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Stuburo kaklinės dalies trauma ir nugaros smegenų pažeidimas:
mirštamumas nuo nugaros ir pailgųjų smegenų edemos
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edema.

Santrauka. Darbo tikslas. Ištirti ligos eigos ypatybes pacientų, kurių mirties priežastis buvo
nugaros ir pailgųjų smegenų edema esant skirtingam nugaros smegenų pažeidimo lygiui.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas retrospektyvusis tyrimas. Išanalizuotos 67 ligos istorijos
pacientų, kurie buvo gydyti Kauno medicinos universiteto klinikų Neurochirurgijos klinikoje dėl
stuburo kaklinės dalies sužalojimo ir nugaros smegenų pažeidimo 1995–2003 metais ir mirė.
Išnagrinėtos ligos istorijos dviejų (3 proc.) moterų ir 65 (97 proc.) vyrų. Pacientų amžius svyravo
nuo 16 iki 82 metų. Amžiaus vidurkis – 49,6±18,1 metų. Sužalotųjų mirties priežastis nustatyta
patologoanatominio tyrimo metu. Stuburo kaklinės dalies sužalojimai šiems pacientams
diagnozuoti atlikus rentgenologinį bei kompiuterinės tomografijos tyrimus. Stuburo kaklinės dalies
sužalojimai vertinti pagal B. L. Allen ir R. L. Ferguson (1982) apatinės (C3–C7) stuburo kaklinės
dalies sužalojimų klasifikaciją. Nugaros smegenų pažaida vertinta vadovaujantis Amerikos
nugaros smegenų pažeidimų asociacijos klasifikacija. Išskirta grupė 48 pacientų, kurių mirties
priežastis buvo nugaros ir pailgųjų smegenų edema. Tiriant šių pacientų ligos eigą, analizuotos
kraujo apytakos ir kvėpavimo funkcijos ypatybės po traumos praėjus vidutiniškai šešioms
valandoms bei iki mirties likus vidutiniškai šešioms valandoms. Šie pacientai suskirstyti į dvi
grupes. Pirmoje grupėje buvo 21 pacientas, kuriam nustatytas C4–C5 lygio bei aukštesnis nugaros
smegenų pažeidimas. Antrojoje grupėje buvo 27 pacientai, kuriems nustatytas C6–Th1 lygio
nugaros smegenų pažeidimas.

Rezultatai. Palyginus pirmos ir antros grupės pacientus, nenustatyta reikšmingo skirtumo
tarp pacientų amžiaus, traumos aplinkybių, stuburo sužalojimo tipų, kraujo apytakos bei kvėpavimo
funkcijos pokyčių, atvykus į ligoninę ir iki mirties likus vidutiniškai šešioms valandoms (p>0,05).
Pirmos ir antros grupių pacientams prieš mirtį vyravo ryškus kvėpavimo funkcijos nepakan-
kamumas.  Pirmos grupės pacientai mirė po traumos praėjus vidutiniškai 80 valandų, antros
grupės – 146  valandoms (p(t)<0,05).

Išvados. Pacientams, kurių mirties priežastis buvo nugaros ir pailgųjų smegenų edema, prieš
mirtį vyravo ryškaus kvėpavimo funkcijos nepakankamumo požymiai, tačiau, esant nugaros
smegenų pažeidimui C4–C5 ir aukštesniame lygmenyse, šie simptomai progresavo greičiau.
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Įvadas
13 proc. visų mirties atvejų Lietuvoje sudaro mirtys

nuo nelaimingų atsitikimų, traumų ir apsinuodijimų
(1). Viena iš traumas patyrusių pacientų mirties prie-
žasčių yra sunkus nugaros smegenų kaklinės dalies
sužalojimas. Tai aktuali problema, nes maždaug 50
proc. pacientų, patyrusių stuburo traumas, nustatomas
stuburo kaklinės dalies sužalojimas (2). Nugaros sme-
genų pažeidimas, esant stuburo kaklinės dalies traumai,
diagnozuojamas nuo 27 iki 45 proc. (2, 3) atvejų.

