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Βαριά ΚΕΚ- 
Τι κάνουμε τώρα; 



Βαριά ΚΕΚ 
 25χρονος βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, πιθανή 

επίθεση   
 μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο στο ΤΕΠ 07:00 πμ 
 Μεταφορά  σε σκληρή σανίδα/ σκληρό κολάρο ΑΜΣΣ.  
 18 αναπνοές/λεπτό, SpO2  99% με μάσκα μη 

επανεισπνοής  
 Α.Π. 180/80mmHg, ΚΣ 90/min. 
 Ε1, V1, M3, ισοκορικός (3mm),  φωτοκινητικό +  άμφω 
 Ορατή εκχύμωση στη δεξιά προσωπική χώρα 
 

 



Βαριά ΚΕΚ – πρόληψη 2γενους νευρολογικής 
βλάβης 
 Εξασφάλιση αεραγωγού: Στοματοτραχειακή 

διασωλήνωση με πρόνοια για τη σταθεροποίηση της 
ΑΜΣΣ 

 Φλεβική πρόσβαση και υγρά 
 Μεταφορά στον αξονικό 
 

 
 Πρωτόκολλο πολυτραυματία 
 

 
Level III  
• Maintaining SBP at ≥100 mm Hg for patients 50 to 69 years old or at ≥110 mm Hg or 
above for patients 15 to 49 or over 70 years old may be considered to decrease mortality 
and improve outcomes.  
 



Βαριά ΚΕΚ – CT εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΞΗ ΕΦΤ 



Τί κάνουμε τώρα;     (1) 
 A. Χειρουργική παροχέτευση των αιματωμάτων. 
 Β. Καταστολή, αναλγησία, νορμοκαπνία, υπερωσμωτική 

θεραπεία με μαννιτόλη και επανάληψη αξονικής εγκεφάλου 
σε 72 ώρες. 

 Γ. Καταστολή, αναλγησία, νορμοκαπνία και διακράνιο 
υπέρηχο και υπέρηχο οπτικού νεύρου για μη επεμβατική 
εκτίμηση της ενδοκράνιας πίεσης. 

 Δ. Καταστολή, αναλγησία, νορμοκαπνία και επεμβατική 
παραμέτρηση ενδοκράνιας πίεσης με ενδοπαρεγχυματικό 
καθετήρα.  

 Ε. Καταστολή, αναλγησία, νορμοκαπνία και τοποθέτηση 
καθετήρα κοιλιοστομίας για παροχέτευση ΕΝΥ και 
παραμέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης. 



Τί κάνουμε τώρα;     (1) 
 A. Χειρουργική παροχέτευση των αιματωμάτων. 
 Β. Καταστολή, αναλγησία, νορμοκαπνία, υπερωσμωτική 

θεραπεία με μαννιτόλη και επανάληψη αξονικής εγκεφάλου 
σε 72 ώρες. 

 Γ. Καταστολή, αναλγησία, νορμοκαπνία και διακράνιο 
υπέρηχο και υπέρηχο οπτικού νεύρου για μη επεμβατική 
εκτίμηση της ενδοκράνιας πίεσης. 

 Δ. Καταστολή, αναλγησία, νορμοκαπνία και επεμβατική 
παραμέτρηση ενδοκράνιας πίεσης με ενδοπαρεγχυματικό 
καθετήρα.  

 Ε. Καταστολή, αναλγησία, νορμοκαπνία και τοποθέτηση 
καθετήρα κοιλιοστομίας για παροχέτευση ΕΝΥ και 
παραμέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης. 



Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας - 2006 

Neurosurgery  2006. Vol58 No3 Supplement 

Class III 



ICP MONITORING INDICATIONS  
1. GCS-score ≤ 8  CT scan: pathology 
2. GCS-score ≤ 8  CT scan: normal + 2 of the following : 

     a. Age > 40 y 

     b. Uni- or Bilateral motor posturing (decorticate / 
decerebrate) 

     c. SBP < 90 mm Hg 

Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP) 

2007 



Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP) 

324 ασθενείς, βαριά ΚΕΚ 
>13 ετών, Βολιβία-Εκουαδόρ 
2 ομάδες 
Επιβίωση και νευρολογική έκβαση 
 



Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP) 

N Engl J Med 2012;367:2471-81. 
 
