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IZVLEČEK: Namen članka je predstaviti hujše akutne poškodbe glave in možganov. Avtor se 
v članku osredotoči na poškodbe, ki pogosto terjajo kirurško oskrbo, tako da so v prispevku 
natančneje  opisani  klinična slika,  diagnostične možnosti  in  zdravljenje  predvsem  zlomov 
lobanje, epiduralnega hematoma in akutnega subduralnega hematoma. 

ABSTRACT:  The purpose  of  following article  is  to  present   acute  severe  head and brain 
injuries. The author in this articla focus on the injuries that often require surgical treatment, 
so  that  the  paper  accurately  describes  the  clinical  picture,  diagnostic  possibilities  and 
treatment of skull fractures, epidural hematoma and acute subdural hematoma.

________________________________________________________________________________

UVOD:

Hude poškodbe glave in možganov na srečo niso prav pogoste, predstavljajo pa stanja, ki močno 
ogrožajo življenje poškodovance in ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Prav hitrost ukrepanja je lahko 
odločilna, saj je po t.i. »pravilu prvih štirih ur« (1) smrtnost poškodovancev s kirurško pomembno 
znotrajlobanjsko krvavitvijo v prvih 4 urah 30%, po tem času pa smrtnost hitro narašča in kaj kmalu 
doseže 90%. 

Po podatkih iz  literature  predstavljajo poškodbe glave  vzrok smrti  pri  skoraj  polovici  nesreč  v 



življenjskem obdobju od 1. in 44. letom (2). Področje poškodb možganov si deli kar nekaj panog: 
nevrokirurgi, travmatologi, intenzivisti in anesteziologi, nevrologi, zdravniki splošne medicine in še 
kdo, in resnici na ljubo, nihče s prevelikim navdušenjem (3).

Vzrok  za  možgansko  poškodbo  je  lahko  neposreden  ob  prenosu  energije  ob  sami  poškodbi 
(primarni  vzrok)  ali  pa  posreden  zaradi  sprememb  biokemičnih  parametrov  v  organizmu 
(sekundarni mehanizem). Pri sekundarnem mehanizmu je najpomembnejši povišan znotrajlobanski 
pritisk (ICP) kot posledica krvavitve in/ali možganskega otekanja-edema.(4) V resničnem stanju gre 
običajno  za  kombinacijo  obeh  mehanizmov,  primarnega  in  sekundarnega,  v  terapiji  pa  smo 
osredotočeni in žal tudi omejeni,  predvsem na preprečevanju sekundarnih zapletov,  saj na samo 
težo neposredne poškodbe največkrat nimamo nikakršnega vpliva. 

Poškodbe glave  in  možganov  so  lahko  po zunanji  obliki  zaprte,  odprte  (defekt  v  duri  oz.  trdi 
možganski ovojnici), penetrantne in perforantne. Poškodovana so lahko mehka tkiva, kosti svoda 
in/ali baze lobanje, žile in možganovina. (4) 

V nadaljevanju bodo predstavljeni posamezni tipi akutnih poškodb, ki  pogosto zahtevajo kirurško 
ukrepanje. Posamezna stanja so opisana ločeno predvsem zaradi didaktičnih namenov, saj imamo v 
praksi običajno opraviti z različnimi kombinaciji opisanih stanj.

ZLOMI LOBANJE

OPREDELITEV:

Zlome lobanje razdelimo na zlome lobanjskega svoda in na zlome lobanjskega dna.

• Zlomi lobanjskega svoda   so po svoji obliki lahko linearni ali kominutivni (večfragmentni). 
Slednji pa so lahko brez pomika kostnih odlomkov, lahko pa so impresijski (utorni), kar 
pomeni  da so kostni odlomki pomaknjeni v globino na mestu,  na katerem je na lobanjo 
delovala  največja  sila.  Dodatno  lahko  zlome  lobanjskega  svoda  razdelimo  na  odprte  in 
zaprte.

