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Streszczenie 
Celem tego wieloośrodkowego, obserwacyjnego badania klinicznego była ocena skuteczności przenośnego, nie 
inwazyjnego urządzenia bazującego na spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR) w badaniach przesiewowych 
pod kątem pourazowych krwiaków śródczaszkowych. W pięciu ośrodkach zbierano dane stosując przenośne 
urządzenie NIR, wykonując jednocześnie badanie tomografii komputerowej w celu oceny podejrzewanego 
urazowego uszkodzenia mózgu (TBI). Obrazy TK odczytywane były przez niezależnego neuroradiologia, który 
nie znał wyników pomiarów dokonanych z zastosowaniem urządzenia NIR. Spośród 431 pacjentów zapisanych 
do badania, 365 pacjentów włączono do populacji badanej zgodnej z protokołem. Spośród tych 365 pacjentów, 
u 96 badanie TK wskazało istnienie krwiaków śródczaszkowych o różnej wielkości, głębokości i lokalizacji 
anatomicznej. Urządzenie NIR wykazało się czułością równą 88% (95% przedział ufności *CI+ 74,9, 95,0%) oraz 
swoistością równą 90,7% (95% CI 86,4, 93,7%) w zakresie wykrywania 50 krwiaków śródczaszkowych o 
dostatecznej wielkości, aby były klinicznie znaczące (o objętości ponad 3,5 ml), i znajdujących się w odległości 
mniejszej niż 2,5 cm od powierzchni mózgu. Dla wszystkich 96 przypadków krwawieo śródczaszkowych, 
niezależnie od ich wielkości i typu, czułośd wyniosła 68,7% (CI 58,3, 77,6%) a swoistośd wyniosła 90,7% (CI 86,4, 
93,7%). Wyniki te potwierdzają wnioski z wcześniejszych badao, wskazujące, że przenośne urządzenia oparte na 
zasadzie spektroskopii bliskiej podczerwieni mogą zapewniad wiarygodne wyniki badao przesiewowych pod 
kątem krwiaków śródczaszkowych położonych powierzchownie i mających prawdopodobnie klinicznie istotną 
wielkośd. Urządzenie NIR nie jest w stanie zastąpid badania TK w diagnostyce urazowego uszkodzenia mózgu 
(TBI), lecz urządzenie to może byd użyteczne dostarczając dodatkowych informacji klinicznych w ocenie 
pacjentów z TBI, oraz w sytuacjach, kiedy TK nie jest natychmiast dostępna. 
 
Słowa kluczowe: uraz głowy, krwiak śródczaszkowy, spektroskopia bliskiej podczerwieni, urazowe uszkodzenie 
mózgu 
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Wstęp 
 
Jedną z charakterystycznych cech patologicznego procesu w 
urazowym uszkodzeniu mózgu (TBI) jest krwawienie 
śródczaszkowe występujące w 45% przypadków poważnych 
urazów głowy (Foulkes i wsp., 1991). Występują cztery główne 
typy pourazowego krwawienia śródczaszkowego: 
podtwardówkowe, nadtwardówkowe, krwiak śródmózgowy i 
krwawienie podpajęczynówkowe. Każda z tych zmian ma 
charakterystyczny obraz kliniczny i postad na obrazach TK, i 
może występowad zarówno w momencie przyjęcia do szpitala, 
jak i pojawiad się w sposób opóźniony (Silver i wsp., 2005). 
Wczesna diagnoza i chirurgiczna likwidacja krwiaków 
śródczaszkowych to fundamentalne zasady postępowania z 
krwiakami pourazowymi (Bullock i wsp., 2006). Praktyczną 
pomocą w osiągnięciu celu, jakim jest wczesna identyfikacja 
krwiaków śródczaszkowych w warunkach polowych i na 
oddziale ratunkowym, może byd zastosowanie technologii 
przenośnych spektroskopów bliskiej podczerwieni (NIR). 
W badaniu pilotażowym (305 pacjentów) przeprowadzonym z 
zastosowaniem prototypowego urządzenia NIR, czułośd w 
odniesieniu do krwiaków położonych poza mózgowiem 
(podtwardówkowych i nadtwardówkowych) wyniosła 100%, a 
czułośd w odniesieniu do krwiaków śródmózgowych wyniosła 
98%, w porównaniu z obrazami uzyskanymi z TK (Robertson i 
wsp., 1997). Nie wystąpiły fałszywe wyniki dodatnie. W 93% 
przypadków zmian późnych, system NIR wykrywał ich 
wystąpienie szybciej, niż konwencjonalne metody 
monitorowania (monitoring ciśnienia wewnątrzczaszkowego 
(ICP) i powtarzane badania neurologiczne). W badaniu 
pilotażowym nie było możliwe określenie typu krwiaka z 
całkowitą pewnością, jednakże, możliwe było wykrycie 
obecności dowolnego typu pourazowego krwiaka 
śródczaszkowego. 
Inne grupy donosiły podobne doświadczenia z zastosowaniem 
technologii NIR do identyfikacji krwiaków śródczaszkowych. 
Kahraman i współpracownicy (2006) badani zastosowanie 
urządzenia NIR u pacjentów  z krwiakami podtwardówkowymi i 
nadtwardówkowymi, i stwierdzili ogólną czułośd na poziomie 
0,87, w porównaniu do badania TK. Zidentyfikowano wszystkich 
pacjentów z ostrymi krwiakami śródczaszkowymi. Czterej 
pacjenci, u których krwiaki podtwardówkowe nie zostały 
wykryte przez urządzenie NIR, mieli przewlekłe krwiaki 
podtwardówkowe, w przypadku których charakterystyka 
absorpcji krwi może byd odmienna. Francis i koledzy (2005) 
badali 71 pacjentów poddawanych badaniu CT w związku z 
podejrzeniem urazu mózgu. Wszyscy pacjenci, u których 
urządzenie NIR wykryło różnicę w gęstości optycznej mieli 
jednostronną zmianę widoczną na obrazie z TK. W dwóch 
ośrodkach chirurgii urazowej, w których 110 pacjentów 
poddanych zostało ocenie z zastosowaniem przenośnego 
urządzenia NIR przez wykonaniem TK, ocena NIR miała czułośd 
90,5% i swoistośd 95,5% w odniesieniu do krwiaków położonych 
poza mózgowiem (Kessel i wsp., 2007). 
Wczesna identyfikacja krwiaków śródczaszkowych u pacjentów 
z TBI umożliwia wczesne wykonanie chirurgicznego zabiegu jego 
usunięcia, co może stanowid ważną determinantę dla 
pozytywnego wyniku leczenia. W jednym badaniu, Seelig i 
współpracownicy (1985) wykazali, że opóźnienie wynoszące 
ponad 4 godziny od chwili doznania urazu do chwili usunięcia 
pourazowego krwiaka podtwardówkowego powodowało wzrost 
śmiertelności i pogorszenie wyników terapii u pacjentów, którzy 
przeżyli. 
Niedawno opracowano przenośne narzędzie bazujące na 
technologii NIR (Infrascanner produkcji InfraScan, Inc.) służące 
do wykrywania krwiaków mózgu na miejscu doznania urazu. W 
badaniach laboratoryjnych na fantomowych modelach 
krwiaków śródczaszkowych, najmniejszą objętością krwi, którą 
mogło wykryd urządzenie była objętośd równa 3,5 ml, a krwiak 
musiał byd położony w odległości do 2,5 cm od powierzchni 
mózgu, aby jego wykrycie było możliwe. 
Celem tego badania klinicznego była ocena skuteczności tego 
przenośnego urządzenia NIR w wykrywaniu krwawieo 
śródczaszkowych występujących w wyniku urazu. 
Pierwszorzędowym punktem koocowym badania był opis 
charakterystyki badania (czułośd, swoistośd oraz dodatnie i 
ujemne wartości predykcyjne *PPV i NPV+) z zastosowaniem 