 



J Neurotrauma. 2018 Jan 1;35(1):54-63. doi: 10.1089/neu.2016.4472. Epub 2017 Sep 
26 

ICE 
protocol 

Βαριά ΚΕΚ 



Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP) 



Cnossen et al. Critical Care (2017) 21:233  
 

Τι κάνουμε τώρα; - Center TBI 



Μη επεμβατική παρακολούθηση της ενδοκράνιας 
πίεσης 



Μη επεμβατική παρακολούθηση της ενδοκράνιας 
πίεσης 

 PLOS Medicine | https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002356 July 

25, 2017 



Εξωτερικός καθετήρας κοιλιοστομίας 
 Πλεονεκτήματα 
 Gold standard, δυνατότητα επαναμηδενισμού 
 Δυνατότητα παράλληλης παροχέτευσης ΕΝΥ 

 Μειονεκτήματα 
 Τεχνικές δυσκολίες στην τοποθέτηση π.χ. σε περίπτωση 

διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος, μικρών διαστάσεων 
κοιλιακό σύστημα 

 Λοιμώξεις ΚΝΣ 
 
 

 Front. Neurol., 16 July 2014 | 
https://doi.org/10.3389/fneur.2014.00121 



Βαριά ΚΕΚ 
 Συνεννόηση με τους νευροχειρουργούς για τοποθέτηση 

μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης (ICP) 
 Καταστολή με προποφόλη, μιδαζολάμη και φεντανύλη 
 Υπερωσμωτική θεραπεία με μαννιτόλη 
 Τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα, καθετήρα 

αιματηρής μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και σωλήνα 
εντερικής σίτισης, κλίση κεφαλής 30-35Ο 

 Στόχοι: CVP:6-10mmHg, Sat=97%, PaO2>80 
mmHg, PaCO2:34-38 mmHg, T<37oC 
 



Βαριά ΚΕΚ 
 Τοποθετήθηκε από τον νευροχειρουργό ενδοπαρεγχυματικός 

καθετήρας μέτρησης IC P.  Η τιμή εισόδου ήταν 30 mmHg. 
Χορηγήθηκε μαννιτόλη και αυξήθηκε το βάθος καταστολής. Η 
PaCO2 στα 35mmHg, Na=145 mEq/L 

 Η ενδοκράνια πίεση ανταποκρίθηκε αρχικά στην αύξηση του 
βάθους καταστολής, την υπερωσμωτική θεραπεία με 
μαννιτόλη και 3% NaCl και τη διατήρηση PaCO2 35mmHg.  

 
ΣΤΟΧΟΙ 
 ICP<22mmHg 
 CPP: 60-70 mmHg          
                                                  BTF 2016 Level IIB 



Ημέρα 2 
 Μετά την πάροδο του πρώτου 24ώρου η ICP  

εμφανίζει αιχμή  35mmHg (στις 09:00 π.μ. της 
επομένης), η οποία ανταποκρίθηκε στη χορήγηση 
υπέρτονου διαλύματος NaCl 3% και/ή μαννιτόλης. 

  



Τί κάνουμε τώρα;     (2) 
Α. Συνεχίζουμε την ίδια αγωγή αφού η ενδοκράνια πίεση 

ανταποκρίνεται σ’ αυτήν. Χορηγούμε μαννιτόλη και 
υπέρτονα εναλλάξ μέχρι η τιμή του νατρίου να φτάσει τα 
160 mEq/L. 

Β. Υπεραερίζουμε τον ασθενή με στόχο pCO2<30mmHg ενώ 
εφαρμόζουμε και νευροπαραμέτρηση με συνεχή 
παρακολούθηση του ιστικού και του σφαγιτιδικού οξυγόνου. 

Γ. Προσθέτουμε στην καταστολή βαρβιτουρικά και 
αποσύρουμε σταδιακά τα υπόλοιπα φάρμακα καταστολής, 
υπό συνεχή ΗΕΓ παρακολούθηση με σκοπό να επιτύχουμε 
ΗΕΓ καταστολή (suppression burst).  

Δ. Αποσυμπιεστική κρανιεκτομή. 
Ε. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου. 
 

