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Najczęściej wymienianymi czynnikami ryzyka w leczeniu mikrochirurgicznym tęt
niaków mózgu są: umiejscowienie tętniaka, jego wielkość, obecność dodatkowych 
tętniaków, wiek, płeć, stan kliniczny przed operacją, sposób operacji oraz czas podej
mowanej interwencji neurochirurgicznej (timing). Na podstawie piśmiennictwa można 
stwierdzić, że za pomocą mikorochirurgii można osiągnąć 70% dobrych i bardzo do
brych wyników leczenia, przy czym średnio 53% chorych wypisywanych jest w stanie 
bardzo dobrym, 16% w stanie dobrym z niewielkimi ubytkami neurologicznymi, 18% 
chorych z deficytami neurologicznymi uniemożliwiającymi samodzielną egzystencję 
oraz około 13% stanowią zgony z różnych przyczyn. Dane te obejmują chorych z tęt
niakami we wszystkich lokalizacjach. 

Czynniki mające ujemny wpływ na wyniki leczenia operacyjnego to: wiek pacjenta 
(powyżej 60. roku życia), II stopień lub wyższy w skali Hunta i Hessa, III stopień lub 
wyższy w skali Fishera, tętniaki o średnicy powyżej 15 mm oraz tętniaki tylnego krą
żenia w lokalizacji wokół lub na rozwidleniu tętnicy podstawnej. 

Tabela 1

Przeciętne wyniki leczenia operacyjnego tętniaków w zależności od ich lokalizacji

Lokalizacja (tętnica) Bardzo dobry Dobry Zły Zgon

Szyjna wewn. ode. C1 52, 4 26, 1 8, 3 13, 2
Łącząca przednia 52, 6 27, 4 7, 6 12, 4
Okotospoidłowa 65,0 12,0 14,0 9.0
Środkowa 54,0 24,1 8,2 13.7
Podstawna (rozwidlenie) 32,1 47,2 7,5 13,2
Kręgowa (PICA) 59,7 28,1 2,8 9,7

Według Osawy i wsp. (2001), rozmiary tętniaka w sposób istotny rzutują na wyniki 
leczenia: w tętniakach małych bardzo dobre wyniki przekraczają 50%, dużych 30%, 
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a w tętniakach olbrzymich poniżej 10% przypadków. Straty okołooperacyjne także 
wzrastają w miarę wielkości tętniaka i przekraczają 30% w tętniakach olbrzymich.

Przeciętne wyniki leczenia operacyjnego tętniaków w zależności od rozmiarów

Tabela 2

Wielkość tętniaka Bardzo dobry Dobry Zły Zgon

Małe 57,1 25,3 7,3 10,3

Średnie 52,6 26,1 7,8 13,5

Duże 31,9 36,3 10,4 21,5

Olbrzymie 8,3 50,0 8,3 33,3

W przypadku tętniaków mnogich wyniki leczenia nie różnią się istotnie w porów
naniu z grupą chorych z tętniakami pojedynczymi: w tej grupie chorych można uzy
skać 51% wyników bardzo dobrych, 22% dobrych, 14,5% złych; 12,5% to zgony.

Uważa się że po 60. roku życia wzrasta ryzyko operacyjne i wyniki leczenia są gor
sze. Z drugiej strony, w niektórych opracowaniach podkreśla się, że chorzy w 7. deka
dzie życia bardziej narażeni są na ryzyko krwawienia nawrotowego. Jeżeli chodzi 
o starsze grupy wiekowe, miażdżyca naczyń mózgowych nie ma wpływu na wyniki 
leczenia. W pojedynczych seriach zaskakująco dobre wyniki uzyskano u chorych po 
60. roku życia - w dobrym stanie, według O’Sullivana i wsp. (1994), wypisano 83,9% 
chorych, a straty operacyjne nie przekroczyły 1,1%. Według Hamady i wsp. (1999) 
oraz Sugiury i wsp. (1999), w 8. i 9. dekadzie życia uzyskano od 60 do 70% dobrych 
wyników, stosując leczenie chirurgiczne bądź coiling.

Rosenoen i wsp. (1993), na podstawie analizy 1076 operowanych przypadków, nie 
stwierdzili istotnych różnic w wynikach leczenia u kobiet i mężczyzn, biorąc pod uwa
gę wiek, stan kliniczny przy przyjęciu, obecność nadciśnienia tętniczego i wystąpienie 
krwawienia nawrotowego. Istotna statystycznie zależność dotyczyła skurczu naczy
niowego (częściej u kobiet), co może być przyczyną gorszych wyników leczenia w tej 
grupie chorych. Osawa i wsp. nie znaleźli jednak znamiennych różnic w wynikach 
leczenia pomiędzy kobietami i mężczyznami. Natomiast stwierdzono częstszą lokali
zację tętniaków na tętnicy szyjnej wewnętrznej u kobiet i na łączącej przedniej u męż
czyzn.

