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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα ανασκόπηση εξετάζει τα σύγχρονα δεδομένα που αφορούν στην κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
Επισημαίνονται τα επιδημιολογικά δεδομένα που αναδεικνύουν τις κακώσεις κεφαλής σε σημαντικό πρόβλημα
δημόσιας υγείας.
Αναφέρονται οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση, όπως η ηλικία, η αρχική εγκεφαλική
βλάβη (με βάση τη νευρολογική και αξονο-τομογραφική εικόνα), οι δευτερογενείς συστηματικές (υποξυγοναιμία,
υπόταση) και ενδοκράνιες

βλάβες (ανάπτυξη οιδήματος-ενδοκράνιας υπέρτασης ή αιματώματος), καθώς και η

συνύπαρξη τραυμάτων από τα άλλα όργανα ή συστήματα.
Εξετάζονται οι προόδοι στην καταγραφή-μέτρηση των ζωτικών και ενδοκράνιων παραμέτρων (νευροπαραμέτρηση), καθώς και οι θεραπευτικοί χειρισμοί (νευρο-προστασία) που βασίζονται σ’αυτήν την πολυπαραμέτρηση.
Τέλος, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα μας σε 425 περιστατικά βαρειάς κρανιοεγκεφλικής κάκωσης και ο
αλγόριθμος αντιμετώπισης τους σε όλα τα στάδια διαχείρισης τους.

ΟΡΟΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αυξημένη ενδοκράνια πίεση, εγκεφαλικό οίδημα,
νευροπαραμέτρηση, νευροπροστασία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τραύμα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτων και αναπηρίας στα νέα άτομα. Στις ΗΠΑ
ετησίως καταγράφονται 180,000 θάνατοι από τραυματισμούς από τους οποίους οι 100,000 (60 %)
οφείλονται στο εγκεφαλικό τραύμα. Το κόστος της μόνιμης αναπηρίας (επιπολασμός) από τις
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι 200,000 άτομα. Επιπροσθέτως, κάθε χρόνο εξετάζονται 2
εκατομμύρια ως εξωτερικοί και εισάγονται 500,000 τραυματίες με κάκωση κεφαλής στα νοσηλευτικά
ιδρύματα των ΗΠΑ. Από τους παραπάνω δείκτες διαφαίνεται ότι το τράυμα και ιδιαιτέρως το
εγκεφαλικό τραύμα αποτελεί διεθνώς σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας (1, 2, 3, 4, 5).
Τις τελευταίες δεκαετίες, στις χώρες με προηγμένα συστήματα υγείας, περιγράφεται μια
σημαντική ελάττωση της θνητότητας (20-30 % από 60-70%) με ταυτόχρονη βελτίωση του ποσοστού
καλής έκβασης των τραυματιων με κρανιοεγκεφαλική κάκωση (6, 7, 8, 9, 10, 11). Η πρόοδος αυτή
οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων όπως είναι η βελτίωση των σωστικών μέσων, η ταχεία και
ασφαλής μεταφορά σε κατάλληλα οργανωμένα κέντρα τραύματος (12, 13, 14, 15, 16, 17), η
εφαρμογή άμεσης χειρουργικής παρέμβασης (όταν απαιτείται) (18, 19, 20, 21, 22), η εξέλιξη των
μεθόδων νευρο-παραμέτρησης (neuro-monitoring) και νευρο-προστασίας (neuro-protection) στις
μονάδες εντατικής θεραπείας (5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26), η καθιέρωση της ιατρικής
αποκατάστασης