 



Τί κάνουμε τώρα;     (2) 
Α. Συνεχίζουμε την ίδια αγωγή αφού η ενδοκράνια πίεση 

ανταποκρίνεται σ’ αυτήν. Χορηγούμε μαννιτόλη και 
υπέρτονα εναλλάξ μέχρι η τιμή του νατρίου να φτάσει τα 
160 mEq/L. 

Β. Υπεραερίζουμε τον ασθενή με στόχο pCO2<30mmHg ενώ 
εφαρμόζουμε και νευροπαραμέτρηση με συνεχή 
παρακολούθηση του ιστικού και του σφαγιτιδικού οξυγόνου. 

Γ. Προσθέτουμε στην καταστολή βαρβιτουρικά και 
αποσύρουμε σταδιακά τα υπόλοιπα φάρμακα καταστολής, 
υπό συνεχή ΗΕΓ παρακολούθηση με σκοπό να επιτύχουμε 
ΗΕΓ καταστολή (suppression burst).  

Δ. Αποσυμπιεστική κρανιεκτομή. 
Ε. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου. 
 

 



Βαριά ΚΕΚ 

. J Neurosurg 2014; 120: 908–18.  

. J Trauma 2007; 62: 1339–45.  
 



Βαριά ΚΕΚ 
 

N Engl J Med 2014;370:2121-30. 
 

 



Therapy Intensity Level - TIL 

TIL 0 Καμία παρέμβαση 

TIL 1 Βασική φροντίδα: Καταστολή για ανοχή του τραχειοσωλήνα και 
συνεργασία του ασθενούς με τον αναπνευστήρα, ενδοφλέβια υγρά και 
αγγειοσυσπαστικά για λόγους που δεν αφορούν το ΚΝΣ, κλίση 
κεφαλής, νορμοκαπνία (PaCO2 ≥ 40mmHg) 

TIL 2 Ηπια μέσα ελέγχου της ICP: Βάθος καταστολής, ενδοφλέβια υγρά και 
αγγειοσυσπαστικά για υποστήριξη της πίεσης άρδευσης, 
υπερωσμωτική θεραπεία σε χαμηλές δόσεις, ήπια υποκαπνία (PaCO2 
35-40 mmHg), παροχέτευση ΕΝΥ με ρυθμό <120 ml/ 24h 

TIL 3 Κλιμακούμενα μέτρα ελέγχου της ICP: Αύξηση δόσης της 
υπερωσμωτικής θεραπείας (Sosm), της υποκαπνίας (PaCO2 30-
35mmHg), έλεγχος θερμοκρασίας (35-37οC), παροχέτευση ΕΝΥ με 
ρυθμό ≥120 ml/ 24h 

TIL 4 Μέγιστα μέσα ελέγχου της ICP: Υποκαπνία (PaCO2 <30 mmHg), 
υποθερμία <35οC, μεταβολική καταστολή, χειρουργική παρέμβαση 
(αποσυμπιεστική κρανιεκτομή/ λοβεκτομή). 

JOURNAL OF NEUROTRAUMA 33:1–7, 2016  
 



SjO2 > 50% 

Level II B  
Prolonged prophylactic hyperventilation with partial pressure of carbon 
dioxide in arterial blood (PaCO2) of 25 mm Hg or less is not 
recommended.  
 
Level III  
Jugular venous saturation of <50% may be a threshold to avoid in order 
to reduce mortality and improve outcomes.  
 

2016 



Υπεραερισμός - Υποκαπνία 

Matta B, Menon D, Turner J, Textbook of Neuroanaesthesia and Critical Care  
 



155 ασθενείς 
15-59 ετών, βαριά ΚΕΚ 
Θεραπείες πρώτης γραμμής, παραμονή υψηλής ICP 
Εντός 72 ωρών 
2 ομάδες 
Σύνθετο τελικό σημείο 

Level IIA 



Ημέρα 2 
 Η νέα αξονική εγκεφάλου δεν ανέδειξε δυνητικά χειρουργικά 

εξαιρέσιμες συλλογές 
 

 Αύξηση καταστολής (προποφόλη 4 mg/Kg/h, φεντανύλη 
1.5μ/Kg/h, μιδαζολάμη 0.4 mg/Kg/h), χορήγηση 
υπερωσμωτικής θεραπείας. 



