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Znaczenie 

Na świecie obserwuje się wzrastającą liczbę przypadków pourazowego uszkodzenia mózgu 
(ang.: traumatic brain injury - TBI), w szczególności wśród dzieci. W różnych krajach, średnia 
częstotliwość występowania TBI waha się od 89 do 281 przypadków na 100.000 mieszkańców. Dzieci 
stanowią 13-37% całkowitej liczby przypadków TBI [1, 3, 4, 6]. Łagodne TBI jest najczęstszym 
rodzajem uszkodzenia spotykanym wśród dzieci. Liczba łagodnych przypadków TBI wzrasta z roku 
na rok i stanowi około 80% wszystkich urazów neurologicznych [2]. Zgodnie z danymi uzyskanymi w 
badaniu przeprowadzonym przez S. Haskill i A. Merlin wśród dzieci (1996), starsze grupy wiekowe 
najczęściej doznają łagodnych TBI, ze średnim poziomem występowania równym 150:100.000 w 
przypadku dzieci w wieku od 0 do 4 lat, oraz 550:100.000 w przypadku młodzieży w wieku od 15 do 
24 lat. 

 Pomimo tych danych, główną uwagę zwraca się na poważne pourazowe uszkodzenia 
mózgu. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują, że łagodne TBI prowadź często do 
niepomyślnych skutków. Podobnym problemem o znaczących reperkusjach jest łagodne 
pourazowe uszkodzenie mózgu powikłane krwotokiem śródczaszkowym. [9]. Zgodnie z J. Snoek i 
wsp. (1995), śmiertelność wśród dzieci z łagodnym pourazowym uszkodzeniem mózgu (mild 
traumatic brain injury - MTBI) sięga 0,3%. W oparciu o dane uzyskane w Instytucie kliniczno-
badawczym wydziału chirurgii dziecięcej i traumatologii, częstotliwość krwiaków śródczaszkowych u 
dzieci uzyskujących wynik 13-15 punktów w skali Glasgow (Glasgow Coma Scale - GCS), u których 
na czas nie zostaje postawiona odpowiednia diagnoza, dochodzi do 0,2%. Wczesna diagnoza 
krwiaka śródczaszkowego, przed wystąpieniem poważnych powikłań, może być decydującym 
czynnikiem dla uzyskania korzystnego wyniku leczenia. 

 Obecnie, większość badaczy ma tendencję do opracowywania zaleceń w oparciu o czynniki 
ryzyka dla urazu śródczaszkowego [8, 10]. Znaczenie tych czynników ryzyka jest szeroko 
dyskutowane w literaturze [11, 17, 18]. Wyrażane opnie mają często sprzeczną naturę. W 
szczególności, Shireen M. Atabaki i wsp. (2008), analizując wyniki prospektywnego badania kohorty 
1.000 pacjentów w średnim wieku 8,9 lat, doszli do wniosku, że zastosowanie tych protokołów 
prowadzi do wysokiego odsetka zbędnych badań radiograficznych, co z kolei prowadzi do 
znaczącego wzrostu kosztów opieki medycznej, bez znaczącej poprawy wyników leczenia choroby. 

 Zastosowanie tej techniki jest także dyskutowane z punktu widzenia narażenia na działanie 
promieniowania. Ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym zyskuje obecnie coraz szerszą 
uwagę [16]. 

 Tak więc, problem wczesnej diagnozy uszkodzenia śródczaszkowego w toku łagodnego 
pourazowego uszkodzenia mózgu staje się kwestią o coraz większym znaczeniu. Klinicyści 
uczestniczący w diagnostyce i leczeniu pourazowych uszkodzeń mózgu stają przed trudnym 
zadaniem postawienia optymalnej diagnozy przy minimalnym koszcie, z minimalnym narażeniem na 
działanie promieniowania, z obiektywnymi wskazaniami dla hospitalizacji, oraz z możliwością 
zidentyfikowania najskuteczniejszej techniki leczenia. 