και,

τέλος,

οι

έρευνα

που

βοήθησε

στην

καλύτερη

γνώση

και

των

παθοφυσιολογικών μηχανισμών καθώς και στην αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση
της τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης.
Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης λαμβάνει
χώρα άμεσα τη στιγμή του ατυχήματος και είναι μη αναστρέψιμο («πρωτογενής βλάβη»).
Προληπτικά μέτρα όπως κράνη, ζώνες, αερόσακκοι αυτοκινήτων ή ασφαλείς εργασιακοί χώροι
μπορούν να περιορίσουν τον βαθμό της αρχικής αυτής βλάβης. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει γίνει
φανερό ότι επιπρόσθετη εξελισσόμενη εγκεφαλική βλάβη είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα ώρες
αλλά και μέρες μετά το ατύχημα (27, 28, 29). Δευτερογενή υποτασικά και υποξυγοναιμικά
επεισόδια, καθως και επεισοδια αυξημενης ενδοκρανιας πιεσης, επιβαρύνουν αποφασιστικά την
πορεία και την τελική έκβαση των τραυματιών. Ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών των ιατρών
στα κέντρα τραύματος (Νευροχειρουργών, Νευροεντατικολόγων) κατευθύνεται προς την πρόληψη ή
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τουλάχιστον την άμεση αντιμετώπιση των συνθηκών που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τον
τραυματία με αυτήν την επιπρόσθετη ή «δευτερογενή εγκεφαλική βλάβη».
Επανειλημμένες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει τη στενή συσχέτιση της ηλικίας και
της κακής έκβασης των τραυματιών (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Αντίστοιχες μελέτες έχουν
καταλήξει στη στενή συσχέτιση της βαρύτητας της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης (βαθμονομημένης
με την Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, GCS - Glasgow Coma Scale) με την τελική έκβασή της
(βαθμονομημένης με την Κλίμακα Έκβασης Γλασκώβης, GOS - Glasgow Outcome Scale) (30, 31,
32). Επιπλέον η αντίδραση των κορών του ασθενούς αποτελεί δείκτη βαρύτητας έκβασης (μη
αντιδρώσες κόρες σχετίζονται με κακή έκβαση). Επίσης, η βαρύτητα της αξονικής τομογραφίας
εισόδου (βαθμονομημένη με την κλίμακα Μarshall) σχετίζεται άμεσα με την έκβαση (33, 34).
Αξονικές με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα ή καθυστερημένη χειρουργική αντιμετώπιση τραυματικής
χωροκατακτητικής βλάβης (επισκληρίδιο ή υποσκληρίδιο αιμάτωμα ή μεγάλη περιοχή θλάσης)
προμηνύουν βαρύτερη έκβαση. Τέλος, η αυξημένη ενδοκράνια πίεση (ICP – Intracranial Pressure),
με ταυτόχρονη ελάττωση της εγκεφαλικής πίεσης άρδευσης (CPP – Cerebral Perfusion Pressure),
και η ύπαρξη δευτερογενών υποτασικών ή υποξυγοναιμικών επεισοδίων σχετίζονται στενά με την
κακή έκβαση (26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41).
Νεότερες μέθοδοι νευρο-παραμέτρησης (μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και ιστικού οξυγόνου,
μικροδιύληση,

βιοχημικοί

δείκτες

εγκεφαλικής

βλάβης)

προσφέρουν

πρόσθετα

δεδομένα

αξιολόγησης της εγκεφαλικής τραυματικπής παθολογίας. Μικροκαθετήρες που εμφυτεύονται μέσα
στο εγκεφαλικό παρέγχυμα, προσφέρουν τη δυνατότητα προσδιορισμού της ενδοκράνιας πίεσης
(βαρύτητας εγκεφαλικού οιδήματος), του ιστικού εγκεφαλικού οξυγόνου (βαρύτητας εγκεφαλικής
ισχαιμίας), του διοξείδιου του άνθρακα και του pH, της εγκεφαλικής θερμοκρασίας, της εγκεφαλικής
συγκέντρωσης γλυκερόλης, καθώς και του πηλίκου εγκεφαλικής συγκέντρωσης πυροσταφυλικού
και γαλακτικού (δείκτες μεταβολικής κατάστασης εγκεφαλικού ιστού). Οι προαναφερθείσες
παράμετροι, όταν επιδεινωθούν, αποτελούν πρώιμους δείκτες εγκεφαλικής ισχαιμίας (αναερόβιου
μεταβολισμού) και συνεπώς κακής έκβασης του τραυματία με βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση (23,
24, 25). Τέλος, πρόσφατες μελέτες τεκμηριώνουν ότι η άνοδος του επιπέδου ορισμένων πρωτεϊνών
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(αστρογλοιακή πρωτεΐνη S-100B) στο αίμα και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό σχετίζονται στατιστικά
σημαντικά με βαρύτερη έκβαση (42, 43, 44, 45).
Ο συνδυασμός αυτός κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων προσφέρει σήμερα στον
γιατρό ένα πλήθος πληροφοριών με βάση τις οποίες είναι δυνατόν να παρακολουθεί ολοκληρωμένα
την πορεία νοσηλείας, να διαγιγνώσκει εγκαίρως τα δευτερογενή επεισόδια, να λαμβάνει κατάλληλα
θεραπευτικά μέτρα (Νευροπροστασία) και να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για την τελική έκβαση
των τραυματιών με κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
Η κρανιακή κοιλότητα λόγω κατασκευής δεν διαθέτει την ενδοτικότητα για να:
•

