
140 ΘΕΜΑΤΑ Αt\ΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ !ΑrΡΙΚΗΣ 

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

Εισαγωγή 
Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ) είναι η 
σημαντικότερη αιτία θνητότητας, παρατεταμένης 
νοσηλείας και υπολειμματικών βλαβών σε τραυ
ματίες. Είναι η συχνότερη κάκωση μετά από αυτές 
των άκρων, ενώ τις περισσότερες φορές αποτελούν 
μέρος του προβλήματος που λέγεται πολυτραυμα
τίας και συνυπάρχουν με κακώσεις σπονδυλικής 
στήλης, θώρακα, κοιλιάς και λεκάνης με σημαντι
κή απcδλεια αίματος. 
Σε μεγάλη επιδημιολογική μελέτη που πραγματο
ποιήθηκε στην Γερμανία για 19 χρόνια ( 1971 -
1992) με περισσότερους από 3400 τραυματίες, το 
70% είχαν και ΚΕΚ1• Αντίστοιχα σε άλλες μελέ
τες βρέθηκε ότι το 19% των τραυματιών που μετα
φέρονται στην εντατική έχε ι ΚΕΚ, ενcδ μόνο το 22% 
των τραυματιών με σοβαρό τραύμα δεν έχουν ΚΕΚ. 
Σε σχέση με τις εξωκρανιακές βλάβες οι ΚΕΚ ευ
θύνονται για το 68% των θανάτων, ενώ περιπτώ
σεις που δεν υπάρχει αιμορραγικό shock η θνητό
τητα ενός πολυτραυματία εξαρτάται από την σο
βαρότητα του ενδοκρανίου τραυματισμού. Η συνύ
παρξη κρανιογκεφαλικής κάκωσης με shock συν
δυάζεται με υψηλό ποσοστό θνητότητας και κακ1i 
νευρολογική πρόγνωση2. 
Ασθενείς με GCS < 8 κατά την πρώτη εκτίμηση θε
ωρούνται ότι έχουν σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κά
κωση, ενώ ασθενείς με GCS 3- 5 έχουν κακή πρό
γνωση με μεγάλο ποσοστό θνητότητας και φτωχό 
λειτουργικό αποτέλεσμαΙ.3. 
Παράγοντες που καθορίζουν την έκβαση είναι η 
σοβαρότητα της κάκωσης, η κλινική εικόνα κατά 
την πρώτη εκτίμηση (προνοσοκομειακά αξιολογεί
ται με την κλίμακα Γλασκόβης), ο χρόνος αντιμε-

τώπισης μετά την κάκωση, ο συνδυασμός πρωτο
παθών και δευτεροπαθών βλαβών, η συνύπαρξη 
άλλων κακώσεων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
τραυματία, η ηλικία του και η συνύπαρξη άλλων πα
θολογικών καταστάσεων. Παιδιατρικοί ασθενείς 
έχουν μικρότερη θνητότητα από ότι οι ενήλικες 
στους οποίους σημαντικό ρόλο παίζουν οι προϋ
πάρχουσες παθολογικές καταστάσεις4. 
Το είδος της κάκωσης παίζει επίσης σημαντικό ρό
λο, ασθενείς με ισοδύναμου βαθμού κάκωση βα
σισμένη στην κλίμακα Γλασκόβης μπορεί να έχουν 
διαφορετικ1i έκβαση και αυτό οφείλεται κυρίως 
στην διαφορετική βαρύτητα της κάθε βλάβηςs. Οι 
τραυματισμοί από πυροβόλα όπλα έχουν διαφορε
τικό μηχανισμό κάκωσης από αυτόν που βλέπουμε 
σε κλειστές ΚΕΚ, προκαλούν σοβαρότερες βλάβες 
με υψηλό ποσοστό θνητότητας που υπερβαίνει το 
70%6. 
Το μέγεθος της βλάβης τελικά καθορίζεται από την 
δριμύτητα του αρχικού τραυματισμού, τη μηχανική 
βλάβη στον εγκεφαλικό ιστό κατά την στιγμή της 
πρόσκρουσης, καθώς επίσης και δευτερογενείς 
βλάβες από μεταβολές που προκαλούνται λόγω του 
αρχικού τραυματισμού. 
Η έκβαση ασθενών με ΚΕΚ έχει βελτιωθεί σημα
ντικά τα τελευταία χρόνια και αυτό δεν έχει να κά
νει με μαγικές θεραπείες στην αντιμετώπιση του 
τραυματισμένου εγκέφαλου, αλλά στην καλύτερη 
κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών 
που προκαλούν δευτερογενείς βλάβες, στην ανά
πτυξη των συστημάτων επείγουσας ιατρικής και φυ
σικά στην εξέλιξη των μονάδων εντατικής θερα
πείας. 
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Πρωτοπαθείς βλάβεις 
Οι πρωτοπαθείς βλάβες συμβαίνουν την ώρα του 
τραυματισμού και μπορεί να είναι εστιακές ή διά
χυτες. Περιλαμβάνουν ποικίλου βαθμού αμετά
κλητες δομικές βλάβες και η βαρύτητα τους εξαρ
τάται από την σφοδρότητα, τον τύπο τη κάκωσης 
και σε σημαντικό βαθμό από την εντόπιση τους. 
Οι πρωτοπαθείς βλάβες περιλαμβάνουν ρ1iξη αγ
γείων, δημιουργία αιματωμάτων, πρώιμη ισχαιμία 
και νέκρωση νευρώνων και μπορεί να είναι εστια
κές ή διάχυτες. Οι εστιακές προκαλούνται απ6 άμε
σο πλήξη της κεφαλής (πτώση) και περιλαμβάνουν 
την εγκεφαλική θλάση, την ενδοεγκεφαλική αι
μορραγία, το επισκληρίδιο και το υποσκληρίδιο αι
μάτωμα. Τοπικές κακο)σεις μπορεί να υπάρχουν 
και στην αντίθετη πλευρά της κάκωσης (εξ αντιτυ
πίας). Οι τοπικές βλάβες μπορεί να προκαλέσουν 
εγκεφαλική δυσπραγία από πίεση, μετατόπιση των 
βασικcΔν δομών και εγκολεασμ6. 
Διάχυτες βλάβες στον εγκέφαλο εμφανίζονται σαν 
διάχυτες αξονικές βλάβες, υποξυγοναιμικές βλά
βες και εγκεφαλικό οίδημα και είναι αποτέλεσμα 
βλάβης των νευροαξόνων και του αιματοεγκεφα
λικού φραγμού. Διάχυτες βλάβες συχνά προκα
λούνται από δυνάμεις επιτάχυνσης - επιβράδυν
σης. 
Οι πρωτοπαθείς βλάβες του εγκεφάλου συχνά 
ακολουθούνται από επιπλοκές συμπεριλαμβανο
μένου υποξυγοναιμία,υπερκαπνία, και οξέωση η 
οποία συνεισφέρει στην επιπλέον εγκεφαλική βλά
βη<J. 

