). Nuo
1855 m., kai diagnozuota šita ligos išraiška, literatūroje aprašyta tik keliasdešimt atvejų (2,10,11). Autopsijos duomenimis, skelbiamais literatūroje, dažnis, kai plyšusi smegenų
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maišinė aneurizmos išraiška būna tik subdurine hematoma,
svyruoja nuo 0,5 iki 8 proc. (3,6,10,11). Kadangi nėra aiškių rekomendacijų, ligonio ištyrimas ir diagnozės nustatymas labai priklauso nuo specialistų patirties ir turimos
įrangos. Dauguma tokių ligonių atvyksta sunkios būklės.
Todėl greitas ištyrimas ir gydymo taktikos pasirinkimas lemia tolimesnes ligos baigtis (3,10,11). 2008-2013 metais
KUL gydyti 2 ligoniai, kuriems plyšusi maišinė smegenų
arterijos aneurizma pasireiškė ūSDH.
Darbo tikslas: išanalizuoti mokslinėje literatūroje nurodomas spontaninių ūSDH diagnostikos sunkumų priežastis, radiologinių tyrimo būdų ypatumus, gydymo specifiškumą bei pateikti ūSDH atvejo analizę.
Atvejo aprašymas. 74 metų amžiaus ligonė atvyko į
Klaipėdos universitetinę ligoninę (KUL) dėl sąmonės sutrikimo. Aiškios trauminės anamnezės nebuvo. Rajono ligoninėje, atlikus galvos smegenų kompiuterinę tomografiją
(KT), nustatyta ūmi subdurinė kraujosruva virš dešiniojo
smegenų pusrutulio, sukėlusi smegenų kompresiją, be subarachnoidinės hemoragijos požymių. Atvykus ligonės
sąmonės būklė buvo 7 balai pagal Glasgow komų skalę.
Ligonė lokalizavo skausminį dirgiklį dešine ranka, buvo
platesnis dešinysis vyzdys. AKS 140/ 80mmHg, ŠSD 60
k./min. SPA 67 proc., INR 1,21, trombocitų kiekis 315 G/L.
Pakartojus galvos smegenų KT, rasta ūmi subdurinė hematoma virš dešiniojo galvos smegenų pusrutulio, ryški dešinio smegenų pusrutulio edema, besiformuojanti išemijos
zona dešinės užpakalinės smegenų arterijos (USA) baseine
(1 pav). Subarachnoidinio pakraujavimo požymių nebuvo.
Įvertinus laboratorinius tyrimus, anamnezės duomenis,
galvos KT esančius pakitimus, pakraujavimo lokalizaciją
ir įtariant galvos smegenų aneurizmos plyšimą, nuspręsta
atlikti galvos smegenų angiografiją.
Atlikus angiografiją nustatyta dešinės vidurinės smegenų arterijos (VSA) aneurizma (2 pav.). Pacientė tą pačią
dieną operuota. Operacijos metu diagnozuota didelė kraujo
sankaupa subduraliai, kurios didžiausia masė buvo kaktinės
skilties ir Sylvijaus vagos projekcijoje. Pašalinus subduriAdresas susirašinėti: Danius Liutkus, el. p. daniusliu@gmail.com
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nę hematomą, mikrochirurgiškai aneurizma „išjungta“.
Pooperaciniai galvos KT vaizdai (3 pav.): stebimas nedidelis kaulinis defektas kraniotomijos vietoje, „išjungta“
aneurizma ir pašalinta subdurinė hematoma.
Ligonė po operacijos gydyta reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje, vėliau, pagerėjus būklei, perkelta
į neurochirurgijos skyrių. Taikytas reabilitacinis gydymas.
Išrašant neurologinė būklė 3 balai pagal Glasgow baigčių
skalę. Ligonė sąmoninga, vykdė paprastus paliepimus, išliko kairės pusės parezė. Ligonei reikalinga nuolatinė priežiūra ir slauga. 25-ą parą po operacijos nukreipta į slaugos
ligoninę.
Aptarimas
95 proc. atvejų ūSDH priežastis yra galvos smegenų
trauma (4). Daugeliu atvejų kruopščiai surinkta anamnezė

1 paveikslas. Ligonio, sergančio ūmia subdurine hematoma dėl
plyšusios smegenų arterijos, aneurizmos galvos smegenų kompiuterinė tomografija. Stebima subdurinė hematoma virš dešinio
galvos smegenų pusrutulio, sukelianti smegenų kompresiją, išeminiai pokyčiai dešinės užpakalinės smegenų arterijos baseine.

2 paveikslas. Dešinės vidurinės smegenų arterijos maišinė aneurizma.

2 paveikslas. Dešinės vidurinės smegenų arterijos maišinė aneurizma.