przenośnego urządzenia NIR w zakresie identyfikacji krwiaków o 
dowolnej wielkości, w porównaniu do badania TK jako złotego 
standardu. Drugorzędowym punktem koocowym był opis 
charakterystyki badania z zastosowaniem  
Metody 
 
Teoretyczne podstawy wykrywania krwiaków z zastosowaniem 
technologii NIR 
Dzięki unikalnym właściwościom absorpcji światła 
wykazywanym przez hemoglobinę, cząsteczki hemoglobiny w 
tkankach mają najwyższy poziom absorpcji w zakresie bliskiej 
podczerwieni (700-900 nm, Cope, 1991; Rolfe, 2000; Strangman 
i wsp., 2002). Z tego względu, każda zmiana stężenia 
hemoglobiny znajduje odzwierciedlenie w osłabianiu 
zmierzonego światła po jego interakcji z badaną tkanką. 
Podstawowa metoda wykrywania krwiaków z zastosowaniem 
technologii NIR opiera się na różnicy absorpcji światła pomiędzy 
lewą a prawą półkulą mózgu. W normalnych okolicznościach, 
absorpcja wykazywana przez mózg jest symetryczna. W 
przypadku obecności dodatkowej ilości wynaczynionej krwi, 
występuje wyższe stężenie hemoglobiny, a w konsekwencji 
także wyższa absorpcja światła – czyli niższa jest ilośd światła 
odbitego. Różnicę tę wykrywa się za pośrednictwem źródeł 
promieniowania i detektorów umieszczonych symetrycznie po 
obu stronach czaszki. Ponadto, technologia NIR jest obecnie 
dostępna w małych, zasilanych akumulatorowo, a więc 
przenośnych urządzeniach. 

 
Plan badania 
Badanie było wieloośrodkowym badaniem obserwacyjnym 
mającym na celu określenie skuteczności nowego, przenośnego 
urządzenia NIR w zakresie wykrywania krwawieo 
śródczaszkowych, poprzez porównanie uzyskanych wyników z 
wynikami badao TK. 
 
Miejsce 
Badanie przeprowadzano na oddziałach medycyny ratunkowej 
pięciu ośrodków chirurgii urazowej – w czterech ośrodkach 
poziomu 1 w USA i w jednym w Indiach. 
 