Δευτεροπαθείς κακώσεις 
Η δημιουργία δευτεροπαθιόν βλαβών είναι λιγότε
ρο ξεκάθαρη, αυτές συμβαίνουν σταδιακά και θε
ωρητικά κατά ένα μέρος είναι προλ1iψιμες και ανα
στρέψιμες. Μετά την αρχική βλάβη, μεταβολές στις 
ζωτικές λειτουργίες (αναπνοή και κυκλοφορία) 
μπορεί να προκαλέσουν υπόταση, υποξυγοναιμία, 
υπερκαπνία, να αυξήσουν την ενδοκράνιο πίεση 
και να επιδεινc{)σουν το οίδημα του εγκεφάλου. Το 
αποτέλεσμα είναι η μείωση της άρδευσης και της 
προσφοράς οξυγόνου. Οι δευτεροπαθείς βλάβες 
έχουν μεγαλύτερη σημαντικότητα γιατί σε αντίθε
ση με τις πρωτοπαθείς βλάβες οι οποίες συνήθως 
δεν επιδέχονται βελτίωση, μπορεί να αποφευχθούν 
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και σε σημαντικό βαθμό να ανασταφρούνιο. Οι 
προσπάθειες στην αντιμετώπιση των ΚΕΚ με την 
γρήγορη διασωλ1Ίνωση και αιμοδυναμική σταθε
ροποίηση στοχεύουν την ελαχιστοποίηση αν όχι 
την αποφυγή δευτερογενcuν βλαβών. 
Μέσα σε ώρες μετά από μια σοβαρή ΚΕΚ, ικαν1Ίς 
να προκαλέσει απcΔλεια συνείδησης, επέρχεται 
μείωση τοπική ή σφαιρική στην αιμάτωση του εγκε
φάλου σε επίπεδα λιγότερο του 50% της φυσιολο
γικής, επίπεδα που είναι κοντά με τη πρόκληση μό
νιμων εγκεφαλικc{)V βλαβcόν. Αυτό προκαλεί τοπι
κή ή σφαιρική ισχαιμία λόγω των διαταραχών προ
σφοράς και ζ1Ίτησης οξυγόνου. Στην συνέχεια εν
δογενείς διαβιβαστές μπορεί να υπεισέρχονται 
στον βιοχημικό καταρράκτη και επιπλέον επιδεί
νωση των δευτερογενών βλαβώνΙΙ. Η μείωση της 
αιματικής ροής είναι μεγαλύτερη στην περιοχή που 
περιβάλει την κάκωση και στον φλοιό κάτω από τα 
υποσκληρίδια αιματώματαΙ2. Στους ασθενείς που 
παραμένουν σε κώμα η ροή μπορεί να παραμένει 
χαμηλή για 5- 6 ημέρες μετά τον τραυματισμόΙ3.14. 
Σοβαρές κακιόσεις προκαλούν απ6τομη αύξηση 
των επιπέδων διαφόρων αμινοξέων και παραγωγή 
κυτταροκινών. Η ισχαιμία είναι η συχνότερη αιτία 
βλάβης και καταστροφής των νευριόνων κατά την 
διάρκεια της δεύτερης φάσης μετά απ6 τραυματι
σμ615. Οι Graham και συνΙ6. βρήκαν ότι ισχαιμικές 
βλάβες υπ1iρχαν στο 90% των τραυματιών που κα
τέληξαν μετά από βαριά ΚΕΚ. Το τελικό αποτέ
λεσμα είναι η δημιουργία εγκεφαλικού οιδ1iματος 
και η πρόκληση ενδοκράνιας υπέρτασης γεγον6τα 
καθοριστικά για την αποκατάσταση του εγκεφά
λου17. 
Έτσι συνοπτικά τέσσερις μηχανισμοί προκαλούν 
βλάβη στον εγκέφαλο μετά από ΚΕΚ 
- Πρωτοπαθής κάκωση του εγκεφάλου από άμεση 
πρ6σκρουση με αρνητικές συνέπειες στους νευρώ
νες και τα αγγεία 
- Αιμορραγία στο εγκεφαλικό παρέγχυμα 
- Οίδημα το οποίο εμφανίζεται γύρω από την θλά-
ση ή το αιμάτωμα 
- Ισχαιμία που προκαλείται από οίδημα του εγκε
φάλου ή μετατόπιση των δομών του. 
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Αντιμετώπιση 
Ο τραυματισμός στο κεφάλι με απώλεια συνείδη
σης πρέπει να θεωρείται επείγον πρόβλημα. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της απώλειας της συ
νείδησης τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για καταστά
σεις απειλητικές για την ζω1i, όπως ενδοκράνια 
υπέρταση, αιματώματα, εγκολεασμό και σπασμοί. 
Οι οδηγίες για την αντιμετώπιση υπάρχουν από την 
εποχή του Ιπποκράτη εδώ και 2000 χρόνια. Όμως 
ουσιαστικά βήματα έγιναν μετά τον 2° παγκόσμιο 