υποδεχθεί μια νέα μάζα (αιμάτωμα, θλάση, αέρας, νεοπλασία, απόστημα),

•

να ανεχθεί την υπερβολική αύξηση του ενδοκυττάριου ή μεσοκυττάριου ύδατος (οίδημα), του
κυκλοφορούντος αίματος (υπεραιμία) ή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (υδροκέφαλος).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συμπίεση του εγκεφαλικού παρεγχύματος και των αγγείων του,

την ισχαιμία, τη φλεβική στάση, το οίδημα και τη συνακόλουθη νευρολογική δυσλειτουργία.
Ο όρος «εγκεφαλικό οίδημα» περιλαμβάνει μια ευρύτερη ενότητα εγκεφαλικής παθολογίας
(τραυματικης ή μη αιτιολογιας) που έχει ως τελική κατάληξη την αύξηση της πίεσης εντός της
κρανιακής κοιλότητας. Κατά συνέπεια, η χρήση του όρου αυξημένη ενδοκράνια πίεση (η οποία ειναι
ένα μετρήσιμο μέγεθος) θεωρείται πλέον δοκιμή. Αντιθέτως, ο ασαφής και γενικος ορος «εγκεφαλικό
οίδημα» (μη μετρήσιμο μέγεθος), θα πρέπει να χρησιμοποιείται μονον στις καταστασεις που
τεκμηριωνεται, έμμεσα, η αύξηση (γενικευμένη ή εστιακή) του ενδοκυττάριου ή μεσοκυττάριου
υγρού.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
Τα τραυματικά αίτια αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης διαιρούνται σε:
(α) πρωτοπαθή και (β) δευτεροπαθή. Ως πρωτοπαθή θεωρούνται οι εκτεταμένες θλάσεις ή
διάχυτες αιμορραγίες του εγκεφαλου. Τα δευτεροπαθη αιτια ή επεισοδια υποδιαιρουνται σε
συστηματικα και ενδοκρανια. Στα συστηματικά κατατάσσονται ολες οι καταστάσεις που προκαλούν:
(α) υποξυγοναιμία ή/και (β) υπόταση (με αποτέλεσμα το οίδημα και την εγκεφαλική ισχαιμία).
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Ενδεικτικά αναφέρονται η εισρόφηση, οι κακώσεις προσώπου και πνεύμονα, η ολιγαιμία από
ενδοκοιλιακό τραύμα ή τα πολλαπλά κατάγματα μακρών οστών. Στα δευτεροπαθή ενδοκράνια
περιλαμβάνονται η ανάπτυξη αιματωμάτων (εξωσκλήριδιο ή ενδοσκλήριδιο), η περαιτέρω διόγκωση
θλάσεων (εστιακό οίδημα), το γενικευμένο οίδημα (συνήθως από συστηματικά αίτια όπως η υποξία
και η υπόταση) και οι επιληπτικές κρίσεις.
Η αντιμέτωπιση της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης εξαρτάται από την αιτιολογία και
εστιάζεται αποκλειστικά στην πρόληψη των δευτεροπαθών επεισοδίων (συστηματικών και
ενδοκράνιων).
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μετά από μια κάκωση κεφαλής ο εγκέφαλος αντιδρά με διαταραχή στην αιμάτωση του και
συγκεκριμένα με προσωρινή (πρώτες ώρες) μείωση της εγκεφαλικης αιματικης ροης (ισχαιμια) (26,
27, 28, 29). Στη συνεχεια, αναλογα με το μεγεθος της κρουστικης δυναμης, τη θέση και το μέγεθος
των βλαβών, καθώς και την εμπλοκη ή μη συστηματικων αιτιων (υποξυγοναιμια-υποταση), οι
πρωτοπαθεις βλαβες (θλασεις-διαχυτες αιμορραγιες) πιθανον να προκαλεσουν δευτερογενεις
διαδικασιες, οπως ειναι η ανάπτυξη αιματωματος, η διογκωση θλασης, η υπεραιμια και το εστιακο ή
γενικευμενο οιδημα.
Ειδικότερα τα ειδη οιδηματος ειναι: (α) αγγειογενές ή εστιακό ή μεσοκυττάριο που οφειλεται
στην εξαγγειωση ύδατος ειτε απο πρωτοπαθεις βλάβες (περιοχες θλασης-αιμορραγιας-ισχαιμιας)
ειτε απο δευτερογενη αναπτυξη ενος αιματώματος ή περαιτερω διογκωση μιας θλασης, (β)
κυτταροτοξικό ή ενδοκυττάριο που οφειλεται σε συσσωρευση υδατος εντος των κυτταρων
(νευρωνων και γλοιακων) εξαιτιας της δυσλειτουργιας της κυτταρικης μεμβρανης και της
συνακολουθης αδυναμιας της να περιορισει το υδωρ στον μεσοκυτταριο χωρο. Η δυσλειτουργια
αυτη της κυτταρικης μεμβρανης οφειλεται ειτε σε τοπικες συνθηκες ισχαιμιας (θλαση-αιμορραγια)
ειτε σε γενικευμενες (α) συστηματικες (υποξια-υποταση) ή (β) ενδοκρανιες (εκτεταμενο αιματωμα ή
θλαση).
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
Οι βλάβες που υφίσταται ο εγκέφαλος μετά απο την επίδραση μιας κρουστικής δύναμης στο
κρανίο είναι μη αναστρέψιμες. Ο θεραπευτικός στόχος (Νευροπροστασια) στις κρανιοεγκεφαλικες
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κακώσεις εστιαζεται στην πρόληψη των δευτερογενων βλαβων (ισχαιμια, αιμορραγία, οίδημα) που
προκαλούνται απο συστηματικά ή ενδοκράνια αίτια ή απο συνδυασμό τους.
Η ορθή διαδικασία στην αντιμετωπιση αρχιζει με το ιστορικό, τη συστηματική (ζωτικα σημεια)
και τη νευρολογικη εξεταση με βαση την αντιδραση των κορων και την κλίμακα κώματος Γλασκώβης
(βαθμολογια 3-15). Εφοσον εξασφαλισθούν οι συνθηκες που οριζει το ATLS ακολουθεί ο ελεγχος με
αξονικη τομογραφια. Σημειωνεται οτι αυξημενη ενδοκρανια πιεση, κατα κανονα, παρουσιάζουν οι
τραυματιες με βαθμολογια Γλασκώβης < 9 (βαρειες κακώσεις).
Στις περιπτώσεις που απεικονίζεται μαζα (αιματωμα ή θλαση) που καταλαμβανει ογκο > 75
κεκ και προκαλει παρεκτοπιση > 1 εκ, ο τραυματίας υποβαλλεται σε κρανιοτομία, με αφαίρεση του
οστικού κρημνού εφόσον διαπιστώνεται οτι ο υποκείμενος εγκέφαλος ειναι οιδηματώδης. Οι
περιπτωσεις