Βαριά ΚΕΚ 
 Κατά το τρίτο 24ωρο και ενώ η PaCO2 = 32 mmHg 

και το Νa του ορού είχε φτάσει τιμή 153 mEq/L η 
ενδοκράνια πίεση εμφάνισε αιχμή 36 mmHg. Με 
επιπλέον μαννιτόλη και υπέρτονα διατηρήσαμε την 
ICP 25mmHg και CPP 70 mmHg. 
 
 

  Επανάληψη CT εγκεφάλου, χωρίς νέα ΧΚΕ. 
 

 
 



Τί κάνουμε τώρα;     (3) 
 A. Αποσυμπιεστική κρανιεκτομή. 
 Β. Έλεγχο θερμοκρασίας με στόχο κεντρική θερμοκρασία 

<35οC και τιτλοποίηση της θερμοκρασίας ανάλογα με 
την ενδοκράνια πίεση. 

 Γ. Μεταβολική καταστολή με βαρβιτουρικά. 
 Δ. Ανεχόμαστε την ενδοκράνια πίεση κοντά στο 25mmHg 

εφόσον διατηρείται η πίεση άρδευσης > 60 mmHg. 
 Ε. Δοκιμασία βάθους καταστολής με θειοπεντάλη ή 

προποφόλη. 



Τί κάνουμε τώρα;     (3) 
 A. Αποσυμπιεστική κρανιεκτομή. 
 Β. Έλεγχο θερμοκρασίας με στόχο κεντρική θερμοκρασία 

<35οC και τιτλοποίηση της θερμοκρασίας ανάλογα με 
την ενδοκράνια πίεση. 

 Γ. Μεταβολική καταστολή με βαρβιτουρικά. 
 Δ. Ανεχόμαστε την ενδοκράνια πίεση κοντά στο 25mmHg 

εφόσον διατηρείται η πίεση άρδευσης > 60 mmHg. 
 Ε. Δοκιμασία βάθους καταστολής με θειοπεντάλη ή 

προποφόλη. 



Κρανιεκτομή 

408 ασθενείς 10-65 ετών ICP >25mmHg 
2 ομάδες 
Σύνθετο τελικό σημείο 

 



RESCUE-ICP 



Στόχος 600 ασθενείς, τελικά τυχαιοποιήθηκαν 387 ασθενείς με ΚΕΚ 
ICP>20mmHg 
2 ομάδες 
τελικό  σημείο η νευρολογική έκβαση 
 



Έκβαση – Μελέτη Eurotherm 

Online Supplement, Eurotherm3235Trial;21  
 

hazard ratio, 1.45; 95% CI, 1.01 to 2.10; P=0.047 



Μετά την Eurotherm 

JAMA. 2018 Oct 24. doi: 10.1001/jama.2018.17075. 

Βαριά ΚΕΚ 



JAMA. 2018 Oct 24. doi: 10.1001/jama.2018.17075. 

Βαριά ΚΕΚ 



Βαριά ΚΕΚ 



Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP) 

J Neurosurg 109:060780–600804, 2008  
 



Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP) 

J Neurosurg 109:060780–600804, 2008  
 



‘Ορια τιμών ICP/CPP 



Multimodality monitoring 
Precision Medicine 

 CPPreactivity index, autoregulation 
 PbO2 

 L/P ratio 
 NIRS 
 SjO2 

 TCD 
 EEG 
 

Triple bolt in situ 



Μεταβολική καταστολή – BTF 2016 

 
 Level II B  
 High-dose barbiturate administration is recommended to 

control elevated ICP refractory to maximum standard 
medical and surgical treatment. Hemodynamic stability is 
essential before and during barbiturate therapy.  
 

 J Neurosurg. Jul 1988;69(1):15-23. PMID: 3288723.  
 Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:CD000033. PMID: 23235573.  
 Crit Care. 2008;12(4):R112. PMID: 18759980.  