πόλεμο και αυτό συντέλεσε στην βελτίωση της 
έκβασης. Η ανάπτυξη των συστημάτων προνοσο
κομειακής επείγουσας φροντίδας, η γρήγορη αντι
μετώπιση και η ταχεία μεταφορά στο νοσοκομείο, 
η καθιέρωση της αξονικ1iς τομογραφίας για τον 
aπεικονιστικό έλεγχο του εγκεφάλου, η κατανόη
ση των παθοφυσιολογικών μεταβολιΔν των δευτε
ροπαθών βλαβών καθώς επίσης και η ανάπτυξη νέ
ων μορφών monitoring συντέλεσαν στην καλύτερη 
συνολικά αντιμετώπιση των ασθενciJν με ΚΕΚ. Τα 
τελευταία χρόνια με την δημοσίευση κατευθυντή
ριων οδηγιών, όπως και σε πολλές άλλες επείγου
σες καταστάσεις γίνεται προσπάθεια ομογενοποί
ησης της αντιμετώπισης τόσο στο νοσοκομείο όσο 
και σε προνοσοκομειακό επίπεδοΙR- 20. 
Η αρχική αντιμετώπιση των ασθενών με ΚΕΚ, 
όπως και για κάθε τραυματία, έχει να κάνει με το 
ABCDE. 
Διαταραχές στο αναπνευστικό σύστημα είναι συ
χνές σε ασθενείς με ΚΕΚ, αφού η απώλεια συνεί
δησης συνήθως συνδυάζεται με απόφραξη αερα
γωγού, διαταραχές αναπνοής, υποξυγοναιμία και 
υπερκαπνία, καταστάσεις που οδηγούν σε δευτε
ρογενείς βλάβες στον εγκέφαλο17. Η απάντηση 
από το κυκλοφορικό σύστημα σε τραυματίες με 
ΚΕΚ είναι υπέρταση (απάντηση στο stress) και τα
χυκαρδία. Συνυπάρχουσες άλλες κακώσεις, της 
κοιλιάς και του θώρακα, με αιμορραγία μπορεί να 
εμφανίζονται με υπόταση. 
Αρχικά μέχρι την απομάκρυνση από τον τόπο του 
ατυχήματος και την τοποθέτηση φλεβικής γραμμής 
η χορ1iγηση οξυγόνου με μάσκα θεωρείται επιβε
βλημένη. Χειρισμοί απελευθέρωσης αεραγωγού 
μπορεί να είναι απαραίτητοι σε αυτή την φάση εάν 
έχουμε απόφραξη. Η οριστική εξασφάλιση του αε
ραγωγού με την στοματοτραχειακή διασωλ1Ίνωση 
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θεωρείται απαραίτητη εάν ο τραυματίας έχει κλί
μακα Γλασκόβης(GCS) < 8 ή εάν υπάρχουν άλλοι 
λόγοι τους οποίους αναφέρουμε στην προνοσοκο
μειακή αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Εάν 
υπάρχει η δυνατότητα καλό είναι να γίνεται στον 
τόπο του ατυχήματος. Ασθενείς με ΚΕΚ ακόμα και 
εάν βρίσκονται σε βαθύ κώμα είναι δυνατόν κατά 
την λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση, εάν δεν εί
ναι καλά κατεσταλμένοι, να ανεβάσουν ενδοκρά
νιο πίεση με ότι αυτό συνεπάγεται για έναν τραυ
ματισμένο εγκέφαλο. Ο τρόπος εισαγωγής και τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούμε δεν είναι διαφορε
τικά από αυτά που χρησιμοποιούμε στο νοσοκο
μείο. 
Κατά τους χειρισμούς της λαρυγγοσκόπισης πρέ
πει να λαμβάνουμε υπόψη την πιθανότητα βλάβης 
της ΑΜΣΣ, η οποία υπάρχει σε ποσοστό 5% των 
ασθενών με ΚΕΚ και δεν μπορεί να αποκλειστεί 
προνοσοκομειακά ειδικά όταν ο τραυματίας βρί
σκεται σε κωματώδη κατάσταση. 
Η αξιολόγηση της νευρολογικής κατάστασης αρχι
κά στοχεύει στην αξιολόγηση της βαρύτητας καθώς 
επίσης και στον καθορισμό της αντιμετώπισης. Η 
κλινική εικόνα κρανιοεγκεφαλικών ασθενών συ
χνά μεταβάλλονται γρήγορα και η αντιμετώπιση 
εξαρτάται από αυτές τις μεταβολές. Έτσι η σημα
ντικότητα της πρώιμης και επαναλαμβανόμενης 
νευρολογικ1iς αξιολόγησης δεν πρέπει να θεωρη
θεί υπερβολή. Ιδανικά η αρχική εξέταση πρέπει να 
γίνεται πριν την χορήγηση κατασταλτικών και μυο
χαλαρωτικών φαρμάκων. 