που

οδηγούνται

στο

χειρουργείο

αποτελούν

το

25-30

%

των

βαρειών

κρανιοεγκεφαλικών κακωσεων.
Στη μεγάλη πλειοψηφια (75 %) των βαρειών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων ο τραυματίας
εισάγεται στη ΜΕΘ, οπου υποβάλλεται σε συνεχη «Νευροπαραμετρηση» (Neuromonitoring).
Μετρωνται: (α) η ενδοκράνια πίεση, (β) ο αερόβιος μεταβολισμός (μεθοδος μικροδιαλυσης), (γ) το
ιστικο οξυγονο του εγκεφάλου, και (δ) ο κορεσμός του σφαγιτιδικου οξυγόνου.
Ο στόχος της θεραπείας είναι η ενδοκράνια πίεση να παραμείνει < 20 mmHg. Αυτό
επιτυγχάνεται με τοποθέτηση της κεφαλής σε 30 μοιρες, καταστολη (μιδαζολαμη, προποφολη),
αναλγησία (φεντανιλη) και PCO2 = 35 mmHg. Η διαφορα μεσης αρτηριακής πίεσης (80-100 mmHg)
και ενδοκράνιας πίεσης (5-15 mmHg) θα πρεπει να διατηρείται > 60-70 mmHg (πίεση εγκεφαλικής
άρδευσης).
Στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης με φυσιολογικο: (1)
μεταβολισμό (δεικτες μικροδιάλυσης), (β) ιστικό οξυγόνο (> 20 mmHg) και (γ) σφαγιτιδικό κορεσμό
(55 %-75 %) χορηγείται μαννιτόλη (0.5-1gr/kg). Σε αυξημένη ενδοκράνια πίεση με: (α) αύξηση των
δεικτών του αναερόβιου μεταβολισμού (δείκτες μικροδιάλυσης), (β) χαμηλό ιστικό οξυγόνο και (γ)
μειωμενο σφαγιτικό κορεσμό (< 55 %), προκαλούνται συνθήκες εγκεφαλικής ισχαιμίας και απαιτειται
περαιτερω καταστολή και εν αναγκη χορήγηση βαρβιτουρικων (θειοπενταλη 5 mg/kg/ωρα) με
ταυτόχρονη υποθερμία. Στην αντίθετη περίπτωση της εγκεφαλικης υπεραιμιας (σφαγιτιδικός
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κορεσμός > 75 %) πρέπει να εφαρμόζεται υπεραερισμος (PCΟ2 < 30 mmHg). Oταν η αυξημενη
ενδοκράνια πίεση δεν ελεγχεται με τα παραπανω μεσα απαιτείται η επανάληψη της αξονικης για
αποκλεισμό νέου αιματώματος ή περαιτέρω διόγκωσης προϋπαρχουσας θλασης. Εφόσον οι
αξονική απεικονιζει μονοπλευρο οίδημα ακολουθεί ομόπλευρη εκτεταμένη κρανιεκτομή, ενώ σε
γενικευμένο οιδημα διενεργείται αμφοτερόπλευρη κρανιεκτομή.
Καθ’όλη τη διάρκεια της αντιμετώπισης στη ΜΕΘ είναι καθοριστικής σημασίας η συνεχής:
(α) μέτρηση και αξιολόγηση της συστηματικής και νευρολογικής εικονας, (β) η νευροπαραμετρηση.
Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται έγκαιρη παρέμβαση στις περιπτωσεις που παρουσιαζονται
δευτεροπαθη συμβαματα.
Ο σύγχρονος αυτός τρόπος αντιμετώπισης της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης στις βαρειές
κακώσεις εχει μειώσει το ποσοστό θνητότητας και αναπηρίας στο 25 % και 20 % αντιστοιχως(1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 425 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΒΑΡΕΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ
Στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Ευαγγελισμού την τελευταία πενταετία
(1998-2003) μελετήθηκαν οι σημαντικότεροι προ-νοσοκομειακές και νοσοκομειακές παράμετροι, σε
σχέση με την έκβαση ασθενών με βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση (47, 48).
Τα κριτήρια προκειμένου να συμπεριληφθεί ο τραυματίας στη μελέτη ήταν: 1) ηλικία > 14
ετών και 2) κωματώδης κατάσταση ή επίπεδο συνείδησης κατά GCS < 9 (δείκτης βαρύτητας
εγκεφαλικής βλάβης).
Ο καταγραφές περιλάμβαναν: φύλο, ηλικία, είδος ατυχήματος, χρονική διάρκεια σταδίων
διακομιδής στη Νευροχειρουργική Κλινική, παρουσία υποξυγοναιμικού ή υποτασικού επεισοδίου,
νευρολογική εικόνα εισαγωγής (GCS - Glasgow Coma Scale, μέγεθος και αντίδραση κορών),
