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Streszczenie 
Cel: Wczesna identyfikacja i leczenie krwiaków śródczaszkowych u pacjentów, którzy doznali urazowego 
uszkodzenia mózgu mają zasadnicze znaczenie dla wyników terapii. W tym badaniu pilotażowym dokonuje się 
oceny urządzenia Infrascanner, ręcznego medycznego narzędzia diagnostycznego do wykrywania in situ 
krwiaków w mózgu u pacjentów z urazem głowy. 
Metody: Do badania włączono 35 pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu w wieku 17-76 lat (M = 47,6), 
przyjętych na oddział intensywnej opieki neurochirurgicznej i oddział obserwacyjny szpitala uniwersyteckiego w 
ośrodku urazowym poziomu 1. Urządzenie Infrascanner™ NIRS korzysta z pomiarów światła w bliskiej 
podczerwieni do obliczania gęstości optycznej regionów mózgu. 
Wyniki: Wyniki wskazują na czułośd urządzenia Infrascanner równą 89,5% oraz swoistośd równą 81,2%. 
Wartośd PPV wyniosła 85%, a wartośd NPV wyniosła 86,7%. Urządzenie wykryło 90% pozamózgowych, 88,9% 
śródmózgowych i 93,3% nie chirurgicznych krwiaków (poniżej 25 ml). Wartośd PPV dla tej klasyfikacji wynosiła 
82,3%; 87,5% czułośd stwierdzano, gdy badanie z zastosowaniem urządzenia Infrascanner wykonywano w 
okresie 12 godzin od chwili urazu, podczas gdy po tym 12-godzinnym okresie badanie charakteryzowało się 
90,1% czułością. 
Wnioski: Badanie wykazuje, że urządzenie Infrascanner jest użyteczne we wstępnej ocenie i badaniu 
przesiewowym pacjentów z urazem głowy, jako badanie wspomagające TK, lub gdy tomografia nie jest 
dostępna, i może ułatwiad wcześniejsze drożenie leczenia oraz przyczynid się do zmniejszenia wtórnych obrażeo 
powodowanych przez obecne i opóźnione krwiaki. 
 
Słowa kluczowe: Opieka krytyczna, ratownictwo, neurotraumatologia, urazowe uszkodzenie mózgu, 
spektroskopia bliskiej podczerwieni, uraz głowy 



 
Wstęp 
 
Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) jest wiodącą 
przyczyną śmierci i niepełnosprawności oraz znaczącym 
problemem dla publicznego systemu opieki medycznej w 
USA, Kanadzie [1-3+ oraz Europie *4, 5+. Głównymi 
przyczynami TBI są wypadki komunikacyjne *6+, wypadki 
w pracy i związane z uprawnianiem sportu *7, 8+ oraz 
przemoc [9, 10+. U pacjentów z TBI występują zwykle 
fizyczne i neuropsychologiczne następstwa po fazie 
ostrej choroby [11-13+. Różne badania wskazują, że 
wczesna diagnoza, wdrożenie leczenia i opieki jak 
najszybciej po zdarzeniu minimalizuje wpływ obrażeo 
wtórnych, stanowiących jednej z najpoważniejszych 
powodów pogarszania się stanu pacjenta *14, 15+. 
Chorobowośd i wynik są niezbyt ściśle związane z 
jakością opieki ratunkowej. Opóźniona interwencja 
medyczna stanowi najsilniejszy niezależny czynnik 
sprzyjający śmiertelności wśród pacjentów z TBI. Szybkie 
uruchomienie zespołu ratowniczego powinno mied 
priorytetowe znaczenie dla szpitali, w których istnieją 
oddziały ratunkowe *16+. 
Wczesne wykrywanie i chirurgiczne usuwanie zmian 
masowych powoduje zmniejszenie śmiertelności i 
poprawia wyniki uzyskiwane u takich pacjentów. Ten 
spadek śmiertelności i chorobowości wymaga szybkiej 
identyfikacji stanu mózgowego i czaszkowego pacjenta. 
W badaniu autorstwa Seelig i wsp. [17] opisane jest 
znaczenie podejmowanie działao w okresie pierwszych 4 
godzin od chwili urazu. Każde dalsze opóźnienie 
usuwania krwiaka znacząco podwyższa śmiertelnośd i 
pogarsza wynik funkcjonalny uzyskiwany przez 
pacjentów, którzy przeżyją. 
Obecnie, tomografia komputerowa (TK) centralnego 
układu nerwowego stanowi złoty standard w 
identyfikacji i lokalizacji krwiaków związanych z TBI. Chod 
szybka wstępna ocena pacjenta z TBI ma zasadnicze 
znaczenie, badania TK nie są zawsze dostępne w chwili 
urazu lub zdarzenia naczyniowego. W większości 
przypadków, pacjent musi oczekiwad na przewiezienie 
do szpitala, w którym znajduje się oddział radiologii. 
Dodatkowo, należy uwzględnid trudności związane z 
ratowaniem niektórych pacjentów z TBI. Są to przypadki, 
w których dostęp do poszkodowanego jest utrudniony, 
oraz częstsze przypadki wypadków komunikacyjnych, w 
których stan pojazdu utrudnia bezpieczne wydostanie 
osoby poszkodowanej. Wszelka ocena kliniczna 
dokonywana przed przybyciem do szpitala musi byd 
realizowana przez personel ratowniczy in situ. Ocena 
obecności krwiaków w krytycznym okresie 4 godzin od 
chwili zdarzenia może zostad osiągnięta dzięki wdrożeniu 
zorganizowanego systemu wsparcia dla pacjenta, 
obejmującego dwa podstawowe elementy: protokoły 
działao ratowniczych oraz koordynację działao 
specjalistów roztaczających opiekę nad pacjentem. 
Czas poświęcony na pomoc pacjentom, którzy mogli 
doznad TBI jest zwykle krótszy w przypadku zdarzeo, 
które miały miejsce na obszarach miejskich. Gdy osoba z 
urazem neurologicznym zostanie ustabilizowana, 
procedura obejmuje zwykle badanie TK, po którym, w 
miarę konieczności, stosowany jest zabieg 
neurochirurgiczny. Jednakże, w wymagających nagłej 
reakcji działaniach wobec pacjentów z TBI na obszarach 
wiejskich, lub na terenach trudno dostępnych, takich jak 
strefy konfliktów lub katastrof naturalnych, ustalenie, 
kto wymaga zabiegu neurochirurgicznego zajmuje więcej 
czasu. Czas pomiędzy urazem a terapią może ulec 
skróceniu, jeśli wykrywanie krwiaków śródczaszkowych 
odbywad się będzie jeszcze na miejscu zdarzenia. 