Αξιολόγηση του τραυματία με ΚΕΚ 
Η κλινική εικόνα του τραυματία με ΚΕΚ εύκολα 
μεταβάλλεται. Ο ασθενής που μιλάει μπορεί να πέ
σει σε βαθύ κώμα εάν έχει ένα εξελισσόμενο αι
μάτωμα, ενώ αντίστοιχα ο ασθενής που βρίσκεται 
σε κώμα μπορεί να βελτιωθεί εάν η αιτία του κώ
ματος είναι η χρήση αλκοόλ, ουσιών 1l η κακή αρ
χικά αιμοδυναμική εικόνα. Μια και μοναδική νευ
ρολογική εξέταση δεν είναι αρκετή και χρειάζο
νται επαναλαμβανόμενες εξετάσεις για την λήψη 
αποφάσεων. Αρκετοί ασθενείς έχουν παθολογικό 
τύπο αναπνοής που οφείλεται σε κάκωση ή δυ
σλειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους. Ταχύ
πνοια και υπεραερισμός μπορεί να είναι η αρχική 
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απάντηση στην αυξημένη ενδοκράνιο πίεση, ενώ 
ανώμαλη αναπνο1Ί και άπνοια συμβαίνει όταν αυ
ξηθεί η ενδοκράνιος πίεση ή όταν υπάρχει εγκολε
ασμός. Οι αιμοδυναμικές παράμετροι δεν μας βοη
θάν στην αξιολόγηση του κεντρικού νευρικού συ
στήματος, αλλά η ύπαρξη βραδυκαρδίας και υπέρ
τασης μπορεί να σημαίνει αυξημένη ενδοκράνιο 
πίεση και επικείμενο εγκολεασμό. 
Η κλίμακα Γλασκόβης (GCS) αξιολογεί το άνοιγ
μα των οφθαλμών, την λεκτική απάντηση και την 
κινητική δραστηριότητα και χρησιμοποιείται κατά 
κιSρον για την αξιολιSγηση του ασθενούς με ΚΕΚ. 
Η GCS φαίνεται να έχει προγνωστική σημασία, αλ
λά και θεραπευτική αφού ιSταν GCS <8 είναι έν
δειξη για καταστολή, διασωλήνωση και μηχανική 
υποστήριξη της αναπνοής. Σε μερικά πρωτόκολλα 
διαλογής η GCS αποτελεί μία απιSτις παραμέτρους 
τους. Σοβαρ1i κρανιογκεφαλικ1Ί κάκωση θεωρείται 
ιSταν η GCS είναι 3- 8, μέτρια ιSταν είναι 9- 12 και 
ελαφριά ιSταν είναι 13 - 15. Μείωση της GCS ακό
μα και κατά δύο μονάδες σημαίνει επιδείνωση της 
νευρολογικής κατάστασης του τραυματία. 
Εναλλακτικές κλίμακες για την αξιολιSγηση κρα
νιοεγκεφαλικού ασθενή είναι η κλίμακα AVPU 
(Alert, Responds to Vocal stimuli, Responds to 
Painful stimuli και Unresponsive ). Η Α VPU είναι 
απλή εύκολα εφαρμιSσιμη, χρησιμοποιείται σε πολ
λά συσηiματα προνοσοκομειακής επείγουσας φρο
ντίδας, αλλά δεν είναι ευρέως αποδεκτή. 
Παρά την χρησιμιSτητα της και την ευρεία αποδο
χή η GCS δεν χρησιμοποιείται σε προνοσοκομεια
κή φάση και πολλές φορές εφαρμόζεται λανθα
σμένα21. ΑυτιS δεν σημαίνει ιSτι είναι δύσκολα 
εφαρμιSσιμη ή δύσχρηστη, άλλά αντανακλά την 
ανεπαρκή εκπαίδευση στην χρήσης της. 
Η GCS δεν είναι νευρολογική εξέταση, δεν περι
λαμβάνει την εξέταση των κορών, ενώ η κινητικ11 
απάντηση αναφέρεται στο άκρο με την καλύτερη 
κινητικιSτητα. Ασθενείς με παραπληγία ή ημιπλη
γία επιτυγχάνουν ένα σκορ 6 αλλά έχουν σημαντι
κιS νευρολογικιS έλλειμμα. Είναι σημαντικιS να 
αξιολογούμε όχι μιSνο την GCS αλλά τις κιSρες και 
την συμμετρική κινητικιSτητα των άκρων. 
Το τρίτο κρανιακιS νεύρο ρυθμίζει το μέγεθος της 
κόρης και την απάντηση της στο φως. Αύξηση της 
ΕΠ για οποιαδήποτε αιτία (αιμάτωμα, οίδημα, θλά-
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ση) μπορεί να μεγαλώσουν την κιSρη στην πάσχου
σα πλευρά. Εάν αποκλείσουμε άμεση κάκωση του 
οφθαλμού από κάταγμα του οφθαλμικού κιSγχου, 
τιSτε ιSταν υπάρχει πίεση στο τρίτο κρανιακιS νεύρο 
από οίδημα, κήλη του σκηνηδίου της παρεγκεφα
λίδας η κόρη αρχίζει να μην απαντά στο φως και να 
διαστέλλεται. ΔιαγνωστικιS πριSβλημα υπάρχει 
ιSταν συνυπάρχει ΚΕΚ κα κάκωση του οφθαλμού. 

Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση 
Η επιθετική αντιμετώπιση προνοσοκομεικά έχει 
σαν αποτέλεσμα περισσιSτεροι ασθενείς να πηγαί
νουν ζωντανοί στο νοσοκομείο, χωρίς να αυξάνει 
την νοσοκομε ική θνητιSτητα ή το ποσοστιS των ασθε
νών που παραμένει σε φυτική κατάσταση2l22. Οι 
πρωτοπαθείς βλάβες δεν μπορούν να διορθωθούν 
αλλά να προληφθούν και ο πλέον αποτελεσματικός 
τριiπος πριiληψης της εγκεφαλικής βλάβης είναι η 
πριSληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Καθορισμός 
των ορίων ταχύτητας, η χρήση ζώνης, κράνους και 
αεριSσακων μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά 
απιS οποιαδήποτε σύστημα προνοσοκομειακής 
επείγουσας ιατρικ1iς. Σε αντίθεση οι δευτερογενείς 
βλάβες αρχίζουν αμέσως μετά το ατύχημα και στην 
πριSληψη της δευτερογενούς ισχαιμικ1iς βλάβης 
πρέπει να στοχεύει η όλη αντιμετcΔπιση η οποία θα 
πρέπει να αρχίζει απιS τον τόπο του ατυχήματος. 
Ακόμη και μικρή περίοδος χαμηλής άρδευσης του 
εγκεφάλου και υποξυγοναιμίας μπορεί να προκα
λέσει μη ανατάξιμες βλάβες. Η γρήγορη αντιμετώ
πιση στοχεύει στην ταχεία αποκατάσταση της κυ
κλοφορίας, την οριστική εξασφάλιση του αεραγω
γού και την βελτίωση της οξυγιSνωσης. 
Η αξιολιSγηση και σταθεροποίηση του τραυματία 
με ΚΕΚ ξεκινάει με την άφιξη στον τιSπο του ατυ
χήματος κατά το γνωστιS ABCDE 23. 
Τραυματίες με ΚΕΚ συχνά είναι υποτασικοί ενώ 
στο 1/3 των περιπτώσεων είναι υποξυγοναιμικοί. 
Συνυπάρχουσες κακώσεις με απώλεια αίματος εί
ναι δυνατιSν να ευθύνονται για την υπιSταση, ενώ η 
απόφραξη αεραγωγού, οι διαταραχές στην ανα
πνοή, η εισρρόφηση γαστρικού περιεχομένου, οι 
κακώσεις θώρακα είναι λίγες μόνες από τις αιτίες 
που ευθύνονται για την πρόκληση ση υποξυγοναι
μίας και συχνά και υπερκαπνίας ακόμα και σε 
ασθενείς με μετρίας βαρύτητας ΚΕΚ. 
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Η όλη αντιμετώπιση περιλαμβάνει 
• Την εξασφάλιση αεραγωγού 
• Την διατήρηση επαρκούς αναπνοής 