Wybór uczestników 
W badaniu mogli uczestniczyd pacjenci w każdym wieku, jeśli 
wykonywano u nich badanie TK w okresie 12 godzin od chwili 
tępego lub penetrującego urazu głowy, w jednym z pięciu 
ośrodków uczestniczących w badaniu, w okresie od lipca 2006 r. 
do października 2008 r. Wyszkoleni operatorzy byli dostępni w 
godzinach, w których oczekiwano wysokiego poziomu 
wypadków związanych z urazami, w wymiarze około 20 godzin 
na tydzieo. Wszystkich pacjentów spełniających postawione 
warunki zapisano do badania w tych okresach czasu. 
Kryteria wykonywania badania TK opierały się na standardzie 
opieki. TK bez kontrastu wykonywano zgodnie z metodami 
stosowanymi standardowo w danej placówce. Kryteria 
wyłączenia obejmowały obecnośd rozległych ran szarpanych 
skóry głowy, oskalpowania urazowego, lub krwiaków 
obejmujących miejsca badania techniką NIR. 
Badanie wykonano z uchyleniem wymagania dotyczącego 
wyrażenia świadomej zgody, co zostało zatwierdzone przez 
lokalne komisje bioetyki, w oparciu o minimalne ryzyko 
związane z procedurą badawczą. Badaniem zostali objęci 
pacjenci nie będący w stanie samodzielnie udzielid świadomej 
zgody, ponieważ w tej populacji znajdują się pacjenci z urazami 
głowy, u których występuje wysokie ryzyko krwiaków 
śródczaszkowych, i którzy mogli najwięcej zyskad dzięki 
zastosowaniu urządzenia badawczego. Kliniczna potrzeba 
natychmiastowej diagnostyki i usunięcia krwiaków 
śródczaszkowych wykluczała oczekiwanie na uzyskanie zgody ze 
strony członka rodziny lub innej osoby upoważnionej. Procedura 
badania obciążona była minimalnym ryzykiem, ponieważ 
badanie NIR jest nieinwazyjne, szybkie i nie zakłóca przebiegu 
rutynowej opieki nad pacjentem. 

 
Metoda pomiaru 
 
Urządzenie NIR składa się z dwóch części: czujnika oraz 
podręcznego minikomputera (PDA). W czujniku znajduje się 



laser diodowy 808 nm oraz detektor krzemowy. Czujnik emituje 
światło NIR do znajdującej się pod nim tkanki za pośrednictwem 
światłowodów, oraz odbiera je po interakcji z tkanką docelową. 
Sygnał z detektora zostaje poddany digitalizacji i jest przesyłany 
łączem bezprzewodowym Bluetooth do komputera PDA. 
Urządzenie PDA odbiera dane z czujnika, dokonuje ich dalszej 
obróbki i wyświetla wyniki na ekranie. Światłowody zostały 
opracowane w taki sposób, aby możliwe było manewrowanie 
nimi pomiędzy włosami, dzięki czemu do minimum zmniejsza 
się poziom zakłóceo ze strony ciemnych włosów, bez 
konieczności golenia skóry głowy. 
W okresie 40 minut przed wykonaniem TK zgodnie ze 
wskazaniami klinicznymi, niezależny operator wykonywał 
wystandaryzowane badanie korzystając z przenośnego 
urządzenia NIR. Pomiary wykonywano dla czterech, wcześniej 
wybranych par lokalizacji na głowie: w regionie czołowym, 
skroniowym, ciemieniowym i potylicznym (ze zmiennością ± 1 
cm). W każdej lokalizacji, właściwy pomiar wykonywany z 
zastosowaniem przenośnego urządzenia NIR trwał do 10 
sekund. Badanie całej głowy trwało poniżej 2 minut. Jeśli odstęp 
czasu pomiędzy pomiarem NIR a badaniem CT wynosił ponad 40 
minut, co związane było z większym niż spodziewane 
opóźnieniem wykonywania badania CT, wykonywano drugie 
badanie z zastosowaniem urządzenia NIR, w okresie 40 minut 
po wykonaniu CT. Operator w dalszym ciągu nie znał wyników 
badania CT. Do analiz wykorzystywano drugi pomiar, wykonany 
w okresie do 40 minut po CT. 
Wyznaczono operatorów w każdym z ośrodków i zapewniono 
im szkolenie w zakresie sposobu korzystania z urządzenia NIR, 
oraz w sposobie umieszczania urządzenia w odpowiednich 
miejscach, stanowiących standard w ramach badania. Szkolenie 
to obejmowało półdzienną wizytę w ośrodku, podczas której 
instruktor demonstrował urządzenie NIR oraz nadzorował 
praktyczne badania wykonywane przez operatorów na 
zdrowych ochotnikach. Pomiary w ramach badania 
wykonywane były wyłącznie przez przeszkolonych operatorów. 
W celu interpretacji wyników badania NIR, absorpcję światła – 
związaną z zawartością hemoglobiny w czterech badanych 
obszarów po lewej stronie głowy – porównywano z absorpcją 
światła uzyskaną dla odpowiednich obszarów po prawej stronie 
głowy, uzyskując różnicę gęstości optycznej (ΔOD) dla każdej z 
czterech par punktów na głowie. Pomiar gęstości optycznej 
stanowi logarytm zmierzonej intensywności światła: OD = log10I. 
Dla każdego badania zapisywano ΔOD dla każdego z czterech 
regionów mózgu, i zapisywano wartośd ΔODmax oznaczającą 
największą bezwzględną wartośd ΔOD dla zbadanych regionów. 
Obecnośd lub nieobecnośd krwiaka określano porównując 
pomiary ΔODmax dla uprzednio określonej wartości progowej 
równej 0,2. Tę wartośd progową określono na podstawie 
badania pilotażowego pacjentów z TBI (Robertson i wsp., 1997) 
oraz badania pilotażowego z udziałem zdrowych ochotników. 
Zmiennośd związana z przypadkowym uciśnięciem włosów jest 
jednym z powodów, dla którego wartośd progową dla 
urządzenia Infrascanner ustalono na poziomie 0,2 ( w celu 
maksymalizacji swoistości). Innym czynnikiem w określaniu 
wartości progowej wykrywalności był rozkład sygnałów z 
krwiaków (dla maksymalizacji czułości). W każdym regionie 
głowy, w którym wartośd ΔOD była wyższa niż wartośd progowa 
równa 0,2, pomiar powtarzano, w celu jego potwierdzenia, oraz 
w celu zmniejszenia szans występowania fałszywych odczytów, 
spowodowanych uwięzieniem włosów pod światłowodowymi. 
Neuroradiolog z niezależnego ośrodka klinicznego, odrębnego 
od pięciu szpitali biorących udział w badaniu pacjentów, 
dokonywał przeglądu obrazów CT i wprowadzał wyniki do bazy 
danych. Lekarze klinicyści z pięciu ośrodków badawczych 
wprowadzali odpowiednie wyniki z urządzenia NIR do tej samej 
bazy danych. Aby wyeliminowad wszelkie odchylenia, 
neuroradiolog nie znał wyników badania NIR, a lekarze 
wprowadzający wyniki badania NIR nie znali wyników badania 
CT wprowadzonych do bazy danych. Niezależny statystyk 
porównywał skutecznośd wykrywania krwiaków przez 
urządzenie NIR z wynikami uzyskanymi z CT, jako złotego 
standardu. 
Pierwszorzędowym punktem koocowym badania był opis 
charakterystyki badania (czułośd, swoistośd oraz dodatnie i 
ujemne wartości predykcyjne *PPV i NPV+) z zastosowaniem 
przenośnego urządzenia NIR w zakresie identyfikacji krwiaków o 