Prognostyczne znaczenie skal najczęściej stosowanych do oceny stanu chorych po 
krwotoku podpajęczynówkowym (KP) jest zbliżone (skala Hunta i Hessa, WFNS, 
skala Glasgow, skala dystrybucji wynaczynionej krwi według Fishera). Pacjenci w I 
i II stopniu skali Hunta i Hessa zawsze rokują najlepiej. Spośród chorych w IV i V 
stopniu (po wykluczeniu pacjentów po 65. roku życia) dobry wynik leczenia uzyskuje 
się u ponad 30% chorych (śmiertelność 58%); po 65. roku życia odpowiednio 6 i 85% 
(Hutchinson i wsp. 2000). Według opracowań z lat siedemdziesiątych i osiemdziesią
tych XX wieku, wyniki leczenia operacyjnego są wybitnie gorsze w miarę wzrostu 
punktacji w skali Hunta i Hessa.
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Tabela 3

Śmiertelność okołooperacyjna w zależności od wyjściowego stanu klinicznego chorych

Skala Hunta i Hessa Śmiertelność (%)

1 2

II 4

III 8

IV 20

V 83

Ogólnie 7

Do trzeciej doby po krwawieniu, w porównaniu z 11. i więcej po krwotoku, wynik 
dobry uzyskuje się odpowiednio u 70,9 i 61,7% (Haley i wsp. 1992). W operacjach 
wykonywanych pomiędzy 4. a 10. dniem po KP śmiertelność wzrasta dwukrotnie 
w porównaniu zarówno z wczesnymi, jak i późnymi operacjami. Śmiertelność u cho
rych w dobrym stanie, operowanych do 11. doby, w porównaniu z chorymi z zaburze
niami świadomości wzrasta odpowiednio z 10-12 do 21-25%. Kassell i wsp. (1990) 
stwierdzili, że wyniki leczenia w operacjach wczesnych i późnych są zbliżone. Nato
miast ryzyko u pacjentów poddanych wczesnej chirurgii jest równorzędne z ryzykiem 
krwawienia nawrotowego i skurczu naczyniowego u chorych oczekujących na późną 
interwencję. Te zróżnicowane obserwacje różnych autorów są zapewne spowodowane 
m.in. problemami metodologicznymi w podejmowaniu analizy leczenia operacyjnego 
tętniaków. De Gans i wsp. (2002) na podstawie 268 publikacji z lat 1974-1998 znaleźli 
tylko jedno randomizowane opracowanie dotyczące stopnia ryzyka operacyjnego 
w zależności od czasu podjęcia operacji oraz tylko 10 prac, które spełniały minimalne 
metodologiczne kryteria dla tego rodzaju opracowań. Ogólnie można powiedzieć, że 
zarówno wczesne operacje (do 3. dnia po krwawieniu), jak i przeprowadzane pomiędzy 
4. a 7. dniem dają najlepsze wyniki leczenia, ale pod warunkiem operowania chorych 
w dobrym stanie wyjściowym (I i II stopień w skali Hunta i Hessa).

Wielu autorów zwraca uwagę na konieczność rozsądnie aktywnej postawy neuro
chirurga, która uwzględnia nie tylko bezwzględną konieczność zaklipsowania tętniaka, 
lecz także bierze pod uwagę ocenę stanu ogólnego i neurologicznego pacjenta, czas, 
jaki upłynął od daty krwawienia, techniczną możliwość zaopatrzenia tętniaka (odpo
wiedni zespół operacyjny) oraz możliwości związane z dostępem do badań obrazo
wych i do obu metod leczenia tętniaków, czyli mikrochirurgii i embolizacji.

Sposób operacji może mieć również wpływ na wynik leczenia. Szczególnie zwraca 
się tu uwagę na właściwy wybór otwarcia czaszki, tam gdzie pole operacji jest bardzo 
ograniczone, np. w tętniakach rozwidlenia tętnicy podstawnej. W zależności od poło
żenia tętniaka w stosunku do wyrostka klinowego tylnego dostęp zorientowany jest 
mniej lub bardziej na podstawę czaszki (otwarcie oczodołowo-jarzmowe). Stosując 
właściwy dostęp, dobre i bardzo dobre wyniki leczenia można osiągnąć aż u 82% cho
rych przy śmiertelności 9% (Majchrzak i wsp. 2000). To samo dotyczy tętniaków tęt
nicy kręgowej przy odejściu tętnicy móżdżkowej tylnej dolnej. Analizując trzy sposoby 
dostępu stosowane w ostatnich 30 latach u pierwszych 40 chorych operowanych 
w Klinice Neurochirurgii w Krakowie (podpotyliczny obustronny, paramedialny oraz 
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otwarcie boczne wg Herosa), dobre i bardzo dobre wyniki leczenia uzyskano odpo
wiednio u 71, 50 i 100% chorych, a wyniki złe u chorych niesamodzielnych - 8, 10 
i 0%. Straty okołooperacyjne wyniosły odpowiednio 21, 40 i 0%.

