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 STRESZCZENIE  

 

Urazy kręgosłupa szyjnego mogą powodować różnego stopnia uszkodzenia rdzenia. 

Częściej występują one w dolnej części (C3-C7) niż w górnej. Według różnych autorów 

odsetek ten waha się od 30% do 50%. Na stopień uszkodzenia rdzenia ma wpływ wiele 

czynników. 

Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników na stopień uszkodzenia 

neurologicznego. Były nimi: płeć, wiek chorych, przyczyna urazu, rodzaj uszkodzenia 

kolumny kręgosłupa, zwężenie kanału kręgowego,  sposób leczenia oraz czas jaki upłyną od 

urazu do leczenia operacyjnego. 

Materiał. 

 Badaniem objęto 162 chorych leczonych w Klinice Ortopedii i traumatologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2004 – 2015. 

Metodyka badań 

Badanie przeprowadzono retrospektywnie na podstawie dokumentacji medycznej. 

Ustalono płeć i wiek chorych. Z wywiadu określono przyczynę urazu, uszkodzenia wielu 

kręgów i innych narządów. Na podstawie badania w dniu przyjęcia oceniono stopień 

uszkodzenia neurologicznego wg skali Frankela. W oparciu o dokumentację rentgenowską 

(typowo zdjęcia oraz tomografia komputerowa) ustalono rodzaj uszkodzenia kolumny 

kręgosłupa dzieląc na złamania i zwichnięcia oraz wg skali AO. Określono sposób leczenia, 

czas jaki upłynął od urazu do operacji oraz powikłania pooperacyjne. 

Wyniki 

Najczęściej urazom dolnej części  kręgosłupa szyjnego ulegali młodzi mężczyźni i oni też 

doznawali najcięższych uszkodzeń neurologicznych. Najczęściej przyczynami urazów były 

wypadki komunikacyjne i upadki z wysokości. Urazy powstałe po skokach do wody (młodzi 



mężczyźni) najczęściej, bo w blisko 75% powodowały uszkodzenie rdzenia, w połowie 

najcięższe. Nie wykazano zależności między wielopoziomowym uszkodzeniem kręgosłupa 

szyjnego a ciężkością objawów neurologicznych. Natomiast taką zależność stwierdzono przy 

urazach wielonarządowych. Zwichnięcia częściej powodowały ucisk rdzenia niż złamania. 

Oceniając rodzaj uszkodzenia wg skali AO stwierdzono, że najczęściej ciężkie uszkodzenia 

rdzenia powstawały w typie C. Zwężenie kanału kręgowego miało istotny wpływ na stopień 

uszkodzenia rdzenia. Leczenie operacyjne dawało większą poprawę neurologiczną niż  

bezoperacyjne. Czas jaki upłynął od urazu do operacji wpływał na poprawę neurologiczną. 

Wykazano, że chorzy leczeni operacyjnie do 12 godzin od urazu odnieśli większe korzyści 

niż operowani później. 

 