Firma InfraScan, Inc. opracowała niedawno skaner Infrascanner Model 1000, będący 
ręcznym detektorem krwiaków śródczaszkowych, działającym w paśmie bliskiej podczerwieni (near 
infrared - NIR). Zasadą diagnostyki krwiaków śródczaszkowych przy użyciu skanera 
podczerwonego jest wykrywanie różnic w absorpcji promieniowania NIR przez krwiak, w 
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porównaniu z normalną tkanką mózgową. Badania eksperymentalne przeprowadzone na modelach 
krwiaków śródczaszkowych, a także badania kliniczne, wykazały wysoką czułość skanera 
Infrascanner [14, 15]. Minimalną wykrywalną objętością krwi było 3,5 mililitra (ml) na głębokości nie 
przekraczającej 2,5 centymetra (cm) od powierzchni kory mózgowej. 

 

Cel:  Oszacowanie skuteczności stosowania skanera Infrascanner Model 1000 w diagnostyce 
krwotoków śródczaszkowych u dzieci z łagodnym pourazowym uszkodzeniem mózgu. 

 

Materiały i metody 

Podstawą dla tego badania było 95 pacjentów z łagodnym pourazowym uszkodzeniem mózgu. 
Zasadniczą charakterystykę tej grupy poddanej analizie zaprezentowano w Tabeli nr 1. 

Cecha Zarejestrowane dane  
Wiek (w latach ) 7 miesięcy-17 lat  

Średnia ± odchylenie standardowe (SD) 9,1 ± 4,6 
Płeć  

Chłopcy 62 (65,3%) 
Dziewczęta 33 (34,7%) 

Sposób doznania urazu   
Upadek ≤ 1,5 metra 71 (74,7%) 

Wypadek komunikacyjny (TA) 4 (4,2%) 
Przemoc 6 (6,3%) 

Inny 14 (14,7%) 
GCS-15 niskie ryzyko  52 (54,7%) 
GCS-13-15 ryzyko średnie do wysokiego  43 (45,3%) 

 
Wszystkich pacjentów poddano standardowemu badaniu w warunkach oddziału ratunkowego, 
obejmującemu kontrolę przez neurologa oraz prześwietlenie czaszki w dwóch płaszczyznach. W 
przypadku stwierdzenia obecności uszkodzenia, korzystano z usług chirurgów dziecięcych, 
traumatologów, itp. Wskazaniem do wykonania tomografii komputerowej mózgu w przypadku 
łagodnego pourazowego uszkodzenia mózgu była obecność czynników ryzyka uszkodzenia 
śródczaszkowego*. Gdy nie było wskazań do wykonania tomografii komputerowej (CT), u 
wszystkich pacjentów z podejrzeniem łagodnego pourazowego uszkodzenia mózgu 
przeprowadzano także procedurę z zastosowaniem infraskanera. Następnie, tę grupę pacjentów 
umieszczano na obserwacji w szpitalu, na okres 72 godzin. Protokół badania przedstawiono na 
Ryc. 1. Korzystnym było włączenie tej grupy osób doznających urazu do badania, ze względu na 
perspektywę zastosowania skanera Infrascanner jako techniki przesiewowej do badania pacjentów 
z łagodnym pourazowym uszkodzeniem mózgu w warunkach pozaszpitalnych (w ośrodkach 
urazowych, przychodniach, itp.). 

 

 

 

 

 

 

  *Niskie czynniki ryzyka : Wynik w skali GCS równy 15 punktów, wymioty, brak utraty przytomności, amnezja lub 
semiologia neurologiczna, oraz być może ból głowy, zawroty głowy, guzy i zadrapania tkanek miękkich czaszki (cranial 
soft tissue - c/st).  

