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Odma wewnątrzczaszkowa - definicja
Odma wewnątrzczaszkowa definiowana jest jako obecność gazu, którym 
najczęściej jest powietrze, wewnątrz jamy czaszki. 

Gaz może gromadzić się: 

→pod- i nadtwardówkowo,

→podpajęczynówkowo, 

→w obrębie tkanki mózgowej,

→wewnątrzkomorowo, 

→wewnątrznaczyniowo. 

* A. Rezaee et al., Radiopeadia.org



Odma wewnątrzczaszkowa - przyczyny

1.Urazy – najczęstsza przyczyna (>70% przypadków),

2.Choroby nowotworowe,

3. Infekcje,

4.Zabiegi neurochirurgiczne,

5.Etiologia nieznana.

*J. W. Markham, Acta Neurochirurgica, 1967



Choroby nowotworowe stanowią drugą pod 
względem częstości przyczynę samoistnej 

odmy wewnątrzczaszkowej. Odpowiadają one 
za około 12,9% wszystkich przypadków.

* J. W. Markham, Acta Neurochirurgica, 1967



Opisano przypadki odmy wewnątrzczaszkowej w 
przebiegu: 

❖ guzów rdzenia kręgowego,

❖nowotworów nosogardła, 

❖nowotworów przełyku (powstanie przetoki przełykowo-
podpajęczynówkowej),

❖nowotworów płuc (jako powikłanie po torakotomii;  powstanie 
przetoki oskrzelowo- podpajęczynówkowej samoistne lub jako 
powikłanie napromieniania klatki piersiowej),



❖nowotworów odbytnicy, 

❖guzów mózgu (często jako powikłanie zabiegów 
neurochirurgicznych np. kraniotomii w przebiegu oponiaków 
rynienki węchowej)
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Najczęściej opisywanymi objawami w przebiegu 
odmy wewnątrzczaszkowej są bóle głowy oraz 

zaburzenia świadomości. 
Część przypadków choroby może przebiegać 

bezobjawowo.



Opis przypadku

Pacjent K.J., lat 66 z rozpoznanym pół 
roku wcześniej rakiem 

niedrobnokomórkowym płuca lewego,
w trakcie leczenia paliatywnego (po 

pierwszym cyklu chemioterapii) został 
przywieziony na Izbę Przyjęć 

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego po 
tym, jak znaleziono go nieprzytomnego w 

domu. Według rodziny chorego dzień 
wcześniej pacjent zgłaszał złe 
samopoczucie oraz czkawkę. 



Badaniem neurologicznym przy przyjęciu stwierdzono:

• Pacjent nieprzytomny, niewydolny oddechowo, zaintubowany, GCS 3pkt,

• objawy oponowe ujemne,

• źrenice okrągłe, anizokoria OP>OL,

• bez niedowładów, 

• bez odruchów patologicznych. 



W wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono 
podwyższone wartości troponiny (Troponina I  1,384 ng/ml  (N: 

<0,04)), z tego powodu pacjent był konsultowany kardiologicznie 
- nie stwierdzono cech OZW.



Wykonano badanie TK głowy bez wzmocnienia 
kontrastowego ujawniając obecność gazu w 

tkance mózgowej i naczyniach OUN 

(w tkankach mózgu niepoliczalne ogniska o 
ujemnym współczynniku pochłaniania o gęstości 

gazu; naczynia mózgu o podobnej gęstości). 







W trakcie diagnostyki  w Izbie Przyjęć wykonano 
także badanie TK klatki piersiowej, w którym 
uwidoczniono patologiczną masę w lewym 

przedsionku z pęcherzykami gazu oraz płynowo-
litą strukturę z pęcherzykami gazu we wnęce 

lewej; obraz ten odpowiadał perforacji lewego 
przedsionka. 



Opis przypadku c.d.

Pacjent został przekazany do Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, gdzie po kilku godzinach od przyjęcia 
stwierdzono zgon. Na prośbę rodziny odstąpiono od 

wykonania sekcji zwłok.



Omówienie:

W opisywanym przypadku przyczyną wystąpienia odmy 
wewnątrzczaszkowej był rozsiew raka niedrobnokomórkowego płuca 

lewego do lewego przedsionka z jego następczą perforacją oraz 
przedostaniem się powietrza do naczyń tętniczych. Towarzyszyły temu 
burzliwe objawy nie tylko neurologiczne, ale też sercowo-naczyniowe i 

oddechowe, które spowodowały zgon chorego. 

Przypadek ten w naszej ocenie jest jednoznaczny diagnostycznie, uznaliśmy 
jednak, że jest wart przedstawienia ze względu na rzadkość występowania.



Dziękuję za uwagę!