• Zlomi lobanjskega dna   so posledica indirektnega delovanja sile, po obliki so običajno prečni 
in  vzdolžni.  Glavna  nevarnost  pri  zlomu lobanjskega  dna  so  možne  poškodbe različnih 
možganskih živcev, podobno velja za krvne žile. Poleg tega so na lobanjski bazi prisotne 
tudi nekatere pnevmatične votline, posledično poškodba slednjih pomeni komunikacijo med 
možgani in zunanjostjo, kar pomeni veliko možnost vnetja (3).

KLINIČNA SLIKA:

Je odvisna od mesta zloma. Pri običajnih in najpogostejših linearnih zlomih razen lokalne otekline 
in buške običajno ni opaziti posebnosti. Če je na tem mestu prisotna rana, tak zlom zasluži podobno 
ravnanje  kot  vsi  odprti  zlomi.  Povsem  drugo  in  bistveno  večjo  pomembnost  pa  zlomi  svoda 
pridobijo, če so utorni in pride ob ugrezanju kostnine do poškodovanja spodaj ležečih struktur, 
lahko žil, dure, ali možganovine.  

Pri zlomih lobanjskega dna lahko pride do motenj sluha,  če poteka zlom preko senčnične kosti, 
zlom v sprednji lobanjski kotanji lahko povzroči t.i. očalni hematom ali iztekanje likvorja skozi nos, 



zlomi , ki potekajo preko mastoidnih celic baze, lahko povzročijo hematom za ušesom (Battlejev 
znak), lahko pa pride tudi do iztekanja likvorja skozi uho. Niso redke poškodbe možganskih živcev, 
ki  anatomsko  potekajo  preko  baze  tako  lahko  opažamo  povešen  ustni  kot,  izgubo  mimike  ali 
senzibilitete obraza ter motnje ravnotežja ali okusa in voha. (5) 

DIAGNOSTIKA: 

Za dokaz zloma, sploh za zlom lobanjskega svoda,   običajno zadošča klasična rentgenska

slika. Potrebno pa je treba imeti v mislih, da odsotnost zloma na rentgenski sliki ne pomeni,

da  zloma ni. Za natančnejšo opredelitev zloma pa je ustrezna preiskovalna metoda CT.

TERAPIJA:

Običajen  linearni  (enostavni)  zlom  lobanjskega  svoda  je  verjetno  edini  zlom,  ki  ne  zahteva 
nikakršne terapije. Drugače pa v skladu s smernicami (6), operiramo impresijske zlome lobanje, ki 
presegajo debelino lobanjske kosti, impresijske zlome pri poškodovancu z nevrološkimi okvarami, 
ne  glede  na  globino  vtisnjenosti  kosti,  odprte  impresijske  zlome,  penetrantne  in  perforantne 
poškodbe  glave  in  zlome  pri  poškodovancih,  ki  so  utrpeli   impresijski  zlom lobanje  in  imajo 
popoškodbeni epileptični napad. Operiramo pa tudi impresijske zlome lobanje, ki se nahajajo na 
estetsko pomembnih delih obraza, ne glede na globino impresije.

EPIDURALNA KRVAVITEV (EPIDURALNI HEMATOM-EDH)

OPREDELITEV:

Pri  epiduralnem hematomu gre za  krvavitev  v epiduralni  prostor,  to  je  prostor  med duro (trdo 
možgansko  ovojnico)  in  lobanjsko  kostjo.  Običajno  je  vzrok  za  krvavitev  pretrganje  srednje 
meningealne  arterije  (a.  meningica  media)  (7),  do  pretrganja  pa  pride  zaradi  zloma  temporo-
parietalnega dela lobanjskega svoda. Arterijska krvavitev,  ki  ob tem nastane povzroči  disekcijo 
(luščenje) dure od notranje lamine lobanjske kosti. EDH je značilnost predvsem odraslih moških v 
aktivnem življenjskem obdobju, medtem ko je pri starostnikih dura običajno zelo čvrsto prirasla na 
notranjo stran lobanje in arterijska krvavitev nima dovolj pritiska, da bi duro odluščila od lobanjske 
kosti. Redko je lahko EDH povzročena zaradi krvavitve iz meningealne vene ali duralnega sinusa. 