Powikłanie w postaci krwiaka wewnąrzmózgowego jest jednym z najistotniejszych 
czynników rokowniczych ze względu na istnienie pierwotnego uszkodzenia mózgu. 
Wynik leczenia zależy od wielkości krwiaka i jego dystrybucji oraz stanu chorego 
w momencie podejmowania operacji. Shimoda i wsp. (1997) uzyskali 53% dobrych 
wyników przy śmiertelności 38% (krwiaki z tętniaka na tętnicy środkowej mózgu). 
Prognostycznymi czynnikami sprzyjającymi tej grupie chorych jest wiek poniżej 60. 
roku życia, dobry wyjściowy stan chorych i objętość krwiaka poniżej 25 ml. Według 
Marchela (1997), u chorych w stanie ciężkim (śpiączka) usunięcie krwiaka z klipsowa- 
niem tętniaka lub bez daje szansę przeżycia w granicach 32%.

Krwawienie do układu komorowego przed erą tomografii komputerowej uważane 
było przez wielu neurochirurgów za powikłanie śmiertelne. Jak wynika z doświad
czeń ostatniego dwudziestolecia, tak nie jest i wielu chorych powraca do pełnego 
zdrowia. Niemniej jednak śmiertelność, która w ciągu 14 dni od KP w przypadku 
braku krwawienia do komór wynosi 7,3%, narasta u chorych z krwawieniem do ko
mór i sięga ponad 41% w masywnym krwotoku dokomorowym. To samo dotyczy 
złego wyniku leczenia po 6 miesiącach, które w przypadkach tego ostatniego powi
kłania przekracza 66%.

Wyniki leczenia w zależności od stopnia wynaczynienia krwi do układu komorowego

Tabela 4

Wynik Brak krwawienia 
do komór

Średniego stopnia 
haemocephalus 
(IVH score 1-6)

Dużego stopnia 
haemocephalus 
(IVH score > 6)

Śmiertelność w ciągu 14 dni 
od krwotoku 7,3% 14,1% 41,7%

Zły wynik leczenia (po 6 
miesiącach) 19,8% 30,5% 66,7%

Przewlekłe wodogłowie, które pojawia się po trzech tygodniach i więcej po krwa
wieniu, jest z reguły zastawkowozależne. W porównaniu z wodogłowiem komunikują
cym powstałym z innych przyczyn rokowanie po założeniu zastawki jest bardzo dobre 
i waha się pomiędzy 60 a 90% operowanych przypadków. Na podstawie obserwacji 
odległych chorych z Kliniki Neurochirurgii w Krakowie dobre i bardzo dobre wyniki 
leczenia uzyskano u 76,5% tych chorych.

Pomimo rozwoju jakości i dostępności diagnostyki obrazowej oraz techniki opera
cyjnej i śródnaczyniowej pojawia się pytanie, czy w chwili obecnej wyniki leczenia 
chorych po KP z tętniaka są lepsze niż w poprzednich dwóch dekadach. W związku 
z tym przeprowadzono badania na dużych grupach chorych poświęcone ocenie wyni
ków leczenia tętniaków w ciągu ostatnich 30 lat. Z porównania tabel 5 i 6 uwzględnia
jących zestawienia obecnie operowanych chorych z operowanymi dwie dekady wstecz 
wynika, że uzyskano zbliżony odsetek dobrych i bardzo dobrych wyników leczenia 
oraz powikłań.
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Tabela 5

Bezpośrednie wyniki leczenia operacyjnego tętniaków w zależności od ich lokalizacji, 
w latach 80. ubiegłego wieku (wg Danilewicz, Betlej, Czepko i wsp. 1991)

Lokalizacja Liczba chorych Dobry i bardzo 
dobry (%) Zły (%) Zgon (%)

Tętnica łącząca przednia 1390 77,2 4,3 18,5

Tętnica środkowa 327 77,0 13,2 9.6

Tętnica szyjna 579 84,6 4,1 11,3

Układ kręg.-podst. 96 53,6 10,4 36,0

Razem 2392 78,4 5,7 15,9

Tabela 6

Bezpośrednie wyniki leczenia operacyjnego tętniaków w zależności od ich lokalizacji, 
pod koniec lat 90. ubiegłego wieku (wg Osawa i wsp. 2001; Myazawa i wsp. 2000)

Lokalizacja Dobry i bardzo dobry (%) Zły (%) Zgon(%)