  Średnie i wysokie czynniki ryzyka:  Wynik w skali GCS równy 13-15 punktów i obecność jednego lub więcej z 
następujących objawów – utrata przytomności, amnezja, wymioty, upośledzenie neurologiczne, drgawki, podejrzenie 
złamania/złamanie z wgnieceniem kości, złamanie podstawy czaszki, itp. (Neurotrauma Collaborating Center , Włochy, 
2001). 
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Ryc. 1 Protokół badania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infraskaner, czyli urządzenie pracujące w paśmie bliskiej podczerwieni (IR), składa się z dwóch 

elementów: czujnika bliskiej podczerwieni  oraz kieszonkowego komputera (pocket personal 
computer - PPC) (Ryc. 2). 

    

 

 

 

 

 
White matter – istota biała, pia matter – opona miękka, brain cortex – kora mózgowa, arachnoid space – przestrzeń 
podpajęczynówkowa, skull – czaszka, pre frontal  - przedczołowa 

 

Czujnik wyposażony jest w laser diodowy o długości fali 808-nanometrów (nm) oraz detektor 
silikonowy. Czujnik transmituje światło w paśmie bliskiej podczerwieni za pośrednictwem 
światłowodu do tkanki, a detektor odbiera je, po interakcji z tkanką. Następnie, sygnał detektora jest 
przekształcany na formę cyfrową i transmitowany łączem  bezprzewodowym Bluetooth do PPC. 
Komputer odbiera dane z czujnika, poddaje je obróbce i wyświetla wynik na ekranie. Światłowody 
są przeprowadzane przez włosy do skóry głowy, tak więc możliwe jest wykonanie tej procedury bez 
golenia włosów. 

 

Badanie na izbie przyjęć              
Dzieci (GCS 13-15) 

Wskazania do CT Brak wskazań do CT 

CT Badanie z użyciem 
infraskanera 

Porównanie danych 

Badanie z użyciem 
infraskanera 
 

Obserwacja dynamiczna 

Ryc. 2 Urządzenie Infrascanner™ (А) to przenośny tomograf. Technika wykrywania krwiaka (B) oparta 
jest na różnym poziomie absorpcji światła przez prawą i lewą półkulę mózgu. W normalnym stanie, obie 
półkule absorbują światło identycznie. W razie obecności wynaczynionego skrzepu krwi, lokalne stężenie 
hemoglobiny wzrasta i wzrasta także stała absorpcji optycznej, w sposób proporcjonalny do spadku 
odbijanych długości fal. Różnicę wykrywają czujniki i detektory umieszczone symetrycznie po obu 
stronach czaszki. 

A B 
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Następujących pacjentów wyłączono z badania z zastosowaniem urządzenia Infrascanner: 

               1. Osoby, u których uraz wystąpił ponad 3 dni wcześniej, oraz; 

               2. Osoby z dużymi uszkodzeniami skóry głowy, lub z wyraźnym urazem tkanek miękkich w 
obszarze badanym (8 obserwacji). 

W znacznym stopniu, wyłączenia te objęły dzieci w wieku do 1 roku, dla których duże krwiaki 
podokostnowe są zjawiskiem typowym w przypadkach złamania kości czaszki, a co wiąże się z ich 
konstrukcją anatomiczną i fizjologiczną (Ryc. 3). 

 

Ryc. 3 CT 8-miesi ęcznego pacjenta ze złamaniem ko ści ciemieniowej z du żym krwiakiem 
podokostnowym 

  

 Dyżury neurochirurg wykonywał badania w bliskiej podczerwieni, korzystając z urządzenia 
Infrascanner. (Ryc. 4). 
 
Ryc. 4 Sugerowane i dopuszczalne miejsca skanowania  
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 - zaznaczono dopuszczalne miejsca skanowania, gdy w pobliżu znajdują się uszkodzenia tkanek miękkich. 

   - zalecane miejsca skanowania1 

 

Gdy w zalecanych miejscach skanowania obecne były niewielkie uszkodzenia tkanek 
miękkich, dopuszczalne było przesunięcie punktów skanowania w kierunku obszaru nie 
uszkodzonego. Głównym warunkiem skanowania była jak największa symetria skanowanych 
punktów (zgodnie z zaleceniem producenta). 

