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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Θα ήθελα αρχικά να τονίσω τη μεγάλη τιμή που αισθάνθηκα εκπονώντας την 

παρούσα εργασία δίπλα σε σημαντικούς επιστήμονες, δασκάλους και ανθρώπους. Με 

την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής μου εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, κα. Ραϊσάκη Μαρία, για τον χρόνο και την 

καθοδήγησή της. Πάντα με ενθάρρυνε με καλοσύνη και χαμόγελο. Η υποστήριξή της 

ήταν πολύτιμη για μένα και κομβική προκειμένου να ολοκληρώσω τις μεταπτυχιακές 

μου σπουδές. Ο καινοτόμος τρόπος σκέψης της και η επιστημονικότητά της 

συνετέλεσε στη δημιουργία και τη σύλληψη της παρούσας εργασίας. 

Επιπλέον είμαι ευγνώμων στον κ. Μπριασούλη Γεώργιο για όλη τη βοήθεια 

και συμβολή του στην παρούσα διατριβή, αλλά και  την υπομονή του. Θα ήθελα να 

τον ευχαριστήσω που μου επέτρεψε να εργαστώ στους χώρους της ΜΕΘ Παίδων του 

Νοσοκομείου ΠαΓΝΗ και για όλη την εμπιστοσύνη την οποία μου έδειξε, που με 

στήριξε και με βοήθησε σε αυτό το πρωτόγνωρο μονοπάτι. Από την αρχή ως το τέλος 

είχα την αμέριστη συμπαράστασή του.  

Φυσικά δεν θα μπορούσα να παραλείψω από τις ευχαριστίες την κα. Ηλία 

Σταυρίνα, η οποία ως ενεργό μέλος της Τριμελούς επιτροπής της εργασίας, 

ακούραστα και υπομονετικά με βοήθησε σε κάθε μου βήμα στην τελειοποίηση και 

εκπόνηση της σημαντικής αυτής μελέτης.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της 

ΜΕΘ παίδων, για τη φιλοξενία που μου προσέφεραν στο Νοσοκομείο ΠαΓΝΗ και 

για την άριστη συνεργασία που είχα μαζί τους. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

CPP: Cerebral Perfusion Pressure 

CT: Computerized Tomography  

ECG: Καρδιογράφημα  

FOUR: Full Outline of Unresponsiveness 

GCS: Glasgow Coma Scale 

ICP: Intracranial Pressure 

LOS: Length of stay 

MRI: Magnetic Resonance Imaging 

NMDARs: N-methyl-D-aspartate receptors 

PELOD: PEdiatric Logistic Organ Dysfunction 

PRISM: Pediatric Risk of Mortality 

ΑΜΣΣ: Αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης 

ΕΝΥ: Εγκεφαλονωτιαίο υγρό 

ΜΤ: Μαγνητική Τομογραφία 

ΟΝΠ: Οσφυονωτιαία παρακέντηση 

ΠαΓΝΗ: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

ΥΤ: Υπολογιστική Τομογραφία 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Εισαγωγή: Το κώμα ορίζεται ως η πλήρης απώλεια συνείδησης και 

αποτελεί μια επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Η διερεύνηση του 

κώματος στα παιδιά αποτελεί πρόκληση καθώς οι αιτίες που το προκαλούν είναι 

πολλές και ετερογενείς. Στη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με κώμα, 

πρωταρχικής σημασίας είναι η λεπτομερής λήψη του ιστορικού, η ολοκληρωμένη 

κλινική εξέταση, ο εστιασμένος εργαστηριακός έλεγχος και η επιλογή της 

κατάλληλης μεθόδου απεικόνισης. Πρωτίστως και ανεξάρτητα από την αιτιολογία 

του κώματος, επιβάλλεται η αρχική εκτίμηση - αναζωογόνηση κατά ABCDE, όπως 

ορίζεται από την προσέγγιση κατά Advance Pediatric Life Support (APLS) και η 

άμεση εφαρμογή συγκεκριμένων θεραπευτικών μέτρων που θα εξασφαλίσουν την 

υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς και την πρόληψη και αποφυγή 

περαιτέρω επιπλοκών και μόνιμων εγκεφαλικών βλαβών. 

Οι μέθοδοι απεικόνισης του εγκεφάλου και η αξιολόγηση των ευρημάτων 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο διαγνωστικό και προγνωστικό εργαλείο. 

Στους ενήλικες το CT Marshall score αποτελεί μία δημοφιλή 6-βαθμη κλίμακα 

βαθμονόμησης των απεικονιστικών ευρημάτων σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις (KEK) και κώμα και έχει συσχετιστεί με την πρόγνωση. Όσο μεγαλύτερο 

είναι το CT Marshall score,  τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση του ασθενούς. Σε 

παιδιά με υποξικής αιτιολογίας κώμα έχει προταθεί μία 8-βαθμη κλίμακα 

βαθμονόμησης των απεικονιστικών ευρημάτων η οποία επίσης συσχετίστηκε με την 

πρόγνωση. Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κλίμακα βαθμονόμησης 

της βαρύτητας των απεικονιστικών ευρημάτων συνολικά για το κώμα στους ενήλικες 

ή τα παιδιά. 

 

Σκοπός: Να επιχειρηθεί κατάλληλη προσαρμογή της κλίμακας βαρύτητας 

των απεικονιστικών αλλοιώσεων σε παιδιά (Coma Imaging Severity Score ή 

Modified Marshall Score) ξεχωριστά για την ΥΤ και την ΜΤ. 

Να διερευνηθεί η συμβολή των δύο απεικονιστικών μεθόδων, της 

Υπολογιστικής Τομογραφίας (ΥΤ) και της Μαγνητικής Τομογραφίας (ΜΤ) 

εγκεφάλου και ειδικότερα των δύο τροποποιημένων κλιμάκων βαρύτητας των 

απεικονιστικών αλλοιώσεων, στη διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση 

παιδιών με κώμα τραυματικής και μη τραυματικής αιτιολογίας. 

Να συσχετιστούν τα απεικονιστικά ευρήματα και οι τροποποιημένες 

κλίμακες βαρύτητας των απεικονιστικών αλλοιώσεων των ΥΤ και ΜΤ με τους 

διαθέσιμους κλινικο-εργαστηριακούς δείκτες παιδιών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, με 

τα αίτια του κώματος και τις επιπλοκές του καθώς και με αναγνωρισμένους δείκτες 

έκβασης του κώματος. 

 

Μέθοδος: Πρόκειται για  αναδρομική μελέτη στην οποία περιελήφθησαν 

ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του 
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Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) από τον Ιανουάριο 

2014 έως και το Μάρτιο 2018, λόγω κώματος ανεξαρτήτου αιτιολογίας.  

Μελετήθηκαν 85 παιδιά ηλικίας 3μηνών-18 ετών (μέση ηλικία 7.56±5.31 

έτη), τα οποία ανάλογα με το αίτιο νοσηλείας χωρίστηκαν σε τρείς  ομάδες: α) κώμα 

τραυματικής αιτιολογίας (traumatic coma, n=21), β) κώμα από παθολογικά αίτια, 

όπως status epilepticus, εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, σήψη, οξεία διάχυτη 

εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM), κώμα φαρμακευτικής αιτιολογίας (medical coma, 

n=62) και γ) κώμα χειρουργικής μη τραυματικής αιτιολογίας όπως υποσκληρίδιο 

αιμάτωμα, αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία-υπαραχνοειδής αιμορραγία (surgical non-

traumatic coma n=2). Για κάθε παιδί καταγράφηκαν: 1) Δημογραφικά στοιχεία (φύλο, 

ηλικία, ιθαγένεια). 2) Κλινικά δεδομένα (τελική διάγνωση εξόδου, συννοσηρότητα, 

έκβαση, ημέρες νοσηλείας, διάρκεια μηχανικού αερισμού, σκορ βαρύτητας της νόσου 

(κίνδυνος παιδικής θνησιμότητας: PRISM, αναλογική δυσλειτουργία οργάνων στα 

παιδιά: PELOD), επιπλοκές). 3) Θεραπεία (αντιβιοτικά, ινότροπα, βαρβιτουρικά, 

αποιδηματική αγωγή, χειρουργείο, αναλγησία, αποσυμπιεστική κρανιεκτομή). 4) 

Εργαστηριακά δεδομένα 5) Κλινικές παράμετροι εκτίμησης - παρακολούθησης της 

εγκεφαλικής λειτουργίας (κλίμακα Γλασκόβης:GCS, ενδοκράνια πίεση:ICP, πίεση 

αιματικής διήθησης εγκεφάλου: CPP, αντίδραση κορών). 6) Διαγνωστικές 

παρεμβάσεις (οσφυονωτιαία παρακέντηση:ΟΝΠ, οι μέθοδοι νευροαπεικόνισης και ο 

αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων ανά ασθενή). Δημιουργήθηκαν  κλίμακες 

βαθμονόμησης των νευροαπεικονιστικών ευρημάτων για το κώμα χωριστά για την 

ΥΤ (Modified Marshall CT Score) και για την ΜΤ (Modified Marshall MRI Score), 

λαμβάνοντας υπόψιν τις πιθανές αλλοιώσεις που ανευρίσκονται στις ΥΤ και ΜΤ 

εγκεφάλου, τροποποιώντας και εμπλουτίζοντας την κλίμακα βαθμονόμησης για το 

τραύμα κατά Marshall. Καταγράφηκαν σε κατηγορίες τα απεικονιστικά ευρήματα 

στις νευροαπεικονίσεις εισόδου και υπολογίστηκαν τα Modified Marshall CT και 

Modified Marshall MRI Scores για κάθε ασθενή στην εξέταση εισόδου (1ηΥΤ ή/και 

ΜΤ) και στην εξέταση την ημέρα επιδείνωσης κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ (2
η
 ΥΤ 

ή/και ΜΤ) η οποία αποφασίστηκε είτε με βάση κλινικά κριτήρια όπως μείωση του 

επιπέδου συνείδησης (GCS), εμφάνιση νευρολογικής παθολογικής σημειολογίας η 

οποία δεν προϋπήρχε είτε λόγω αύξησης της ICP ή μείωσης της CPP. Καταγράφηκε η 

συμβολή της κάθε απεικονιστικής παρέμβασης στη διαγνωστική διαδικασία, 

ιδιαίτερα η αλλαγή διάγνωσης ή/και τροποποίηση του θεραπευτικού σχήματος. 

Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS25 για την συσχέτιση των δεδομένων. 

Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε τιμή κριτηρίου p< 0.05. 

 

Αποτελέσματα: Τα ποσοστά των παιδιών που υπεβλήθησαν σε μία (1) και 

δύο (2) εξετάσεις ΜΤ ήταν 62.1% και 5,2%, αντίστοιχα ενώ τα ποσοστά των παιδιών 

που υπεβλήθησαν σε 1 και 2 ΥΤ ήταν 67,2% και 20,7 % αντίστοιχα.  

Τα Modified Marshall CT Score συσχετίστηκαν με την προβλεπόμενη 

πιθανότητα θανάτου (p<0.0001, ANOVA), με μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας και 

μηχανικού αερισμού (p<0.01) καθώς και με υψηλότερη ICP και χαμηλότερη CPP της 

πρώτης ή πλέον επιβαρυμένης ημέρας νοσηλείας (p<0.03). Η κλίμακα Γλασκόβης αν 
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και παρουσίασε παρόμοια πτωτική τάση με την αύξηση του score δεν έφθασε σε 

στατιστική σημαντικότητα. 

Η κλίμακα βαρύτητας των ΥΤ ευρημάτων (Modified Marshall CT Score) 

παρουσίαζε τάση επιδείνωσης στην 2
η
 ΥΤ (χειρότερης ημέρας) συγκριτικά με την 1

η 

ΥΤ σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις περιπτώσεις η 2
η 

ΥΤ προσέθεσε σε  σημαντικό 

ποσοστό νέες πληροφορίες ή οδήγησε σε μεταβολή της ακολουθούμενης αγωγής. Το 

ίδιο επιβεβαιώνεται και για την MRI, η οποία σε μεγάλο ποσοστό είτε πρόσθεσε νέα 

πληροφορία, είτε οδήγησε σε τροποποίηση της αγωγής.  

Οι αρχικές τιμές ICP σχετίζονταν σημαντικά με τις τιμές ICP της ημέρας 

επιδείνωσης (r=0.87, p<0.001), τη βαρύτητα της νόσου (PRISM), την  προβλεπόμενη 

θνητότητα (r=0.75, p<0.001) και αντίστροφα με τις τιμές CPP (r= -0.78, p<0.001). 

Μεγαλύτερες τιμές ICP (>15 mmHg) σχετίστηκαν με βαρύτερα Modified 

Marshall CT Score, Modified Marshall MRI Score και με πολλές κατηγορίες 

παθολογικών απεικονιστικών ευρημάτων στην ίδια εξέταση (p<0.001). Μικρότερες 

τιμές CPP (<50mmHg) σχετίστηκαν με μεγαλύτερο αριθμό απεικονίσεων YT, με 

βαρύτερο Modified Marshall CT Score, με βαρύτερο Modified Marshall MR Score 

και με πολλές κατηγορίες παθολογικών απεικονιστικών ευρημάτων στην ίδια εξέταση 

(p<0.001). Ασθενείς με CPP<50 mmHg είχαν μεγαλύτερη θνητότητα συγκριτικά με 

τις άλλες ομάδες (p<0.03). 

 

Συμπεράσματα: Η απεικόνιση με ΥΤ ή με ΜΤ επί ενδείξεων κλινικής 

σημειολογίας ή αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης κατά τη νοσηλεία παιδιών στη ΜΕΘ 

συμβάλλει στην προσθήκη νέας πληροφορίας, ενδεχομένως κλινικά καθοριστικής, 

και δυνητικά σε αλλαγή της διάγνωσης ή και τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής.  

Οι αναπτυχθείσες στη μελέτη αυτή τροποποιημένες κλίμακες βαρύτητας των 

ΥΤ και ΜΤ νευρο-απεικονιστικών ευρημάτων για το παιδιατρικό κώμα τραυματικής 

και μη τραυματικής αιτιολογίας σχετίσθηκαν αναλογικά με την βαρύτητα της νόσου, 

με μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας και μηχανικού αερισμού, και με παθολογικές 

τιμές ICP και CPP.  