παρουσία άλλων τραυμάτων, ταξινόμηση αξονικής τομογραφίας εισόδου (κατά Marshall), εισαγωγή
ή όχι στη ΜΕΘ, θεραπευτική αντιμετώπιση (χειρουργική ή συντηρητική), μέτρηση ενδοκράνιας
πίεσης, μέτρηση εγκεφαλικού ιστικού οξυγόνου, μέτρηση επιπέδων S-100B αίματος για μία
εβδομάδα, κλινική πορεία, έκβαση εξόδου και εξαμήνου (κατά GOS – Glasgow Outcome Scale )
από ανεξάρτητο φορέα.
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Συμπεριλήφθηκαν 425 διαδοχικοί τραυματίες, ηλικίας 17-85 ετών (μέση ηλικία = 43 έτη). 80
% ήταν άνδρες. Το είδος ατυχήματος είχε ως εξής: τροχαίο 70 %, πτώση 26 %, άλλο 4 %. Το 50 %
διακομίστηκε από άλλα νοσοκομεία. Η μέση διάρκεια διακομιδής ήταν περίπου 4 ώρες. Παρουσία
υποξυγοναιμικού επεισοδίου, προ της καρδιοαναπνευστικής αναζοωγόνησης, επιβεβαιωθηκε στο 7
% ενώ υπήρχε η υπόνοια στο 20 % και αβεβαιότητα στο 40 % (λόγω ελλειψης πρωτογενών
στοιχείων καταγραφής από πρώτο νοσοκομείο, ΕΚΑΒ ή ΤΕΠ Ευαγγελισμού). Παρουσία υποτασικού
επεισοδίου επιβεβαιωθηκε στο 7% ενώ υπόνοια υπήρχε στο 4 % και αβεβαιότητα στο 45 %. Το 65
% των τραυματιων παρουσίαζε και εξω-εγκεφαλικά τραύματα (κακώσεις θώρακα, κοιλίας, τραύματα
προσωπικού κρανίου, κατάγματα οστών).
Το επίπεδο εγρήγορσης-επικοινωνίας εισαγωγής (GCS) είχε ως εξής: καμία αντίδραση=10
%, απεγκεφαλισμός ή αποφλοίωση=30 %, σκόπιμη κινητικότητα=60 %. Η παρατήρηση των κορών
είχε ως εξής: μονόπλευρη αντίδραση 35 % και καμία αντίδραση 19 %. Η ταξινόμηση της αξονικής
εισόδου κατά Μarshall είχε ως εξής: φυσιολογική=3 %, μόνο θλασεις=26 %, οίδημα με ή χωρίς
θλάσεις=31 %, οίδημα με παρεκτόπιση=1 %, χειρουργημένη βλάβη=29 %, μη χειρουργημένη
βλάβη=10 %. Σε χειρουργική αντιμετώπιση υποβλήθηκε το 29 %, ενώ σε συντηρητική το 71 %. Στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύθηκε το 72 % των ασθενών. Μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης
διενεργήθηκε στο 70 % των ασθενών. Μέτρηση του ιστικού οξυγόνου διενεργήθηκε στο 20 % των
ασθενών. Οι τιμές της πρωτεΐνης S-100B αίματος μετρήθηκαν κατά την εισαγωγή και για 7
συνεχόμενες ημέρες και ήταν ιδιαιτέρως παθολογικές. Η έκβαση εξαμήνου (κατά GOS – Glasgow
Outcome Scale) ήταν ως εξής: καλή 24 % (πλήρης αποκατάσταση=17 %, αυτοεξυπηρέτηση=7 %)
και κακή 76 % (θνητότηα=61 %, φυτική κατάσταση=4 %, βαρειά αναπηρία=11 %).
Από τα στοιχεία της μελέτης διαπιστώθηκε ότι η ηλικία, η βαρύτητα του επιπέδου
εγρήγορσης/επικοινωνίας και της αξονικής τομογραφίας εισόδου, η παρουσία δευτερογενών
συστηματικών επεισοδίων, η αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης, η πτώση του ιστικού οξυγόνου και η
άνοδος της πρωτεΐνης S-100B αίματος, σχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τη βαρύτητα
έκβασης. Επιπλέον, συμπεραίνουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό η καταγραφή σημαντικών παραμέτρων
(όπως νευρολογική εικόνα, ζωτικά σημεία) είναι ανεπαρκής σε όλα τα στάδια διαχείρισης από τον
τόπο ατυχήματος, μέχρι τη διακομιδή στο τριτοβάθμιο Νοσοκομείο, ενώ διαφαίνεται και η έλλειψη
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κλινών εντατικής θεραπείας (νοσηλεία στη ΜΕΘ μόνο το 72 %). Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων
νευρο-παραμέτρησης (αιμοδυναμικό monitoring, ενδοκράνιος πίεση, ιστικό οξυγόνο, μικροδιύλιση,
S-100B αίματος) προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για για απόφαση στους θεραπευτικούς
χειρισμούς