Metodą normalnie stosowaną do klinicznej identyfikacji 
krwiaków śródczaszkowych in situ jest ocena 
neurologiczna. Jednakże, badanie to nie jest równie 
czułe, jak TK, w szczególności gdy nie występują 
widoczne oznaki fizyczne wskazujące na istnienie 
krwiaka śródczaszkowego. Podstawowe oznaki 
rozpoznawalne metodami neurologicznymi występują 
jedynie u części pacjentów. Na przykład, śpiączka 
występuje u 56% pacjentów z TBI bez krwiaków *18+. 
Spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIRS) może 
udoskonalid istniejące metody identyfikacji krwiaków 
śródczaszkowych u takich pacjentów, jeszcze na miejscu 
zdarzenia. Instrument ten ma niewielkie rozmiary, jest 
przenośny i ogólnie tani. Obecnie trwają prace nad 
klinicznym instrumentem wykorzystującym technologię 
NIRS (Infrascanner). Urządzenie to zaprojektowano tak, 
aby zmniejszyd do minimum jego rozmiary i zwiększyd 
jego przenośnośd. Badanie trwa 3 minuty i jest łatwe do 
wykonania, zarówno w zakresie oceny, organizacji 
danych, jak i ich transmisji. Infrascanner zapewnia 
informacje, które mogą byd pomocne we wstępnej 
ocenie pacjentów z możliwymi urazami mózgu (np. w 
miejscu wypadku, lub na oddziałach ratunkowych, gdzie 
TK nie jest bezpośrednio dostępny). 
Celem tego badania pilotażowego byłą ocena urządzenia 
Infrascanner jako ręcznego medycznego narzędzia 
służącego do wykrywania krwiaków mózgu u pacjentów, 
którzy doznali urazu głowy. Badaniu poddano wartośd 
danych dostarczanych przez urządzenie, w szczególności 
jego czułośd i swoistośd, a także dodatnie i ujemne 
wartości predykcyjne, w porównaniu z danymi 
uzyskiwanymi z badania TK. Badanie miało także na celu 
ocenę dokładności klasyfikacyjnej urządzenia 
Infrascanner w zakresie wykrywania różnych typów 
krwiaków; w szczególności krwiaków śródmózgowych i 
pozamózgowych. Krwiaki te różnią się zwykle topografią i 
głębokością, więc system oparty na technologii NIRS 
może wykazywad zmienną dokładnośd wykrywania. 
Innym celem tego badania była ocena czułości 
urządzenia Infrascanner w wykrywaniu krwiaków 
wymagających zastosowania interwencji 
neurochirurgicznej, oraz mniejszych krwiaków, które jej 
nie wymagają *19, 20+, a także określenie skuteczności 
detekcji wraz z wydłużającym się czasem od chwili 
doznania urazu, biorąc pod uwagę fakt, że w okresie 24 
godzin hemoglobina zaczyna ulegad przemianie 
metabolicznej w methemoglobinę, co związane jest ze 
zmianą jej charakterystyki absorbancji *21, 22+. 
 