3 paveikslas. Matomas nedidelis kaulinis defektas kraniotomijos
vietoje, „išjungta“ aneurizma ir pašalinta subdurinė hematoma.

padeda nustatyti ligos priežastį. Kai ligonis atvyksta komos
būsenoje arba dėl aneurizmos plyšimo įvyko apopleksija,
griuvimo metu patirti išoriniai galvos traumos požymiai
gali suklaidinti nustatant diagnozę. Galvos smegenų KT
stebimi trauminiai pakitimai: smegenų kontuzijos, kaukolės lūžiai, smulkios kraujosruvos ar pakraujavimas į subarachnoidinį tarpą. Pakraujavimas šalia stambių smegenų
arterijų, būdingas aneurizmos plyšimui, padeda tiksliau
numatyti tolesnį tyrimų planą ir nustatyti diagozę (5). Tik
retais atvejais spontaninė ūSDH būna be kartu esančio subarachnoidinio pakraujavimo. Mūsų atveju, šiai ligonei
stebėta tik ūmi subdurinė hematoma. Tokiais atvejais, nesant trauminių galvos smegenų pokyčių, būtina įtarti plyšusią smegenų arterijos aneurizmą. ŪSDH dažniausiai dėl
anatominių ypatumų pasitaiko po vidinės miego arterijos
(VMA) (43 proc.) aneurizmos, rečiau VSA ir priekinės
jungiančiosios arterijos (PJA) (po 22 proc.) plyšimo, labai
retai – užpakalinio baseino arterijų (4,5,11). Mūsų atveju,
vienai ligonei plyšo VMA, kitai VSA aneurizmos.
Retesniais atvejais ūSDH priežastimi gali būti žievinės arterijos aneurizmos plyšimas (7) arba kraujavimas į
subdurinį tarpą per suardytą voratinklinį dangalą dėl stiprios kraujo tekmės (4,7,11).
Literatūroje minima keletas chirurginio gydymo pasirinkimų. Esant nestabiliai paciento būklei, pirmaeilis gydymo metodas minimas - masės efekto šalinimas, paciento
būklės stabilizavimas, o tada, antru etapu, aneurizmos „išjungimas“, visiškai ištyrus pacientą. Šio pasirinkimo didžiausias minusas, kad išlieka didelė pakartotinio plyšimo
rizika, kadangi aneurizma lieka „neišjungta“, o pašalintas
masės efektas kartu sumažina spaudimą į kraujavimo šaltinį, taip padidindamas pakartotino plyšimo riziką (9,10).
Ligoniams, kurių neurologinė būklė stabili ir KT stebimi
pakitimai nereikalauja skubios intervencijos, būtina atlikti angiografinį tyrimą ir tiksliai suplanuoti tolimesnio
gydymo taktiką (10). Kita minima taktika: endovaskulinis aneurizmos „išjungimas“ ir velėsnis hematomos šalinimas. Tiesa, greitai blogėjant ligonio būklei, ištyrimas ir
juo labiau endovaskulinis aneurizmos „išjungimas“ tampa
komplikuotas. Tuo atveju KTA yra vienas iš pasirinkimo
variantų. Jei ją atlikus aneurizmos nerandama, kai kurie
autoriai rekomenduoja operacijos metu apžiūrėti smegenų
magistralines arterijas, ypač atkreipti dėmesį į VMA (4).
KUL turimos diagnostinės priemonės, taip pat angiografija, atliekamos visą parą, leido greitai ir iki galo ištirti
ligonius, todėl pirmo pasirinkimo taktika buvo hematomos
šalinimas ir aneurizmos „išjungimas“ vienos operacijos
metu, atliekant kraniotomiją. Tuo būdu sumažėja galvos
smegenų pakenkimas, ligos eigos ir komplikacijų rizika.
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Išvados
Ligoniai, sergantys ūmia subdurine hematoma dėl plyšusios arterinės aneurizmos, dažniausiai atvyksta į gydymo
įstaigą sunkios būklės, esant smegenų kompresijos, smegenų kamieno strigimo reiškiniams.
Visi ligoniai, kuriems atlikus galvos KT nustatoma
ūSDH su SAH ir nesant tikslios trauminės anamnezės, turėtų būti angiografiškai ištirti.
Dažnai gydymo ir tyrimų taktiką nulemia ligonio būklė.
Greitas subdurinės kraujosruvos ir smegenų kompresijos
šalinimas – gyvybę gelbstinti operacija. Geriausios baigtys
būna, kai vienos operacijos metu atliekamas hematomos
šalinimas ir aneurizmos „išjungimas“.
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Summary
Acute subdural hematoma is a rare complication caused by
ruptured arterial aneurysm but with bad outcome when it happens.
Usually patient’s neurological status on admission is poor and
patients are unconscious. And the real cause of illness might be
mislead by the visual symptoms of head trauma. Rapid surgical
treatment of the hematoma and decompresion of the brain is life
saving. However, combination of subdural hematoma removal
and aneurysm obliteration in same surgical approach, can lead
to a favorable outcome. Patients presenting with acute subdural
hematoma and subarahnoidal hemorrhage in computed tomography
scan (CT) and with no clear history of trauma, should undergo
computed tomography angiography (CTA). It is first choise too for
unstable patients, because it can be done fast and it’s not invasive
diagnostic method. If CTA in negative for bleeding source, digital
subtraction angiography (DSA) can be done when patient is
hemodynamically stable.
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