Uznawano wykrycie krwiaka śródczaszkowego, jeśli różnica gęstości optycznej (∆OD) 
wynosiła > 0,2 jednostki dla danej pary obustronnych pomiarów. Jeśli pomiar wskazywał na różnicę 
gęstości optycznej równą lub większą od 0,2, tę parę pomiarów powtarzano trzy razy, w celu 

                                                           
1F – czołowe; P – ciemieniowe; T – skroniowe, and; O – potyliczne. 
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potwierdzenia obecności krwiaka. Wartość ∆OD ≤ 0,2 była uznawana za wynik ujemny. Podczas 
oceny danych z CT mózgu brano poprawkę na wielkość i położenie krwiaka. 

W przypadku pacjentów  umieszczonych pod dynamiczną obserwacją pod uwagę brano 
dynamikę objawów klinicznych. 

Analizę ogólnej czułości i swoistości przeprowadzono metodą porównania wyników 
uzyskanych ze spektroskopii w bliskiej podczerwieni z wynikami uzyskanymi z tomografii 
komputerowej oraz objawami klinicznymi. Określono przypadki prawdziwie dodatni, fałszywie 
dodatni, prawdziwie ujemne i fałszywie ujemne, i wyniki te zastosowano do oceny czułości 
(prawdziwie dodatnie/prawdziwie dodatnie + fałszywie dodatnie) oraz swoistości (prawdziwie 
ujemne/fałszywie ujemne + prawdziwie ujemne). Dla tych parametrów przyjęto 95% przedział 
ufności. 

 

Wyniki 

Tomografię komputerową wykonano dla 43 pacjentów (45%), podczas gdy 52 pacjentów 
(55%) z niskim ryzykiem uszkodzenia śródczaszkowego umieszczono pod dynamiczną obserwacją, 
z wyjątkiem jednego pacjenta, dla którego badanie CT wykonano 24 godziny później, ze względu 
na powtarzające się wymioty i ból głowy. W badaniu CT zdiagnozowano po raz pierwszy torbiel 
pajęczynówki w dole bocznym mózgu i nie uzyskano danych wskazujących na obecność krwotoku 
śródczaszkowego, podobnie jak w przypadku skanowania wykonanego z zastosowaniem 
urządzenia Infrascanner (Ryc. 5). 

 

Ryc. 5 Torbiel paj ęczynówki dołu bocznego mózgu u pacjenta badanego po d kątem TBI 

 
Wykrywalność krwotoków śródczaszkowych w tomografii komputerowej była następująca: 

ujemny wynik CT – 34 pacjentów, ognisko stłuczenia – 1, krwotok nadtwardówkowy – 8, z czego 
jeden wymagał leczenia chirurgicznego. 

Cztery przykłady krwotoków śródczaszkowych stwierdzonych na podstawie danych z 
tomografii komputerowej, wykrytych badaniem z zastosowaniem urządzenia Infrascanner w toku 
naszego badania przedstawiono na Rycinie 6. 

Ryc. 6 Przykłady krwotoków śródczaszkowych u dzieci z wysokim ryzykiem uszkodze nia 
śródczaszkowego (  ) . 
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Wyniki uzyskane z zastosowaniem urządzenia Infrascanner przedstawiono w tabelach 2 i 3. 

 

Tabela 2. Grupa pacjentów wymagaj ących wykonania CT (z wysokimi czynnikami 
ryzyka krwotoku śródczaszkowego) 

 Obecność krwiaka Brak krwiaka Razem 

∆ОDmax > 0,2 8 (19,05%) 3 (7,14%) 11 (26,19%) 

∆ОDmax ≤ 0,2 0 (0,0%) 31 (73,81%) 31 (73,81%) 

Razem 8 (19,05%) 34 (80,95%) 42 (100%) 

Wyniki badania pacjentów z zastosowaniem CT i skanowania w podczerwieni wykazały 
zgodność w 39 przypadkach, spośród których krwotoki śródczaszkowe wykryto u 8 pacjentów. 
Wynik fałszywie dodatni uzyskano w 3 przypadkach. 