Metody 
Pacjenci 
W badaniu uczestniczyło początkowo 38 pacjentów z 
TBI. Jeden pacjent, u którego badanie TK ujawniło 
spontaniczne krwawienie śródmózgowe, został 
wyłączony z dalszych analiz. Wyłączono dwóch kolejnych 
pacjentów, ze względu na poważne uszkodzenia skóry 
głowy oraz obecnośd wielkiej zatoki czołowej wskazanej 
w TK. Ostatecznie próba obejmowała 29 kobiet i sześciu 
mężczyzn, w wieku w zakresie od 17 do 76 lat (M=47,6). 
Przyczyny TBI obejmowały 18 upadków, 12 wypadków 
komunikacyjnych, dwie napaści oraz trzy dodatkowe 
przyczyny (np. atak zwierzęcia). Wynik w skali śpiączki 
Glasgow (GCS) określono podczas badania NIRS. Tabela I 
przedstawia dane demograficzne i charakterystykę 
kliniczną pacjentów. Średni czas pomiędzy badaniem 
NIRS a przyjęciem do szpitala wynosił 12,8 godzin 
(zakres: 1,97 – 24,9 godzin). Średni czas pomiędzy 
badaniem NIRS a TK wynosił 5,66 godzin (zakres od 30 
minut do 14,5 godziny). 
 



Algorytm fNIRS 
Urządzenie NIRS Infrascanner™ (InfraScan, Inc., 
Philadelphia, PA) zostało użyte go wykrywania krwiaków 
u pacjentów, którzy doznali TBI. W urządzeniu 
zastosowano czujniki światła wchodzące w kontakt z 
powierzchnią skóry głowy. Urządzenie dokonuje 
obliczenia gęstości optycznej regionów mózgu. Protokół 
uzyskiwania danych składa się z ośmiu pomiarów: 
czterech symetrycznych par pomiarów w okolicach: 
czołowej, skroniowej, ciemieniowej i potylicznej (patrz 
Ryc. 1). Badanie trwa zwykle 3 minuty i obejmuje 
najczęstsze miejsca występowania krwiaków 
pourazowych. 
 

Tabela I. Dane demograficzne i zmienne kliniczne 
pacjentów. GCS = skala śpiączki Glasgow. 
 

Cecha  Uczestników 

Wiek (lata) M 47,6 
 Zakres 17 – 76 
Płed Mężczyzn 29 (82,9%) 
 Kobiet 6 (17,2%) 
Rasa Kaukaska 35 (100%) 
Kolor skóry Jasny 29 (82,9%) 
 Ciemny 6 (17,1%) 
Kolor włosów Czarne 3 (8,6%) 
 Brązowe 15 (42,9%) 
 Jasne 17 (48,6%) 
Gęstośd włosów Gęste 5 (14,3%) 
 Normalne 11 (31,4%) 
 Rzadkie 19 (54,3%) 
Mechanizm 
urazu 

Upadek 18 (51,4%) 

 Wypadek 12 (34,3%) 
 Napaśd 2 (5,7%) 
 Inny 3 (8,6%) 
GCS 3-8 3 (8,6%) 
 9-12 2 (5,7%) 
 13-15 30 (85,7%) 
 

 

Do wykrywania krwiaków, technologia NIRS bazuje na 
zasadzie, że krew wynaczyniona pochłania więcej światła 
NIRS, niż krew w naczyniach, ponieważ w ostrych 
krwiakach stężenie hemoglobiny jest większe (10-
krotnie), niż w tkance mózgowej, w której krew krąży w 
naczyniach. Tak więc, absorbancja NIRS jest większa 
(mniejsza ilośd światła odbitego) po tej stronie mózgu, w 
której znajduje się krwiak. 
Różnica gęstości optycznej (ΔOD) w różnych obszarach 
obliczana jest z następującego wzoru: 