Οι τροποποιημένες αυτές κλίμακες, η αξιοπιστία των οποίων θα πρέπει να 

ελεγχθεί σε τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες, θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

ένα πιλοτικό διαγνωστικό εργαλείο με δυνατότητες κλινικής παρέμβασης ή και 

πρόβλεψης της έκβασης του ασθενούς. 
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SUMMARY 
 

Background: Coma is associated with complete loss of consciousness and is 

considered an emergency and life-threatening situation. Investigating children with coma 

is a challenge since the causes may be numerous and heterogeneous. Detailed history, 

full clinical examination, laboratory testing, and appropriate neuroimaging are important 

for the correct diagnosis. Foremost and regardless of the etiology of coma, it is essential 

to perform primary assessment according to the ABCDE (Advanced Pediatric Life 

Support) approach and apply specific therapeutic protocols as soon as possible, in order 

to support the patient’s vital functions, stabilize the patient, and prevent secondary brain 

damage.  

Imaging is a valuable diagnostic tool. Scoring systems based on imaging findings 

have been associated with severity and prognosis: in adults and children with traumatic 

coma the Marshall’s score, a 6-point Computed Tomography (CT) scale, is used; in 

children with hypoxic coma, an 8-point scale Magnetic Resonance (MR) score has been 

proposed. To the best of our knowledge, there is no imaging severity score system 

evaluating the severity of neuroimaging findings for pediatric coma regardless of its 

etiology.  

 

Objectives: To construct a modified imaging-based severity score for assessment of 

children with coma (Coma Imaging Severity Score or Modified Marshall Score) 

separately for CT and MRI. 

To investigate the contribution of neuroimaging, and in particular of Modified 

Marshall CT and MRI scores in the diagnosis and monitoring of children with coma, 

regardless of etiology (traumatic and non-traumatic). 

To correlate imaging findings and modified imaging severity scores with clinical and 

laboratory markers with regard to the severity and etiology of pediatric coma. 

 

Methods: This retrospective study included all patients with coma admitted to the 

Pediatric Intensive Care Unit (PICU) at the University  Hospital of Heraklion from 

January 2014 to March 2018. Overall, 85 children aged 3 month to18 year-old (mean 

7.56±5.31 years) were recruited and classified in three different clinical groups according 

to the etiology of coma: a) Traumatic coma (n=21), b) coma due to medical conditions 

like status epilepticus, encephalitis, meningitis, sepsis or acute diffuse encephalomyelitis 

(n=62) and c) non-traumatic surgical coma, due to arteriovenous dysplasia-subarachnoid 

hemorrhage or unexplained subdural hemorrhage (n=2). For each patient, demographic 

data (gender, age, ethnicity), final diagnosis, co-morbidities, outcome, length of stay, 

clinical severity scores (PRISM, PELOD), complications, treatment (antibiotics, 

inotropes, barbiturates, surgery analgesia, decompression craniotomy), mechanical 

ventilation, Glascow Coma Scale (GCS), intracranial measurement parameters (Intra 

Cranial Pressure (ICP), Cerebral Perfusion Pressure (CPP)), lumbar puncture, imaging 

methods and  total number of the neuroimaging tests were recorded. A modified 

Marshall CT scoring system and a modified Marshall MR scoring system took into 
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account possible lesions found in neuroimaging, by adding parameters to the Marshall 

CT score. Modified Marshall CT Scores and modified Marshall MR Scores based on 

imaging findings of test up on admission (1
st 

CT and/ or MRI) were compared with 

respective scores on imaging tests at the day of worse PICU stay (2
nd

 CT and/or MRI). 

The following criteria defined worse PICU day: reduction of the level of consciousness 

and GCS, new neurological signs and symptoms, raised ICP, reduced CPP. We 

examined whether imaging investigations provided important additional or new 

information that led to clinical diagnosis change and/or modify medical therapy or 

management modification. The statistical package SPSS25 was used for data analysis. 

P<0.05 was considered statistically significant.  

 

Results: Percentages of children subjected to one and two MRIs were 62.1% and 

5,2%, respectively while percentages of children subjected to 1 and 2 CTs were 67,2% 

and 20,7%, respectively.  Modified Marshall CT scores were associated with increased 

predicted death probability (p<0.001, ANOVA), with an increased length of stay, 

increased mechanical ventilation duration (p<0.01), and a higher ICP and lower CPP of 

the 1
st 

or of the worse PICU day (p<0.03). Although GCS showed a similar declining 

trend with lower values as the CT score increased, the relationship did not reach 

statistical significance.  

Modified Marshall CT Scores tended to be higher on the 2nd CT - worst PICU day, 

compared to the 1
st
 CT, in all clinical groups. In all cases, the 2

nd
 CT added new 

information and/or led to treatment modification. Similar results were found for MRI, 

where 2
nd 

MRI either added new information or led to treatment modification.  

The initial ICP values were significantly related to those of the worse PICU day 

(r=0.87, p<0.001), the clinical disease severity (PRISM) and the predicted mortality 

(r=0.75, p<0.001), and were inversely related with lower CPP values (r=-0.78, p<0.001).  

Higher ICP values (>15 mmHg) were associated with increased Modified Marshall 

CT and MR Scores and with a variety of imaging abnormalities in the same study 

(p<0.001). Lower CPP values (<50mmHg) were associated with a higher number of  

CTs, increased Modified Marshall CT and MR Scores and with a variety of imaging 

abnormalities in the same test (p<0.001). Patients with CPP <50mmHg had higher 

mortality rates compared to patients with CPP>50mmHg or patients without CPP 

monitoring (p<0.03) 

  

    Conclusions: Neuroimaging in comatose children with a deteriorating neurological 

condition and increased ICP during PICU stay might contribute by addition of new 

information and consequent treatment modification. Assessment of pediatric traumatic 

and non-traumatic coma could be performed by neuroimaging-based severity CT and 

MRI scores as they seem to correlate with outcome prediction probability, clinical 

severity indices, length of PICU stay, length of mechanical ventilation as well as 

increased ICP and decreased CPP values. These modified imaging severity scores should 

be validated in large multicenter studies in order to confirm their reliability as diagnostic 

and prognostic tools.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Κώμα: Ορισμός, αίτια, αξιολόγηση και απεικονιστικές 

μέθοδοι 
 

 

1.1 Ορισμός Κώματος 

 

Το κώμα ορίζεται ως η διαταραχή της αφύπνισης (arousal) και της επίγνωσης 

(awareness) του ασθενούς. Κλινικά χαρακτηρίζεται ως η αδυναμία του ασθενούς να 

ανοίξει τα μάτια μετά από εξωτερικά ερεθίσματα ένδειξη απώλειας αφύπνισης. Ο 

ασθενής που βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση δεν εμφανίζει τον κύκλο ύπνου-

αφύπνισης, κάτι που συμβαίνει στη φυτική κατάσταση. Επιπλέον για να 

χαρακτηριστεί μια κατάσταση ως κώμα και προκειμένου να διαχωριστεί από τις 

άλλες καταστάσεις υγείας που επηρεάζουν την συνείδηση, όπως είναι η ανακοπή ή η 

διάσειση, πρέπει να επιμείνει για περισσότερο από μία ώρα (1). 

 

1.2 Από τι εξαρτάται η συνείδηση (consciousness) 

 

Οι σύνθετες λειτουργίες του εγκεφάλου περιλαμβάνουν ποικίλα στοιχεία τα 

οποία είναι διακριτά, ωστόσο αλληλένδετα. Στην Εικόνα 1 αποτυπώνονται τα δύο 

κύρια στοιχεία της συνείδησης: η εγρήγορση (alertness) και η επίγνωση (awareness). 

Το ανατομικό κέντρο της εγρήγορσης εντοπίζεται στο δικτυωτό σχηματισμό 

του εγκεφάλου. Οι νευρώνες αυτού του συστήματος εντοπίζονται στην πρόσθια 

γέφυρα και τον μεσεγκέφαλο, συνδέονται με τον θάλαμο και προβάλλουν σε 

πολλαπλές περιοχές στον φλοιό. Ο φλοιός επεξεργάζεται, ενοποιεί και διαμορφώνει 

τις πληροφορίες που του δίνονται, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο την επίγνωση. 

Τραυματισμός ή βλάβη σε οποιαδήποτε από τους παραπάνω σχηματισμούς μπορεί να 

προκαλέσει μειωμένη συνείδηση (2,3). Οι κύριοι νευροδιαβιαστές σχετικοί με την 

εγρήγορση είναι οι χολινεργικοί, οι μονοαμινοενεργικοί και τα γ-αμινοβουτυρικά 

οξέα. Αρκετά νευροπεπτίδια (πχ θυροτροπίνη, σωματοστατίνη, ουσία P και το 

νευροπεπτίδιο Y) παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση δραστηριότητας του φλοιού 

και επηρεάζουν τη γνωσιακή λειτουργία. Τα εγκεφαλικά επεισόδια που οδηγούν σε 

κώμα ενίοτε συνδέονται με απόφραξη της βασικής αρτηρίας. Διατομή του στελέχους 

στον μεσεγκέφαλο έχει ως αποτέλεσμα το μόνιμο κώμα στα ζώα, ενώ στον άνθρωπο 

βλάβες που οδηγούν σε κωματώδη κατάσταση περιλαμβάνουν βλάβες του θαλάμου, 

της οπίσθιας γέφυρας (γεφυρικής καλύπτρας) και εκτεταμένες βλάβες στον φλοιό του 

εγκεφάλου.  

Μεταξύ των ασθενών με θαλαμικές αλλοιώσεις, μόνο εκείνοι με ραχιαίες 

παράμεσες βλάβες (dorsal paramedian lesions) οδηγούνται σε κώμα ή σε επιπλοκές 

της ετοιμότητάς τους (arousal). Το κώμα δεν είναι ποτέ μόνιμο εάν το άτομο 
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επιβιώσει για αρκετές εβδομάδες ή περισσότερο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εγρήγορσης χωρίς επίγνωση είναι η φυτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται 

ορισμένοι ασθενείς οι οποίοι μπορούν να ανοίξουν τα μάτια με ηλεκτροεγκεφαλική 

διέγερση, ωστόσο δεν υπάρχει αντίληψη, κατανόηση ή συμπεριφορική ανταπόκριση.  

Η αντίληψη και η σκέψη είναι διαδικασίες που απαιτούν τα υψηλότερα 

επίπεδα συνείδησης. Η αίσθηση και η αντίληψη φαίνεται πως είναι παράλληλες 

δραστηριότητες, ωστόσο ανεξάρτητες. Η αίσθηση περιλαμβάνει επίγνωση και είναι 

αποτέλεσμα εξωτερικών ερεθισμάτων στους αισθητικούς υποδοχείς. Οι αισθήσεις 

συνδέονται με τη μνήμη, η οποία επηρεάζει την αναγνώριση και εκτίμησή τους. Η 

αντίληψη περιλαμβάνει περαιτέρω επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών. Η 

προσοχή αποτελεί μια μορφή της αντίληψης. Η προσοχή θα καθορίσει την επιλογή 

και τη συγκέντρωση σχετικά με την επεξεργασία πληροφοριών, εξαιρώντας 

ερεθίσματα ή δεδομένα που δεν είναι σχετικά. Το άτομο έτσι είναι σε θέση να 

επιλέγει μέσα από πολλές εναλλακτικές και να διαμορφώσει γνωσιακές στρατηγικές 

που θα του επιτρέψουν να προχωρήσει στην επιλογή και πραγματοποίηση κάποιας 

λειτουργίας.  

Προαπαιτούμενο για τη συνείδηση είναι η εγρήγορση. Η εγρήγορση 

εξαρτάται από τον ανιόντα δικτυωτό σχηματισμό. Επιπλέον η επίγνωση είναι μια 

πολυπαραγοντική λειτουργία η οποία εξαρτάται από την προσοχή, επιτρέποντας τη 

συγκέντρωση σε μια νοητική δραστηριότητα. Η επίγνωση του περιβάλλοντος απαιτεί 

τη λειτουργία του βρεγματικού φλοιού (parietal cortex) για την επεξεργασία των 

αισθητηριακών ερεθισμάτων και τη μετάφραση αυτών. Για την αξιολόγηση της 

διαταραχής της συνείδησης είναι απαραίτητο να καθοριστεί σε ποιες δομές ή περιοχές 

υπάρχει βλάβη (4). 
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Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση των ανατομικών και λειτουργικών περιοχών του εγκεφάλου (4).  

Ascending reticular activating system (ARAS): σημαντικό κέντρο αφύπνισης του εγκεφάλου από νευρώνες 

που παράγουν ακετυλοχολίνη (4) 

 

1.3 Αίτια κώματος 

 

Οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε κώμα είναι ταξινομημένες σε τρεις 

κατηγορίες: δομικές βλάβες του εγκεφάλου, διάχυτες νευρωνικές δυσλειτουργίες και 

ψυχογενής απουσία ανταπόκρισης (3). Οι δομικές βλάβες εντοπίζονται στον δικτυωτό 

σχηματισμό ή στις συνδέσεις αυτού. Αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε τέτοιου 

είδους βλάβες περιλαμβάνουν το υποσκληρίδιο αιμάτωμα, τη σοβαρή υπεργλυκαιμία, 

το οίδημα εγκεφάλου ή μία μάζα εγκεφάλου, συνηθέστερα της παρεγκεφαλίδας. 

Σε περίπτωση αύξησης της ενδοκράνιας πίεσης ή του όγκου του εγκεφάλου 

λόγω παθολογίας ή κάκωσης, επειδή το κρανίο είναι άκαμπτο, μετατοπίζεται ένα 

συμπιέσιμο μέρος από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ή το αίμα εκτός της κρανιακής 

κοιλότητας, ως αντισταθμιστική ενέργεια. Όσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση της 

ενδοκράνιας πίεσης, τόσο ταχύτερα οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί αποτυγχάνουν 

(έχοντας υπερβεί τα όρια δυνατοτήτων τους) και οι ενδοκρανιακές δομές 

μετατοπίζονται σε παρακείμενους χώρους, χωρίς προδιαγεγραμμένη πορεία. Ο 

ρυθμός αύξησης του εγκεφαλικού όγκου παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση του 

κώματος. Για παράδειγμα μια χωροκατακτητική εξεργασία στον οπίσθιο κρανιακό 

βόθρο, η οποία είναι αργά αναπτυσσόμενη, παρόλο που θα προκαλέσει αλλαγές, δεν 

θα προξενήσει νοητικές δυσλειτουργίες. Αντίθετα μια οξεία αιμορραγία παρόμοιου 

μεγέθους μπορεί να οδηγήσει σε κώμα (2). 
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Η πρόγνωση του κώματος φαίνεται πως κατά ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται 

από τα αίτια που το προκάλεσαν. Για παράδειγμα η υπογλυκαιμία ή ο οξύς 

υδροκέφαλος αντιδρούν γρήγορα στη θεραπεία. Ωστόσο μια λοίμωξη από 

βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα ή ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο αποκατάστασης. Ένα αναστρέψιμο αίτιο κώματος μεταπίπτει σε μη 

αναστρέψιμο εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με το σωστό τρόπο (5,6).  