(νευροπροστασία),

καθώς

και

στην

πρόγνωση

των

τραυματιών

με

βαρειά

κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Παρά ταύτα, τα ποσοστά κακής έκβασης εξακολουθούν να είναι υψηλά.
Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την ίδια περίοδο (1998-2003) νοσηλεύθηκαν 1535 τραυματίες με
κάκωση κεφαλής από τους οποίους:
•

το 60 % ανήκε στην κατηγορία «ελαφρά κάκωση κεφαλής» (GCS 13-15) με ποσοστό
θνητότητας 2.5 % και αναπηρίας 15 %

•

το 12 % παρουσίαζε «μετρίας βαρύτητας κάκωση κεφαλής» (GCS 9-12) με θνητότητα 33 % και
αναπηρία 18 %

•

ενώ οι υπόλοιποι 425 (28 %) αποτελούσαν τις «βαρειές κακώσεις κεφαλής» (GCS 3-8) με τα
προαναφερθέντα υψηλά ποσοστά αναπηρίας και θνητότητας.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Το παρακάτω πρωτόκολλο αντιμετώπισης έχει συνταχθεί από τη Νευροχειρουργική Κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών (Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός) και γίνεται προσπάθεια να εφαρμόζεται
στους τραυματίες που διακομίζονται στο ΤΕΠ.
Α) Αλγόριθμος διαγνωστικών χειρισμών και αρχικής διαχείρισης:
(Ι) σε Εγρήγορση, με Ποσανατολισμό (σε χώρο, χρόνο, ταυτότητα) χωρις Εξωτερική Κάκωση ή
Υποκειμενικά Ενοχλήματα (πονοκέφαλος, έμετοι, ζάλη)