Czułość zastosowanej procedury w grupie pacjentów ze średnim do wysokiego ryzykiem 
wystąpienia krwotoków śródczaszkowych dochodzi do 1,00 (0,66; 1,00). Swoistość wynosi 0,91 
(0,81; 1,00) przy 95% przedziale ufności. Ryzyko wyniku fałszywie dodatniego wynosi 0,27 (0,00; 
0,58). 

Wyniki badania w grupie pacjentów z niskim ryzykiem wystąpienia uszkodzenia 
śródczaszkowego przedstawiono w Tabeli 3. Oznaki kliniczne wskazujące na uszkodzenie 
śródczaszkowe (krwotok) nie zostały wykryte w żadnym przypadku. Gwałtowne pogorszenie 
całościowej semiologii mózgu oraz brak ogniskowych objawów neurologicznych były typowe dla tej 
grupy pacjentów. 

 W wyniku skanowania w podczerwieni, fałszywie dodatni wynik uzyskano u 4 pacjentów, i 
nie stwierdzono wyniku fałszywie ujemnego. Uznaliśmy za istotne zwrócenie uwagi na grupę 
pacjentów składającą się z 5 osób, które doznały urazu, u których występowały kliniczne oznaki 
uszkodzenia tkanek miękkich w postaci bolesności dotykowej oraz umiarkowanego nalania, bez 
zewnętrznych oznak uszkodzenia skóry i owłosienia głowy. W jednym przypadku wykonano 
badanie CT, które ujawniło uszkodzenie tkanek miękkich (Ryc. 7). 

 
Ryc. 7 CT mózgu 8-miesi ęcznego dziecka wykonana w 12 godzin po doznaniu ura zu. Strzałka 
wskazuje na stłuczenie tkanki mi ękkiej w regionie ciemieniowo-skroniowym. 
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Wynik dodatni uzyskano we wszystkich przypadkach, co wskazuje na wysoką czułość urządzenia 
Infrascanner wobec obecności krwi w tkankach miękkich okrywy czaszki; lecz jednocześnie – wynik 
taki może być mylnie uznawany za wskazujący na obecność krwotoku śródczaszkowego. 

 

Tabela 3 Grupa pacjentów pod obserwacj ą dynamiczn ą (72 godziny) 

 Uszkodzenie tkanki miękkiej Brak uszkodzenia tkanki miękkiej Razem 

∆ОDmax > 0,2 5 (9,43%) 4 (7,55%) 9 (16,98%) 

∆ОDmax ≤ 0,2 0 (0%) 44 (83,02%) 44 (83,02%) 

Razem 5 (9,43%) 48 (90,57%) 53 (100%) 

 
Czułość urządzenia Infrascanner zastosowanego w grupie pacjentów z niskim ryzykiem 

wystąpienia krwotoku śródczaszkowego dochodzi do 1,00 (0,89; 1,00). Swoistość w tej grupie 
równa jest 0,92 (0,84; 0,99). Ryzyko wyniku fałszywie dodatniego wynosi 0,44 (0,06; 0,82), podczas 
gdy ryzyko wyniku fałszywie ujemnego równa się 0,0 (0,0; 0,1). 

 

Dyskusja 

Jednym z najważniejszych wniosków wynikających z naszej pracy jest stwierdzenie wysokiej 
czułości i swoistości urządzenia Infrascanner w określaniu obecności ognisk krwotocznych. 
Swoistość tego instrumentu sięga 0,91, podczas gdy jego czułość sięga 1,00 (0,89; 1,00); co 
oznacza, że mówimy o wysokim prawdopodobieństwie wykrycia ogniska krwotocznego. 