 
gdzie IN = intensywnośd światła odbitego od strony 
normalnej, a IH = intensywnośd światła odbitego od 
strony, po której znajduje się krwiak. 
System ten obejmuje dwa główne składniki: czujnik NIRS 
oraz bezprzewodowy mikrokomputer (PDA). W czujniku 
znajduje się bezpieczny laser diodowy NIRS klasy I, 
optycznie połączony z głową pacjenta za pośrednictwem 
dwóch jednorazowego użytku światłowodów, w 
konfiguracji przypominającej szczotkę do włosów. Dzięki 
tej konfiguracji możliwy jest kontakt czujnika ze skórą 
głowy. Wynoszący 4,0 cm odstęp pomiędzy źródłem 
światła a detektorem umożliwia pomiar absorbancji NIRS 
w tkance o szerokości około 2 cm i głębokości 2-3 cm. 
Źródło światła korzysta z fali o długości 808 nm. Detektor 
okryty jest filtrem pasmowym, w celu zminimalizowania 
zakłóceo ze strony obecnego światła. Do kontroli mocy 
lasera i wzmacniania sygnału detektora zastosowano 
obwody elektryczne. Sygnały uzyskane z detektora są 
digitalizowane i przesyłane bezprzewodowo do 
komputera PDA. Połączenie to służy także do odbierania 
i ustawiania parametrów sprzętowych czujnika. PDA 
otrzymuje dane z czujnika i automatycznie dostosowuje 
ustawienia, zapewniając dobrą jakośd danych. Dane 
zostają poddane dalszej obróbce i wyniki są wyświetlane 
na ekranie PDA (Ryc. 2). 

 

 
Rycina 1. Położenie i procedura pobierania danych przez urządzenie Infrascanner u pacjentów z podejrzeniem urazu mózgu 

STRONA LEWA
  

PRZÓD STRONA PRAWA 

Czołowe 

Skroniowe 

Ciemieniowe 

Potyliczne 

Lewe/prawe czoło, ponad zatoką czołową i markerem świetlnym  
nad źrenicą oka 

W lewym/prawym dole skroniowym, z przodu szczytu ucha 

Ponad lewym/prawym uchem, w połowie drogi pomiędzy uchem  
a linią pośrodkową czaszki 
Za szczytem lewego/prawego ucha, w połowie odległości pomiędzy 
uchem a guzem potylicznym 

Czołowe 

lewe 

czołowe 

prawe 

skroniowe 

lewe 

skroniowe 

prawe 

ciemieniowe 

lewe 

ciemieniowe 

prawe 

potyliczne 

lewe 

potyliczne 

prawe 



 
 

 
Rycina 2. Sekwencja skanowania w poszukiwaniu krwiaka mózgu. (a) Czujnik NIRS ma dwa składniki: laser diodowy o 
długości fali 808 nm oraz detektor krzemowy. Źródło światła NIRS emituje światło penetrujące mózg i rejestrowane przez 
detektor NIRS, mający kontakt ze skórą za pośrednictwem dwóch światłowodów. Intensywnośd światła określa w 
przybliżeniu objętośd obecnej krwi. Skaner Infrascanner wykonuje symetryczne odczyty w czterech głównych płatach 
mózgu: czołowym, skroniowym, ciemieniowym i potylicznym. Wykrywanie krwiaka odbywa się na zasadzie różnicy gęstości 
optycznej pomiędzy lewym i prawym odczytem dla każdego płata. (b) Wykryty sygnał jest digitalizowany i przekazywany 
bezprzewodowym łączem Bluetooth do komputera PDA, który wyświetla wyniki na ekranie. 
 
 
Wykrycie krwiaka śródczaszkowego uznaje się, gdy dla 
określonej pary dwustronnych pomiarów uzyska się 
wartośd ΔOD >0,2 jednostki. Gdy pomiar wskazuje 
różnicę ±0,2 OD lub większą, pomiar dla danej pary 
wykonuje się ponownie, aby potwierdzid obecnośd 
krwiaka. Wynik ΔOD≤0,2 jednostki jest uznawany za 
wynik negatywny. Wartośd progową 0,2 dla urządzenia 
Infrascanner ustalono na podstawie wcześniejszego 
badania nad wykrywaniem krwiaków metodą NIRS *23+. 
W badaniu tym wykazano, że zakres ΔOD różni się dla 
różnych typów krwiaków. Na przykład, zakres ΔOD dla 
krwiaków śródmózgowych wynosił 0,1 – 0,8, z 
maksymalną czułością równą 0,3. Jednakże, 40% tych 
krwiaków wykazywało ΔOD poniżej 0,3 (jedynie 13% 
przypadało poniżej 0,2). Zakres ΔOD dla krwiaków 
nadtwardówkowych wynosił 0,6 – 1,6, z maksymalną 
czułością równą 1,3. Maksymalna czułośd dla krwiaków 
podtwardówkowych wynosiła 0,7 (zakres 0,5 – 1,6). W 
oparciu o te wyniki, >85% krwiaków śródczaszkowych 
można wykryd stosując wartośd progową 0,2. 

