
Streszczenie 

Wstęp. 

 Krwawienie podpajęczynówkowe(SAH-subarachnoid haemorrhage) to wylew krwi do 

wypełnionej płynem mózgowo-rdzeniowym przestrzeni znajdującej się między oponą miękką 

a pajęczą mózgowia i/lub rdzenia kręgowego. Najczęstszą przyczyną SAH jest pęknięcie 

tętniaka naczyń mózgowych.  Krwawienie z pękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego 

obarczone jest ryzykiem wysokiej śmiertelności i chorobowości pomimo rozwoju metod 

diagnostyki i leczenia. 

 

 

Cele pracy. 

Celem pracy była ocena chorych w 1. i 3. dobie, przy wypisie i po 1 miesiącu od leczenia 

pękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego z uwzględnieniem wpływu wieku, płci, stanu 

neurologicznego ocenianego w skali Hunta – Hessa, rozległości krwawienia, obecności 

chorób współwystępujących i nałogów,  podwyższonego ciśnienia skurczowego przy 

przyjęciu i wystąpienie utraty przytomności i napadu padaczkowego  po krwotoku,  

położenia, wielkości i morfologii pękniętego tętniaka oraz ogólnej liczby tętniaków 

wewnątrzczaszkowych,  czasu podjęcia leczenia od wystąpienia krwotoku oraz charakteru 

zmian niedokrwiennych wykazanych w badaniu TK głowy oraz  metody leczenia – 

klipsowanie versus endowaskularne i wykorzystanie stentów przy zaopatrzeniu pękniętego 

tętniaka. 

Materiał. 

Badania własne objęły 137 chorych z pękniętymi tętniakami wewnątrzczaszkowymi. 66 

kobiet – średnia wieku kobiet 57,4 i 71 mężczyzn – średnia wieku mężczyzn 54,7. 

Stan kliniczny chorych w skali Hunta-Hessa przedstawiał się następująco: w I stopniu było 61 

(44,3%) chorych, w II stopniu – 14 (10,22 %) chorych, w III stopniu - 32 ( 23,6 % ) chorych, 

w IV stopniu - 24 (17,52%) chorych i V stopniu – 6 ( 4,37 %) chorych. 

Rozległość krwawienia u chorych w badaniu tomografii komputerowej w zmodyfikowanej 

skali Fishera prezentowała się następująco:6 (4,37 %) chorych stopień 0, 35 (25,55 %) stopień 

I, 20( 14,6 %) stopień II, 35(25,5%) stopień III, 41 (29,93%) stopień IV. U 42 (30,66 %)  

chorych wystąpił krwiak śródmózgowy. 



Jednym z objawów SAH była utrata świadomości – 69(50,36%) chorych i napad padaczkowy 

– 16 (11,68%) chorych , podwyższone ciśnienie tętnicze skurczowe przy przyjęciu  miało 

88( 64,23 %) chorych . 

W badanej grupie 56 (40,86%) chorych zdiagnozowano nadciśnienie tętnicze  przed 

zachorowaniem - w tym 40 (71,4 %) leczyło się a 16 ( 28,5 % ) nie leczyło się,  u 19(13,87%) 

chorych występowała otyłość, u 17( 12,41%) choroby serca. Wśród badanych 39 (28,47%)  

paliło papierosy, zaś 36( 26,28% ) spożywało alkohol. 

Najczęściej pęknięty tętniak miał wielkość poniżej 7 mm-79 (57,66%) chorych, natomiast u 

44(32,12%) pacjentów miał wielkość od 7 do 12 mm i u 14(10,22%) powyżej 12 mm. 

Pęknięty tętniak w 126(92%) przypadkach zlokalizowany były w części przedniej koła 

tętniczego mózgu Willis’a, natomiast 11( 8 %) w tylnej części. Najczęściej pęknięty tętniak pod 

względem morfologicznym był budowy nieregularnej(67,88%;n=93), zaś  32,12% (n=44) 

tętniaków było budowy regularnej . 

Najczęściej u pacjentów tętniaki były pojedyncze 91 (66,42%), natomiast u 46(33,58% ) były 

mnogie. 

U 82(59,8%)  chorych  wykonano zabieg klipsowania pękniętego tętniaka natomiast u 

48(35,03%) chorych zabieg endowaskularny, u pozostałych 7 (5,01 %) chorych podejmowano 

próby  lub leczono obiema metodami  lub wykonywano tylko doraźne zabiegi 

neurochirurgiczne ratujące życie. W pierwszej dobie u 36(26,27 %) chorych podjęto leczenie 

wyłączające krwawiącego tętniaka z krążenia , kolejnych 54(39,4 %) chorych w 1-3 dobie 

hospitalizacji, a u pozostałych 47 (34,3 %) chorych powyżej 72 godziny . 