 
 



Βαρβιτουρικά: Θειοπεντάλη 

J Neurosurg 1986;64:231–7. [PubMed: 3080555]  
 J Neurosurg 1988;68:424– 31. [PubMed: 3125310]  
Acta Neurochir (Wien) 1992;117:153–9. [PubMed: 1414516]  
 

Hypotension 58% 
Dyskalaemia 82% 
Respiratory complications  76% 
Infections  55% 
Hepatic dysfunction  87% 
Renal dysfunction 47% 
Loss of pupillary reactivity, gut 
motility 



Burst suppression 

 

Matta B, Menon D, Turner J, Textbook of Neuroanaesthesia and Critical Care  



Βαριά ΚΕΚ 
 Έγινε δοκιμή βάθους καταστολής με θειοπεντάλη. 
 Η ενδοκράνια πίεση έπεσε στο 10 mmHg και η πίεση 

άρδευσης διατηρήθηκε στα 70 mmHg. 
 

 Συζήτηση με Ν/Χ. 
 Απόφαση για συνέχεια με συντηρητική θεραπεία. 

 
 
 
 
 
 



Βαριά ΚΕΚ 
 Εγινε φόρτιση με 2 g σε διαιρεμένες δόσεις των 250 

mg και κατόπιν στάγδην χορήγηση με ρυθμό 3-8 
mg/kg/hr με συνεχή ηλεκτροεγκεφαλογραφική 
παρακολούθηση και τιτλοποίηση της δόσης με στόχο 
την ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταστολή. 

  Παράλληλα, αποσύρθηκαν τα άλλα κατασταλτικά 
φάρμακα. Με την επαγωγή βαρβιτουρικού κώματος η 
ICP κυμάνθηκε στα 18 - 15 mmHg. 
 



Τί κάνουμε τώρα;     (4) 
 Α. Διατηρούμε το βαρβιτουρικό κώμα για 5 ημέρες και 

κατόπιν αποσύρουμε σταδιακά τα βαρβιτουρικά. 
 Β. Διατηρούμε το βαρβιτουρικό κώμα μέχρι η ενδοκράνια 

πίεση να μην εμφανίζει πλέον αιχμές για 24 ώρες και κατόπιν 
αποσύρουμε σταδιακά. 

 Γ. Διατηρούμε το βαρβιτουρικό κώμα για 24 ώρες από την 
έναρξή του και κατόπιν αποσύρουμε σταδιακά. 

 Δ. Διατηρούμε το βαρβιτουρικό κώμα για 5 ημέρες και 
κατόπιν αποσύρουμε άμεσα τα βαρβιτουρικά, διότι λόγω 
φαρμακοκινητικής, έχουν παρατεταμένη δράση. 

 Ε. Διατηρούμε το βαρβιτουρικό κώμα για 24 ώρες από την 
έναρξή του και κατόπιν αποσύρουμε άμεσα τα βαρβιτουρικά, 
διότι λόγω φαρμακοκινητικής, έχουν παρατεταμένη δράση.  
 



Τί κάνουμε τώρα;     (4) 
 Α. Διατηρούμε το βαρβιτουρικό κώμα για 5 ημέρες και 

κατόπιν αποσύρουμε σταδιακά τα βαρβιτουρικά. 
 Β. Διατηρούμε το βαρβιτουρικό κώμα μέχρι η ενδοκράνια 

πίεση να μην εμφανίζει πλέον αιχμές για 24 ώρες και 
κατόπιν αποσύρουμε σταδιακά. 

 Γ. Διατηρούμε το βαρβιτουρικό κώμα για 24 ώρες από την 
έναρξή του και κατόπιν αποσύρουμε σταδιακά. 

 Δ. Διατηρούμε το βαρβιτουρικό κώμα για 5 ημέρες και 
κατόπιν αποσύρουμε άμεσα τα βαρβιτουρικά, διότι λόγω 
φαρμακοκινητικής, έχουν παρατεταμένη δράση. 

 Ε. Διατηρούμε το βαρβιτουρικό κώμα για 24 ώρες από την 
έναρξή του και κατόπιν αποσύρουμε άμεσα τα βαρβιτουρικά, 
διότι λόγω φαρμακοκινητικής, έχουν παρατεταμένη δράση.  
 