 
Procedura 
Badanie przeprowadzono na pacjentach przyjmowanych 
do oddziału intensywnej opieki neurochirurgicznej (22 
łóżka) oraz do ratunkowego oddziału obserwacyjnego 

(42 łóżka) w Szpitalu Uniwersyteckim Virgen del Rocio, w 
Sewilli, Hiszpania (ośrodek urazowy poziomu 1). Badanie 
uzyskało zgodę komisji bioetyki, a wszystkie procedury 
były zgodne z Deklaracją Helsioską. 
Na rycinie 3 przedstawiono protokół włączania do 
badania dla pacjentów z TBI. W skrócie, po przyjęciu 
pacjenta z podejrzeniem krwiaka śródczaszkowego, 
lekarze z oddziału ratunkowego zlecali wykonanie TK 
oraz badania NIRS. W niektórych przypadkach, ze 
względów medycznych, badanie z zastosowaniem 
urządzenia Infrascanner wykonywano po badaniu TK. 
Doświadczony neuroradiolog, nie mający dostępu do 
celów badania oraz danych NIRS, dokonywał oceny 
obrazów TK. Badania NIRS wykonywał przeszkolony 
personel szpitala, także nie mający dostępu do wyników 
badania TK. Ostatecznie, wszyscy pacjenci byli leczeni 
zgodnie z wytycznymi Brain Trauma Foundation i 
lokalnymi protokołami. 
Notowano także cechy charakterystyczne krwiaków, 
włącznie z typem, objętością (w ml) oraz odległością od 
powierzchni mózgu. Wynik w skali GCS rejestrowano w 
chwili przyjęcia oraz podczas każdego badania NIRS. 
Wskaźniki dokładności NIRS w wykrywaniu krwiaków 
obliczano najpierw na podstawie wyników TK, przyjętych 
za porównawczy złoty standard. Obrazy TK z obszarami 
hyperdensyjnymi uznawano za patologiczne. 



 
Rycina 3. Schemat przyjęd pacjentów i włączenia do badao NIRS 
 
Wykonano analizy ogólnej czułości i swoistości, 
korzystając z porównania pomiędzy wynikami 
uzyskanymi z badania NIRS oraz z TK. Obliczono 
prawdziwe wyniki dodatnie, fałszywe wyniki dodatnie, 
prawdziwe wyniki ujemne i fałszywe wyniki ujemne i 
dane te wykorzystano do oceny zarówno czułości 
(prawdziwe dodatnie/prawdziwe dodatnie + fałszywe 
ujemne), jak i swoistości (prawdziwe ujemne/fałszywe 
dodatnie + prawdziwe ujemne). Obliczono także 
dodatnie wartości predykcyjne (PPV = prawdziwe 
dodatnie/prawdziwe dodatnie + fałszywe dodatnie), 
ujemne wartości predykcyjne (NPV = prawdziwe 
ujemne/prawdziwe ujemne + fałszywe ujemne) oraz ich 
odpowiednie 95% przedziały ufności (CI). Dalsze analizy 
obejmowały oszacowanie wskaźników dokładności 
klasyfikacji NIRS dla krwiaków śródmózgowych 
(śródmiąższowych i śródkomorowych), krwiaków 
pozamózgowych (podtwardówkowych, 
nadtwardówkowych i podpajęczynówkowych), nie 
chirurgicznych krwiaków śródczaszkowych (objętośd < 25 
ml) oraz badao NIRS wykonanych przed i po upływie 12 
godzin od chwili TBI. 
 
Wyniki 
 
Zmiany stwierdzone w TK były następujące (n): ujemny 
wynik TK (16), krwiak śródmiąższowy (7), krwiak 
podtwardówkowy (4), krwiak nadtwardówkowy (2), 

krwawienie podpajęczynówkowe (3), krwawienie 
podpajęczynówkowe + krwiak podtwardówkowy (2), 
krwiak śródmiąższowy + krwiak nadtwardówkowy (1). Na 
rycinie 4 przedstawiono cztery patologiczne obrazy TK 
krwiaków śródczaszkowych, wykrytych przez urządzenie 
Infrascanner w próbie badanej. 
Ogólne wskaźniki dokładności dla grupy pacjentów z TBI 
wykazują, że urządzenie Infrascanner uzyskało 89,5% 
czułośd oraz 81,2% swoistośd. PPV wyniosła 85% a NPV 
86,7%. Urządzenie Infrascanner było w stanie wykryd 
90% krwiaków pozamózgowych oraz 88,9% krwiaków 
śródmózgowych (Tabela II). 
W badaniu z zastosowaniem urządzenia Infrascanner 
wykryto 93,3% istniejących krwiaków nie chirurgicznych 
(n=15). PPV dla tej klasyfikacji wyniosła 82,3% (Tabela 
III). 
Ostatecznie, stwierdzono 87,5% czułośd, gdy badanie z 
zastosowaniem urządzenia Infrascanner wykonywano w 
okresie pierwszych 12 godzin po doznaniu urazu, 
podczas gdy badania wykonywane po upływie 12 godzin 
wykazywały czułośd 90,1% (Tabela IV). 
 