Chorzy leczeni metodą endowaskularną w 41 przypadkach użyto samych spiral 

wewnątrznaczyniowych a w 11 przypadkach zastosowano spirale i stent lub sam stent. 

Wykazano, że u 63(45,99%) pacjentów wystąpiły powikłania po leczeniu(TK głowy ), 

natomiast u 74 (54,01%)  nie wystąpiły. 

 

Wyniki. 

Po 1 miesiącu dobry wynik(0-2 mRS )osiągnęło 72 chorych(52,6%) , niekorzystny wynik 3-6 

mRS  65 chorych  47,4 % . 

Przed upływem 1 miesiąca zmarło 2 chorych(1,4% chorych), po 1 miesiącu od leczenia 

zmarło łącznie 31 chorych 22,6% ze wszystkich . 

 



Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w wyniku odległym leczenia  w zależności od 

płci pacjentów (p=0,91). 

 

Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy wiekiem pacjenta a  wynikiem leczenia.  

Korelacje przyjmowały wartości od R=-0,20 do R=-0,25. Im wyższy wiekiem tym  stan 

pacjenta jest gorszy. 

 

Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy stanem klinicznym pacjenta przy 

przyjęciu do szpitala(w skali Hunta-Hessa) a  wynikiem leczenia( Chi2=41,04; p<0,00001). 

Analiza regresji logistycznej wykazała wpływ stanu klinicznego przy przyjęciu chorego (w 

skali Hunta-Hessa) na  wynik leczenia (w mRS) – (p<0,014; OR 1,861, 95%  CL 1,131 – 

3,063). Wzrost skali H-H o jedną jednostkę zwiększa prawie dwukrotnie wystąpienie złego 

wyniku leczenia (1,86). 

 
Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy rozległością krwawienia a wynikiem 

leczenia, przeprowadzona analiza korelacji wykazała, że  im wyższy wynik w 

zmodyfikowanej skali Fischera tym gorsze wyniki(p<0,000001).  Analiza regresji 

logistycznej wykazała wpływ rozległości krwawienia(w tomografii komputerowej) na wynik 

leczenia( p <0,001 , OR 2,572 , 95 % CL 1,487– 4,448). Wzrost zmodyfikowanej skali 

Fishera o jeden punkt zwiększa ryzyko wystąpienia złego wyniku leczenia ponad dwukrotnie 

(2,57). 

Obecność krwiaka śródmózgowego koreluje z wynikiem leczenia ( Chi2=13,97; p=0,0002 ). 

W analizie za pomocą Data Mining-Dobór zmiennych ważna zmienna na wystąpienie 

zgonu(Chi2 25,28 ; p< 0,000002 ). 

 

Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w  wynikach leczenia w zależności od lokalizacji 

tętniaka(Chi2=0,02; p=0,89), morfologii tętniaka(Chi2=0,61; p=0,44), ogólnej liczby 

tętniaków (Chi2=0,09; p=0,77) i wielkości pękniętego tętniaka(Chi2=1,19; p=0,62 ). 

 

Nie wykazano korelacji pomiędzy podwyższonym ciśnieniem RR skurczowym przy przyjęciu 

a wynikiem leczenia(Chi2=1,43; p=0,23). 

 



Wykazano korelację pomiędzy utratą świadomości i wczesnym napadem padaczkowym a 

wynikiem leczenia(Chi2=17,61; p=0,00003 ) i  (Chi2=5,31; p=0,02 ). Dodatkowo wczesny 

napad padaczkowy u kobiet wpływa na większe ryzyko zgonu(Chi2=6,94; p=0,008 ). 

 
Nie wykazano korelacji pomiędzy otyłością i chorobami serca a wynikiem 

leczenia(Chi2=0,99; p=0,32)  i (Chi2=0,24; p=0,63). 

Brak wpływu na wynik leczenia pomiędzy leczonym a nieleczonym nadciśnieniem tętniczym 

przed zachorowaniem(Chi2=0,72; p=0,40). Natomiast samo nadciśnienie tętnicze przed 

zachorowaniem w analizie regresji logistycznej wpływa na wynik leczenia(p<0,008, OR 

5,085, 95% CL 1,506 – 17,173 ). Występowanie nadciśnienia tętniczego przed 

zachorowaniem  zwiększa ponad 5 krotne ryzyko wystąpienia złego wyniku leczenia(5,09). 