 

1.4 Αξιολόγηση ασθενούς 

 

1.4.1 Αρχική σταθεροποίηση 

 

Αρχικά πρέπει να εξασφαλιστεί ο αεραγωγός του ασθενή και αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο, να διασωληνωθεί προκειμένου ο αερισμός και η οξυγόνωση να είναι 

επαρκή, να εξασφαλιστεί ενδοφλέβια πρόσβαση και να αντιμετωπιστεί πιθανή 

υπογλυκαιμία. Από το ιστορικό ή με τη βοήθεια απεικονιστικών μεθόδων πρέπει να 

διευκρινιστεί εάν υπάρχει κάκωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

(ΑΜΣΣ). Σε περίπτωση κάκωσης, πρέπει να εξασφαλιστεί η ακινητοποίηση. Κατόπιν 

παροχής οξυγόνου, ο κορεσμός αυτού πρέπει να διατηρείται άνω του 96%. Επίσης 

σημαντικό ρόλο φαίνεται πως παίζει η κλίση της κλίνης του ασθενούς, αφού σε 

περίπτωση αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης η κλίνη πρέπει να βρίσκεται με 

ανυψωμένο το πάνω μέρος της σε κλίση 30
ο 
(2). 

 

1.4.2 Ιστορικό 

 

Η παρουσία συγγενών, φίλων ή μαρτύρων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 

παράγοντα για τη διάγνωση ή την εκτίμηση του κώματος. Οι έμμεσες πληροφορίες 

και τα αντικειμενικά ευρήματα πρέπει να αξιολογηθούν με προσοχή. Στα προσωπικά 

στοιχεία του ασθενούς μπορεί να βρεθούν ενδείξεις για κάποια γνωστή νόσο. Οι τιμές 

της γλυκόζης και το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) μπορούν να παρέχουν γρήγορες 

και αξιόπιστες πληροφορίες. Αιφνίδιο κώμα παραπέμπει σε αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο, επιληπτική κρίση ή δηλητηρίαση. Μια προϋπάρχουσα κεφαλαλγία 

παραπέμπει σε ανευρυσματική υπαραχνοειδή αιμορραγία, σε παρεγχυματική 

ενδοκράνια αιμορραγία, εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση ή αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο (7). Σταδιακή εμφάνιση κώματος υποδηλώνει διογκούμενη μάζα ή 

προϊούσα φλεγμονώδη εξεργασία. Επίσης πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί η 

ύπαρξη ή μη τραύματος, ατυχηματικού ή μη.  

 

1.4.3 Φυσική εξέταση 

 

Τα ζωτικά σημεία πρέπει να ελέγχονται και να καταγράφονται συστηματικά. 

Η μη επεμβατική μέτρηση του τελο-εκπνεόμενου διοξειδίου, συμβάλλει στην 

αξιολόγηση του αερισμού. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί εάν η βλάβη  εντοπίζεται 

στο ένα ή και στα δύο ημισφαίρια ή στο στέλεχος. Η κινητική αξιολόγηση και ο 
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έλεγχος των αντανακλαστικών αποτελούν μέρος της βασικής κλινικής εκτίμησης. 

Αρκετοί ασθενείς αντιδρούν μόνο σε επώδυνο ερέθισμα. Σε αυτούς τους ασθενείς η 

ανωμαλία εντοπίζεται υπερσκηνιδιακά με δυνατότητα καθορισμού του αιτίου μετά 

από απεικόνιση.  

 Επόμενο βήμα είναι να αξιολογηθεί το βάθος και ο εντοπισμός του κώματος. 

Για να γίνει αυτό πρέπει να προσδιοριστεί το επίπεδο συνείδησης, να αξιολογηθεί το 

στέλεχος του εγκεφάλου, η κινητικότητα και ο τύπος της  αναπνοής. Τα πιο κοινά 

εργαλεία αξιολόγησης της κατάστασης είναι η Κλίμακα της Γλασκόβης (Glascow 

Coma Scale-GCS) και το Full Outline of Unresponsivness (FOUR) (8). 

 

1.4.4 Εργαστηριακός έλεγχος 

 

Η αξιολόγηση του ασθενούς ξεκινά με τη μέτρηση της γλυκόζης, τη γενική 

αίματος, των παραγόντων πήξης του αίματος, των ηλεκτρολυτών και με την 

αξιολόγηση της λειτουργίας των νεφρών, του ήπατος και του θυρεοειδoύς. Επιπλέον 

ελέγχεται η οξεοβασική ισορροπία με μέτρηση των αερίων αίματος (2). Σε περίπτωση 

υποψίας δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, πρέπει γίνει άμεσα ο 

κατάλληλος έλεγχος, όπως επίσης και σε αδιευκρίνιστες περιπτώσεις να μετρηθούν 

τα επίπεδα αμμωνίας. Σε ασθενείς με μεταβολική οξέωση πρέπει να ελεγχθούν 

κετόνες, ουρία, γαλακτικό και τοξίνες (9). 

 

1.5 Κλίμακες εκτίμησης νευρολογικής κατάστασης 

 

1.5.1 Κλίμακα της Γλασκόβης-GCS (Glasgow Coma Scale) 

 

Η κλίμακα της Γλασκόβης είναι μία νευρολογική κλίμακα για την αξιόπιστη 

και αντικειμενική καταγραφή και παρακολούθηση του επιπέδου συνείδησης ενός 

ατόμου. Εξετάζει τρεις παραμέτρους οι οποίες αξιολογούνται ανεξάρτητα: την 

εκτέλεση κινήσεων, το άνοιγμα των οφθαλμών και την ομιλία (Πίνακας 1).  

 

Εκτέλεση κινήσεων 

 

Σε περίπτωση που ο ασθενής υπακούει σε εντολές τότε έχουμε την καλύτερη 

δυνατή αντίδραση στη συγκεκριμένη παράμετρο. Ωστόσο δεν πρέπει να υπάρξει 

σύγχυση όταν στην εντολή «σφίξε το χέρι μου» ενεργοποιείται το αντανακλαστικό 

της σύλληψης. Εάν δεν υπάρξει αντίδραση κατόπιν εντολής, τότε εφαρμόζεται 

επώδυνο ερέθισμα. Το ερέθισμα θα πρέπει να παραμένει το ίδιο, στο ίδιο σημείο κατά 

τον ίδιο τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αξιόπιστο. Συνήθως εφαρμόζεται πίεση 

στην ονυχοφόρο φάλαγγα. Εάν παρατηρηθεί κάμψη αγκώνα, κατόπιν του 

ερεθίσματος, τότε το επώδυνο ερέθισμα εφαρμόζεται και στο κεφάλι. Το 

αντανακλαστικό κάμψης διαφέρει από την απόσυρση του μέλους. Όταν 

ενεργοποιείται ο εκτατικός μηχανισμός παρατηρείται έσω στροφή βραχίονα, 

πρηνισμός και έκταση αγκώνα. Σε περίπτωση που δεν έχουμε απόκριση, το εύρημα 
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καταγράφεται ως «καμία αντίδραση» και είναι το χειρότερο δυνατό. Πρέπει να γίνει 

σύγκριση μεταξύ των δύο πλευρών. Εάν διαφέρουν, τότε υπάρχει υποψία για κάποια 

εστιακή κεντρική βλάβη και καταγράφεται το χαμηλότερο σκορ.  

  

Λεκτική αντίδραση 

 

Ο προσανατολισμός του ατόμου ως προς τον χρόνο και τον τόπο είναι καλή 

ένδειξη εγρήγορσης. Σύγχυση και απαντήσεις που δε βγάζουν νόημα πρέπει να 

αξιολογηθούν. Απαντήσεις δίχως νόημα, φωνές ή επιθετική γλώσσα/ευερεθιστότητα 

μαρτυρούν επιδεινούμενη κατάσταση. Τέλος ο ασθενής μπορεί να ανταποκριθεί με 

ακατάληπτους ήχους χωρίς να γίνεται αντιληπτό από το γιατρό τι θέλει να πει.  

 

Άνοιγμα οφθαλμών 

 

Το αυτόματο άνοιγμα οφθαλμών λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία. 

Ακολουθεί το άνοιγμα των ματιών κατόπιν εντολής και στη συνέχεια το άνοιγμα μετά 

από επώδυνο ερέθισμα. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο τρόπος που 

βαθμολογούνται οι διαφορετικές παράμετροι.  
 

Πίνακας 1. Κλίμακα Γλασκόβης 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Βαθμολογία 

Αυτόματο 4 

Σε εντολή 3 

Σε επώδυνο ερέθισμα 2 

Καθόλου 1 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  

Εκτελεί εντολές 6 

Εντοπίζει επώδυνο ερέθισμα 5 

Αποσύρει σε επώδυνο ερέθισμα 4 

Ανώμαλη κάμψη από το ερέθισμα 3 

Ανώμαλη έκταση από το ερέθισμα 2 

Καμία 1 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  

Απαντά σωστά 5 

Συγκεχυμένες απαντήσεις 4 

Απαντήσεις χωρίς νόημα 3 

Ήχοι χωρίς νόημα 2 

Καμία 1 

 

Η κλίμακα κυμαίνεται από το 15 (άριστο επίπεδο συνείδησης) έως το 3 (κωματώδης 

κατάσταση (9) 
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1.5.2 FOUR-Full Outline of Unresponsiveness 

 

Η FOUR (Full Outline of Unresponsiveness) αποτελεί μια άλλη νευρολογική 

κλίμακα εκτίμησης του κώματος. Τα στοιχεία τα οποία εξετάζονται από την κλίμακα 

αυτή είναι το επίπεδο συνείδησης, η αξιολόγηση του στελέχους, η εξέταση του 

κινητικού ελέγχου και ο τύπος της αναπνοής (Πίνακας 2). Η κλίμακα πλεονεκτεί στο 

ότι για την κάθε κατηγορία δίνονται οι ίδιοι βαθμοί (τέσσερις), κάτι το οποίο δεν 

συμβαίνει στην GCS. Επιπρόσθετα με την FOUR κλίμακα μπορεί να ταυτοποιηθεί 

ένα locked-in σύνδρομο (παραπληγία και αναρθρία με διατήρηση συνείδησης) όπως 

και η φυτική κατάσταση, όπου τα μάτια μπορεί αυθόρμητα να ανοίξουν χωρίς 

ωστόσο να εντοπίζουν την κίνηση του χεριού από τον εξεταστή (3). 

 

 
Πίνακας 2. Βαθμολογία κλίμακας FOUR 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Βαθμολογία 
Κλίμακας FOUR 

Άνοιγμα βλεφάρων, εντοπισμός κίνησης, βλεφάρισμα κατόπιν 

εντολής 

4 

Άνοιγμα βλεφάρων χωρίς εντοπισμό κίνησης 3 

Κλειστά βλέφαρα, άνοιγμα μετά από δυνατό ακουστικό ερέθισμα 2 

Κλειστά βλέφαρα, άνοιγμα μετά από επίπονο ερέθισμα 1 

Κλειστά βλέφαρα ακόμα και μετά από επίπονο ερέθισμα 0 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  

Νεύμα με αντίχειρα, γροθιά, σήμα της ειρήνης 4 

Εντοπίζοντας τον πόνο 3 

Κάμψη μέλους, μετά από επίπονο ερέθισμα 2 

Έκταση μέλους, μετά από επίπονο ερέθισμα 1 

Καμία αντίδραση, μυοκλονία 0 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΓΧΟΥΣ  

Αντανακλαστικά κόρης και κερατοειδούς παρόντα 4 

Η μία κόρη σε διαστολή και ακίνητη 3 

Αντανακλαστικά κόρης ή κερατοειδούς απόντα 2 

Αντανακλαστικά κόρης και κερατοειδούς απόντα 1 

Αντανακλαστικά κόρης, κερατοειδούς και βήχα απόντα 0 

ΑΝΑΠΝΟΗ  

Μη διασωληνωμένος, κανονική αναπνοή 4 

Μη διασωληνωμένος, αναπνοή Cheyne-Stokes 3 

Μη διασωληνωμένος, ανώμαλη αναπνοή 2 

Αναπνέει παραπάνω από το ρυθμό του αναπνευστήρα 1 

Αναπνέει στο ρυθμό του αναπνευστήρα ή έχει άπνοια 0 

 

 

1.6 Μέθοδοι νευροαπεικόνισης 

 

Η απεικόνιση του εγκεφάλου παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των 

ασθενών με κώμα τραυματικής ή μη αιτιολογίας. Οι συνήθεις απεικονιστικές μέθοδοι 
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για την διευκρίνιση της αιτίας του κώματος είναι η υπολογιστική τομογραφία (ΥΤ) 

και η μαγνητική τομογραφία (ΜΤ).  