dowolnej wielkości, w porównaniu do badania TK jako złotego 
standardu. Drugorzędowym punktem koocowym był opis 
charakterystyki badania z zastosowaniem Tabela 1. 
Podsumowanie danych demograficznych pacjentów 
 

Cecha Wszyscy 
zapisani 
pacjenci 
(n=431) 

Uczestnicy 
populacji 
zgodnej z 
protokołem 
(n=365) 

Wiek 
 Średnia 
 Mediana 
 Zakres 

 
37,4 
35 
1-89 

 
36,7 
35 
1-88 

Płed 
 Mężczyzna 
 Kobieta 

 
323 (74,9%) 
108 (25,1%) 

 
273 (74,8%) 
92 (25,2%) 

Rasa 
 Kaukaska 
 Afroamerykaoska 
 Azjatycka 
 Hawajska 
 Latynoska 

 
119 (27,6%) 
108 (25,1%) 
129 (29,9%) 
1 (0,2%) 
74 (17,2%) 

 
85 (23,3%) 
96 (26,3%) 
117 (32,1%) 
1 (0,2%) 
66 (18,1%) 

Kolor skóry 
 Jasna 
 Ciemna 
 Czarna 

 
131 (30,4%) 
148 (34,3%) 
152 (35,3% 

 
98 (26,8%) 
125 (34,2%) 
142 (38,9%) 

Kolor włosów 
 Łysi 
 Jasny 
 Ciemny 
 Czarny 
 Nieznany 

 
3 (0,7%) 
80 (18,6%) 
167 (38,7%) 
180 (41,8%) 
1 (0,2%) 

 
3 (0,8%) 
59 (16,1%) 
141 (38,6%) 
161 (44,1%) 
1 (0,3%) 

Gęstośd włosów 
 Łysi 
 Rzadkie 
 Normalne 
 Gęste 
 Nieznane 

 
5 (1,2%) 
90 (20,9%) 
259 (60,1%) 
76 (17,6%) 
1 (0,2%) 

 
5 (1,3%) 
72 (19,7%) 
221 (60,5%) 
66 (18,1%) 
1 (0,2%) 

Mechanizm urazu 
 Upadek 
 Wypadek 
 Napaśd 
 Rana postrzał. 
 Inny 

 
180 (41,8%) 
185 (42,9%) 
51 (11,8%) 
11 (2,6%) 
4 (0,9%) 

 
160 (43,8%) 
153 (41,9%) 
41 (11,2%) 
8 (2,2%) 
3 (0,8%) 

Wstępny wynik w skali GCS 
 3-8 
 9-12 
 13-15 

 
107 (24,8%) 
37 (8,6%) 
287 (66,6%) 

 
89 (24,4%) 
32 (8,8%) 
244 (66,8%) 

Średni czas pomiędzy 
badaniem NIR i TK 

25,2 min 19,6 min 

 
NIR – bliska podczerwieo; GCS – Glasgow Coma Scale; TK – 
tomografia komputerowa 



 
Rycina 1. Rozkład różnic w gęstości optycznej (ΔOD) dla pacjentów z obecnym krwawieniem śródczaszkowym (n=96) i 
nieobecnym krwawieniem śródczaszkowym (n=269) 

 
Analizy skuteczności przenośnego urządzenia NIR 
przeprowadzono na populacji „per-protocol”. Pacjentów 
wyłączano z analiz, jeśli występowały u nich duże urazy 
szarpane skóry głowy lub krwiaki, lub krew na skórze głowy w 
miejscu wykonywania badania. Pacjentów wykluczano także z 
analiz, jeśli urządzenie NIR nie działało poprawnie (np. w 
związku z rozładowaniem), jeśli nie wykonano symetrycznych 
pomiarów obustronnych, lub jeśli badanie NIR nie zostało 
wykonane w okresie 40 minut przed lub po badaniu TK. 
 
