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Statystyka

• najczęstsza przyczyna zgonów oraz długotrwałego 
inwalidztwa u osób do 25 roku życia

• 10% pacjentów po urazie głowy doznaje ciężkich 
obrażeń czaszkowo-mózgowych

• w Niemczech rocznie dochodzi do 30000 ciężkich 
obrażeń czaszkowo-mózgowych

• w USA co roku umiera > 50000 osób z powodu obrażeń 
mózgu

• 25% zgonów spowodowanych urazem
• 50% zgonów spowodowanych wypadkami 

komunikacyjnymi 
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Obrażenia pierwotne











Obrażenia wtórne



Przyczyny

POZACZASZKOWE

Hipotensja
Hipoksja
Hiperkapnia
Hipokapnia
Hiperglikemia
Hipoglikemia
Hipertermia

WEWNĄTRZCZASZKOWE

Wzrost ICP
Niski CBF

Wklinowanie
Skurcz naczyń

ICP – ciśnienie wewnątrzczaszkowe
CBF – mózgowy przepływ krwi



Krwotok

Drożność dróg oddechowych

Wentylacja

Perfuzja  tkanek

3R



Zapobieganie wtórnym 
obrażeniom mózgu

• Prawidłowa wymiana gazowa (PaO2 > 100 mmHg, PaCO2 35 – 40 
mmHg)

• Utrzymanie MAP powyżej 90 mmHg
• ICP poniżej 20 mmHg
• CPP powyżej 70 mmHg
• Normoglikemia
• Zapobieganie i zwalczanie gorączki
• Leczenie drgawek oraz profilaktyka przeciwdrgawkowa u osób z 

grup ryzyka

MAP – średnie ciśnienie tętnicze
CPP – ciśnienie perfuzji mózgowej



Drożność dróg oddechowych 
i wentylacja

Hipoksemia (PO2 < 60 mmHg, SatO2 <90%) dwukrotnie zwiększa 
śmiertelność osób z ciężkimi obrażeniami czaszkowo – mózgowymi

Przyczyny hipoksji: zaburzenia drożności dróg oddechowych, zaburzenia 
toru oddechowego, wzrost przecieku w krążeniu płucnym.

Obecność hipoksji odnotowano u 55% chorych przed intubacją.  
Śmiertelność  w grupie z prawidłowym natlenieniem wynosiła 14.3% a 
ciężkie inwalidztwo spotkało 4.8% osób. U osób z udokumentowanymi 
spadkami SatO2 < 60% śmiertelność wynosiła 50% i wszyscy, którzy 
przeżyli byli niesprawni w stopniu ciężkim.

Hypoxemia and arterial hypotension at the accident scene in head trauma. 
Stochetti N., Furlan A., Volta F., J. Trauma 1996; 40: 764-7



Wskazania do intubacji

Hipoksja przy odpowiedniej tlenoterapii biernej
Hipowentylacja
GCS < 9, niektórzy zalecają gdy GCS < 11
Niemożność utrzymania drożności dróg 
oddechowych



Nie intubuj gdy:

• poszkodowany ma zachowany napęd 
oddechowy z SatO2 > 90% podczas 
tlenoterapii biernej, 

• gdy dotarcie do szpitala zajmuje  mniej niż 
10 minut 



Intubacja

• Monitorowanie pacjenta (HR, NIBP, SatO2)
• Unieruchomienie kręgosłupa
• Przygotowanie leków i sprawdzenie sprzętu
• Preoksygenacja
• Premedykacja: lidokaina, fentanyl, benzodiazepiny, 

atropina
• Propofol, Etomidate, Propofol/Ketamina (75%/25%), 

Tiopental
• Zwiotczenie mięśni: rokuronium, sykcynylocholina
• Umieszczenie rurki intubacyjnej i potwierdzenie jej 

położenia
• Sedacja po intubacji: propofol, banzodiazepiny, opiaty



Analgezja i sedacja

• Ułatwia prowadzenie wentylacji

• Zmniejsza pobudzenie psychoruchowe

• Ułatwia ocenę poszkodowanego

• Zapobiega obrażeniom wtórnym



Wentylacja mechaniczna

• Cele: SatO2 > 95%, EtCO2 35 – 40 mmHg
• PEEP – tylko do utrzymania SatO2, do 7 cmH2O
• 10 oddechów/min, objętość oddechu 6 – 7 ml/kg



Krążenie

Hipotensja (SBP < 95 mmHg) zwiększa dwukrotnie śmiertelność  u 
osób z ciężkimi obrażeniami czaszkowo-mózgowymi

Do prawidłowego natlenienia mózgowia chorego z ciężkimi 
obrażeniami czaszkowo-mózgowymi konieczne jest utrzymanie 
średniego ciśnienia tętniczego (MAP) > 90 mmHg

SBP - skurczowe ciśnienie tętnicze



Resuscytacja płynowa

W wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu z podwójną 
ślepą próbą podawano w warunkach przedszpitalnych 250 ml 
7.5% roztworu NaCl lub roztwór Ringera. W grupie otrzymującej 
hiperosmolarny NaCl skurczowe ciśnienie tętnicze było większe i 
większa liczba osób dożywała wypisu ze szpitala. 