 

 

1.6.1 Συγκριτική αξιολόγηση Απεικονιστικών Μεθόδων 

 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει γνωστός μηχανισμός κάκωσης ή ιστορικό 

τραύματος, η ΥT δεν είναι η 1
η
 επιλογή, όπως δείχνουν έρευνες που μελέτησαν 

ασθενείς με κώμα μεταβολικής και δομικής αιτιολογίας (10). Σε έρευνες που 

μελέτησαν την εισαγωγή ασθενών στα επείγοντα με μη τραυματικό κώμα, το 42-58% 

υπεβλήθησαν σε ΥΤ. Σε μια από αυτές η οποία διεξήχθη στη Σουηδία το 42% των 

875 ασθενών εξετάστηκαν με ΥΤ. Από τους 633 ασθενείς που διαγνώστηκαν με 

μεταβολικής αιτιολογίας κώμα, οι 151 μόνο (23%) υπεβλήθησαν σε ΥΤ εκ των 

οποίων ανωμαλίες αναδείχθηκαν στο 4-6%. Από τους 242 που φάνηκε πως είχαν 

δομικής αιτιολογίας κώμα, οι 217 (90%) έκαναν ΥΤ η οποία ήταν αποδοτική 

αναδεικνύοντας ανωμαλίες στο 84%. Περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι αποδοτική 

η YT, περιλαμβάνουν ασθενείς με υπογλυκαιμία οι οποίοι ανταποκρίνονται στην 

χορήγηση γλυκόζης, άτομα με διαβητική κετο-οξέωση και ενήλικες ασθενείς με 

εμπύρετο ουρολοίμωξη. Οι ασθενείς σε κώμα υποστηρίζονται και παρακολουθούνται 

συνεχώς. Η κλινική εκτίμηση είναι σημαντικό να συμπληρώνεται από την κατάλληλη 

απεικόνιση και αυτό είναι επιτακτικό επί νευρολογικής σημειολογίας ή εξέλιξης της 

σημειολογίας (3). Επιπρόσθετα, όταν η διάγνωση δεν είναι ξεκάθαρη και υπάρχει 

υποψία για κάκωση κεφαλής, ο απεικονιστικός έλεγχος είναι απαραίτητος. Στις 

περιπτώσεις αυτές η ΥT  αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την αρχική προσέγγιση, 

είναι ευρέως διαθέσιμη, χρειάζεται λίγα λεπτά για να διενεργηθεί και λογικό χρόνο 

για να αξιολογηθεί. Για τον ιατρό είναι απαραίτητο να συσχετίσει τα ευρήματα από 

τον απεικονιστικό έλεγχο με τα ευρήματα από την νευρολογική εξέταση σε όλες τις 

περιπτώσεις κώματος.  

Δεδομένου ότι στην οξεία φάση ισχαιμικών επεισοδίων η ΥT αδυνατεί να 

καταδείξει αγγειακά έμφρακτα ως αίτια κώματος, συμπεριλαμβανομένης της 

απόφραξης της βασικής αρτηρίας και άλλων αγγειακών επιπλοκών, πρέπει να 

αξιολογηθεί το κάθε περιστατικό εξατομικευμένα για το εάν χρήζει περαιτέρω 

απεικονιστικού ελέγχου με ΜΤ, ακόμη κι αν η ΥT που διενεργήθηκε είναι χωρίς 

παθολογικά ευρήματα. Επιπλέον η ΜΤ είναι ικανή να αποκαλύψει κρυπτικές από την 

ΥΤ βλάβες στο στέλεχος του εγκεφάλου, έχοντας έτσι μεγαλύτερη αξία αναφορικά με 

την πρόγνωση των ασθενών με κώμα (12). Η ΜΤ μπορεί να αναδείξει βλάβες στο 

φλοιό, λευκοεγκεφαλοπάθεια ή οίδημα ακόμα και στα αρχικά τους στάδια. Εντός του 

πρώτου 48ωρου είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι συμβατικές ακολουθίες 

μαγνητικής τομογραφίας μπορεί να είναι αρνητικές σε αγγειακά εγκεφαλικά ή βλάβες 

του στελέχους. Με τις νεότερες ακολουθίες, όπως την ακολουθία διάχυσης, οξείες ή 

υπεροξείες βλάβες εγκεφαλικού οιδήματος, ιδίως κυτταροτοξικού οιδήματος, είναι 

ανιχνεύσιμες.  
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Η ΜΤ πλέον παίζει σημαντικό ρόλο στην νευροαπεικόνιση και θεωρείται 

απεικονιστική μέθοδος επιλογής. Η ευαισθησία της απεικόνισης είναι σαφώς 

βελτιωμένη, επιτρέποντας την ανίχνευση και τον καλύτερο χαρακτηρισμό πολλών 

νευρολογικών καταστάσεων, όπως η ερπητική εγκεφαλίτιδα και η οξεία διάχυτη 

εγκεφαλομυελίτιδα (11). Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτή η καταγραφή 

βιοδεικτών για την πρόγνωση, τη διάγνωση και την παρακολούθηση της κατάστασης 

των ασθενών. Αναμένονται τεχνικές βελτιώσεις της μεθόδου προκειμένου να 

ενισχυθεί η πιστότητα αυτής, να επιταχυνθεί ο χρόνος απόκτησης των εικόνων, ο 

οποίος είναι παρατεταμένος σε σχέση με την ΥΤ, και να εγκατασταθούν τεχνικές 

αποφυγής ψευδοκαταχωρίσεων κίνησης της κεφαλής (13).  

 

1.6.2 Κυριότερες κατηγορίες απεικονιστικών αλλοιώσεων 

 

1.6.2.1 Επισκληρίδιο αιμάτωμα 

 

 Πρόκειται για αιμορραγία αμφιμηνοειδούς σχήματος η οποία αναπτύσσεται 

στον επισκληρίδιο χώρο μετά από αγγειακή κυρίως αρτηριακή κάκωση, συνήθως 

σχετίζεται με κάταγμα και ανασηκώνει την σκληρά μήνιγγα προς τον εγκέφαλο 

συμπιέζοντάς τον (12,13). Επειδή τα αιματώματα αυτά χρειάζονται μεν ποικίλο χρόνο 

να αναπτυχθούν, συνήθως όμως διακρίνονται τις πρώτες ώρες μετά από μια κάκωση, 

η απεικόνιση με ΥΤ στην υπεροξεία φάση ίσως είναι φυσιολογική και τα παθολογικά 

ευρήματα φαίνονται μόνο στην επανάληψή της. Σε περίπτωση επίμονου 

μετατραυματικού κώματος ή επί νευρολογικής επιδείνωσης , πρέπει να επαναληφθεί 

η εξέταση εντός 12 ωρών.  

 

1.6.2.2 Υποσκληρίδιο αιμάτωμα 

 

 Το υποσκληρίδιο αιμάτωμα προκύπτει από διατατική κάκωση φλέβας, ή μετά 

από αυτόματη αιμορραγία (πχ αντιπηκτικά). Περιγράφεται μεγάλη χρονική 

διακύμανση επέκτασής του ώστε να δώσει συμπτώματα, χρόνος που κυμαίνεται από 

λίγα λεπτά έως και μήνες μετά από μία κάκωση. Έχει σχήμα δρεπανιού και σε 

αντίθεση με το επισκληρίδιο αιμάτωμα εκτείνεται πέρα από το όριο των ραφών (13). 

Ο απεικονιστικός έλεγχος σε συνδυασμό με το ιστορικό μπορεί να συμβάλλει στην 

αναγνώριση: α) οξέων υποσκληριδίων αιματωμάτων εντός 24 ωρών τα οποία είναι 

υπέρπυκνα στην ΥΤ αν περιέχουν θρόμβο, β) υποξέων αιματωμάτων μεταξύ 2 και 10 

ημερών και γ) χρόνιων αιματωμάτων μετά τη 10
η
 μέρα τα οποία λέγονται και 

υγρώματα επειδή σταδιακά αποκτούν απεικονιστικές ιδιότητες ΕΝΥ λόγω της 

απορρόφησης των παραγώγων του αίματος. Τα υποξέα αιματώματα εμφανίζονται ως 

ισόπυκνα με το γειτονικό παρέγχυμα και είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν. 

Υποσκληρίδιο αιμάτωμα σε παιδί μικρότερο των 2 ετών αποτελεί μία από τις 

υποδηλωτικές αλλοιώσεις κακοποίησης και χρήζει συσχέτισης με επιπλέον δεδομένα 

(14). Το σήμα των αιματωμάτων στην ΜΤ ποικίλλει ανάλογα με την περιεκτικότητά 
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τους σε αιμοσφαιρίνη και τα παράγωγα της αποδόμησής της, ενώ η ακριβής 

χρονολόγηση αυτών με βάση την απεικόνιση ενέχει κινδύνους.  

 

1.6.2.3 Άλλες αιμορραγίες 

 

 Οι αιμορραγίες εντός του εγκεφάλου μπορούν να εμφανιστούν σε 

οποιαδήποτε περιοχή, στον υπαραχνοειδή χώρο και εντός του κοιλιακού συστήματος 

και απεικονίζονται ως βλάβες υψηλής πυκνότητας στην ΥΤ στην οξεία φάση και 

παθολογικού σήματος με σημεία θρόμβου ή αποδόμησης αιμοσφαιρίνης στην ΜΤ. Το 

αποτύπωμα μιας προηγηθείσης αιμορραγίας είναι μια ισχαιμική περιοχή με στοιχεία 

αιμοσιδήρωσης ιστών. Το μέγεθος της βλάβης ποικίλλει ανάλογα με τα αίτια. Στο 

25% των αιμορραγικών θλάσεων, η επανάληψη της απεικόνισης δείχνει αύξηση της 

βλάβης. Οι αιμορραγίες μπορεί να είναι μετατραυματικές αλλά και από ρήξη 

ανευρυσμάτων και δευτεροπαθώς σε αιμορραγική προδιάθεση όπως πχ ανεπάρκεια 

βιταμίνης Κ.  

 

1.6.2.4 Παρεγχυματικές βλάβες 

 

 Ο εγκέφαλος μπορεί να προσβληθεί από ποικίλα αίτια τα οποία ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη δομή του εστιακά ή διάχυτα και να τροποποιήσουν την πυκνότητα 

των δομών στην ΥΤ και την ένταση σήματος στην ΜΤ. Οι ακολουθίες διάχυσης 

επηρεάζονται σε καταστάσεις κυτταροτοξικού οιδήματος (όπως σε οξεία ισχαιμία) 

αναδεικνύοντας περιοχές με περιορισμό διάχυσης ενώ σε αγγειογενές οίδημα με 

μεγαλύτερη ποσότητα ύδατος στο παρέγχυμα, η διαχυτικότητα της πάσχουσας 

περιοχής αυξάνει. Ανάλογα με την τοπογραφία των βλαβών, αυτές διακρίνονται σε 

βλάβες λευκής και φαιάς ουσίας με ιδιαίτερα σημαντικές για το κώμα τις περιοχές 

του στελέχους, των βασικών γαγγλίων, το φλοιό και τις συνδέσεις αυτών στη λευκή 

ουσία (11). Ειδικότερα, καταστάσεις που προκαλούν διάχυτη βλάβη στον φλοιό και 

τη λευκή ουσία, αμφοτερόπλευρες βλάβες στον διεγκέφαλο, ιδιαίτερα στους 

έσω/ραχιαίους θαλάμους, και βλάβες της οροφής του μεσεγκεφάλου ενοχοποιούνται 

στο κώμα (12). Σπάνια υποσκηνιδιακές βλάβες μπορούν να οδηγήσουν οξέως σε 

κλινικά συμπτώματα κώματος. Αυτό συμβαίνει προοδευτικά σε υποσκηνιδιακούς 

όγκους παιδικής ηλικίας οι οποίοι συμπιέζουν ζωτικές δομές όπως το στέλεχος, 

διηθούν κατά συνέχεια ιστού ανιόντως περιοχές του δικτύου της εγρήγορσης και 

συνείδησης ή προκαλούν δευτεροπαθή εγκολεασμό. Βλάβη στα ζωτικά κέντρα της 

αναπνοής τα οποία εντοπίζονται στον κατώτερο προμήκη, οδηγούν σε άπνοια και 

αυτό μπορεί να προκύψει από χωροκατακτητικές διεργασίες τόσο υπερσκηνιδιακά 

όσο και υποσκηνιδιακά που συμπιέζουν και κατασπούν το στέλεχος (13).  
 

1.6.3 Κλίμακες βαθμονόμησης νευροαπεικονιστικών ευρημάτων 

 

 Στους ενήλικες το CT Marshall score αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή 

προγνωστικά score όσον αφορά το τραύμα. Σε ενήλικες με τραύμα, τα ΥΤ ευρήματα 
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εγκεφάλου και η επίδρασή τους στο εγκεφαλικό παρέγχυμα βαθμονομούνται 

(Πίνακας 3). Όσο μεγαλύτερο είναι το score τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση του 

ασθενούς (14). Παράλληλα, έχει γίνει προσπάθεια καταγραφής των απεικονιστικών 

ευρημάτων της MT εγκεφάλου σε παιδιά με κώμα οφειλόμενο σε υποξία. Τα 

ευρήματα αυτά βαθμονομήθηκαν και δημιουργήθηκε ένα MRI imaging score το 

οποίο έχει μέγιστη βαθμολογία 8 (Πίνακας 4) και συσχετίζεται με την πρόγνωση των 

παιδιών. Η μελέτη αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ΜΤ εγκεφάλου  αποτελεί 

χρήσιμο εργαλείο για την πρόγνωση παιδιών με υποξικό κώμα, καθώς όσο 

μεγαλύτερο είναι το score της ΜΤ ακόμα κι αν αυτή εκτελείται τις 3 πρώτες μέρες, 

τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η ΜΤ εγκεφάλου 

είναι πιθανό να παίζει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση του κώματος υποξικής 

αιτιολογίας, καθώς θα μπορούσε να καθοδηγήσει τη λήψη κλινικών αποφάσεων και 

να αξιολογήσει εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας και πρόληψης του δευτερογενούς 

βλάβης των εγκεφαλικών κυττάρων (15).  