WYNIKI 
Charakterystyka uczestników badania 
W badaniu reprezentowane były wszystkie grupy wiekowe, w 
zakresie od 1 do 89 lat (Tabela 1). Dane demograficzne były 
zbliżone dla pacjentów w różnych ośrodkach klinicznych, i 365 
przypadków zgodnych z protokołem było reprezentatywnych 
dla całej grupy. Spośród 431 pacjentów, mężczyzn badano pod 
kątem podejrzewanego TBI trzykrotnie częściej niż kobiety. 
Cechy charakterystyczne, które mogły wpływad na skutecznośd 
metody optycznej, takie jak rasa, kolor skóry i włosów, oraz 
gęstośd włosów, były reprezentowane w znaczących ilościach w 
populacji pacjentów. Mechanizmem urazu mózgu –od przyczyny 
najczęstszej do najrzadszej – był: wypadek komunikacyjny 
(wypadki obejmujące pojazdy zmechanizowane i nie 
zmechanizowane), upadek, napaśd, rana postrzałowa i inne 
(takie jak wypadki sportowe i urazy porodowe). 
Populacja zgodna z protokołem, określona w rozdziale Metody, 
obejmowała 365 pacjentów. Naruszeniami protokołu, które 
spowodowały wykluczenie kolejnych 66 pacjentów były: czas 
pomiędzy badaniem NIR a badaniem CT >40 minut (n = 39), 
krew lub rany szarpane na skórze głowy w miejscu 
wykonywania badania (n = 11), asymetryczne umieszczenie 
urządzenia NIR (n = 13), pomiar dokonany przez 
nieprzeszkolonych operatorów (n = 2), oraz użycie 
nienaładowanego systemu NIR (n = 1). W grupie zgodnej z 
protokołem wystąpiło 31 (32,2%) krwiaków 
podtwardówkowych, 23 (24%) krwiaków nadtwardówkowych, 
29 (30,2%) krwiaków śródczaszkowych lub stłuczeo, oraz 13 
(13,5%) pacjentów z krwawieniem podpajęczynówkowym, w 
łącznej liczbie 96 (26,3%) pacjentów z krwawieniem 
śródczaszkowym. U pozostałych 269 pacjentów nie 
występowało krwawienie śródczaszkowe. 

 

Główne wyniki 
Rozkład wartości ΔOD dla wszystkich 365 pacjentów z populacji 
zgodnej z protokołem przedstawiono na Ryc. 1, w podziale na 
pacjentów, u których wstępne badanie TK wskazało na 
występowanie lub brak krwawienia śródczaszkowego 
dowolnego typu i wielkości. Wartośd ΔOD dla 269 pacjentów, u 
których we wstępnych TK nie stwierdzono krwawienia 
śródczaszkowego wahała się od 0 do 1,05, lecz w 90,7% 
przypadków znajdowała się poniżej wartości 0,20, będącej 
uprzednio zdefiniowaną wartością progową dla identyfikacji 
krwawienia śródczaszkowego. Zmiennośd stwierdzona w tych 
przypadkach, w których nie występowało krwawienie 
śródczaszkowe, była większa niż w badaniu pilotażowym. 
Głównym powodem tej zmienności jest prawdopodobnie 
przypadkowe przyciskanie włosów, co przydarza się nawet 
wtedy, gdy użytkownik stara się wsunąd światłowody pomiędzy 
włosami. 
Tabela 2. Skutecznośd spektroskopu bliskiej podczerwieni 

Wszystkie typy i wielkości krwawieo śródczaszkowych (365 
pacjentów, 96 z krwawieniem śródczaszkowym) 

Swoistośd 
(95% CI) 

Czułośd 
(95% 
CI) 

NPV 
(95% 
CI) 

PPV 
(95% 
CI) 

Występowanie 

90,70% 
(86,4-
93,7) 

68,70% 
(58,3 – 
77,6) 

89,00% 
(84,6-
92,3) 

72,50% 
(62,0-
81,1) 

26,30% 

Krwiaki nadtwardówkowe, podtwardówkowe i śródmózgowe 
oraz stłuczenia, objętośd >3,5 ml i odległośd <2,5 cm od 
powierzchni mózgu (365 pacjentów, 50 z krwiakami 
śródczaszkowymi z zakresie wykrywalności NIR) 

Swoistośd 
(95% CI) 

Czułośd 
(95% 
CI) 

NPV 
(95% 
CI) 

PPV 
(95% 
CI) 

Występowanie 

90,70% 
(86,4-
93,7) 

88% 
(74,9-
95,0) 

97,60% 
(94,6-
99,0) 

63,70% 
(51,2-
74,7) 

15,60% 

PPV – dodatnia wartośd predykcyjna; NPV – ujemna wartośd 
predykcyjna; 95% CI – 95% przedział ufności; NIR – 
spektroskopia bliskiej podczerwieni 
Spośród 96 przypadków, w których badanie TK zidentyfikowało 
krwawienie śródczaszkowe o dowolnym rozmiarze i typie, w 66 
przypadkach wartośd ΔOD była wyższa niż wstępnie 
zdefiniowana wartośd progowa równa 0,2, z ogólną czułością 
równą 68,7%. W tabeli 2 przedstawiono pełne dane dotyczące 