Visiškas nugaros smegenų pažeidimas nustatomas
maždaug 16 proc. šių pacientų (2, 3). Mirštamumas,
esant nugaros smegenų pažeidimui, pastaraisiais metais
gerokai sumažėjo, tačiau tai dar išlieka aktuali proble-
ma (4). Medicinos literatūroje aprašomos nugaros sme-
genų traumas patyrusių pacientų mirties priežastys,
t. y. infekcinės kvėpavimo bei urogenitalinės sistemų
komplikacijos, plaučių arterijų šakų embolija, o kitais
atvejais nurodoma, kad mirties priežastis buvo nuga-
ros ir pailgųjų smegenų edema (5, 6). Darbo tikslas –
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Pav. 70 metų vyro rentgenogramos
Susižalojo paslydęs ir pargriuvęs ant šono. Iškart po traumos negalėjo valdyti rankų ir kojų. Diagnozuotas visiškas
nugaros smegenų pažeidimas. Pacientas mirė progresuojant nugaros smegenų pažeidimui, po traumos praėjus keturioms
paroms. A, B – magnetinio branduolių rezonanso tyrimo metu nustatytas nugaros smegenų sumušimas bei edema. C –
stuburo kaklinės dalies kompiuterinės tomografijos tyrimas, nustatyti dideli degeneraciniai stuburo kaklinės dalies

pakitimai, susiaurėjęs stuburo kanalas.

A                                                                           B

 C

MEDICINA (2004) 40 tomas, Nr. 4

Egidijus Kontautas, Kazys Vytautas Ambrozaitis, Romas Jonas  Kalesinskas ir kt.



347

1 lentelė. Pacientų, patyrusių stuburo kaklinės dalies traumas bei nugaros smegenų sužalojimą,
mirties priežastys

                       Mirties priežastis Pacientai Proc.

Nugaros ir pailgųjų smegenų edema 48 71,6
Sunkus keleto organizmo sistemų sužalojimas 2 3
Poliorganinis nepakankamumas 8 11,9
Plaučių arterijos šakų embolija 9 13,4

ištirti ligos eigos ypatybes pacientų, kurių mirties prie-
žastis buvo nugaros ir pailgųjų smegenų edema, esant
skirtingiems nugaros smegenų pažeidimo lygiams.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atliktas retrospektyvusis tyrimas. Išanalizuotos 67

ligos istorijos pacientų, kurie gydyti Kauno medicinos
universiteto klinikų Neurochirurgijos klinikoje dėl
stuburo kaklinės dalies sužalojimo ir nugaros smegenų
pažeidimo 1995–2003 metais ir mirė. Išanalizuotos li-
gos istorijos dviejų (3 proc.) moterų ir 65 (97 proc.)
vyrų. Pacientų amžius svyravo nuo 16 iki 82 metų.
Amžiaus vidurkis – 49,6±18,1 metų. Sužalotųjų mir-
ties priežastis nustatyta patologoanatominio tyrimo
metu. Stuburo kaklinės dalies sužalojimai vertinti pa-
gal B. L. Allen ir R. L. Ferguson (1982) apatinės (C3–
C7) stuburo kaklinės dalies sužalojimų klasifikaciją
(7). Nugaros smegenų pažaida vertinta vadovaujantis
Amerikos nugaros smegenų pažeidimų asociacijos
klasifikacija (8). Pacientams skirtas gydymas: nuga-
ros smegenų edemą mažinantys preparatai, nervinių
struktūrų kraujotaką gerinantys medikamentai, kore-
guotas skysčių ir elektrolitų balansas, skirta prieš-
trombembolinių komplikacijų profilaktika heparinu ar
mažo molekulinio tankio heparinais (9); skirtos kvė-
pavimą gerinančios kineziterapinės-reabilitacinės
priemonės, žarnyno ir galūnių raumenų elektrinė sti-
muliacija (9, 10). Išskirta grupė 48 pacientų, kurių
mirties priežastis buvo nugaros ir pailgųjų smegenų
edema. Šie pacientai suskirstyti į dvi grupes. Pirmoje
grupėje  buvo 21 pacientas, kuriam nustatytas C4–C5
lygio nugaros smegenų pažeidimas. Antrajai grupei
priskirti 27 pacientai, kuriems nustatytas C6–Th1 lygio
nugaros smegenų pažeidimas. Vertinant pacientų kli-
nikinę būklę, analizuotas arterinis kraujospūdis, širdies
susitraukimų dažnis, kūno temperatūra, kvėpavimo
dažnis, kraujo įsisotinimas deguonimi, taip pat stebėta,
ar nebuvo nestabilios hemodinamikos bei kvėpavimo
funkcijos nepakankamumo požymių. Nestabili hemo-
dinamika diagnozuota, kai arterinis kraujospūdis buvo
žemesnis nei 90 mmHg sistolės metu bei pakitusi šir-
dies veikla, pasireiškianti aritmija (11). Kvėpavimo