 
 

 

Πίνακας 3: Βαθμολογία κλίμακας κατά Marschall (17) 

Σκορ Παράμετροι βαθμολόγησης κατά Marshall (κριτήρια) 

1 Μη ορατή ενδοκράνια παθολογία στην ΥΤ 

2 

Οι δεξαμενές απεικονίζονται 

0-5mm μετατόπιση των δομών μέσης γραμμής και/ή  

Περιοχές παθολογικής πυκνότητας: οι βλάβες υψηλής ή μικτής πυκνότητας, 

συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων οστών ή ξένων σωμάτων, δεν 

υπερβαίνουν τα 25ml  σε όγκο 

3 

Συμπιεσμένες ή απούσες βασικές δεξαμενές  

0-5mm μετατόπιση δομών μέσης γραμμής 

Περιοχές παθολογικής πυκνότητας, όχι >25ml 

4 
Μετατόπιση δομών της μέσης γραμμής >5mm 

Περιοχές παθολογικής πυκνότητας όχι >25mL  

5 Οποιαδήποτε βλάβη που χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης 

6 
Παθολογικές περιοχές υψηλής ή μικτής πυκνότητας>25mL, μη 

χειρουργήσιμες 
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Πίνακας 4: Βαθμολογία κλίμακας MT για το υποξικό κώμα (11) 

Παράμετροι βαθμολόγησης για το MRI score (κριτήρια)   

Παθολογικό σήμα στον φλοιό και την υποφλοιώδη λευκή ουσία σε ζώνες 

μεθοριακής αιμάτωσης (Watershed areas)   

Απόντα 0 

Πιθανά σημεία εμφράκτου (ήπιο οίδημα ή ήπιες αλλαγές σήματος) 1 

Βέβαιο έμφρακτο   

Στα πρόσθια ή οπίσθια όρια μεθοριακής αιμάτωσης 2 

Στα πρόσθια ή οπίσθια όρια ή διαχύτως μονόπλευρα 3 

Διαχύτως αμφοτερόπλευρα 4 

Συμμετοχή βασικών γαγγλίων   

Απούσα 0 

Πιθανά σημάδια εμφράκτου (ασαφή όρια, οίδημα, ήπια αλλαγή του σήματος διάχυτα 

ή αλλαγή του σήματος περιφερικά) 1 

Βέβαιες αλλαγές σήματος   

Σε ένα από τα βασικά γάγγλια 2 

Σε δύο από τα βασικά γάγγλια 3 

Σε τρία ή περισσότερα βασικά γάγγλια 4 

Θεωρητικά μέγιστο σκορ ή σε σημεία εγκολεασμού 8 

 

2. Το κώμα στην παιδική ηλικία 
 

2.1 Διαφορές παιδιών και ενηλίκων 

 

Στην παράγραφο 1.1 δόθηκε ο ορισμός του κώματος, ωστόσο ο ορισμός αυτός 

παρουσιάζει ετερογένεια ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, ιδιαίτερα στα βρέφη. Η 

διαφοροποίηση αυτή έγκειται στο ότι ο εγκέφαλος των παιδιών είναι διαφορετικός σε 

σύγκριση με του ενήλικα. Η διαχείριση του κώματος στα παιδιά και η κατηγοριοποίηση 

των αιτιών παρουσιάζει ομοιότητες με αυτή των ενηλίκων, ωστόσο υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες που σχετίζονται με την ηλικία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση 

και τη θεραπεία παιδιών που βρίσκονται σε κώμα (15,16). 

Η πλαστικότητα του εγκεφάλου στην παιδική ηλικία βρίσκεται ακόμα υπό 

ανάπτυξη. Ως πλαστικότητα λογίζεται η ικανότητα του εγκεφάλου και γενικότερα του ΚΝΣ 

να προσαρμόζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις. Η ικανότητα αυτή εξαρτάται από τις 

αλλαγές της συναπτικής λειτουργίας και από την οργάνωση των νευρικών κυκλωμάτων. Τα 

παραπάνω θα καθορίσουν την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων όπως είναι η εκμάθηση 

ενός μουσικού οργάνου, μιας δεύτερης ξένης γλώσσας ή την αποκατάσταση από έναν 

τραυματισμό (17). Η αυξημένη πλαστικότητα του εγκεφάλου μπορεί να εξηγήσει εν μέρει 

γιατί τα παιδιά και τα βρέφη είναι πιο ευάλωτα σε μια κάκωση του εγκεφάλου. Εάν επέλθει 

σοβαρή υποξία του εγκεφάλου, αυτή είναι ικανή να μειώσει την πόλωση των συναπτικών 

μεμβρανών στα ανώριμα ακόμα νευρικά δίκτυα. Αυτό θα οδηγήσει στο άνοιγμα των 

υποδοχέων της N-μεθυλικής-D-ασπαρτάτης (NMDARs), πυροδοτώντας την εισαγωγή 

ασβεστίου στους νευρώνες και μια σειρά από ενδοκυτταρικά συμβάντα, με επακόλουθο 

κυτταρικό θάνατο εξαιτίας απόπτωσης ή νέκρωσης (18).  
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Δύο επιπλέον παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που διαφοροποιούνται στα παιδιά σε 

κώμα είναι η ανθεκτικότητα (resilience) και η επιληπτογένεση. Οι παράγοντες 

APOEε4allele και GABA (18,19) παίζουν ρόλο σε αυτούς τους μηχανισμούς. Στα παιδιά οι 

παραπάνω παράγοντες επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα σε σύγκριση με αυτό που 

συμβαίνει στους ενήλικες. Επίσης, δυσλειτουργία στους συν-μεταφορείς Na-K-Cl (NKCC) 

1 έχει ενοχοποιηθεί για δευτερογενείς επιδράσεις στο εγκεφαλικό οίδημα μετά από ισχαιμία 

και τραυματική κάκωση στα παιδιά (20,21). 

 

2.2 Κλίμακα Γλασκόβης τροποποιημένη για παιδιά 

 

Η εφαρμογή της κλίμακας της Γλασκόβης των ενηλίκων στα παιδιά και τα βρέφη 

ενέχει δυσκολίες. Παιδιά μικρότερα των εννέα μηνών  αδυνατούν να εντοπίσουν το 

επώδυνο ερέθισμα και εκείνα που είναι μικρότερα των 18 μηνών δεν μπορούν να 

υπακούσουν σε εντολές δεδομένου ότι δεν έχουν αναπτύξει την αντίληψή τους αναφορικά 

με τη ομιλία (22). Η τροποποιημένη εκδοχή της κλίμακας της Γλασκόβης φαίνεται πως 

είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την εκτίμηση του κώματος στην παιδική ηλικία (23). Στον 

Πίνακα 5 φαίνεται η βαθμολογία για κάθε παράμετρο της παιδιατρικής κλίμακας 

Γλασκόβης.  
Πίνακας 5 Η κλίμακα της Γλασκόβης σε παιδιατρικό πληθυσμό 

GCS Score Κριτήρια 

Ηλικία > 5 ετών Ηλικία < 5 ετών 

Άνοιγμα ματιών 

4 Αυθόρμητο Ομοίως 

3 Μετά από ακουστικό ερέθισμα Ομοίως 

2 Μετά από επίπονο ερέθισμα Ομοίως 

1 Καθόλου Ομοίως 

Λεκτική αντίδραση 

5 Προσανατολισμένο Ήχοι, γουργουρητά, 

προτάσεις ανάλογα με την 

ηλικία 

4 Μπερδεμένο Λιγότερο από το 

συνηθισμένο, κλάμα 

3 Ακατάλληλες λέξεις Κλαίει στον πόνο 

2 Ακατάληπτοι ήχοι Μουγκρίζει στον πόνο 

1 Καμία αντίδραση στον πόνο Ομοίως 

Κινητική αντίδραση 

6 Υπακούει σε εντολές Αυθόρμητο 

5 Εντοπίζει υπερβολικό πόνο (πάνω 

από 9 ετών) 

Απομακρύνει στην επαφή 

4 Αποτραβιέται σε πόνο στο δάχτυλο Ομοίως 

3 Κάμψη σε πόνο στο δάχτυλο Ομοίως 

2 Έκταση σε πόνο στο δάχτυλο Ομοίως 

1 Καμία αντίδραση σε πόνο στο 

δάχτυλο 

Ομοίως 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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3. Σκοπός της μελέτης 

 

 Να διερευνηθούν ο βαθμός της συμβολής δύο απεικονιστικών μεθόδων, της 

Υπολογιστικής Τομογραφίας (ΥΤ) και της Μαγνητικής Τομογραφίας (ΜΤ) 

εγκεφάλου στη διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση παιδιών με 

κώμα τραυματικής και μη τραυματικής αιτιολογίας. 

 

 Να επιχειρηθεί κατάλληλη προσαρμογή της κλίμακας βαρύτητας των 

απεικονιστικών αλλοιώσεων στο παιδιατρικό κώμα (Coma Imaging Severity 

Score ή Modified Marshall Score) ξεχωριστά για την ΥΤ και την ΜΤ. 

 

 Να συσχετιστούν τα απεικονιστικά ευρήματα και οι τροποποιημένες κλίμακες 

βαρύτητας των απεικονιστικών αλλοιώσεων των ΥΤ και ΜΤ με τους 

διαθέσιμους κλινικο-εργαστηριακούς δείκτες παιδιών που νοσηλεύονται σε 

ΜΕΘ, με τα αίτια του κώματος και τις επιπλοκές του και με αναγνωρισμένους 

δείκτες έκβασης του κώματος. 

 

 

4.Μέθοδοι 
 

4.1 Ασθενείς 

 

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη στην οποία συμπεριελήφθησαν ασθενείς 

που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) από τον Ιανουάριο 

2014 έως και το Μάρτιο 2018 λόγω κώματος τραυματικής και μη τραυματικής 

αιτιολογίας. Η επιλογή του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος έγινε με μοναδικό 

κριτήριο την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων με βάση τις πλέον πρόσφατες 

κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για ασθενείς με κώμα. Η μελέτη πήρε έγκριση 

από την επιτροπή βιοηθικής και έρευνας του ΠαΓΝΗ (807/20/25-07-2018) και 

διήρκησε πέντε μήνες. Η συλλογή των δεδομένων ήταν ανώνυμη, καταγράφηκε 

ωστόσο ο μοναδικός για κάθε ασθενή αριθμός μητρώου για λόγους αντιστοίχισης.  

 

4.1.1 Καταγραφή στοιχείων ασθενούς 

 

Για κάθε παιδί καταγράφτηκαν δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, 

ιθαγένεια), το αίτιο της νοσηλείας (διάγνωση εισόδου), η τελική διάγνωση εξόδου, 

τυχόν υποκείμενο νόσημα (συν-νοσηρότητα), η έκβαση, οι ημέρες νοσηλείας στην 

ΜΕΘ Παίδων, οι ημέρες μετέπειτα νοσηλείας σε άλλη κλινική, τα σκορ βαρύτητας 

της νόσου  (κίνδυνος παιδικής θνησιμότητας: PRISM, δυσλειτουργία οργάνων στα 

παιδιά: PELOD), η υπολογιζόμενη βάσει των σκορ αυτών προβλεπόμενη 

θνησιμότητα, οι επιπλοκές, η θεραπεία που έλαβαν οι ασθενείς (αντιβιοτικά, 

ινότροπα, βαρβιτουρικά, αποιδηματική αγωγή, χειρουργείο, αναλγησία, 

αποσυμπιεστική κρανιεκτομή), οι ημέρες μηχανικού αερισμού, εργαστηριακά 
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δεδομένα (γενική Ε.Ν.Υ, αποτελέσματα καλλιέργειας Ε.Ν.Υ, καθώς και κλινικές 

παράμετροι (κλίμακα Γλασκόβης: GCS, ενδοκράνιαπίεση: ICP, πίεση αιματικής 

διήθησης εγκεφάλου: CPP, αντίδραση κορών), διαγνωστικές παρεμβάσεις 

(οσφυονωτιαία παρακέντηση: ΟΝΠ). 

 

4.1.2 Καταγραφή δεδομένων από την νευροαπεικόνιση 

 

Αναζητήθηκαν όλες οι νευροαπεικονιστικές εξετάσεις των παιδιών την 

πλησιέστερη ημέρα της εισαγωγής τους στη ΜΕΘ (1
η 

ΥΤ ή/και ΜΤ) και οι 

επαναληπτικές εξετάσεις τους την χειρότερη κλινικά ημέρα κατά τη νοσηλεία στη 

ΜΕΘ (2
η
 ΥΤ ή/και ΜΤ) η οποία αποφασίστηκε με κλινικά κριτήρια, όπως μείωση 

του επιπέδου συνείδησης και της κλίμακας Γλασκόβης, εμφάνιση νευρολογικής 

παθολογικής σημειολογίας η οποία δεν προϋπήρχε, αύξηση της ICP και μείωση της  

CPP.  

 Στη βάση δεδομένων των απεικονιστικών ευρημάτων σημειώθηκαν οι 

μέθοδοι της απεικόνισης που διενεργήθηκαν σε κάθε παιδί και καταγράφηκαν 

ξεχωριστά για τις ΥΤ και τις ΜΤ τα εξής: ο συνολικός αριθμός ΥΤ και ΜΤ για κάθε 

ασθενή, πραγματοποίηση της 1
ης

 απεικόνισης εντός ή εκτός του ΠαΓΝΗ, τα 

ευρήματα των απεικονίσεων (κάταγμα οστών κρανίου, επισκληρίδιο αιμάτωμα, 

υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα, υπαραχνοειδής αιμορραγία, 

ενδοκοιλιακή αιμορραγία, συμπίεση βασικών δεξαμενών, μετατόπιση μέσης 

γραμμής, αλλοιώσεις σε φλοιό, αλλοιώσεις σε βασικά γάγγλια, λευκή ουσία, 

παρεγκεφαλίδα). Ελέγχθηκε και καταγράφηκε εάν κατόπιν των απεικονίσεων υπήρξε 

αλλαγή διάγνωσης ή/και τροποποίηση θεραπευτικού σχήματος. 