και οξυγόνωσης 
• Την αιμοδυναμική σταθεροποίηση 
• Την αξιολόγηση της νευρολογικής κατάστασης 
• Την ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης 
• Την αναγνώριση των εξωκρανιακών κακώσεων 

Η οριστικ1Ί εξασφάλιση του αεραγωγού και η υπο
στήριξη της αναπνοής επιτυγχάνεται με την στο
ματοτραχειακή διασωλήνωση και την εφαρμογή 
μηχανικού αερισμού. Κλίμακα Γλασκόβης < 8 απο
τελεί απόλυτη ένδειξη για στοματοτραχειακή δια
σωλήνωση. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι 
καλύτερα να γίνεται στον τόπο του ατυχήματος για 
την αποφυγή δευτεροπαθών βλαβcΔν24. Για την ει
σαγωγή και διατήρηση στην αναισθησία ισχύουν 
ότι και στους υπόλοιπους τραυματίες. 
Η χορήγηση καταστολής πριν την διασωλήνωση 
έχει ιδιαίτερη σημασία σε ασθενείς με ΚΕΚ, ακό
μα και εάν βρίσκονται σε βαθύ κώμα. Η λαρυγγο
σκόπιση και η διασωλήνωση με τον τραυματία ξύ
πνιο μπορεί να αυξήσει απειλητικά την ενδοκρά
νιο πίεση, ενώ αυξάνει την πιθανότητα για εμετό 
και εισρρόφηση. Χορήγηση οξυγόνου με μάσκα 
πρέπει να γίνεται με την άφιξη στον τόπο του ατυ
χήματος ενώ μετά την διασωλήνωση η μηχανικ1Ί 
υποστήριξη της αναπνωΊς στοχεύει στην νορμοκα
πνία (PaC02 = 35mmHg), η δε συγκέντρωση του 