‘‘δεν χρήζει ακτινογραφίας κρανίου ή Νευροχειρουργικής Εξέτασης’’
(ΙΙ) σε Εγρήγορση, με Προσανατολισμό (σε χώρο, χρόνο, ταυτότητα) αλλά με:
•
•
•
•

Εκτεταμένη εξωτερική κάκωση (θλαστικό τραύμα ή μώλωπα>5 εκ)
Επίμονα συμπτώματα πονοκεφάλου, ναυτίας, εμέτων, ζάλης-ιλίγγου
Απώλεια αισθήσεων ή περι-τραυματική αμνησία
Συνδυασμό των ανωτέρω

‘‘δύναται να υποβληθεί σε α/α κρανίου και εφόσον η διάγνωση του ακτινολόγου είναι
αρνητική για κάταγμα να λάβει έντυπο οδηγιών για το σπίτι. Δεν απαιτείται
Νευροχειρουργική Εξέταση’’
Σημ. Παρ΄ ολα αυτά, εφόσον ο Γενικός Χειρουργός το επιθυμεί μπορεί: (α) να υποβάλει τον τραυματία σε αξονική
τομογραφία εγκεφάλου και να λάβει το αποτέλεσμα απο τον Ακτινολόγο (σε αρνητικό αποτέλεσμα ο ασθενής αναχωρεί με
το έντυπο οδηγιών) ή (β) να εισάγει τον τραυματία στη Χειρουργική Κλινική για 24ωρη παρακολούθηση

(ΙΙΙ) με Υπνηλία ή Λήθαργο ή Σύγχυση/Διέγερση

‘‘είναι ζωτικής σημασίας, πριν τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, ο Γενικός
Χειρουργός να αποκλείσει εξω-εγκεφαλικά αίτια όπως’’:
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπόταση-Ολιγαιμία (αξιολόγηση ζωτικών σημείων)
Υποξυγοναιμία (αξιολόγηση ζωτικών σημείων, αερίων)
Μεταβολικά (παραπομπή στο Παθολογικό)
Μέθη/Εθιστικές ουσίες (παραπομπή στο Παθολογικό)
Επιληπτική κρίση (παραπομπή στο Νευρολογικό)
ΑΕΕ-πτώση (παραπομπή στο Νευρολογικό)
Αλλα Παθολογικά ή Καρδιολογικά αίτια
Κόπωση λόγω πολύωρης διακομιδής ή αναμονής

‘‘σε περίπτωση που η αξονική
Νευροχειρουργική Εξέταση’’

απεικονίζει

ενδοκράνια

βλάβη

απαιτείται

(ΙV) σε Κώμα με ή χωρίς Κινητική Αντίδραση με ή χωρίς Αντίδραση Κορών

‘‘πρέπει ΠΡΩΤΑ να υποβάλεται σε αναζωογόνηση. Ακολουθεί ο σχετικός
απεικονιστικός/αιματολογικός έλεγχος, υπό συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών
παραμέτρων. Σε περίπτωση που η αξονική απεικονίζει ενδοκράνια βλάβη απαιτείται
Νευροχειρουργική Εξέταση’’
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Σημ. Σε άτομα με Ρινόρροια-Ωτόρροια ΕΝΥ (όχι ρινορραγία-ωτορραγία) ή ανοικτή κάκωση κρανίου απαιτείται
Νευροχειρουργική Εξέταση

Β) Αλγόριθμος αρχικών θεραπευτικών χειρισμων:
Ενδείξεις διασωλήνωσης στο ΤΕΠ
•

Πτώση επιπέδου συνειδήσεως ή κώμα (συνήθως GCS < 9)

•

Διατήρηση βατότητας αεροφόρων οδών (εισρόφηση κλπ)

•

Εξω-εγκεφαλικά αίτια (αναπνευστική δυσχέρεια, αιμοδυναμική αστάθεια-shock)

Προσοχή !