 Δημιουργήθηκαν δύο κλίμακες βαθμονόμησης των νευροαπεικονιστικών 

ευρημάτων για το κώμα, μία για τις ΥΤ και μία για τις ΜΤ, τροποποιώντας και 

εμπλουτίζοντας την κλίμακα βαθμονόμησης για το τραύμα κατά Marschall και 

λαμβάνοντας υπόψιν τις πιθανές αλλοιώσεις που ανευρίσκονται στις ΥΤ και ΜΤ 

εγκεφάλου. Υπολογίστηκαν τα σκορ, χωριστά για την ΥΤ (Τροποποιημένο Marshall 

CT Score) και για την ΜΤ (Τροποποιημένο Marshall MR Score) για κάθε ασθενή 

στην εξέταση εισόδου (1
η 

ΥΤ ή/και ΜΤ) και στην εξέταση την χειρότερη κλινικά 

ημέρα κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ (2
η
 ΥΤ ή/και ΜΤ). Η βαθμονόμηση των 

νευροαπεικονιστικών ευρημάτων έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως φαίνονται 

στους  Πίνακες 6 και 7. 
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Πίνακας 6: Τροποποιημένο Marshall CT score 

Σκορ Κριτήρια βαθμονόμησης του Modified Marshall CT Score 

1 Μη ορατή ενδοκράνια παθολογία στην ΥΤ ή τυχαίο εύρημα που δεν σχετίζεται με 

κώμα ή εξωκράνια παθολογία ή απλό κάταγμα 

2 

Οι δεξαμενές απεικονίζονται 

Υπάρχει 0-5mm μετατόπιση μέσης γραμμής  

Υπάρχουν περιοχές παθολογικής πυκνότητας με όγκο όχι >25mL 

συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων οστών ή ξένων σωμάτων ή  

Υπάρχουν μονόπλευρες παθολογικές πυκνότητες <25mL ή  

Υπάρχουν μικρά υποσκληρίδια αιματώματα/συλλογές που δεν προκαλούν 

χωροκατακτητικά φαινόμενα 

3 

Συμπιεσμένες βασικές δεξαμενές από τη μία πλευρά ή απούσες  

Μετατόπιση μέσης γραμμής 0-5mm, ή 

Υπάρχουν μονόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες παθολογικές πυκνότητες <25mL  

4 

Μετατόπιση της μέσης γραμμής >5mm,  

Περιοχές παθολογικής πυκνότητας, όχι >25mL  

Βλάβη στα βασικά γάγγλια ή υποσκηνιδιακά 

5 
Οποιαδήποτε βλάβη που χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης  

Κρανιεκτομή 

6 

Παθολογικές περιοχές >25mLμη χειρουργήσιμες ή  

Διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, ή  

Εγκολεασμός, υποσκηνίδιος ή δια του ινιακού τρήματος χωρίς επέμβαση 
 

Πίνακας7. ΤροποποιημένοMarshall ΜR score 

Σκορ Κριτήρια βαθμονόμησης του Modified Marshall MRI Score 

1 Μη ορατή ενδοκράνια παθολογία στην MT 

2 

Οι δεξαμενές απεικονίζονται με 0-5mm μετατόπιση και/ή  

Περιοχές παθολογικού σήματος όχι >25mL συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων 

οστών ή ξένων σωμάτων ή μονόπλευρες περιοχές υψηλής σηματοφορίας<25mL  

3 

Συμπιεσμένες βασικές δεξαμενές ή απούσες  

Μετατόπιση μέσης γραμμής 0-5mm 

Περιοχές παθολογικής σηματοφορίας όχι >25mL  

4 

Μετατόπιση της μέσης γραμμής >5mm 

Περιοχές παθολογικής σηματοφορίας όχι >25mL 

Βλάβες στα βασικά γάγγλια ή υπερσκηνιδιακά 

5 
Οποιαδήποτε βλάβη που χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης  

Κρανιεκτομή ή εκτεταμένη βλάβη περιορισμού διάχυσης 

6 

Παθολογικές περιοχές >25mL, μη χειρουργήσιμες ή  

Διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, ή  

Εγκολεασμός, υποσκηνίδιος ή δια του τρήματος εγκολεασμός χωρίς επέμβαση 
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4.1.3 Στατιστική ανάλυση 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS 25. Οι ποσοτικές μεταβλητές με κανονική κατανομή περιγράφονται με τη μέση 

τιμή (mean ±Standard Deviation) και οι μη κανονικής κατανομής με τη διάμεση τιμή 

(median, IQR 25-75%). Για τη σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν 

δοκιμασίες t-test και ANOVA (παραμετρικές), Mann-Whitney και Kruskal-Wallis 

(μη παραμετρικές), ενώ για ποιοτικές μεταβλητές η ανάλυση x
2
 (chi-square) 

διορθωμένη κατά Fisher (Fisher exact test). Το επίπεδο της στατιστικής 

σημαντικότητας σε όλες τις περιπτώσεις ορίζεται σε τιμή κριτηρίου p μικρότερη του 

0.05. 

 

5.Αποτελέσματα 
 

5.1. Ασθενείς 

 

Έλαβαν μέρος στη μελέτη 85 ασθενείς με την πλειοψηφία να είναι άρρενες 

(55.8%). Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 7.56 ±5.31 έτη, το 87.2% είχαν ελληνική 

ιθαγένεια, ενώ 11 (12.8%) συνολικά περιπτώσεις αφορούσαν παιδιά τουρίστες ή 

πρόσφυγες. Τα κύρια δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

αναφέρονται στον Πίνακα 8.  

Μελετήθηκαν με αναλυτική καταγραφή και βαθμονόμηση της βαρύτητας των 

ευρημάτων συνολικά 95 ΥΤ και 72 ΜΤ των 85 ασθενών που συμμετείχαν στη 

μελέτη. Τα παιδιά στα οποία πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία ΜΤ ήταν συνολικά 

53, ενώ τα παιδιά στα οποία εκτελέστηκε τουλάχιστον μία ΥΤ ήταν 57 (Πίνακας 9). 

Όλες οι ΜΤ πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο υποδοχής και περίθαλψης των 

ασθενών (εν προκειμένω το ΠαΓΝΗ) όπως και οι επαναληπτικές ΥΤ, ενώ οι 39 

πρώτες ΥΤ εκτελέστηκαν στα νοσοκομεία παραπομπής των ασθενών.  
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Πίνακας 8: Βασικά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών της μελέτης (n=85) 

 

 

 

Φύλο Κορίτσια 38 (44.2)

Διασωληνωμένοι ασθενείς 58 (67.4)

Ελληνική 75 (87.2)

Τουρίστας 7 (8.1)

Πρόσφυγας 4 (4.7)

Χρόνια νόσος 61 (70.9)

Σύνδρομο 22 (25.6)

Όγκος 3 (3.5)

Μη τραυματικής αιτιολογίας 64 (75.3)

Τραυματικής αιτιολογίας 21 (24.7)

Έκβαση Επιβίωσε 84 (97.7)

Χειρουργείο 9 (10.5)

Αντιβιοτικά 80 (93)

Αγγειοδραστικοί παράγοντες 43 (50)

Καταστολή/Αναλγησία 60 (69.8)

Ωσμωτική θεραπεία Καμία 74 (86.1)

Μανιτόλη 8 (9.3)

Μανιτόλη και NaCl 3% 4 (4.7)

Βαρβιτουρικό κώμα 5 (5.8)

Αποσυμπιεστική κρανιεκτομή 2 (2.3)

Νευροχειρουργική αντιμετώπιση Καμία 83 (96.6)

Αφαίρεση αιματώματος 2 (2.3)

Κοιλοπεριτοναϊκός καθετήρας 1 (1.3)

ICP Καταγραφή 14 (16.3)

Μέσος όρος (±SD)

Ηλικία ('Ετη) 7.56 (5.31)

Κλίμακα Γλασκόβης 9.79 (3.55)

Προνοσοκομειακή Κλίμακα Γλασκόβης 11.62 (5)

PRISM 3.29 (6.13)

PRISM Predicted Mortality(%) 4.23 (14.05)

PELOD Score 8.62 (7.32)

PELOD Predicted Mortality 9.29 (16.51)

Ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ παίδων 12.08 (29.2)

Ημέρες νοσηλείας σε παιδιατρικό τμήμα, μετά τη ΜΕΘ 11.24 (20.67)

n (%)

Εθνικότητα

Συν-νοσηρότητα

Παθολογία κώματος
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Πίνακας 9: Αριθμός (n) εξετάσεων μαγνητικής Τομογραφίας (ΜΤ) και Υπολογιστικής Τομογραφίας (ΥΤ) 

που πραγματοποιήθηκαν ανά ασθενή 

72 συνολικά ΜΤ σε 53 παιδιά 95 συνολικά ΥΤ σε 57 παιδιά 

Ν 

Ποσοστόπαιδιών που έκαναν 

ΜΤ(%) N 

Ποσοστόπαιδιών που έκαναν ΥΤ 

(%) 

0 27.6 0 8.6 

1 62.1 1 67.2 

2 5.2 2 20.7 

3 1.7 3 1.7 

5 1.7 5 0 

10 1.7 10 1.7 

 

 

5.2. Ομάδες ασθενών ανάλογα με το αίτιο του κώματος – 

Παθολογικό, χειρουργικό μη τραυματικό και τραυματικό κώμα 

 

Ανάλογα με το αίτιο του κώματος οι 85 ασθενείς χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες: 

α) κώμα τραυματικής αιτιολογίας n=21(24,7%), β) κώμα από παθολογικά αίτια όπως 

status epilepticus, εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, σήψη, οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα 

(ADEM), φαρμακευτικής αιτιολογίας n=62(72,9%) και γ) κώμα χειρουργικής μη 

τραυματικής αιτιολογίας όπως υποσκληρίδιο αιμάτωμα, αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία-

υπαραχνοειδή αιμορραγία n=2 (2,4%). Η διάγνωση εισόδου διέφερε σημαντικά ανά 

ομάδα (p<0.05). Στατιστικά μεγαλύτερος αριθμός ασθενών με τραυματικό κώμα ήταν 

διασωληνωμένοι (p=0.007), τέθηκαν σε συνεχή παρακολούθηση της ενδοκράνιας 

πίεσης με τοποθέτηση ενδοκρανιακού καθετήρα (Εικόνα 2), υποστηρίχτηκαν με 

μηχανικό αερισμό κατά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ Παίδων (p=0.007) (Εικόνα 3), 

έλαβαν αγγειοδραστικά και αποιδηματικά φάρμακα (p<0.004), κατασταλτικά, 

αναλγητικά ή νευρομυικούς αποκλειστές (p<0.01). Αντίθετα σημαντικά περισσότεροι 

ασθενείς με παθολογικά αίτια κώματος εκδήλωσαν επεισόδια σπασμών ή 

υποβλήθηκαν σε ΟΝΠ (p<0.01) (Εικόνες 4, 5) 
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Εικόνα 2:Κατανομή ομάδων ασθενών με κώμα με συνεχή μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3:Κατανομή ομάδων ασθενών με κώμα με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής 
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Εικόνα 4: Κατανομή ομάδων ασθενών με κώμα που εκδήλωσαν επεισόδιο σπασμών 

 

 
Εικόνα 5:Κατανομή ομάδων ασθενών με κώμα που υποβλήθηκαν σε ΟΝΠ 

 

 

Τα παιδιά με τραυματικό κώμα υπεβλήθησαν σε μεγαλύτερο αριθμό 

εξετάσεων ΥΤ σε σχέση με τα παιδιά με κώμα μη τραυματικής αιτιολογίας (p<0.001), 

(Εικόνα 6) και είχαν μεγαλύτερης βαρύτητας τροποποιημένο Marshall CT score σε 

σχέση με τα παιδιά με κώμα μη τραυματικής αιτιολογίας (Εικόνα 7). Τα παιδιά με 

τραυματικό κώμα εμφάνισαν με μεγαλύτερη συχνότητα κατάγματα κρανίου, 

αιματώματα και υπαραχνοειδή αιμορραγία (p<0.02). 
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Εικόνα 6: Κατανομή του αριθμού των απεικονίσεων υπολογιστικής τομογραφίας (ΥΤ) που διενεργήθηκε 

στις υπό μελέτη ομάδες ασθενών  

 

 

 
Εικόνα 7: Τροποποιημένο Marshall CT score σε παιδιατρικούς ασθενείς με κώμα παθολογικής αιτιολογίας, 

χειρουργικής μη τραυματικής αιτιολογίας και τραυματικής αιτιολογίας.  

Η συχνότητα συμβαμάτων από το καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα 

ήταν μεγαλύτερη στα παιδιά με τραυματικό κώμα έναντι των παιδιών με κώμα μη 

τραυματικής αιτιολογίας (p<0.05) (Εικόνες 8, 9). 
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Εικόνα 8:Κατανομή ομάδων ασθενών με κώμα με εκδήλωση καρδιαγγειακών επιπλοκών  

 

 
Εικόνα 9:Κατανομή ομάδων ασθενών με κώμα με εκδήλωση επιπλοκών από το αναπνευστικό σύστημα.  

 

 

Οι ασθενείς με μη-τραυματικό κώμα υποβλήθηκαν σε δεύτερη ΥΤ λόγω 

επιδείνωσης της νευρολογικής τους κατάστασης, σε αντίθεση με τους ασθενείς με 

τραυματικό κώμα που υποβλήθηκαν σε δεύτερη ΥΤ λόγω αυξημένης ενδοκράνιας 

πίεσης ή στα πλαίσια παρακολούθησης της εξέλιξης των κακώσεων του ΚΝΣ. 

(p<0.02). Στην επαναληπτική ΥΤ εγκεφάλου, το τροποποιημένο Marshall CT Score 
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παρουσίασε αυξητική τάση (επιδεινωμένη εικόνα) συγκριτικά με την πρώτη ΥΤ και 

δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων (Εικόνες 10,11). 

 

 
Εικόνα 10:Αίτια επανάληψης της ΥΤ σε παιδιατρικούς ασθενείς με παθολογικής, χειρουργικής μη 

τραυματικής και τραυματικής αιτιολογίας κώμα 

 

 
Εικόνα11:Τροποποιημένο Marshall CT score στην επαναληπτική ΥΤ εγκεφάλου σε παιδιατρικούς ασθενείς 

με παθολογικής, χειρουργικής μη τραυματικής και τραυματικής αιτιολογίας κώμα 

 

Τα παιδιά με τραυματικό κώμα, τα παιδιά με παθολογικής αιτίας κώμα και τα 

παιδιά με χειρουργικό μη τραυματικό κώμα δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους ως 

προς την κατανομή των ακόλουθων χαρακτηριστικών: φύλο, χώρα προέλευσης, συν-

νοσηρότητα, χορήγηση αντιβιοτικών, αριθμός παιδιών που προσήλθαν με αρχική 
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απεικόνιση από άλλο κέντρο, και ως προς την έκβαση (επιβίωση ή θάνατος) κατά τη 

νοσηλεία στη ΜΕΘ ή μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ. 