Brak krwawienia 
Krwawienie obecne 
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skuteczności dla wszystkich przypadków zgodnych z 
protokołem. Swoistośd wyniosła 90,7%, NPV równe było 89,0%, 
a PPV wyniosło 72,5%. 
Typ i wielkośd krwawienia śródczaszkowego były głównym 
czynnikiem wpływającym na skutecznośd urządzenia NIR. Na 
Ryc. 2 przedstawiono rozkład wartości ΔOD w podziale na typ i 
wielkośd krwawienia. Większośd z 30 wartości ΔOD <0,2 u 
pacjentów z krwawieniem śródczaszkowym (fałszywe wyniki 
ujemne) występowała w przypadkach, w których krwawienie 
miało parametry wykraczające poza granice wykrywalności 
urządzenia NIR (n=20) lub w przypadkach krwawienia 
podpajęczynówkowego (n=4). 
Wartości ΔOD w przypadkach krwawienia 
podpajęczynówkowego, w których objętości krwi nie można 
było określid, były dośd silnie zmienne, i wahały się w zakresie 
od 0,03 do 0,86. Rozkład wartości ΔOD dla krwawieo 
nadtwardówkowych, podtwardówkowych i śródmózgowych 
oraz stłuczeo znajdujących się w zakresie wykrywalności 
urządzenia NIR (>3,5 ml i <2,5 cm od powierzchni mózgu) 
przedstawiono kolorem czarnym. Spośród 50 przypadków z 
krwawieniem w zakresie wykrywalności urządzenia, 44 miało 
wartośd ΔOD >0,2, dla czułości równej 88%. Pełne dane 
dotyczące skuteczności dla tej podgrupy przypadków 
przedstawiono także w tabeli 2. Swoistośd wyniosła 90,7%, NPV 
było równe 97,6%, a PPV wyniosło 63,7%. 

Mediana objętości krwi w poszczególnych przypadkach 
krwiaków wyniosła 8,6 ml, a wartośd objętości krwi wykazywała 
ogromną zmiennośd, od zaledwie 0,1 ml do aż 133 ml. Rozkład 
objętości krwiaków przedstawiono na Ryc. 3. Wpływ objętości 
krwiaka na czułośd pomiarów NIR dla krwiaków 
nadtwardówkowych, podtwardówkowych i śródmózgowych 
oraz przypadków stłuczeo, przedstawiono w tabeli 3. Gdy w 
analizie uwzględniano wyłącznie przypadki krwiaków o bardzo 
dużej objętości (> 70 ml), czułośd wynosiła 100% i wszystkie 
krwiaki zostały wykryte. Gdy objętośd krwiaka wynosiła >25 ml, 
co w pewnych okolicznościach mogło wskazywad na 
koniecznośd chirurgicznego usunięcia krwiaka, czułośd wynosiła 
93,3%. Gdy w analizie uwzględniono mniejsze krwiaki, czułośd 
gwałtownie spadała. Nie wystąpiły znaczące różnice w zakresie 
skuteczności przenośnego urządzenia NIR pomiędzy różnymi 
ośrodkami badawczymi. 
Zgodnie z tym, co pokazano na Ryc. 4, informacja zapewniona 
przez badanie NIR uzupełnia informacje kliniczne uzyskane z 
badania neurologicznego. Wyjściowe występowanie krwiaka 
śródczaszkowego w populacji zgodnej z protokołem wynosiło 
27%. U pacjentów z wynikiem badania neurologicznego 
odbiegającym od normy (wynik w skali śpiączki Glasgow *GCS+ < 
15), PPV wyniosło 47%. U pacjentów z ΔOD >0,2, niezależnie od 
badania neurologicznego, wartośd PPV wynosiła 63%. Jednakże, 
u pacjentów z wynikiem badania neurologicznego odbiegającym 
od normy i z ΔOD>0,2, wartośd PPV wyniosła 80%. 

 
Ryc. 2. Rozkład różnic w wartości gęstości optycznej (ΔOD) dla wszystkich kategorii krwawieo (E – krwiak nadtwardówkowy; S – krwiak 
podtwardówkowy; I – krwiak śródmózgowy; C – stłuczenie; SAH – krwawienie podpajęczynówkowe). 

 
Ryc. 3. Rozkład objętości 83 krwiaków nadtwardówkowych, podtwardówkowych i śródmózgowych oraz przypadków stłuczeo. 
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Objętośd krwiaka (ml) 

Krwiaki nadtwardówkowe, podtwardówkowe, śródmózgowe i stłuczenia o wielkości >3,5 ml i 
głębokości <2,5 cm 
Krwiaki nadtwardówkowe, podtwardówkowe, śródmózgowe i stłuczenia o wielkości 
<3,5 ml i/lub głębokości >2,5 cm 
Krwawienia podpajęczynówkowe 