Dyskusja 
 
Najbardziej znaczącym wynikiem tego badania 
pilotażowego jest to, że ręczne urządzenie Infrascanner 
działające na zasadzie spektroskopii bliskiej podczerwieni 
wykazuje wysoką czułośd i swoistośd w wykrywaniu 
krwiaków krwotocznych śród- i pozamózgowych oraz, co  
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Rycina 4. Przykłady patologicznych obrazów TK i wyników badania Infrascanner. Obrazy po lewej wskazują wyniki badania 
TK. Obrazy po prawej wskazują odpowiadające wyniki wykrywania krwiaków w badaniu Infrascanner. (a) TK wskazująca na 
krwiak w lewym płacie skroniowym i krwiak nadtwardówkowy w obszarze ciemieniowym, oraz wyniki ich wykrycia przez 
Infrascanner. (b) Wynik TK wskazujący na niewielkie śródmiąższowe stłuczenie oraz jego wykrycie przez Infrascanner. 
 
 
jeszcze istotniejsze, jest w stanie wykrywad niewielkie 
krwiaki (<25 ml) w okresie pierwszych 24 godzin od 
chwili doznania urazu. Dane wskazują, że urządzenie 
Infrascanner osiąga 89,5% czułośd w przypadku jego 
stosowania u pacjentów z TBI. Ta zdolnośd do 
identyfikacji pacjentów, u których występuje krwiak 
śródczaszkowy, jeszcze na miejscu zdarzenia jest bardzo 
wysoka. Urządzenie Infrascanner wykazuje także 
doskonałą swoistośd (81,2%) oraz zdolnośd do 
wykrywania prawdziwych wyników ujemnych, 
identyfikacji pacjentów z TBI, u których nie występują 
krwiaki śródczaszkowe. W porównaniu ze złotym 
standardem, jakim jest badanie TK, 
prawdopodobieostwo dodatniej wartości predykcyjnej 
wynosi 85%, a ujemnej wartości predykcyjnej 86,7%. 
Oznacza to, że urządzenie Infrascanner jest bardzo 
dokładne w przypadku potwierdzania obecności lub 
nieobecności krwiaka. 
Dane te ilustrują także doskonałą zdolnośd urządzenia 
Infrascanner do identyfikacji zarówno krwiaków 

śródmózgowych, jak i pozamózgowych. Jego czułośd w 
odniesieniu do krwiaków pozamózgowych wyniosła 90%, 
a dla krwiaków śródmózgowych – 88,9%. Urządzenie 
Infrascanner doskonale wykrywa krwiaki pozamózgowe 
(nadtwardówkowe, podtwardówkowe i krwawienia 
podpajęczynówkowe), a także krwiaki śródmózgowe, w 
czasie ostrej fazy TBI. Wartości predykcyjne były bardzo 
dokładne, biorąc pod uwagę, że występowanie krwiaków 
śródczaszkowych w naszej próbie wyniosło 54,3%, z 
dobrym rozkładem pomiędzy krwiaki śródmózgowe 
(25,7%) i pozamózgowe (28,6%). W niektórych 
przypadkach, urządzenie Infrascanner wykrywało krwiaki 
śródmózgowe na głębokości ponad 3 cm. Jest to 
osiągnięcie niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, że 
odległośd pomiędzy źródłami światła a detektorami w 
urządzeniu Infrascanner powinna ograniczad wykrywanie 
do głębokości 3 cm. Niektórzy autorzy *24+ sugerują, że 
obrzęknięta tkanka pomiędzy krwiakiem a źródłem 
światła i detektorami NIRS może powodowad wzrost 
gęstości optycznej ponad poziom 0,2. 
 



 
Tabela II. Klasyfikacja dokładności spostrzeżeo patologicznych w obrazach z TK. Przedstawiono analizę ogólną i analizy w 
podziale na typ krwiaka. Wskazano krwiaki pozamózgowe (podtwardówkowe, nadtwardówkowe i podpajęczynówkowe), 
krwiaki śródmózgowe (śródmiąższowe) oraz TK bez stwierdzenia patologii. TK = tomografia komputerowa. CI – przedział 
ufności 
 

 
Wszystkie krwiaki 

śródczaszkowe 
Brak krwiaka w TK 

Krwiaki 
pozamózgowe w TK 

Krwiaki śródmózgowe 
w TK 

Prawdziwe dodatnie 17 0 9 8 
Prawdziwe ujemne 13 13 0 13 
Fałszywe dodatnie 3 3 0 3 
Fałszywe ujemne 2 0 1 1 