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς το ποιά 

ήταν η ημέρα μέγιστης τιμής ενδοκράνιας πίεσης (1
η
 έως 4

η
 ημέρα νοσηλείας), ή ως 

προς το ποιά ήταν η ημέρα νοσηλείας στην οποία διενεργήθηκε η πρώτη ή δεύτερη 

ΥΤ μετά την είσοδο του παιδιού στη ΜΕΘ (από ώρες έως 1 ημέρα). Επίσης, ο 

αριθμός των παιδιών με παθολογική αντίδραση της κόρης στο φως (ανισοκορία ή 

μυδρίαση), με εξάλειψη των βασικών δεξαμενών, εγκεφαλική αιμορραγία, 

παθολογική απεικόνιση στο φλοιό, στα βασικά γάγγλια, στο εγκεφαλικό στέλεχος ή 

στην λευκή ουσία δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ομάδων. Ομοίως, το 

τροποποιημένο MRI Marshall Score, και ο αριθμός ή η ημέρα διενέργειας MRI δεν 

διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ομάδων. Τέλος δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στη 

συχνότητα παρεμβάσεων όπως το βαρβιτουρικό κώμα ή η αποσυμπιεστική 

κρανιεκτομή μεταξύ των ομάδων. 
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5.3. Απεικόνιση 
 

5.3.1 Παθολογικά ευρήματα των υπολογιστικών  και μαγνητικών τομογραφιών 

 

Χαρακτηριστικά παθολογικά ευρήματα των ΥΤ και ΜΤ στις απεικονίσεις εισόδου 

των ασθενών της μελέτης συνοψίζονται στον Πίνακα 10. Τα ποσοστά αλλοιώσεων 

των απεικονίσεων παρουσιάζονται χωριστά για τις κλινικές κατηγορίες τραυματικού 

και μη τραυματικού κώματος. Από τα παθολογικά ευρήματα εγκεφάλου στις ΥΤ 

συχνότερα καταγράφονται η μετατόπιση της μέσης γραμμής και παθολογικές 

περιοχές φλοιού και λευκής ουσίας, στις δε ΜΤ παθολογικές περιοχές βασικών 

γαγγλίων, λευκής ουσίας και στελέχους. Από τα άλλα ευρήματα κυριαρχούν το 

επισκληρίδιο αιμάτωμα και κατάγματα κρανίου με υπεροχή όλων των ευρημάτων 

στις περιπτώσεις τραυματικού κώματος (Πίνακας 10). 
 

 

Πίνακας 10: Παθολογικά ευρήματα των ΥΤ και  ΜΤ στις απεικονίσεις εισόδου  

Μη τραυματικό κώμα Τραυματικό κώμα Μη τραυματικό κώμα Τραυματικό κώμα

0 47,6* - -

Επισκληρίδιο αιμάτωμα 0 19* 0 15,8*

Υπαραχνοειδής αιμορργία 0 14,3* 2 10,5

Ενδοκοιλιακή αιμορραγία 0 4,8 2 4,8

Σμίκρυνση βασικών δεξαμενών Συμπιεσμένες 3,2 15,8* 2 0

<5mm <5mm        100 94,8 0 0

>5mm >5mm          0 5,2 0 0

Χωροκατακτητικές βλάβες 0 4,8 0 10,5

Υποσκληρίδιο αιμάτωμα 0 4,8 0 0

Ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα 0 4,8 0 0

Παθολογικές περιοχές στο φλοιό 7,9 19 23 19

Παθολογικές περιοχές λευκής ουσίας 9,5 19 23 28,3

Παθολογικές περιοχές βασικών γαγγλίων 3,2 15,8 10 36,8

1,6 9,5 9 15,8

Περιοχές σκιαγραφικής ενίσχυσης 3,2 19 9,2 36,8

Παθολογία σε παρεγκεφαλίδα ή στέλεχος

Ποσοστό αλλοιώσεων στις ΥΤ εισόδου (%) Ποσοστό αλλοιώσεων στις ΜΤ εισόδου (%)

Μετατόπιση της μέσης γραμμής

Απεικονιστικές αλλοιώσεις

Κάταγμα κρανίου

 

*p<0.01 
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5.3.2 Τροποποιημένο Marshall CT score 

 

Σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του τροποποιημένου Marshall CT score 

και του κλινικού σκορ βαρύτητας (PRISM) και προβλεπόμενης πιθανότητας θανάτου 

(p<0.001) (Εικόνα 12), της διάρκειας νοσηλείας και μηχανικού αερισμού (p<0.01), 

καθώς και μεταξύ του τροποποιημένου Marshall CT score και των τιμών ICP και 

CPP της ημέρας εισαγωγής στη ΜΕΘ Παίδων και της πλέον επιβαρυμένης ημέρας 

στη ΜΕΘ Παίδων (p<0.03). Η κλίμακα Γλασκόβης αν και παρουσίασε παρόμοια 

πτωτική τάση με την αύξηση του σκορ δεν έφθασε σε επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας. 

 
Εικόνα 12: Διακύμανση της μέσης τιμής προβλεπόμενης θνητότητας βάση του κλινικού σκορ βαρύτητας 

της νόσου (PRISM) σε σχέση με τη μεταβολή του Modified Marshall CT score 

 

5.3.3 Τροποποιημένο Marshall MRI score 

 

Η μελέτη των μαγνητικών τομογραφιών εγκεφάλου των υπό μελέτη 

παιδιατρικών ασθενών έδειξε ότι η αύξηση του κλινικού σκορ βαρύτητας νόσου 

(PRISM) και οι υψηλές τιμές ενδοκράνιας πίεσης την πλέον επιδεινωμένη ημέρα 

νοσηλείας στη ΜΕΘ Παίδων σχετιζόταν με υψηλές τιμές τροποποιημένου Marshall 

MRI score (p<0.001 και p<0.03, αντίστοιχα).  

 

5.3.4 Η προσφορά της επαναληπτικής απεικόνισης 

 

Στα παιδιά με καθετήρα μέτρησης ICP, ο λόγος διεξαγωγής μιας δεύτερης ΥΤ 

ήταν πάντα η αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης (Εικόνα 13). Αντίθετα στα παιδιά χωρίς 

μέτρηση ΙCP ο λόγος 2
ης

 ΥΤ ήταν η εμφάνιση νέων νευρολογικών συμπτωμάτων 

(p<0.03). Σε όλες τις περιπτώσεις η δεύτερη ΥΤ προσέθεσε νέες πληροφορίες ή οδήγησε 

σε τροποποίηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης, ιδιαίτερα στην ομάδα με τιμές 
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ICP>15 mmHg, χωρίς όμως οι διαφορές να φθάνουν σε στατιστική σημαντικότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, σε τέσσερις συνολικά ασθενείς που δεν είχαν ICP monitoring 

τροποποιήθηκε η αγωγή τους μετά την επανάληψη της ΥΤ. Ενώ σε οκτώ άτομα που 

είχαν ICP>15mmΗg μετά τη 2
η
 ΥΤ πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη θεραπεία (Εικόνα 

14). Ομοίως, η MRI εγκεφάλου οδήγησε σε νέα πληροφόρηση με μεταβολή της 

ακολουθούμενης αγωγής κυρίως σε ασθενείς χωρίς συνεχή μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης  

(κυρίως σε παιδιά με κώμα από παθολογικά αίτια) (Εικόνες 13, 14). 

 

 
Εικόνα 13: Αιτία επανάληψης υπολογιστικής τομογραφίας εγκεφάλου σε ασθενείς χωρίς μέτρηση 

ενδοκράνιας πίεσης, με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και ICP<15mmHg και με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης 

και ICP>15mmHg 

Εικόνα 14: Τροποποίηση θεραπευτικής αντιμετώπισης μετά την επαναληπτική υπολογιστική τομογραφία 

εγκεφάλου σε ασθενείς χωρίς μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης, με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και 

ICP<15mmHg και με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και ICP>15mmHg  

11
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5.4 ICP monitoring 
 

5.4.1 Μετρήσεις και τιμές ICP 

 

Ασθενείς με συνεχή μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και τιμές ICP>15 mmHg 

έλαβαν αποιδηματική αγωγή με μαννιτόλη ή με μαννιτόλη σε συνδυασμό με ή χωρίς 

χορήγηση υπέρτονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου ή υποβλήθηκαν σε 

αποσυμπιεστική κρανιεκτομή συχνότερα έναντι όσων δεν είχαν δυνατότητα 

παρακολούθησης ICP (p<0.001). Όλοι οι ασθενείς με μετρητή ενδοκράνιας πίεσης  

ήταν σε καταστολή και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής (p<0.01), και 

παρουσίασαν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό επιπλοκές από το καρδιαγγειακό και 

αναπνευστικό σύστημα σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς μέτρηση ICP (p<0.005). Οι 

ασθενείς με μετρητή ενδοκράνιας πίεσης υποβλήθηκαν αθροιστικά σε μεγαλύτερο 

αριθμό ΥΤ (p<0.001), είχαν μεγαλύτερη επίπτωση καταγμάτων κρανίου, 

υπαραχνοειδών ή ενδοκοιλιακών αιμορραγιών, ενδοπαρεγχυματικού αιματώματος 

και συμπιεσμένες ή απούσες βασικές δεξαμενές (p<0.05). Συχνότερες ήταν στους 

ασθενείς αυτούς οι περιοχές παθολογικού σήματος στον φλοιό ή τη λευκή ουσία και 

το στέλεχος (p<0.03) (Εικόνες 15, 16).   

Αντίθετα ΟΝΠ, εξωτερική παροχέτευση ή κοιλιο-περιτοναϊκό shunt έγιναν 

κυρίως σε ασθενείς χωρίς μετρητή ICP (p<0.05), οι οποίοι αντιπροσώπευαν κυρίως 

παιδιά με κώμα από παθολογικά αίτια (p<0.001). Οι διαγνώσεις των ασθενών αυτών 

χαρακτηρίσθηκαν από μεγάλη ετερογένεια σε αντίθεση με ασθενείς με μετρήσεις ICP 

που οι κύριες διαγνωστικές κατηγορίες ήταν στην πλειοψηφία ασθενείς με τραύμα 

(p<0.001). 
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Εικόνα 15: Απεικόνιση των βασικών δεξαμενών σε ΥΤ τομογραφία σε παιδιά χωρίς μέτρηση ενδοκράνιας 

πίεσης, με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και ICP<15mmHg και με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και 

ICP>15mmHg 

 

 

Εικόνα 16: Απεικόνιση του εγκεφαλικού φλοιού σε ΥΤ τομογραφία σε ασθενείς χωρίς μέτρηση ενδοκράνιας 

πίεσης, με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και ICP<15mmHg και με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και 

ICP>15mmHg 
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5.4.2 Σχέση απεικονίσεων – μετρήσεων ICP 

 

Μεγαλύτερες τιμές ICP συνδυάζονταν με βαρύτερο τροποποιημένο Marshall 

CT score, με βαρύτερο τροποποιημένο Marshall MRI score και με πολλαπλά 

απεικονιστικά ευρήματα (p<0.001) (Εικόνες 17, 18). 

 
Εικόνα 17: Τροποποιημένο Marshall CTscore της πρώτης YT εγκεφάλου σε ασθενείς χωρίς μέτρηση 

ενδοκράνιας πίεσης, με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και ICP<15mmHg και με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης 

και ICP>15mmHg 

 

 
Εικόνα 18:Τροποποιημένο Marshall MRI score της πρώτης MT εγκεφάλου σε ασθενείς χωρίς μέτρηση 

ενδοκράνιας πίεσης, με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και ICP<15mmHg και με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης 

και ICP>15mmHg  
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5.5 CPP monitoring 

 

5.5.1 Μετρήσεις και τιμές CPP 

 

Ασθενείς με CPP<50 mmHg είχαν μεγαλύτερη θνητότητα συγκριτικά με τους 

ασθενείς με CPP>50 mmHg και με τους ασθενείς χωρίς μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης 

(p<0.03). Οι ασθενείς αυτοί ήταν κυρίως ασθενείς με τραύμα, και σε μηχανικό 

αερισμό (p<0.01). Τιμές CPP<50 mmHg συσχετίστηκαν επίσης με περισσότερες 

επιπλοκές από το κυκλοφορικό και αναπνευστικό σύστημα και με συχνότερα 

παθολογικά ευρήματα στο στέλεχος, φλοιό και λευκή ουσία, με ενδοπαρεγχυματικό 

αιμάτωμα (p<0.01), ενδοκοιλιακή αιμορραγία, συμπιεσμένες ή εξαφανισμένες 

δεξαμενές (p<0.02). ΟΝΠ δεν επιχειρήθηκε σε κανένα παιδί με CPP<50mmHg 

(p<0.001) ενώ αντίθετα αυτά τα παιδιά συχνότερα υποβλήθηκαν σε αποσυμπιεστική 

κρανιεκτομή ή αποιδηματική αγωγή (p<0.001) και ετέθησαν σε βαρβιτουρικό κώμα 

(p<0.05) (Εικόνα 19, 20). 

 

 
Εικόνα 19:Αποσυμπιεστική κρανιεκτομή σε ασθενείς χωρίς μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης, με μέτρηση 

ενδοκράνιας πίεσης και CPP>50mmHg και με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και CPP<50mmHg   
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Εικόνα 20:Βαρβιτουρικό κώμα σε ασθενείς χωρίς μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης, με μέτρηση ενδοκράνιας 

πίεσης και CPP>50mmHg και με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και CPP<50mmHg   

5.5.2 Σχέση απεικονίσεων – μετρήσεων CPP 

 

   Τιμές CPP<50mmHg συνδυάζονταν με μεγαλύτερο αριθμό ΥΤ ή βαρύτερο 

τροποποιημένο Marshall CT score και τροποποιημένο Marshall MRI score (Εικόνες 

21-22) και με πολλαπλά απεικονιστικά ευρήματα (p<0.001). 

 

 
Εικόνα 21:Τροποποιημένο Marshall CT score στις ΥΤ εγκεφάλου σε ασθενείς χωρίς μέτρηση ενδοκράνιας 

πίεσης, με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και CPP>50mmHg και με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και 

CPP<50mmHg   
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Εικόνα 22: Τροποποιημένο Marshall MRI score ΜΤ εγκεφάλου σε ασθενείς χωρίς μέτρηση ενδοκράνιας 

πίεσης, με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και CPP>50mmHg και με μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης και 

CPP<50mmHg   
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5.6 Συσχετίσεις ICP και CPP 

 

Οι αρχικές τιμές ICP σχετίζονταν σημαντικά με τις τιμές ICP της πλέον 

επιδεινωμένης ημέρας (r 0,87,p<0,001), την βαρύτητα της νόσου (PRISM)  και την 

προβλεπόμενη θνητότητα (r 0,75, p<0,001) και αντίστροφα με τις τιμές CPP (r -0,78, 

p<0,001) (Εικόνες 23, 24) 

 

 
Εικόνα 23: Συσχέτιση των μετρήσεων ICP της πρώτης ημέρας με τις τιμές ICP της ημέρας επιδείνωσης  

 
Εικόνα 24:Συσχέτιση των μετρήσεωνICP της πρώτης ημέρας με τις τιμές CPP της ημέρας επιδείνωσης  
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5.7 Θνητότητα 

 

5.7.1 Διαφορές μεταξύ ομάδων 

 

Η αδρή θνητότητα ήταν 2.3%. Η μεγαλύτερη θνητότητα παρατηρήθηκε στους 

ασθενείς με CPP<50 mmHg (p<0.001) (Εικόνα25). 