funkcijos nepakankamumas nustatytas, pacientui skun-
džiantis dusuliu bei kvėpavimo dažniui esant dides-
niam kaip 20 kartų per minutę, taip pat, kai, atliekant
arterinio kraujo dujų tyrimą, nustatyta, kad PaCO2>50
mmHg (10). Pacientų būklė vertinta po traumos pra-
ėjus vidutiniškai 6 valandoms (6±1 valanda) bei iki
mirties likus vidutiniškai 6 valandoms (6±1 valanda).

Statistinė analizė atlikta naudojant chi kvadratą (χ2),
tikslųjį Fišerio (F) ir Stjudento (t) kriterijus (12). Chi
kvadrato (χ2) kriterijus naudotas analizuojant koky-
binius rodiklius, kai lyginamosiose grupėse buvo
daugiau kaip penki atvejai. Tikslusis Fišerio kriterijus
naudotas vertinant kokybinius rodiklius, kai nors vie-
noje analizuojamojoje grupėje buvo mažiau kaip pen-
ki atvejai. Stjudento (t) kriterijus naudotas analizuo-
jant kiekybinius požymius.

Rezultatai
Išanalizuotų 67 pacientų mirties priežastys (1 len-

telė). 48 (71,6 proc.) pacientų mirties priežastis buvo
nugaros ir pailgųjų smegenų edema. Iš jų 21 (43,8
proc.) nustatytas C4–C5 ir aukštesnio lygio nugaros
smegenų pažeidimas (I grupė), 27 (56,2 proc.) diag-
nozuotas C6–Th1 lygio nugaros smegenų pažeidimas
(II grupė). Nenustatyta statistiškai reikšmingo skirtu-
mo tarp šių grupių pacientų amžiaus, traumos aplin-
kybių (p(F)>0,05), taip pat stuburo kaklinės dalies su-
žalojimo pobūdžio (2 lentelė), nugaros smegenų pa-
žeidimo laipsnio (3 lentelė). Pacientų būklės anksty-
vuoju potrauminiu laikotarpiu ir iki mirites likus vidu-
tiniškai šešioms valandoms buvo panašios (4, 5 len-
telės). Stuburo kaklinės dalies ašis pirmos grupės pa-
cientams atstatyta vidutiniškai per 11,5±8,9 valandas,
antros grupės – vidutiniškai per 17,3±12,5 valandas
(p(t)>0,05).

Pirmos grupės pacientai mirė po traumos praėjus
80±42 valandos, antros grupės – praėjus 146,3±138,4
valandos (p(t)<0,05).

Rezultatų aptarimas
Nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai yra

sunkios traumos, pakeičiančios nukentėjusiojo fizinę
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2 lentelė. Stuburo kaklinės dalies sužalojimo pobūdis

Pobūdis I grupė II grupė p

Distrakcinis tiesimo  3 (14,3 proc.) 0 p(F)>0,05
Distrakcinis lenkimo 4 (19 proc.) 12 (44,4 proc.) p(F)>0,05
Kompresinis tiesimo 7 (33,3 proc.)  5 (18,5 proc.) p(χ2)>0,05
Kompresinis lenkimo 2 (9,5 proc.) 1 (3,7 proc.) p(F)>0,05
Vertikali kompresija 4 (19 proc.) 6 (22,2 proc.) p(F)>0,05
Stuburo kanalo stenozė dėl
degeneracinių pakitimų, 1 (4,8 proc.) 3 (11,1 proc.) p(F)>0,05
„hiperekstenzinis sužalojimas“

3 lentelė. Nugaros smegenų pažeidimo laipsnis

     Laipsnis I grupė II grupė p

A 16 (76,2 proc.) 23 (85,2 proc.) p(F)>0,05
B 2 (9,5 proc.) 1 (3,7 proc.) p(F)>0,05
C 3 (14,3 proc.) 3 (11,1 proc.) p(F)>0,05

A, B, C – nugaros smegenų pažeidimo laipsniai nustatyti pagal Amerikos nugaros smegenų pažeidimų
asociacijos rekomendacijas.