Możliwość wczesnej diagnozy krwotoków śródczaszkowych (krwiaków nad- i 
podtwardówkowych) związanych z łagodnymi pourazowymi uszkodzeniami mózgu, stanowiącymi 
zagrożenia dla czynności życiowych, zawsze stanowiło priorytet dla klinicystów. Z tego powodu, 
drugorzędowy cel został postawiony w naszej pracy – ocena zdolności urządzenia Infrascanner do 
wykluczania obecności krwotoków śródczaszkowych u dzieci w łagodnymi pourazowymi 
uszkodzeniami mózgu. 

Przyszłość identyfikacji wskazań do wykonania tomografii mózgu, korzystając z urządzenia 
Infrascanner jako pierwszego etapu diagnostycznego wygląda obiecująco. Zgodnie z danymi 
literaturowymi, kwestia bardziej precyzyjnego definiowania stopnia uszkodzenia i identyfikacji 
wskazań dla CT pozostaje otwarta. W szczególności, zgodnie z danymi uzyskanymi przez Shireen 
M. Atabaki (2008) dla 1.000 osób, które doznały urazu, krwotok śródczaszkowy wykryto jedynie w 
65 przypadkach, z pośród których 9% (6 pacjentów) wymagało leczenia chirurgicznego. Jakie 
możliwości zapewnia urządzenie Infrascanner w takich sytuacjach było kwestią, do której się 
odnosiliśmy w naszych badaniach. 

Doświadczenia uzyskane podczas naszej pracy umożliwiły zdefiniowanie możliwości 
urządzenia Infrascanner w tej kategorii osób, które doznały urazu. Oczywistym jest, że badanie to 
nie było szczególnie skuteczne u dzieci w wieku do 2 lat, jeśli chodzi o proces podejmowania 
decyzji o wykonywaniu dalszych kroków diagnostycznych. Obfite krwiaki podokostnowe 
towarzyszące złamaniom kości czaszki są typowe dla pacjentów, którzy należą do tej grupy 
wiekowej ryzyka. Gromadzenie się znaczących objętości krwi zewnątrzczaszkowo oraz niepokój 
ruchowy małych pacjentów, zdecydowanie ograniczają zdolności diagnostyczne infraskanera. Z 
tego punku widzenia, najbardziej skuteczną techniką w bieżącej praktyce pediatrycznej jest 
neurosonografia i późniejsze poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o konieczność wykonania 
badania tomograficznego [3,4]. 

Nadal pozostaje problem uszkodzeń (stłuczeń) tkanek miękkich pokrywy czaszki, które także 
towarzyszą pourazowym uszkodzeniom mózgu. Wysoka czułość i swoistość infraskanera związane 
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z występowaniem nagromadzeń wynaczynionej krwi, gdy istnieje nawet niewielkie uszkodzenie 
tkanek miękkich (Tabela 3) często stanowi przyczynę zjawiska noszącego nazwę odpowiedzi 
fałszywie dodatniej. Powstaje pewna niepewność – czy wykryto ośrodek krwotoczny, czy 
uszkodzenie śródczaszkowe? Zasadniczo, oba omawiane przykłady stanowią nowy problem dla 
producenta urządzenia. Problem, którego rozwiązanie może mieć poważne i pozytywne skutki – a 
mianowicie, kontrolowanie głębokości skanowania. 

Ponadto, biorąc pod uwagę wysoką swoistość i czułość tej techniki, wraz z prostotą 
użytkowania urządzenia, uzyskany wynik umożliwia postrzeganie infraskanera jako techniki 
przesiewowej służącej do diagnostyki krwotoków śródczaszkowych na wstępnym etapie opieki 
medycznej (w karetce i ośrodku urazowym), w celu podjęcia decyzji dotyczącej stabilizacji, wykonaniu 
CT, i skierowaniu do neurochirurga. Zastosowanie urządzenia Infrascanner w połączeniu z oceną 
czynników ryzyka uszkodzenia śródczaszkowego może pomóc w ograniczeniu ilości badań „w 
ciemno”. Rozwiązanie tych problemów wymaga dalszych prac nad urządzeniem Infrascanner. 
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