Częstośd 
występowania 

54,28% 45,7% 28,6% 25,7% 

Czułośd (95% CI) 89,47 (65,5 – 98,1) 89,47 (65,5 – 98,1) 90% (54,1 – 99,5) 88,89% (50,7 – 99,4) 
Swoistośd (95% CI) 81,25% (53,7 – 95,0) 81,25% (53,7 – 95,0) 81,25% (53,7 – 95,0) 81,25% (53,7 – 95,0) 
Dodatnia wartośd 

predykcyjna (95% CI) 
85% (61,1 – 96,0) 0% (0,0 – 69,0) 75% (43,8 – 93,3) 72,72% (39,3 – 92,7) 

Ujemna wartośd 
predykcyjna (95% CI) 

86,67 % (58,4 – 97,6) 100% (71,6 – 100) 92,85% (64,1 – 99,6) 92,85 (64,1 – 99,6) 

 
 
Tabela III. Analiza czułości dla nie chirurgicznych 
krwiaków śródczaszkowych o objętości < 25 ml 
 

 Objętośd krwiaka < 25 ml 

Prawdziwe dodatnie 14 
Prawdziwe ujemne 13 
Fałszywe dodatnie 3 
Fałszywe ujemne 1 
Częstośd występowania 31,4% 
Czułośd (95% CI) 93,3% (66,0 – 99,6) 
Swoistośd (95% CI) 81,2% (53,7 – 95,0) 
Dodatnia wartośd 
predykcyjna (95% CI) 

82,3% (55,8 – 95,3) 

Ujemna wartośd predykcyjna 
(95% CI) 

92,8% (64,2 – 99,6) 

 
Tabela IV. Analiza czułości dla krwiaków w czasie 
pierwszych 12 godzin od chwili urazu i po okresie 12 
godzin od chwili urazu. 
 

 Pomiar NIRS < 
12 godzin 

Pomiar NIRS ≥ 
12 godzin 

M (godziny) 7,4 18,2 
Zakres (godziny) 1,97 – 11,6 13,7 – 24,9 
Prawdziwe dodatnie 7 10 
Prawdziwe ujemne 13 13 
Fałszywe dodatnie 3 2 
Fałszywe ujemne 1 1 
Częstośd 
występowania 

25,7% 31,4% 

Czułośd (95% CI) 87,5% (46,7 – 
99,3) 

90,1% (57,1 – 
99,5) 

Swoistośd (95% CI) 81,25 (53,7 – 
95,0) 

81,25 (53,7 – 
95,0) 

Dodatnia wartośd 
predykcyjna (95% 
CI) 

70% (35,3 – 
91,9) 

83,33% (50,88 
– 97,1) 

Ujemna wartośd 
predykcyjna (95% 
CI) 

92,85% (64,7 – 
99,7) 

92,85% (64,1 – 
99,6) 

 
Objętośd krwiaka jest pojedynczym najsilniejszym 
czynnikiem wpływającym na przewidywanie wyniku 
leczenia. Z tego względu należy wspomnied, że 
urządzenie Infrascanner jest wysoce czułe (93,3%) wobec 
małych krwiaków (<25 ml). Bardzo interesującym byłoby 
uzyskanie wyników dotyczących dokładności dla dużych 
krwiaków (>25 ml). Jednakże, w naszej próbie, poziom 

występowania krwiaków o tej wielkości był zbyt niski 
(11,42%), aby możliwe było przeprowadzenie 
wiarygodnej analizy dokładności z zastosowaniem 
reprezentatywnych danych. 
Urządzenie Infrascanner, chod nie ma za zadanie zastąpid 
badania TK, może byd użyteczne w miejscach lub 
okolicznościach, w których TK nie jest dostępna. Ma to 
szczególnie istotne znaczenie, jeśli weźmie się pod 
uwagę, że podejrzenie wczesnego postępującego 
krwawienia występuje u niemal 50% pacjentów z urazem 
głowy, u których TK wykonywana jest w okresie 2 godzin 
od chwili doznania urazu, w szczególności tych, u których 
występuje stłuczenie mózgu *25+. 
Ograniczeniem bieżącego badania może byd bieżąca 
konfiguracja urządzenia Infrascanner. Położenie krwiaka 
musi byd określone precyzyjnie, a aby możliwe było 
uzyskanie dokładnych pomiarów, światłowody 
urządzenia muszą byd dokładnie umieszczone na skórze 
głowy. Ponieważ krwiaki skóry głowy mogą powodowad 
powstawanie fałszywie dodatnich odczytów NIRS, 
protokół badania głowy przewiduje unikanie 
prowadzenia pomiarów w miejscu występowania 
krwiaków skóry głowy, i wykonywanie ich w pobliżu, lecz 
nie w samym miejscu uszkodzenia skóry głowy. W tym 
badaniu, krwiaki podczepcowe, łatwo wykrywalne w 
badaniu fizykalnym, nie stanowiły problemu dzięki 3-cm 
odstępowi pomiędzy źródłem światła a detektorem, a 
krew powierzchniowa na skórze głowy nie pochłania tak 
wiele światła, jak krew znajdująca się głębiej wewnątrz 
czaszki. 
Wyniki obejmują dwa przypadki fałszywych wyników 
ujemnych. Pierwszym był 26-letni mężczyzna, przyjęty na 
oddział intensywnej opieki medycznej z wynikiem w skali 
GCS równym 14. Badanie TK ujawniło pourazowy krwiak 
czołowo-skroniowy, powodujący efekt masowy, o 
objętości 33 cm