 
DYSKUSJA 
 
Niniejsze badanie potwierdza wnioski uzyskane we 
wcześniejszych badaniach, wykazujących, że technologia NIR 
może byd używana do wykrywania obecności krwi 
śródczaszkowej poprzez prosty pomiar różnic gęstości optycznej 
pomiędzy obszarem, w którym występuje krwawienie, a 
miejscem, gdzie krwawienie nie występuje, znajdującym się po 
przeciwnej stronie głowy (Robertson i wsp., 1997). W 
przeciwieostwie do wcześniejszych badao, w tym protokole 
oceniano skutecznośd urządzenia NIR w zakresie identyfikacji 
wszystkich typów krwawieo śródczaszkowych. Podczas gdy 
czułości w odniesieniu do identyfikacji krwiaków położonych 
poza mózgowiem (podtwardówkowych i nadtwardówkowych) 
stwierdzone w badaniach Kahraman i wsp. (2006) oraz Kessel i 
wsp. (2007) wynosiły odpowiednio 87% i 90,5%, czułośd 
stwierdzana w bieżącym badaniu dla wszystkich typów 
krwawienia śródczaszkowego wyniosła tylko 68%. Wielkośd i typ 

krwawienia śródczaszkowego zdają się byd głównymi 
czynnikami wpływającymi na skutecznośd urządzenia NIR. 
Przenośne urządzenie NIR wykazało wysoką czułośd (88%) i 
swoistośd (90,7%) w wykrywaniu pourazowych krwiaków 
śródczaszkowych o objętości >3,5 ml i położonych <2,5 cm od 
powierzchni mózgu. W przypadku krwiaków o objętości >25 ml, 
czyli wielkości, która najprawdopodobniej powoduje 
wystąpienie efektu masowego i wymaga usunięcia 
chirurgicznego (Bullock i wsp., 2006), czułośd wynosiła 93,3%. 
Przy bardzo małych krwiakach (<3,5 ml) lub krwiakach bardziej 
odległych (>2,5 cm) od powierzchni mózgu, czułośd była niższa. 
Tak więc, kliniczna użytecznośd tej technologii w identyfikacji 
krwiaków zależy od typu badanego zaburzenia mózgu. W 
przypadkach TBI, w których większośd krwiaków występuje pod- 
lub nadtwardówkowo, i w których wiele śródmiąższowych 
krwiaków występuje w powierzchownej strefie mózgu, czułośd 
tej metody powinna byd dobra. 
 

 

Tabela 3. Czułośd i swoistośd w odniesieniu do krwiaków nadtwardówkowych, podtwardówkowych i śródmózgowych oraz 
stłuczeo o różnych objętościach 

 

Objętośd 
Swoistośd 
(95% CI) 

Czułośd (95% 
CI) 

Brak krwiaka Obecny krwiak 

Fałszywe 
dodatnie (n) 

Prawdziwe 
ujemne (n) 

Prawdziwe 
dodatnie (n) 

Fałszywe 
ujemne (n) 

>70 ml 
90,7% (86,4 – 

93,7) 
100% (46,3 – 

100) 
25 244 5 0 

>25 ml 
90,7% (86,4 – 

93,7) 
93,3% (66,0 – 

99,7) 
25 244 14 1 

>10 ml 
90,7% (86,4 – 

93,7) 
91,6% (76,4 – 

97,8) 
25 244 33 3 

>3,5 ml
a
 

90,7% (86,4 – 
93,7) 

88% (75,0 – 
95,0) 

25 244 44 6 

>1,5 ml 
90,7% (86,4 – 

93,7) 
73,1 (60,7 – 

82,9)% 
25 244 49 19 

Wszystkie 
90,7% (86,4 – 

93,7) 
68,7 (57,4 – 

78,2)% 
25 244 57 26 

a
Te krwiaki miały objętośd >3,5 ml i były <2,5 cm od powierzchni mózgu. 95% CI – 95% przedział ufności. 

 

 
Ryc. 4. Dodatnia wartośd predykcyjna (PPV) i ujemna wartośd predykcyjna (NPV) dla wszystkich pacjentów, dla pacjentów z 
wynikiem w skali śpiączki Glasgow (GCS) <15 oraz dla pacjentów z wynikami badania NIR wykazującymi różnicę w gęstości 
optycznej (OD) >0,2. Połączenie wyniku badania NIR i badania neurologicznego daje lepszy wynik PPV niż każda z tych 
wartości z osobna (NIR – spektroskopia bliskiej podczerwieni). 
 