4 lentelė. Pacientų būklė praėjus vidutiniškai 6 valandoms po traumos

                           Požymis I grupė II grupė p

Nestabili hemodinamika 8 (38,1 proc.) 8 (29,6 proc.) p(χ2)>0,05
Kvėpavimo funkcijos nepakankamumas 13 (61,9 proc.) 10 (37 proc.) p(χ2)>0,05
Kūno temperatūra 37,2±0,78°C 37,1±1,14°C p(t)>0,05

5  lentelė. Pacientų būklė vidutiniškai 6 valandos iki mirties

                           Požymis I grupė II grupė p

Nestabili hemodinamika 11 (52,4 proc.) 11 (40,7 proc.) p(χ2)>0,05
Kvėpavimo funkcijos nepakankamumas 20 (95,2 proc.) 26 (96,3 proc.) p(F)>0,05
Kūno temperatūra 39,6±1,5°C 38,7±1,6°C p(t)>0,05

bei emocinę būklę (13). Mirčių skaičius, esant nugaros
smegenų pažeidimui, pastaraisiais metais gerokai su-
mažėjo, tačiau tai dar aktuali problema (4). Nugaros
smegenų traumas dažniausiai patiria darbingo amžiaus
vyrai (14, 15). Mūsų tyrimo duomenys tą patvirtina.
Literatūros duomenimis, pacientų, patyrusių sunkius
kūno sužalojimus, mirties priežastis  22  proc.  atvejų
būna poliorganinio nepakankamumo sindromas (16).
Šio tyrimo duomenimis, poliorganinis nepakankamu-
mas pasireiškė ir tai buvo mirties priežastis 11,9 proc.
tirtų pacientų.

Analizuojant medicinos literatūros šaltinius, rasta,
kad pacientams, kuriems diagnozuotas nugaros sme-
genų pažeidimas, nuo 7 iki 100 proc. atvejų galima nu-
statyti besiformuojančius trombus veninėje sistemoje
(17, 18). Nuo 4,2 iki 9 proc. pacientų, patyrusių nu-
garos smegenų sužalojimą, miršta įvykus plaučių
arterijos šakų embolijai (19, 20). Šio tyrimo duome-
nimis, 13,4 proc. pacientų mirė įvykus plaučių arterijų
šakų embolijai.

Pacientai nuo nugaros ir pailgųjų smegenų edemos
vidutiniškai mirdavo per penkias (4,7±3,8 paros) paras
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po traumos. Šiuos duomenis galima paaiškinti, nagri-
nėjant nugaros smegenų pažeidimo mechanizmus. Nu-
garos smegenų pažeidimo patogenezėje išskiriami šie
procesai: pirminis (pasyvus) ir antrinis (aktyvus) (21).
Šie procesai taip pat nulemia ir tolesnį nervinių struk-
tūrų pažeidimo progresavimą (21) (1 pav.). Pirminis
nugaros smegenų sužalojimas dažniausiai reiškia nu-
garos smegenų kompresiją dėl pasislinkusio stuburo
slankstelio ar kaulinių skeveldrų (22). Stuburo kaklinės
dalies ašis, šio tyrimo duomenimis, pacientams, miru-
siems nuo nugaros ir pailgųjų smegenų edemos, at-
statyta vidutiniškai per 14 valandų po traumos, t. y.
trumpiau kaip per 24 valandas. Stuburo kaklinės dalies
ašį atstačius per 24 valandas po traumos, galima iš-
vengti daugelio komplikacijų, susijusių su nugaros
smegenų pažeidimu (23). Traumos metu pažeidžiama
nugaros smegenų kraujotaka, randasi neurocheminis
ir elektrolitinis disbalansas, aktyvuojasi uždegiminia-
me procese dalyvaujančios ląstelės, atsipalaiduoja lais-
vieji deguonies radikalai, prasideda antrinis nervinių
ląstelių pažeidimo procesas (24). Eksperimentiniais ty-
rimais įrodyta, kad laisvieji deguonies radikalai ir su-
aktyvėjusi lipidų peroksidacija – svarbūs nervinio au-
dinio pažeidimo procese (25). Deguonies laisvieji
radikalai susidaro mitochondrijose vykstant katecho-
laminų autooksidacijai, taip pat juos gamina uždegi-
minio proceso ląstelės (26). Didžiausias skaičius už-
degiminio proceso ląstelių pažeidimo zonoje susikau-