Tętnica łącząca przednia 80,0 7,6 12,4

Tętnica środkowa 78,1 8,2 13,7

Tętnica szyjna 78,5 8,3 13,2

Układ kręg.-podst. 79,3 7,5 13,2

Należy tu jednak zaznaczyć, że dawniej dominowały operacje późne, nie operowa
no chorych w IV i V stopniu skali Hunta i Hessa oraz nie stosowano terapii 3H, a jedy
nie wybiórczo leczenie przeciwskurczowe za pomocą nimodipiny. Z opracowania 
Ogungbo i wsp. z 2001 r., obejmującego 1609 chorych leczonych pomiędzy 1990 
a 1998 r., wynika, że istnieje trend do przyjmowania do leczenia chorych w coraz cięż
szym stanie klinicznym oraz że możliwości skutecznego leczenia znacznego odsetka 
tych chorych okazują się dość ograniczone. Narasta liczba chorych leczonych zacho
wawczo oraz za pomocą interwencji śródnaczyniowej. Pogorszyły się - w związku 
z większym odsetkiem chorych z pierwotnym pokrwotocznym uszkodzeniem mózgu - 
wyniki leczenia, a zwłaszcza wzrosła śmiertelność tych pacjentów.

COILING

Metoda ta znajduje coraz szersze zastosowanie. Koivisto i wsp. (2000) na podsta
wie randomizowanej serii 109 chorych (57 leczonych chirurgicznie, 52 embolizowa- 
nych) nie stwierdzili różnic w wynikach leczenia po roku od zabiegu. Pozostaje pro
blem wyników bardziej odległych i trwałości uzyskanego wyniku embolizacji, co 
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związane jest z ryzykiem rekanalizacji światła tętniaka, nieprawidłowego położenia 
(zbijania się) zwojów, przemieszczenia zwojów do światła tętnic.

Leczenie wewnątrznaczyniowe wydaje się jak najbardziej wskazane u chorych 
w stanie ciężkim, z już dokonanym uszkodzeniem mózgu, z tętniakami trudno do
stępnymi operacyjnie, np. szczytu lub pnia tętnicy podstawnej, w tętniakach podkli- 
nowych oraz w przypadku braku zgody na kraniotomię i leczenie operacyjne. Uda 
i wsp. (2001) u 39 embolizowanych chorych z tętniakami tętnicy podstawnej uzy
skali 89,7% dobrych i bardzo dobrych wyników leczenia, co jest osiągnięciem trud
nym do uzyskania przy zastosowaniu leczenia mikrochirurgicznego dla tej lokalizacji 
tętniaka. W różnych ośrodkach neurochirurgicznych przyjęto różne metody postępo
wania w zależności od możliwości dostępu do badań, możliwości dostępu do metody 
śródnaczyniowej i operacyjnej oraz lokalizacji tętniaka. Przykładowe postępowanie 
w Klinice Neurochirurgii CM UJ jest następujące: tętniaki przedniego krążenia, 
z wyjątkiem niektórych para- i podklinowych, przeznaczone są do klipsowania. Tęt
niaki tylnego krążenia, z wyjątkiem lokalizacji na tętnicy móżdżkowej tylnej dolnej 
oraz niektórych tętniaków tętnicy mózgu tylnej, przede wszystkim przedstawiane są 
radiologom do embolizacji. Jeżeli embolizacja nie dochodzi do skutku z różnych 
przyczyn, wówczas chorzy ci kwalifikowani są do leczenia mikrochirurgicznego. Do 
leczenia wewnątrznaczyniowego kwalifikowani są niektórzy pacjenci w IV i V stop
niu skali Hunta i Hessa.

W danych Kremera z 1990 r., które obejmują chorych w IV i V stopniu z tętniakami 
embolizowanymi zarówno w przednim, jak i tylnim krążeniu, wykazano, że leczenie 
endowaskulame może być tak samo skuteczne w grupie chorych z tętniakami w przed
nim, jak i tylnym krążeniu. W wynikach leczenia zwraca się także uwagę na funkcjo
nowanie wyższych czynności nerwowych. Według opracowania Koivisto i wsp. 
(2000), porównującego dwie metody leczenia - chirurgiczną i wewnątrznaczyniową, 
stwierdzono po rocznej obserwacji, że kliniczny i neuropsychologiczny wynik leczenia 
jest porównywalny. Wydaje się, że leczenie śródnaczyniowe powoduje mniejsze 
strukturalne zniszczenia w mózgu niż leczenie chirurgiczne. Jednak wobec braku ba
dań neuropsychologicznych przed interwencją śródnaczyniową lub mikrochirurgiczną 
trudno jest stwierdzić, w jakim stopniu sam krwotok wpłynął na uszkodzenie mózgu 
i zachowanie się wyższych czynności nerwowych.
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