KLINIČNA SLIKA:

Obdobju  kratkotrajne  izgube  zavesti  sledi  kratkotrajno  obdobje  t.i.  lucidnega  intervala,  ko 
poškodovanec ne zgleda prizadet, v nadaljevanju pa se pojavijo vedno bolj izrazite motnje zavesti 
ki ga spremljajo pareza na drugi strani telesa (kontralateralno) in postopna razširitev zenice na strani 
poškodbe  (ipsilateralno).  Opisano  zaporedje  dogodkov  velja  za  tipične  znake  EDH,  ki  pa  ga 
najdemo le pri manj kot 25% poškodovancev, v ostalih primerih je klinična slika zelo pestra in 
nespecifična. (1,3)



DIAGNOSTIKA:

Običajna rentgenska slika v večini  primerov  pokaže zlom lobanje,  včasih pa zloma ne vidimo 
oziroma ga odkrijemo šele pri operaciji.

Metoda izbora je CT (kompjuterska tomografija) pri kateri je epiduralna krvavitev vidna kot tipična 
hiperdenzna (svetla oz. bela) masa, ki je lečaste oblike, dobro omejena od možganovine.

TERAPIJA:

V primeru manj kot 1 cm debelega plašča EDH, ki ne povzroča  motenj zavesti ali nevroloških 
izpadov se v skladu s priporočili za zdravljenje poškodb glave in možganov (6) lahko odločimo za 
t.i.  »konzervativno«   (neoperativno)  zdravljenje,  pri  čemer  poškodovanca  sprejmemo  v  enoto 
intenzivne  terapije  kjer  redno  kontroliramo  vitalne  funkcije  (krvni  pritisk,  pulz  in  spremljamo 
zenične reakcije). V primeru obsežnejših krvavitev z motnjami zavesti ali v primeru poslabšanja 
stanja poškodovanca pa pride v poštev operativno zdravljenje, pri katerem opravimo trepanacijo 
(odstranitev  dela  lobanje  nad  mestom  EDH),  odstranimo  hematom,  poskrbimo  za  natančno 
hemostazo (zaustavitev krvavitve), epiduralni prostor ustrezno dreniramo in ponovno adaptiramo 
lobanjski svod ter definitivno oskrbimo kožni pokrov (1). 

Prognoza je sorazmerno dobra, umrljivost znaša okrog 10%.

AKUTNA SUBDURALNA KRVAVITEV (AKUTNI SUBDURALNI HEMATOM – ASDH) 

OPREDELITEV:

Akutni  subduralni  hematom  nastane  zaradi  nabiranja  krvi  med  možgani  in  trdo  možgansko 
ovojnico, najpogosteje se nahaja nad frontalnim (čelnim) ali temporalnim (senčičnim) možganskim 
režnjem. Do krvavitve najpogosteje pride zaradi obtolčenin spodaj ležečih možganov, lahko pa je 
vzrok za krvavitev pretrgana mostna ali kortikalna vena. Vedno je v večji ali manjši meri prisoten 
možganski edem, ki v nadaljevanju zdravljenja dostikrat predstavlja največji problem. Očitno je, da 
gre za težke ali najtežje poškodbe možganov in da je krvavitev samo eden od sopojavov (3).