Σταδιακή απόσυρση βαρβιτουρικών 

J Med Sci. 2017;24(2):100–105. https://doi.org/10.21315/ mjms2017.24.2.13 
JOURNAL OF NEUROTRAUMA 24:1339–1346 (August 2007)  
  
 



Βαριά ΚΕΚ 
• Αφού επετεύχθη ο έλεγχος της ICP για 24 ώρες με 

ρυθμό χορήγησης 8 mg/kg/h, έγινε σταδιακή μείωση 
έως διακοπή τελικά των βαρβιτουρικών 5 μέρες μετά 
την έναρξη της χορήγησής τους (8η ημέρα 
νοσηλείας).   

• Παράλληλη σταδιακή αποκατάσταση των τιμών του 
νατρίου και του διοξειδίου. 
 
 
 



Βαριά ΚΕΚ 
 Την 11η μέρα νοσηλείας η ICP εμφάνιζε και πάλι αιχμές 

έως 35mmHg. 
 Εμπύρετος 38.8oC με ρίγος 
 Νέο διήθημα στην ακτινογραφία θώρακος 
 PaO2= 80mmHg, PaCO2=43 mmHg, 
 Na= 146mmHg 

 
 
 

 



Τί κάνουμε τώρα;     (5) 
 A. Αφαιρούμε τον καθετήρα μέτρησης της ενδοκράνιας 

πίεσης. 
 Β. Καταστολή και, αν χρειάζεται για τον έλεγχο της 

ενδοκράνιας πίεσης, υπερωσμωτική θεραπεία. 
Προγραμματίζουμε  αξονική εγκεφάλου και 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

 Γ. Εμπειρική θεραπεία με αντιεπιληπτικά. 
 Δ. Επανέναρξη βαρβιτουρικών. 
 Ε. Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου 
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 Δ. Επανέναρξη βαρβιτουρικών. 
 Ε. Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου 





Όψιμες αιχμές ICP  

Translational Research in Traumatic Brain Injury. 
Laskowitz D, Grant G, editors. 
Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor and Francis Group; 2016. 

Επιδείνωση ενδοκράνιας παθολογίας 

Θέση κεφαλής, φλεβική απόφραξη 

Αύξηση ενδοθωρακικής πίεσης 

Μετατραυματικός υδροκέφαλος 

Θρόμβωση εγκεφαλικών φλεβών 

Όψιμη εγκεφαλική ισχαιμία 

Επιληπτική δραστηριότητα 

Μετατραυματική λοίμωξη ΚΝΣ 

Υπερπυρεξία, υποξαιμία, υπερκαπνία, υπονατριαιμία, πόνος, ηπατική 
ανεπάρκεια 



Αντιεπιληπτική θεραπεία σε ΚΕΚ – BTF guidelines 
2016 

 Level II A  
 Δεν συστήνεται η προφυλακτική χορήγηση φαινυτοΐνης ή 

βαλπροϊκού για την πρόληψη των όψιμων 
μετατραυματικών κρίσεων.  

 Συστήνεται η χορήγηση φαινυτοΐνης για τη μείωση της 
επίπτωσης των πρώιμων μετατραυματικών κρίσεων (μέσα 
στις πρώτες 7 ημέρες από την κάκωση) όταν το όφελος 
θεωρείται ότι υπερβαίνει τις επιπλοκές αυτής της 
θεραπείας. Ωστόσο, οι πρώιμες μετατραυματικές κρίσεις 
δεν σχετίζονται με χειρότερη έκβαση.  
 

Use of antiepileptics for seizure prophylaxis after traumatic brain injury. Am J 
Health Syst Pharm. May 2013;70(9):759-766. PMID: 23592358.  
 



Ρόλος MRI σε ΚΕΚ 

 Μεγαλύτερος χρόνος εξέτασης 
 Μικρότερη διαθεσιμότητα 
 Χρειάζεται έλεγχος ασφάλειας π.χ. 

για μεταλλικά ξένα σώματα. 
 

 Μεγαλύτερη ευαισθησία – χρήσιμο 
στην ήπια ΚΕΚ και στη διάγνωση 
της αξονικής βλάβης 

 Απεικόνιση στελέχους 
 Πρόγνωση 

ACR Appropriateness Criteria® Head Trauma 2015.  American College of Radiology. https:// 
acsearch.acr.org/docs/69481/Narrative/.  
 