pia per 3–7 paras po traumos (27). Mūsų tyrimo duo-
menimis, dažniausiai pacientai dėl nugaros smegenų
progresuojančio pažeidimo ir mirdavo šiuo potrauminiu
laikotarpiu, kuris sutampa su didžiausia uždegiminio
proceso ląstelių koncentracija pažeidimo židinyje.

Literatūros duomenimis, daugeliui pacientų, paty-
rusių nugaros smegenų pažeidimą, ankstyvuoju po-
trauminiu laikotarpiu nustatoma nestabili hemodina-
mika bei kvėpavimo funkcijos nepakankamumas (28).
Mūsų tyrimo duomenys tai taip pat patvirtina. Litera-
tūros duomenimis, pirmomis paromis po traumos dau-
geliui pacientų vystosi kvėpavimo funkcijos nepakan-
kamumas ir dėl to juos būtina intubuoti bei taikyti dirb-
tinę plaučių ventiliaciją (29). Mūsų tyrimo duomeni-
mis, daugumos ligonių, kurių mirties priežastis buvo
nugaros ir pailgųjų smegenų edema, būklė blogėjo
pirmomis paromis po traumos, t. y. vystėsi kvėpavimo
bei kraujotakos nepakankamumas. Pacientų patyrusių
aukštą (virš penktojo nugaros smegenų segmento)
nugaros smegenų pažeidimą būklė blogėjo greičiau,
negu tų, kuriems diagnozuotas žemesnis nugaros sme-
genų pažeidimas.

Išvados
Pacientams, kurių mirties priežastis buvo nugaros ir

pailgųjų smegenų edema, prieš mirtį vyravo ryškaus kvė-
pavimo funkcijos nepakankamumo požymiai, tačiau,
esant nugaros smegenų pažeidimui C4–C5 ir aukš-
tesniame lygmenyje, šie simptomai progresavo greičiau.

Cervical spine trauma and spinal cord injury:
the deaths caused by spinal cord swelling

Egidijus Kontautas, Kazys Vytautas Ambrozaitis1, Romas Jonas  Kalesinskas,
Bronius Špakauskas1, Evaldas Kontautas2

Clinic of Orthopedics and Traumatology, 1Clinic of Neurosurgery, Kaunas University of Medicine Hospital
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Summary. Objective. To investigate clinical status features of the patient’s who died from spinal cord and
brain swelling.

Material and methods. Retrospectively collected data on 67 persons with severe spinal cord injury. These
patients were treated and died in Kaunas University of Medicine Hospital between 1995 and 2003. The death
reasons were determined after autopsy. The study included 2 (3%) females and 65 (97%) males. The age range
was 16–82 years, mean age was 49.6 years. Cervical spine injuries in all patients were visualized at computed
tomography and radiography. The cervical spine injury patterns were determined using Ferguson-Allen’s classi-
fication. Motor and sensory evaluation after admission to hospital was conducted using the guidelines established
by the American Spinal Cord Injury Association. From this group of patients, 48 cases were selected with spinal
cord swelling as the reason of death. We divided these patients into two groups; 21 patients with C4–C5 neu-
rological level were in the first group and 27 persons with C6–Th1 neurological level were in the second group.

Results. We compared the patients from the first and the second groups and did not find any difference
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between their age, the patterns of the accidents, the patterns of the cervical spine injuries (p>0.05), clinical
status after admission to hospital  and six hours before patient’s death  (p>0.05). Patients, who died from spinal
cord swelling, had alterations in cardiopulmonary function before their death. The patients from the first group
died on average in 80 hours after the accident; the patients from the second group died on average in 146 hours
after the trauma (p<0.05).

Conclusions. Patients, who died from spinal cord swelling, had distinct respiratory failure before their
death. Alterations of  the clinical status of patients with C4–C5 neurological level were faster.
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