Pri  nastanku  akutnega  subduralnega  hematoma  je  potrebno  poudariti  tudi  pomembnost  trajne 
antikoagulantne terapije, saj lahko že sorazmerno banalna poškodba povzroči hudo krvavitev . Do 
akutnega subduralnega hematoma bolj pogosto pride pri starejših ljudeh, kjer je subduralni prostor 
zaradi običajne, s starostjo pogojene možganske atrofije širši, poleg tega pa je dura dokaj čvrsto 
prirasla na notranjo stran lobanje, kar dodatno omogoča širjenje krvavitve v subduralni prostor. (8)

KLINIČNA SLIKA:

Za razliko od klasičnega EDH je slika ASDH veliko bolj raznolika in je odvisna od več faktorjev. 
Običajno gre za kombinacijo t.i. masnega učinka same krvavitve, lokacije krvavitve, pomembnosti 
same možganske poškodbe in tudi obsežnosti možganskega edema, ki je pri ASDH v manjši ali 
večji  meri  vedno  prisoten.   Poškodovanci  z  ASDH so  običajno  ves  čas  po  poškodbi  globoko 
nezavestni. Znotrajlobanski pritisk hitro narašča, tako da je razvoj klinične slike lahko zelo hiter in 
nespecifičen, zenične reakcije ugasnejo kmalu in večkrat istočasno.



DIAGNOSTIKA: 

Klasična rentgenska slika pri diagnosticiranju ASDH ni tako značilna kot pri EDH, zlom najdemo 
le v približno polovici primerov, nikakor pa ni nujno, da se zlom nahaja na mestu krvavitve. 

Najpomembnejši diagnostični pripomoček je CT, ki poleg mesta in obsežnosti krvavitve pokaže 
tudi eventuelne  sočasne poškodbe možganovine,  v grobem pa lahko ocenimo tudi  prisotnost  in 
obsežnost možganskega edema. 

TERAPIJA:

V  primeru  obsežnejših  (6)  subduralnih  krvavitev  pride  v  poštev  operativno  zdravljenj.   Po 
odstranitvi kostnega pokrova (trepanacija) in po odprtju subduralnega prostora odstranimo hematom 
in opravimo hemostazo , kar je pri ASDH običajno tehnično bistveno zahtevnejše kot pri EDH . 
Subduralni  prostor  nato  dreniramo,  običajno  vstavimo  sondo  za  merjenje  znotrajlobanskega 
(intrakranialnega) pritiska, t.i. »ICP sondo« in operativno rano zapremo po plasteh. (1)

Umrljivost je zelo visoka, sploh če je poškodovana spodaj ležeča možganovina in lahko doseže ali 
celo preseže 50%.  (3,4)

INTRACEREBRALNE (ZNOTRAJMOŽGANSKE)  KRVAVITEV

Je običajno spontana in posledica žilnih nepravilnosti, pri poškodbah pa nastane zaradi poškodbe 
kapilar  v  področju  poškodb  možganovine.  Klinična  slika  je  odvisna  od  mesta  in  obsežnosti 
krvavitve,  kirurška  terapija  pride  v  poštev  bolj  redko,  sploh  pa  so  mnenja  glede  upravičenosti  
kirurške terapije zelo deljena. 

OBTOLČENINE IN ZMEČKANINE MOŽGANOV

Nastanejo običajno zaradi direktnega prenosa sile na možganovino. Najpogosteje so obtolčenine 
prisotne  na  čelnem in temenskem delu,  redkeje  so prisotne  na  zatilju.  Običajno je  obtolčenina 
najbolj  izražena  na mestu  udarca  (coup),  pogosto  pa  opažamo tudi  obtolčenine  na  diametralno 
nasprotnem mestu od udarca, kar imenujemo contrecoup. 

ZAKLJUČEK:  

Pomembnejše akutne poškodbe glave in možganov sestavljajo zaradi svoje terapevtske zahtevnosti 
in  potencialno  zelo  visoke  umrljivosti  zelo  pomemben  del  vsakodnevnega  dela   celotnega 
medicinskega  tima.  Prav  zato  je  pomembno  predhodno  opisana  stanja  dobro  poznati,  saj  je 
dinamika razvoja opisanih stanj lahko zelo hitra in zahteva hitro in premišljeno ukrepanje. Samo ta 
način ukrepanja pa pri poškodovancu lahko bistveno zviša možnost preživetja in zmanjša obsežnost 
popoškodbene invalidnosti.
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