Βαριά ΚΕΚ 
 Αξονική εγκεφάλου  
 Υπερωσμωτική θεραπεία και καταστολή με προποφόλη 
 ΗΕΓ 

 
 Η αξονική εγκεφάλου δεν ανέδειξε νέα ΧΚΕ, θρόμβωση 

φλεβωδών κόλπων ή υδροκέφαλο, αλλά βελτίωση της 
εικόνας. Το ΗΕΓ δεν ανέδειξε επιληπτική δραστηριότητα. 
Χορηγήθηκε Πιππερακιλίνη/Ταζομπακτάμη και 
τροποποιήθηκε ο μηχανικός αερισμός. Αποφασίσαμε να 
χορηγήσουμε εμπειρικά λεβετιρακετάμη. 
 
 
 



Βαριά ΚΕΚ 
• Με την παρέμβαση αυτή η  ICP ελέγχθηκε 

ικανοποιητικά. Τη 14η ημέρα ο ασθενής υπεβλήθη σε 
διαδερμική τραχειοστομία και κατόπιν έγινε διακοπή 
της καταστολής και αφαίρεση του καθετήρα 
μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης.  

• Παρά τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας 
καθώς και της αιμοδυναμικής του κατάστασης, η 
νευρολογική του εικόνα παρέμενε φτωχή (Ε1, V1, 
M4) μία εβδομάδα μετά τη διακοπή της καταστολής. 
Έγινε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου.  
 



Βαριά ΚΕΚ 

DAI? 



Βαριά ΚΕΚ 
• Η νευρολογική εικόνα του αρρώστου βελτιώθηκε 

προοδευτικά μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και ο 
ασθενής εξήλθε από την ΜΕΘ με κλίμακα Γλασκώβης 
14 (Ε4, V4, Μ6), τετρακινητικός, αιμοδυναμικά 
σταθερός και απύρετος, αφού έγινε σύγκλιση της 
τραχειοστομίας την 26η ημέρα.  
 



Συμπεράσματα 
 

Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης   ✔ 
Κλιμάκωση θεραπείας – θεραπευτικό πρωτόκολλο ✔ 
Εξατομίκευση με βάση δεδομένα απεικόνισης και 

νευροπαραμέτρησης ✔ 
Στενή συνεργασία με νευροχειρουργό ✔ 
Λίγες οι επιστημονικές ενδείξεις, διαφοροποίηση των 

πρακτικών σε κάθε κέντρο. 



Βαριά ΚΕΚ 
 
 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 



Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας 
 Υποσκληρίδιο αιμάτωμα 
 Πάχος >10 mm  
 Μετατόπιση μέσης γραμμής > 5 mm 
 Εάν GCS < 9, με πάχος  <10-mm και μετατόπιση < 5mms , εάν 

εμφανιστεί πτώση GCS κατά 2 ή περισσότερο και/ή υπάρχει 
ανισοκορία και/ή ICP > 20 mm Hg. 

 Η χειρουργική παροχέτευση χρειάζεται να γίνει το ταχύτερο 
δυνατό, εφ’ όσον υπάρχει ένδειξη. 

 Κρανιοτομή ή κρανιεκτομή με μηνιγγοπλαστική 
 Παρεγχυματικό αιμάτωμα 
 Νευρολογική επιδείνωση κατά 2 μονάδες GCS 
 Πιεστικά φαινόμενα / Μετατόπιση μέσης γραμμής 
 Όγκος > 50cc 
 
 



Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP) 
 Recommendations from the Prior (3rd) Edition Not 

Supported by Evidence Meeting Current Standards  
 Intracranial pressure (ICP) should be monitored in all 

salvageable patients with a severe traumatic brain injury 
(TBI) (GCS 3-8 after resuscitation) and an abnormal 
computed tomography (CT) scan. An abnormal CT scan 
of the head is one that reveals hematomas, contusions, 
swelling, herniation, or compressed basal cisterns.  

 ICP monitoring is indicated in patients with severe TBI 
with a normal CT scan if two or more of the following 
features are noted at admission: age over 40 years, 
unilateral or bilateral motor posturing, or systolic blood 
pressure (BP) <90 mm Hg.  
 