- Αποφυγή προφυλακτικού υπεραερισμού. Διατήρηση PaCO2 > 30 mmHg
- Αποφυγή ρινοτραχειακής διασωλήνωσης σε πιθανό κάταγμα βάσης κρανίου
- Αποφυγή διασωλήνωσης, εφόσον δεν είναι απαραίτητη, διότι δυσκολεύει την
αξιολόγηση της νευρολογικής εικόνας

Διατήρηση ζωτικών παραμέτρων
•
•

Συστολική πίεση > 120 mmHg
Κεντρική φλεβική πίεση 5 – 10 cmΗ2Ο

•

PaO2 > 100 mmHg ή SaO2 > 95 % και PaCO2 > 30 mmHg

Σημ. Επί νευρολογικών σημείων εγκολεασμού (μυδρίαση–αντίδραση απεγκεφαλισμού) συστήνεται προσωρινός
υπεραερισμός PaCO2 στα 27–30 mmHg

Χορήγηση Μαννιτόλης στο ΤΕΠ (εφάπαξ = 0.5 gr/kg)
•

Προ αξονικής. Βαρειά νευρολογική εικόνα ή αιφνίδια επιδείνωση

•

Μετά την αξονική. Απεικόνιση ενδοκράνιας υπέρτασης (οίδημα-εκτεταμένο αιμάτωμα/θλάση)

•

Σε τραυματία χωρίς αντιδράσεις (GCS=3, μυδρίαση άμφω) με σκοπό την ανάκτηση των
αντανακλαστικών του εγκεφαλικού στελέχους

Αντένδειξη: Η αρτηριακή υπόταση. Προηγείται η καταστολή/παράλυση. Σε ανάγκη για χορήγηση Μαννιτόλης ανατάσσεται
η αρτηριακή υπόταση με χορήγηση υγρών και έπεται η Μαννιτόλη

Γ) Αλγόριθμος οδηγιών για το σπίτι στην ελαφρά κάκωση κεφαλής:
«Επικοινωνήστε εσείς ή ο συγγενής σας με το εφημερεύον νοσοκομείο εάν παρατηρηθούν»:
•

Διανοητική σύγχυση

•

Δυσκολία αφύπνισης

•

Δυσκολία ομιλίας

•

Μυϊκη αδυναμία χεριών ή ποδιών

•

Δυνατός πονοκέφαλος με ναυτία-εμέτους
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Δ) Αλγόριθμος αντιμετώπισης αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης (ΕΚΠ)

ΕΚΠ > 20 mm Hg ή
>25 mm Hg πάνω από 5 min

CPP > 70 mm Hg
Νορμογκαιμία
PaCO2 ≈ 35 mm Hg – PaO2 75-100 mm Hg
Ινότροπα εν ανάγκη

Αφαίρεση ΕΝΥ από ενδοκοιλιακό καθετήρα

Παρακολούθηση κορεσμού σφαγιτιδικού Ο2 (SjvΟ2)

SjvO2 > 75%

SjvO2 < 55%

20% Mannitol (0.25-1 g/kg)
Επανάληψη, εάν νορμογκαιμία
και οσμωτική πίεση < 320
mOsm/L

SjvO2 55 - 75 %

Αποκατάσταση ΕΚΠ
Οχι περαιτέρω ενέργειες

ΕΚΠ ↑

Υπεραερισμός
(PaCO2 30-32 mm Hg)

ΕΚΠ ↑

Αποκατάσταση ΕΚΠ : σταδιακή
ί

Αξονική

Χωρίς χειρουργικές βλάβες
Βαρβιτουρικό κώμα
Νορμογκαιμία
CPP>70 mmHg
SjvO2 55 - 75 %
Σταδιακή νορμοκαπνία

ΕΚΠ ↑

Αναλγησία και καταστολή
β-blockers
Διακράνιο Doppler

Χειρουργικές βλάβες:
Χειρουργική αντιμετώπιση
Μετεγχειρητική παρακολούθηση
Διατήρηση CPP > 70 mm Hg
Υπεραερισμός: PaCO2 28-30 mmHg

ΕΚΠ ↑

Αλλες δευτερεύουσες θεραπείες
(αμφοτερόπλευρη κρανιεκτομή, υποθερμία κλπ)
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SUMMARY
In this review we present the current perspectives concerning head injury. The
epedimiological data conclude that head injuries are the cause of a severe public health problem.
We refer to the most important factors that influence the outcome, such are: the age, initial
brain injury (based on neurological and imaging status), secondary systemic (hypoxia, hypotension)
and intracranial (edema, hematoma) insults, as well as the co-existence of systemic trauma.
The technological progress referring to the monitoring of vital signs and intracranial
parameters (neuro-monitoring) are discussed, and the therapeutic maneuvers based on this multiparametric monitoring are presented.
Finally, we include our results on 425 severe head-injury victims as well as our brain trauma
management algorithm.
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