οξυγόνου στο εισπνεόμενο μίγμα (Fi02) αρχικά 

πρέπει να είναι 1 (100% ) . Υπεραερισμός ενδεί
κνυται μόνο όταν έχουμε σημεία αυξημένης ενδο
κράνιας πίεσης, μυδρίαση, ανισοκορία. Ο καπνο
γράφος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, αφού πρσνοσο
κομειακά δεν έχουμε την δυνατότητα μέτρησης αε
ρίων αίματος. 
Η διατήρηση επαρκούς αιματικής ροής στον εγκέ
φαλο προϋποθέτει σταθερή αιμοδυναμική εικόνα 
γεγονός που εξασφαλίζεται με την χορήγηση 
υγρών. Σε απουσία άλλων κακώσεων η υπέρταση 
και η ταχυκαρδία είναι η αναμενόμενη απάντηση 
του καρδιαγγειακού σαν αποτέλεσμα της διέγερ
σης του αυτόνομου (συμπαθητικού) νευρικού συ
στήματος. Η υπόταση μετά από ΚΕΚ που δεν απα
ντάει στην χορήγηση υγρών είναι σημείο εξωκρα-
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νιακού τραύματος και απώλειας αίματος από κα
τάγματα, κοιλιά ή θcδρακα. Η υπόταση που προκα
λείται από ενδοκράνιο παθολογία συνήθως συν
δυάζεται με βραδυκαρδία και παρατηρείται σε τε
λική κατάσταση εγκολεασμού. Ασθενείς που φθά
νουν στο ΤΕΠ με υπόταση έχουν αυξημένη θνητό
τητα25, ενώ χαμηλή αρτηριακή πίεση ( <90mmHg) 
στον τόπο του ατυχήματος έχει διπλάσια θνητότη
τα και μείωση της ικανοποιητικ1Ίς έκβασης26. Η 
υπόταση πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιθετική 
χορ1Ίγηση κρυσταλοειδcδν διαλυμάτων. Ινότροπα 
και αγγειοδραστικά φάρμακα σπάνια θα χρεια
σθούν. 
Η τονικότητα των χορηγούμενων διαλυμάτων έχει 
ιδιαίτερη σημασία, το νερό διανέμεται στον εγκέ
φαλο ακόμα και εάν αυτός είναι άθικτος27. Ο φυ
σιολογικ6ς ορός προτιμάται από το γαλακτικό 
Ringer λόγω της μεγαλύτερης οσμωτικής πίεσης 
ενώ διαλύματα γλυκόζης έχουν καταστροφική δρά
ση στον εγκέφαλο εξαιτίας της χαμηλής οσμωτική ς 
πίεσης και της υπεργλυκαιμίας που προκαλούν2Κ. 
Τα υπέρτονα διαλύματα χλωριούχου νατρίου είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε τραυματίες με 
ΚΕΚ28. Η λογική της χρήσης των υπέρτονων δια
λυμάτων είναι η μείωση της ενδοκρανίου πιέσεως 
σε συνδυασμό με την γρηγορότερη αποκατάσταση 
της aρτηριακής πίεσης, την βελτίωση της καρδια
κής παροχής και της μεταφοράς οξυγόνου. Η χο
ρήγηση υπέρτονου διαλύματος νατρίου αυξάνει την 
οσμωτικ1Ί πίεση στο πλάσμα και προκαλεί ενεργή 
κλίση πίεσης εκατέρωθεν του αιματοεyκεφαλικού 
φραγμού με αποτέλεσμα την μετακίνηση νερού από 
τον ενδοκυττάριο και διάμεσο χώρο στο ενδοαγ
γειακό με τελικό αποτέλεσμα την μείωση του μεί
ωση του εγκεφαλικού όγκου και την μείωση της εν
δοκρανίου πιέσεως3Ο-33. Αν και δεν είναι αποδεκτή 
από πολλούς ερευνητές η ευεργετική δράση των 
υπέρτονων διαλυμάτων, χορήγηση 250ιnl υπέρτο
νου διαλύματος NaCl 7,5% με την τοποθέτηση της 
πρώτης φλεβικής γραμμής μπορεί να φανεί ιδιαί
τερα χρ1Ίσιμη στην ταχεία αποκατάσταση του εν
δοαγγεικαού όγκου και την μείωση της ενδοκρανί
ου πιέσεως. 
Εάν με την χορήγηση υγρών δεν γίνει εφικτό η βελ
τίωση της αιμοδυναμικής εικόνας η χρήση αγγειο
συσπαστικών παραγότνων μπορεί να φανεί χρήσι-
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μη34. 
Η υπερδυναμική κατάσταση που συχνά παρατη
ρείται σε κρανιοεγκεφαλικούς ασθενείς αντιμε
τωπίζεται συμπτωματικά μόνο μετά την εξασφάλι
ση επαρκούς βάθους καταστολής και αναλγησίας. 
Οι β αποκλειστές προτιμώνται από τα φάρμακα που 
έχουν αγγειοδιασταλτικ1i δράση. 
Αν και η μανιτόλη έχει ευνο·ίκή δράση στην μείω
ση της ενδοκρανίου πιέσεως , η χρήση της δεν προ
τείνεται σε προνοσοκομειακό επίπεδο. Σε ασθενή 
όμως με μυδρίαση μπορεί να χορήγηθεί σε δόση 0,5 
-1 g/Kg σε 1 Ο- 15rnin. 
Ανύψωση της κεφαλής κατά 15-30° χωρίς στροφή 
είναι χρήσιμη για την απορροή του αίματος από το 
εγκέφαλο μέσω των φλεβιδν. Εάν για την σταθε
ροποίηση του τραχειοσωλήνα χρησιμοποιούμε φα
καρ6λα να προσέξουμε να μην εμποδίζεται η ροή 
στις έξω σφαγίτιδες φλέβες. 
Η 6λη αντιμετιί)πιση δεν πρέπει να καθυστερεί την 
μεταφορά του τραυματία σε εξειδικευμένο κέντρο. 

Αντιμετώπιση στο ΤΕΠ 
Η σειρά προτεραιοτήτων και η αντιμετώπιση μετά 
την άφιξη στο ΤΕΠ σχετίζονται με την κατάσταση 
του τραυματία, την νευρολογική και αιμοδυναμικ1i 
εικ6να, τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με 
τον μηχανισμό κάκωσης και την κλινική εικόνα του 
ασθενούς πριν από οποιαδήποτε αντιμετιί)πιση και 
φυσικά από τις συνυπάρχουσες κακώσεις. 
Η αξιολόγηση κατά ABCDE πρέπει να γίνεται και 
στο ΤΕΠ. Εάν δεν έχει γίνει 1iδη στον τόπο του ατυ
χήματος εξασφάλιση αεραγωγού, υποστήριξη 
αναπνοής, εγκατάσταση φλεβικής γραμμής και 
χορήγησης υγρών πρέπει να γίνονται με την άφιξη 
του τραυματία. Εάν παρά την χορήγηση υγρών ο 
τραυματίας παραμένει αιμοδυναμικά ασταθ1iς 
πρέπει να σκεφθούμε συνοδές κακώσεις με απcό
λεια αίματος (κοιλιά θώρακας λεκάνη). Η ύπαρξη 
shock σε συνδυασμό με ΚΕΚ επιδεινώνει την έκβα
ση και αυξάνει την θνητότητα35,36. Στόχος είναι η 
γρήγορη αποκατάσταση της αιμοδυναμικής σταθε
ρότητας και ο έλεγχος της αιμορραγίας. 
Μετά την σταθεροποίηση του τραυματία ο ασθενής 
πρέπει να μεταφέρεται για αξονική τομογραφία 
εγκεφάλου. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει πριν από 
άλλες παρεμβάσεις γιατί πιθανόν να χρειάζεται 
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νευροχειρουργική επέμβαση. Εάν υπάρχει ανάγκη 
και για άλλες επεμβάσεις μπορεί να δουλεύουν δύο 
ομάδες συγχρόνως. 
Ακόμα και ασθενείς με καλή κλινική εικόνα μετά 
από ΚΕΚ μπορεί να επιδεινωθούν και χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή. Σε τραυματίες που παρά την 
ΚΕΚ είναι σε καλή γενική κατάσταση λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη τα: 
• Απώλεια συνείδησης μεγαλύτερη από 5rnin 
• Πονοκέφαλος που επιμένει ή επιδεινώνεται 
• GCS <15 
• Εστιακή σημειολογία 
• Κάταγμα κρανίου 
• Ευρήματα στην αξονική τομογραφία 

Χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με ΚΕΚ 
Αν και οι περισσ6τερες κρανιοεγκεφαλικές κα
κώσεις δεν χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση, 
cSταν υπάρχει ένδειξη πρέπει να γίνει γρήγορα. Σε 
περίπτωση αιματώματος ο παράγοντας χρcSνος παί
ζει σημαντικcS ρcSλο στην έκβαση. Οι Seelig και 
συν.37 έδειξαν cSτι όταν το διάστημα απcS το ατύχη
μα μέχρι την παροχέτευση του αιματώματος ξεπε
ράσει τις 4 ιί)ρες η θνητότητα αυξάνεται από 30 σε 
90%. 

Οσμωτική διούρηση 
Η δράση της μανιτόλης στον εγκέφαλο38,39 είναι 
γνωστή εδώ και χρόνια και παραμένει το φάρμακο 
εκλογής στην αντιμετώπιση της ενδοκρανίου υπέρ
τασης σε ασθενείς με ενδοκράνιο παθολογία. Η 
bolus χορήγηση είναι περισσότερο αποτελεσματι
κή από την συνεχή έγχυση. Χορ1iγηιJη μανιτόλης 
σε δόση 0,25 g!Kg προκαλεί μείωση της ενδοκρα
νίου και χρησιμοποιείται σε τραυματίες με κρα
νιοεγκεφαλική κάκωση. Η χρ1iση της δεν προτεί
νεται σε προνοσοκομειακό επίπεδο και στο ΤΕΠ 
εκτός εάν ο ασθενής είναι μυδριασμένος ή κόρες 
που δεν αντιδρούν στο φώς οπότε μπορεί να χορη
γηθεί σε δcSση 0,5-1g/Kg σε χρόνο 10- 15rnin39. 
Επαναληπτικές δόσεις μανιτόλης μπορεί να προ
σκαλέσουν συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες 
cSπως αφυδάτωση, υποβολαιμία, υπεροσμωτικότη
τα, υπερνατριαιμία, υποκαλιαιμία, και νεφρική 
ανεπάρκεια. 
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Μηχανικός αερισμός τραυματιών με ΚΕΚ 
Ο προφυλακτικός υπεραερισμός (PC02 < 

35mmHg) πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με 
ΚΕΚ γιατί μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέ
σματα. Είναι πλέον γνωστό ότι μετά την κάκωση 
του εγκεφάλου επέρχεται σημαντική μείωση της 
ροής ιδιαίτερα προς τα τραυματισμένα τμήματα, 
επιπλέον μείωση της αιματικής ροής με την εφαρ
μογή υπεραερισμού είναι δυνατόν να επιδεινώσει 
την κατάσταση. Υπεραερισμός για μικριS χρονικιS 
διάστημα μπορεί να είναι χρησιμοποιηθεί όταν 
έχουμε επιδείνωση της νευρολογικ1Ίς κατάστασης 
του τραυματία. 
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Κορτικοειδή 
Αν κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν απο
δείχθηκε ότι η χρήση των γλυκορτικοειδών μειώ
νει την ενδοκράνιο πίεση, όπως επίσης δεν βελ
τιώνει την έκβαση. Σήμερα δεν συνιστάται η χρή
ση τους σε ασθενείς με ΚΕΚ. 

Σπασμοί 
Εμφανίζονται στο 50% των ασθενών που έχουν δια
τιτραίνουσες βλάβες και στο 10 - 20% των ασθε
νό)ν που έχουν κλειστές κακώσεις4ΟΑΙ. Η επιληψία 
μπορεί να είναι αιτία για ξαφνική απώλεια συνεί
δησης σε έναν ασθεν1Ί μετά από ΚΕΚ. Η προλη
πτική χρήση αντιεπιληπτικών δεν συνιστάται. 
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