Paradoksalnie palenie papierosów i spożywanie alkoholu wpływa pozytywnie na wynik 

leczenia(Chi2=19,02; p=0,00001 ) i (Chi2=12,46; p=0,0004 ). Dodatkowo palenie papierosów 

w analizie regresji logistycznej wykazuje pozytywny wpływ na wynik leczenia w 

mRS( p<0,007, OR 0,158, 95 % CL 0,041 – 0,606 ). Nie palenie papierosów zwiększa o 0,16 

pogorszenie wyniku leczenia. 

 

Nie wykazano korelacji pomiędzy metodą zaopatrzenia tętniaka 

wewnątrzczaszkowego(mikrochirurgiczny i wewnątrznaczyniowy) a wynikiem leczenia z 

uwzględnieniem podziału na stan neurologiczny I-II H-H, III H-H i IV-V H-H(Chi2=0,09; 

p=0,77), (Chi2=2,74; p=0,10 ) i ( Chi2=0,73 ; p=0,39 ). Natomiast analiza regresji logistycznej 

wykazała, że  dla pacjentów leczonych endowaskularnie wzrasta ponad czterokrotne ryzyko 

uzyskania niekorzystnego wyniku leczenia( p< 0,024 , OR 4,458 , 95% CL 1,198 – 16,594 ). 

 

Wykazano istotną statystycznie  zwiększoną  śmiertelność w ocenie po 1miesiącu w 

przypadku krwotoku śródoperacyjnego podczas operacji mikrochirurgicznej(Chi2=4,44; 

p=0,04 ). 

 

Nie wykazano istotnych różnic w  wynikach leczenia pomiędzy  chorymi leczonych za 

pomocą spiral a  chorymi leczonymi z  użyciem stentów wewnątrznaczyniowych(Chi2=0,06; 

p=0,81). 

 



 Wykazano korelację pomiędzy czasem podjęcia leczenia a wynikiem , chorzy u których 

podjęto leczenie do 24 godzin od krwawienia uzyskali gorsze wyniki niż pozostali 

chorzy(Chi2=21,56; p=0,00002 ). 

 

Wystąpienie obszaru niedokrwiennego w obszarze elokwentnym i/lub > 4cm w TK głowy po 

zastosowanym leczeniu koreluje z osiągnięciem niekorzystnego wyniku w mRS(Chi2=16,52; 

p=0,00005 ). 

 
 
Wnioski. 

1. Stan neurologiczny chorego oceniany w skali Hunta-Hessa przy przyjęciu i rozległość 

krwawienia podpajęczynówkowego są jednym najsilniejszych czynników mających wpływ na 

wynik leczenia. Wiek chorego wpływa na wynik leczenia , natomiast płeć nie wpływa na 

wynik leczenia. 

 

2. Nadciśnienie tętnicze przed zachorowaniem ma niekorzystny wpływ na wynik leczenia , 

choroby serca i otyłość nie maja wpływu na wynik leczenia. Paradoksalnie palenie 

papierosów i spożywanie alkoholu 

wpływa korzystnie na wynik leczenia. 

 

3. Podwyższone ciśnienie skurczowe przy przyjęciu nie wpływa na wynik leczenia. 

Wystąpienie utraty świadomości i wczesnego napadu padaczkowego ma niekorzystny wpływ 

na wynik leczenia , dodatkowo u kobiet wczesny napad padaczkowy powoduje istotny wzrost 

śmiertelności. 

 

4. Lokalizacja , morfologia , liczba i wielkość tętniaka nie wpływają jednoznacznie na wynik 

leczenia. 

 

5.  Czas podjęcia leczenia od wystąpienia objawów krwawienia podpajęczynówkowego u 

chorego ma wpływ na wynik leczenia . 

Charakter zmian niedokrwiennych wykazanych w badaniu TK głowy po zastosowanym 

leczeniu ma wpływ na wynik leczenia. 

 

6. Porównując metody leczenia ( mikrochirurgiczna i wewnątrznaczyniowa ) z 



uwzględnieniem podziału na stan neurologiczny - brak wpływu na wynik leczenia . Natomiast 

leczenie endowaskularne obarczone jest ryzykiem gorszego wyniku leczenia bez 

uwzględnienia podziału  na stan neurologiczny. 

 W przypadku porównania metod koile i wykorzystanie stentów wewnątrznaczyniowych przy 

zaopatrzeniu pękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego brak wpływu na wynik leczenia. 

 

7. Wystąpienie krwotoku śródoperacyjnego podczas operacji mikrochirurgicznej ma wpływ 

na większe prawdopodobieństwo zgonu. 

 