3
. Pacjent doznał także niewielkiego 

stłuczenia w lewej części czołowej. Podczas badania 
urządzeniem Infrascanner pacjent był bardzo pobudzony 
i poruszał głową, co mogło zakłócid pomiar. Drugi 
pacjent, 62-letnia kobieta, została przyjęta na oddział 
intensywnej opieki medycznej z wynikiem w skali GCS 
równym 15, po uderzeniu głową o podłogę w wyniku 
omdlenia. Badanie TK ujawniło niewielki krwiak 
podpajęczynówkowy w płacie potylicznym, który wniknął 
do sierpa mózgu. Położenie krwiaka i jego niewielkie 
rozmiary mogły utrudnid wykrywanie przy pomocy 
urządzenia Infrascanner. W każdym razie, w badaniach 
donoszono, że w niektórych przypadkach (około 10%), 
sygnał optyczny w metodzie NIRS jest niewystarczający, z 



wielu powodów, głównie anatomicznych *27+. Tak może 
byd w przypadku opisywanych wyników fałszywie 
ujemnych. 
Badanie to wskazuje, że Infrascanner jest użytecznym 
narzędziem do wstępnego badania i przesiewu 
pacjentów z urazami głowy. Dowiedziono jego 
użytecznośd jako badania pomocniczego względem TK, 
lub jako badania wstępnego wykonywanego w okresie 
pierwszych 24 godzin od chwili doznania urazu, jeśli TK 
nie jest dostępna. Wysoka swoistośd i wysoka wartośd 
NPV urządzenia Infrascanner sugerują, że urządzenie to 
może stanowid źródło dodatkowych informacji 
klinicznych, poza stanem neurologicznym, mechanizmem 
urazu i stabilnością hemodynamiczną, czyli informacjami 
wykorzystywanymi w podejmowaniu decyzji o 
przewiezieniu pacjenta do ośrodka leczenia urazów, oraz 
na oddziale ratunkowym, do określania na ile pilne i/lub 
konieczne jest wykonanie dalszych badao obrazowych. 
Urządzenie Infrascanner nie ma za zadanie zastąpienie 
TK, ani też technologia NIRS nie może zastępowad TK, 
jeśli jest ona dostępna. Jednakże, dodatni wynik badania 
NIRS może powodowad nadanie wyższego priorytetu 
badaniu TK, nawet jeśli pod innymi względami pacjent 
nie wydaje się byd w stanie podwyższonego ryzyka, w 
szczególności, gdy wykrycie krwiaka odbywa się przed 
hospitalizacją pacjenta. 
Podsumowując, dane wskazują, że urządzenie 
Infrascanner jest odpowiednim, przenośnym 
urządzeniem do wykrywania śródczaszkowych krwiaków 
podtwardówkowych, nadtwardówkowych i 
podpajęczynówkowych przed zabiegiem operacyjnym, w 
obszarach intensywnej opieki medycznej i na oddziałach 
ratunkowych. Może ono zapewnid wsparcie 
sanitariuszom, lekarzom na oddziale ratunkowym oraz 
personelowi szpitalnemu, pozwalając na wcześniejsze 
wdrożenie leczenia i ograniczenie wtórnych uszkodzeo 
wywołanych obecnymi i opóźnionymi krwiakami. 
Interesującym byłoby poddanie urządzenia Infrascanner 
badaniu na oddziale intensywnej opieki medycznej, aby 
określid, czy okresowe pomiary NIRS mogą byd 
stosowane do monitorowania pooperacyjnego rozwoju 
krwiaków śródczaszkowych. 
 
Deklaracja sprzeczności interesów: Autorzy nie zgłaszają 
konfliktu interesów. Tylko autorzy są odpowiedzialni za 
zawartośd i treśd pracy. 
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