A Multicenter Trial for Resuscitation of Injured Patients With 7.5% Sodium Chloride. The 
Effect of Added Dextran 70

Mary J. Vassar, Ronald P. Fischer, Paul E. O'Brien et al., Arch Surg 1993; 128: 1003 – 11

Preparaty krwi



Płyny hiperosmolarne a ICP

Nie ma dowodów w badaniach na poprawę wyników leczenia dla 
preferowania hiperosmolarnych roztworów Mannitolu czy NaCl w 
warunkach przedszpitalnych

Polskie wytyczne leczenia zachowawczego ciężkich urazów czaszkowo-
mózgowych u dorosłych 
20% roztwór Mannitolu w dawce 1 – 1.2 g/kg gdy dochodzi do pogorszenia 
stanu neurologicznego (obniżenie GCS o 1, lub poszerzenie źrenicy czy 
pojawienie się niedowładu)

Gdy powyższe nie przynosi efektu po 15 minutach można podać 7.5% 
roztwór NaCl w dawce 150 – 250 ml

Przy podawaniu Mannitolu należy unikać spadków SBP < 90 mmHg



Hiperwentylacja
Hiperwentylacja obkurcza naczynia powodując spadek CPP

Hipowentylacja powoduje poszerzenie naczyń i wzrost ICP

Hiperwentylacja wskazana gdy dochodzi do 
pogorszenia stanu neurologicznego:

• obniżenie o 2 pkt w GCS
• pojawienie lub pogłębienie niedowładu
• poszerzenie źrenic/y
• prężenia

Trwająca 15 – 30 min tak aby EtCO2 30 – 35 mmHg



Transport

• Zasada 3R
• Pozycja
• Unieruchomienie odcinka szyjnego kręgosłupa
• Transport kołowy vs HEMS

Association between helicopter with physician versus ground emergency medical 

services and survival of adults with major trauma in Japan
Toshikazu Abe, Osamu Takahashi, Daizoh Saitoh et al.; Critical Care 2014, 18:R146

HEMS – śmigłowcowy zespół ratownictwa medycznego



Powiadomienie ośrodka

M – mechanizm

I – obrażenia

S – objawy

T – zastosowane leczenie



Szpitalny Oddział Ratunkowy

• Aktywacja zespołu urazowego
• Ocena wstępna
• Diagnostyka obrazowa
• Ocena powtórna
• Podjęcie decyzji



Diagnostyka obrazowa

• RTG
• Tomografia komputerowa (TK)
• Rezonans magnetyczny (MRI)
• Ultrasonografia (USG)
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Tomografia komputerowa

GSC < 15
Niepamięć 
Objawy ogniskowe
Kliniczne objawy złamania kości czaszki, bądź                                              

złamanie widoczne w rtg
Uderzenie tępym narzędziem
Penetrujący uraz
Drgawki pojawiające się po urazie
Utrata przytomności po urazie
Uraz u osoby z zaburzeniami krzepnięcia
Pod wpływem alkoholu bądź narkotyków



 GCS < 10 pkt

 Ogniska stłuczenia w obrębie kory

 Złamania kości czaszki z wgłobieniem odłamów

 Krwiaki nad i podtwardówkowe

 Śródmózgowe ogniska krwotoczne

 Obrażenia penetrujące

 Drgawki w pierwszych 24 godzinach od urazu

Czynniki ryzyka wystąpienia 
drgawek



22 – letni mężczyzna z ciężkimi obrażeniami 
czaszkowo-mózgowymi

M – 22 – letni mężczyzna, kierowca 
samochodu osobowego, który 
uderzył w latanię

I – dominujące ciężkie obrażenia 
czaszkowo – mózgowe

S – GCS 8, niewydolny oddechowo

T – deska ortopedyczna, kołnierz, 
intubacja, wentylacja CMV, propofol, 
fentanyl, midazolam, PWE
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Tętnice kręgowe

Tętnice szyjne 
wewnętrzne nie 
wypełniają się 
kontrastem

Tętnice szyjne 
zewnętrzne



Dziękuję
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