Δράσης θειοπεντάλης 
 Ελάττωση του εγκεφαλικού μεταβολισμού, της 

εγκεφαλικής αιματικής ροής και της ICP. 
 Άμεση καταστολή του μυοκαρδίου – αγγειοπαράλυση 

– υπόταση 58% 
 Απώλεια του φωτοκινητικού αντανακλαστικού. 
 Έκπτωση της λειτουργίας των λεμφοκυττάρων. 
 Ελάττωση της κινητικότητας του γαστρεντερικού 

σωλήνα. 
 Διαταραχές των ηλεκτρολυτών και ιδιαίτερα του 

καλίου. 



Ενδοκρανιακός όγκος και πίεση 

 
 
 

(Monro A, Edinburgh 1823 
Kellie G, Edinburgh 1824) 

Όγκος (επιπρόσθετη μάζα) 

ICP 

γ 

Φυσιολογική 
Compliance 

Χαμηλή 
Compliance 

20 

40 

αρτηριακό αίμα 

φλεβικό αίμα 

εγκέφαλος 

ΕΝΥ 

πρόσθετη μάζα 

  ΚΦ α 

 β 

ICV ≈ 1400 ml 

CSF ≈ 75-100 ml, CBV ≈ 70 ml 


	Βαριά ΚΕΚ-�Τι κάνουμε τώρα;
	Βαριά ΚΕΚ-�Τι κάνουμε τώρα;
	Βαριά ΚΕΚ
	Βαριά ΚΕΚ – πρόληψη 2γενους νευρολογικής βλάβης
	Βαριά ΚΕΚ – CT εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό
	Τί κάνουμε τώρα;					(1)
	Τί κάνουμε τώρα;					(1)
	Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας - 2006
	Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP)
	Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP)
	Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP)
	Βαριά ΚΕΚ
	Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP)
	Τι κάνουμε τώρα; - Center TBI
	Μη επεμβατική παρακολούθηση της ενδοκράνιας πίεσης
	Μη επεμβατική παρακολούθηση της ενδοκράνιας πίεσης
	Εξωτερικός καθετήρας κοιλιοστομίας
	Βαριά ΚΕΚ
	Βαριά ΚΕΚ
	Ημέρα 2
	Τί κάνουμε τώρα;					(2)
	Τί κάνουμε τώρα;					(2)
	Βαριά ΚΕΚ
	Βαριά ΚΕΚ�
	Therapy Intensity Level - TIL
	SjO2 > 50%
	Υπεραερισμός - Υποκαπνία
	Slide Number 28
	Ημέρα 2
	Βαριά ΚΕΚ
	Τί κάνουμε τώρα;					(3)
	Τί κάνουμε τώρα;					(3)
	Κρανιεκτομή
	RESCUE-ICP
	Slide Number 35
	Έκβαση – Μελέτη Eurotherm
	Μετά την Eurotherm
	Βαριά ΚΕΚ
	Βαριά ΚΕΚ
	Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP)
	Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP)
	‘Ορια τιμών ICP/CPP
	Multimodality monitoring�Precision Medicine
	Μεταβολική καταστολή – BTF 2016
	Βαρβιτουρικά: Θειοπεντάλη
	Burst suppression
	Βαριά ΚΕΚ
	Βαριά ΚΕΚ
	Τί κάνουμε τώρα;					(4)
	Τί κάνουμε τώρα;					(4)
	Σταδιακή απόσυρση βαρβιτουρικών
	Βαριά ΚΕΚ
	Βαριά ΚΕΚ
	Τί κάνουμε τώρα;					(5)
	Τί κάνουμε τώρα;					(5)
	Slide Number 56
	Όψιμες αιχμές ICP 
	Αντιεπιληπτική θεραπεία σε ΚΕΚ – BTF guidelines 2016
	Ρόλος MRI σε ΚΕΚ
	Βαριά ΚΕΚ
	Βαριά ΚΕΚ
	Βαριά ΚΕΚ
	Βαριά ΚΕΚ
	Συμπεράσματα�
	Βαριά ΚΕΚ
	Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας
	Συνεχής μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης (ICP)
	Δράσης θειοπεντάλης
	Ενδοκρανιακός όγκος και πίεση