Występowanie wyjściowe 
Dodatni wynik Infrascanner i dodatni wynik Infrascanner 



Wartośd PPV badania NIR wyniosła 63,7%, a wartośd NPV 
wyniosła 97,6%. W przypadku obliczeo tych wartości 
predykcyjnych należy zauważyd, że w przypadku rzadkich 
chorób, główną determinantą wartości predykcyjnej testu jest 
występowanie danej choroby w badanej populacji (Altman i 
Bland, 1994). Niezależnie od czułości i swoistości testu, jeśli w 
danej populacji występuje niskie ryzyko określonej choroby, 
wyniki dodatnie bardziej prawdo dobnie będą fałszywymi 
wynikami dodatnimi, obniżając wartośd PPV. Podobnie, jeśli 
poziom występowania jest niski, wyniki ujemne będą 
prawdopodobnie prawdziwymi wynikami ujemnymi, podnosząc 
wartośd NPV. Ponieważ występowanie krwiaków 
śródczaszkowych w badanej populacji wynosiło 15,6%, wartości 
predykcyjne mają jedynie ograniczoną przydatnośd. 
Należy odnieśd się do kilku ograniczeo w planie badania. 
Jednym z czynników mylących w technologii NIR w przypadku 
pacjentów z TIB jest uszkodzenie skóry głowy. Krew zawarta w 
krwiaku skóry głowy może zmieniad wartośd ΔOD i powodowad 
fałszywe wyniki dodatnie badania z zastosowaniem NIR. 
Obecnośd rany szarpanej lub krwiaka skóry głowy stanowiło 
kryterium wyłączenia w tym badaniu, i stanowiło także jeden z 
najczęstszych powodów wykluczania przypadków z analizy 
populacji zgodnej z protokołem. Jednakże, w praktyce klinicznej, 
pacjentów z uszkodzeniami skóry głowy należy poddad badaniu 
pod kątem urazu głowy, co będzie prawdopodobnie 
powodowało występowanie fałszywych wyników dodatnich 
przy stosowaniu technologii NIR. Może to byd czynnik 
ograniczający uogólnienie wyników tego badania na wszystkich 
pacjentów z TBI. 
Protokół badania określał także, że badanie z zastosowaniem 
przenośnego urządzenia NIR musi zostad wykonane w okresie 
12 godzin od chwili urazu głowy. To dotyczące czasu wymaganie 
odnoszące się do gromadzenia danych zostało zastosowane ze 
względu na to, że metoda NIR opiera się na charakterystyce 
absorpcji krwi w stanie ostrym. Zgodnie z tym, co zasugerowano 
we wcześniejszych badaniach, przewlekłe krwiaki 
podtwardówkowe nie mogą byd wiarygodnie wykrywane z 
zastosowaniem tej metody (Kahraman i wsp., 2006; Robertson i 
wsp., 1997), prawdopodobnie ze względu na to, że produkty 
rozpadu hemoglobiny w krwiakach przewlekłych nie wykazują 
tej samej charakterystyki absorpcji. 
Włosy, w szczególności gęste i ciemne, stanowią trudne 
zagadnienie komplikujące wcześniejsze badania z 
zastosowaniem technologii NIR do wykrywania krwiaków 
śródczaszkowych (Kahraman i wsp., 2006; Robertson i wsp., 
1997). Golenie obszarów głowy w celu uzyskania 
dokładniejszych wyników badania NIR stanowiłoby przeszkodę 
dla klinicznego zastosowania tego urządzenia. W celu 
minimalizacji znaczenia tego problemu opracowano prowadnice 
światłowodów, które można wsuwad we włosy, docierając do 
skóry głowy. 
Ograniczeniem poprzedniego badania pilotażowego było to, że 
wszystkie pomiary NIR były wykonywane przez jednego, 
doświadczonego badacza, korzystającego z prototypowego 
urządzenia wymagającego kalibracji i ręcznego obliczania 
wartości ΔOD, kłopotliwego w warunkach ratowniczych 
(Robertson i wsp., 1997). Uproszczona budowa przenośnego 
urządzenia NIR uczyniła tę technikę bardziej użyteczną w 
warunkach urazowego oddziału ratowniczego. Chod dla 
wykonywania poprawnych pomiarów z zastosowaniem 
przenośnego urządzenia NIR konieczne było pewne szkolenie, 
nie wystąpiły w tym zakresie różnice pomiędzy ośrodkami 
uczestniczącymi w badaniu. 
Wynik dostarczany przez urządzenie NIR zapewnia wskazanie 
obecności lub nieobecności krwiaka śródczaszkowego, oraz 
odczyt wartości ΔOD dla czterech zbadanych obszarów mózgu. 
Nie jest to informacja wystarczająca dla postawienia ostatecznej 
diagnozy lub podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu. Decyzje 
natury chirurgicznej wymagają dodatkowych informacji 
dotyczących położenia, typu i wielkości krwiaka, a także 
informacji o innych cechach charakterystycznych mózgu, takich 
jak przesunięcie linii pośrodkowej oraz inne wskazania efektów 
masowych (Bullcok i wsp., 2006). Dane z urządzenia NIR nie są 
w stanie także zapewnid wykrycia innych procesów 
pourazowych, takich jak uraz aksonalny lub obrzęk mózgu. Tak 
więc, pomimo normalnego wyniku badania NIR możemy mied 
do czynienia z poważnym TBI. 
Jednakże, wysoka specyficznośd i wysoka wartośd NPV badania 
sugerują, że urządzenie to może byd użyteczne w zapewnianiu 
dodatkowych informacji klinicznych, takich jak stan 

neurologiczny, mechanizm urazu oraz stabilnośd 
hemodynamiczna, wykorzystywanych przy podejmowaniu 
decyzji o transporcie pacjenta do ośrodka urazowego poziomu 
1, oraz na oddziale ratunkowym, w celu określenia na ile pilne 
jest wykonanie kolejnych badao obrazowych. Przenośnośd 
urządzenia NIR może byd szczególnie istotna w zastosowaniach 
wojskowych oraz innych warunkach ekstremalnych. Technika 
NIR nie może zastąpid TK, jeśli jest ona dostępna, lecz 
stwierdzenie dodatniego wyniku badania NIR może 
zasugerowad wyższy priorytet dla badania obrazowego, nawet 
w przypadku, jeśli pacjent pod innymi względami robi wrażenie 
nie obciążonego Wysokiem ryzykiem. Dla potwierdzenia roli tej 
techniki NIR w badaniach przesiewowych i leczeniu TBI 
konieczne są dalsze badania. 
 

Podziękowania 
Badanie miało wsparcie ze strony InfraScan, Inc. Dziękujemy dr 
Meltem Izzetoglu za zapewnienie analizy statystycznej dla 
badania. 
 

Oświadczenie o sprzeczności interesów 
Brak sprzeczności interesów. 
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