 

 
Εικόνα25:Θνητότητα ασθενών σχετιζόμενη με τις μετρήσεις CPP 
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6. Συζήτηση 
 

  Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι τo αυξημένο Modified Marschall 

score τόσο για την ΥΤ όσο και για την ΜΤ συνδεόταν με την επιδείνωση των ασθενών σε 

όλες τις ομάδες ασθενών με κώμα. Επομένως ανεξάρτητα από το αίτιο του κώματος και την 

αιτία διενέργειας της επαναληπτικής απεικόνισης το τροποποιημένο αυτό απεικονιστικό 

σκορ έχει τη δυναμική να λειτουργήσει ως ένας ανεξάρτητος δείκτης επιδείνωσης. 

Το Modified Marshall score σχετίστηκε θετικά με την ενδοκράνια πίεση, καθώς 

μεγαλύτερες τιμές ICP συνδυάζονταν με υψηλότερο Modified Marshall CT score και 

Modified Marhall MRI score καθώς και με πολλαπλά παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα.  

Οι ασθενείς με τιμές  ICP >15mmHg  είχαν εξεσημασμένες βλάβες στο φλοιό,  τη λευκή 

ουσία και το στέλεχος και υποβλήθηκαν συχνότερα σε αποσυμπιεστική κρανιεκτομή. Στην 

παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως όριο η τιμή της ICP >15mmHg και βρέθηκε μία 

σημαντικού βαθμού αύξηση των βλαβών στον εγκέφαλο σε τιμές ICP >15mmHg. Στη μέχρι 

τώρα βιβλιογραφία η τιμή πάνω από την οποία η ICP θεωρείται αυξημένη είναι τα 20mmHg 

για όλες τις ηλικίες (24, 25). 

Ομοίως,  υπήρξε ισχυρή θετική συσχέτιση  της CPP <50 mmHg με αυξημένο 

Modified  Marshall CT score και Modified Marshall MRI score. Τα παιδιά με χαμηλότερη 

CPP <50mmHg είχαν μεγαλύτερη θνητότητα σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Σε μέχρι τώρα 

μελέτες τα όρια της CPP που χρησιμοποιούνται είναι CPP<60mmHg σε ενήλικες και <40-

60mmHg ή και αδιευκρίνιστα σε παιδιατρικούς ασθενείς (26). Είναι η πρώτη φορά που σε 

παιδιατρικούς ασθενείς με κώμα συσχετίζονται τιμές ICP >15mmHg και CPP<50mmHg με 

απεικονιστικά ευρήματα και ειδικότερα με απεικονιστικά σκορ βαρύτητας και άλλους 

κλινικούς δείκτες. 

           Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η επανάληψη της απεικόνισης και η 

θεραπευτική παρέμβαση (αποιδηματική αγωγή, αποσυμπιεστική κρανιεκτομή) θα πρέπει να 

αρχίζει όταν οι τιμές της ICP είναι μεγαλύτερες από 15mmHg και της CPP <50mmHg. Παρά 

το γεγονός ότι υπάρχουν πίνακες με όρια για τις φυσιολογικές τιμές της συστολικής και της 

αρτηριακής πίεσης στα παιδιά ανάλογα με το ύψος και την ηλικία τους, δεν υπάρχουν 

αντίστοιχοι πίνακες για τις φυσιολογικές τιμές της μέσης αρτηριακής πίεσης (MAP) και κατ’ 

επέκταση της ICP και της CPP, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ χρήσιμο στο μέλλον να 

μελετηθεί. Γίνεται φανερό ότι για να είναι δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση μιας αυξητικής τάσης 

της ενδοκράνιας πίεσης και η ακόλουθη ανίχνευση της απεικονιστικής αλλοίωσης, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεχής παρακολούθηση των ICP και CPP μέσω 

αντίστοιχου καθετήρα σε κάθε παιδί με κώμα που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ Παίδων είτε έχει 

GCS<8, είτε είναι διασωληνωμένο σε καταστολή (27). Είναι γεγονός ότι σε κατεσταλμένα 

διασωληνωμένα παιδιά λόγω τραυματικού ή μη κώματος, η έμμεση παρακολούθηση της 

ενδοκράνιας πίεσης μόνο με κλινικά σημεία, είτε είναι αδύνατη, είτε η πληροφορία της είναι 

σχετική και πιθανότατα καθυστερημένη σε  κατασταλμένους ασθενείς. Έτσι, παρότι στη 

μελέτη μας η κλίμακα Γλασκόβης παρουσίασε πτωτική τάση με την αύξηση του Modified 

Marshall Score, δεν έφτασε σε στατιστική σημαντικότητα, κάτι το οποίο συμφωνεί με τη 

διεθνή βιβλιογραφία όσον αφορά την αρχική κλίμακα Γλασκόβης και τα ακτινολογικά 

συστήματα βαθμονόμησης των YT σε ενήλικες με κώμα τραυματικής αιτιολογίας (4). 
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Είναι η πρώτη φορά σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία που 

επιχειρείται η δημιουργία ενός score για την ΜΤ και την ΥΤ εγκεφάλου παιδιών με κώμα 

που να περιλαμβάνει τόσο το τραυματικής αιτιολογίας όσο και το μη τραυματικής 

αιτιολογίας κώμα. Μέχρι σήμερα, στη βιβλιογραφία αναφέρονται απεικονιστικά 

συστήματα βαθμονόμησης για την ΥΤ σε ενήλικες με κώμα τραυματικής αιτιολογίας. Ένα 

ευρέως χρησιμοποιούμενο σκορ είναι το Μarshall score στο οποίο βασίστηκε και η 

βαθμονόμηση των απεικονιστικών ευρημάτων σε ΥΤ και ΜΤ αυτής της μελέτης. Η 

διαφορά αυτού του σκορ με το τροποποιημένο σκορ που κατασκευάστηκε στην παρούσα 

μελέτη έγκειται στην προσθήκη παραμέτρων όπως οι βλάβες στα βασικά γάγγλια στο σκορ 

4, και το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα με ή χωρίς εγκολεασμό στο σκορ 6. Τα ευρήματα 

αυτά βρίσκονται σε θέσεις που επηρεάζουν το δικτυωτό σύστημα και την εγρήγορση-

συνείδηση (2,3) και αντανακλούν την επίδραση παραγόντων στον εγκέφαλο που 

προκαλούν κώμα μη τραυματικής αιτιολογίας. Επιπλέον έχουν μελετηθεί σε παιδιατρικούς 

ασθενείς με κώμα τραυματικής αιτιολογίας τα απεικονιστικά score ΥΤ των ενηλίκων, τα 

οποία είτε υπερεκτιμούσαν τη θνητότητα σε παιδιά με χαμηλό score, είτε την 

υποεκτιμούσαν στα παιδιά με υψηλό score, λόγω της  διαφορετικής βιοχημείας και 

ανατομίας του εγκεφάλου στην παιδική ηλικία (3).  

Όσον αφορά τα παθολογικά αίτια κώματος σε παιδιά, υπάρχει καταγραφή των 

απεικονιστικών ευρημάτων της ΜΤ σε ασθενείς με υποξικό-ισχαιμικό κώμα. Οι Christophe 

et al. δημιούργησαν μία βαθμολογία κλίμακας ΜΤ για το υποξικό-ισχαιμικό κώμα και τη 

συσχέτισαν με τη μακροπρόθεσμη έκβαση των παιδιών αυτών (15). Στη μελέτη αυτή 

βρέθηκε συσχέτιση με το σκορ της ΜΤ και την μετέπειτα νευρολογική έκβαση των 

παιδιών. Σε αυτό το σκορ επίσης δόθηκε έμφαση όπως και στο τροποποιημένο  Marshall 

score, στην εντόπιση των βλαβών στα βασικά γάγγλια και στον φλοιό του εγκεφάλου. Τα 

ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τη δική μας μελέτη που έδειξε ότι όταν οι 

περιοχές αυτές πάσχουν, σε συνδυασμό με την έκταση των αλλοιώσεων, η κλινική εικόνα 

και η πρόγνωση είναι βαρύτερες (11). 

Στην παρούσα μελέτη η επανάληψη της απεικόνισης του εγκεφάλου η οποία 

έγινε λόγω εμφάνισης νευρολογικής επιδείνωσης των ασθενών ή λόγω αυξημένης ICP, είτε 

πρόσθεσε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων νέα πληροφορία, είτε οδήγησε σε νέα 

θεραπευτική παρέμβαση. Οι  Sonnyetal οι οποίοι μελέτησαν την επανάληψη της ΥΤ 

εγκεφάλου ως ρουτίνα σε παιδιατρικούς ασθενείς κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η 

επανάληψη της απεικόνισης θα πρέπει να συσχετίζεται με κλινικούς δείκτες επιδείνωσης 

και δεν υπάρχει κανένας λόγος επανάληψης σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπιο τραύμα (21). 

Οι αναπτυχθείσες στην παρούσα μελέτη τροποποιημένες κλίμακες βαρύτητας 

των ΥΤ και ΜΤ νευρο-απεικονιστικών ευρημάτων για το παιδιατρικό κώμα τραυματικής 

και μη τραυματικής αιτιολογίας συσχετίσθηκαν με την βαρύτητα της νόσου, με μεγαλύτερη 

διάρκεια νοσηλείας και μηχανικού αερισμού, και με παθολογικές τιμές ICP και CPP και θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία καλύτερης διαγνωστικής και θεραπευτικής 

διαχείρισης των παιδιατρικών ασθενών με κώμα. Κατά συνέπεια, η απεικόνιση με ΥΤ ή με 

ΜΤ επί ενδείξεων κλινικής σημειολογίας ή αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης κατά τη 

νοσηλεία παιδιών στη ΜΕΘ, θα μπορούσε ουσιαστικά να συμβάλλει στην προσθήκη νέας 

πληροφορίας, ενδεχομένως κλινικά καθοριστικής, και δυνητικά σε αλλαγή της διάγνωσης ή 

και τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής  
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7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Ένας περιορισμός της μελέτης αποτελεί το ότι αν και τα αίτια του κώματος στη 

συγκεκριμένη σειρά ασθενών ποικίλλουν, πρόκειται για μονοκεντρική μελέτη, που 

επικεντρώθηκε μόνο σε ασθενείς της Κρήτης και δεν γνωρίζουμε αν τα 

αποτελέσματα θα τροποποιούνταν σε περίπτωση που η σειρά των παιδιών με κώμα 

ήταν μεγαλύτερη και αυτά προέρχονταν από διαφορετικές ΜΕΘ παίδων με 

ενδεχομένως διαφορές στον τρόπο θεραπευτικής προσέγγισης. 

Άλλος περιορισμός της μελέτης είναι η αναδρομική φύση της έρευνας, που 

εμπεριέχει υψηλό βαθμό δυσκολίας ανάκτησης όλων των δεδομένων σε μια 

περιορισμένη δεξαμενή ασθενών. Ο σχεδιασμός ενός ηλεκτρονικού αρχείου 

καταγραφής και παρακολούθησης των ασθενών αυτών (follow-up)  θα καταστήσει τη 

δυνατότητα άντλησης περισσότερων πληροφοριών για μεγαλύτερο αριθμό ασθενών 

εφικτή στο εγγύς μέλλον.  

 

 

 

8. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

Οι νέες τροποποιημένες κλίμακες απεικονιστικής βαρύτητας που εξετάσθηκαν 

στην παρούσα μελέτη θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πιλοτικό διαγνωστικό 

εργαλείο με δυνατότητες κλινικής παρέμβασης ή και πρόβλεψης της εξέλιξης της 

νόσου και έκβασης του ασθενούς. Οι νευρο-απεικονιστικές αυτές μέθοδοι συνέβαλαν 

στην προσθήκη νέας πληροφορίας, κλινικά καθοριστικής, και ακόμη σε αλλαγή της 

διάγνωσης ή και τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής. Καθώς οι τροποποιημένες 

αυτές κλίμακες συσχετίσθηκαν σημαντικά με αξιόπιστους δείκτες κλινικής εκτίμησης 

και έκβασης όπως την βαρύτητα της νόσου, διάρκεια νοσηλείας και μηχανικού 

αερισμού, και με παθολογικές τιμές ICP και CPP, δίνουν μια προοπτική αξιοποίησής 

τους ως πολύτιμων εργαλείων καλύτερης διαγνωστικής και θεραπευτικής διαχείρισης 

των παιδιατρικών ασθενών με κώμα. Στη δική μας αναδρομική μελέτη δεν ήταν 

δυνατή η καταγραφή της μακροπρόθεσμης έκβασης των παιδιών και η συσχέτιση του 

modified Marshall score με την νευρολογική πρόγνωση των παιδιών που 

συμπεριλήφθηκαν. Θα μπορούσε ωστόσο αυτό να αποτελέσει πεδίο μελλοντικής 

έρευνας και να διερευνηθεί το κατά πόσον το Modified Marshall Score θα μπορούσε 

να συσχετιστεί και να αποτελέσει επιπλέον δείκτη μακροπρόθεσμης νευρολογικής 

έκβασης των παιδιών με κώμα ανεξαρτήτου αιτιολογίας. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η απεικόνιση με ΥΤ ή με ΜΤ επί ενδείξεων κλινικής σημειολογίας ή 

αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης κατά τη νοσηλεία παιδιών στη ΜΕΘ, συμβάλλει στην 

προσθήκη νέας πληροφορίας, ενδεχομένως κλινικά καθοριστικής, και δυνητικά σε 

αλλαγή της διάγνωσης ή και τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής.  

Οι αναπτυχθείσες στη μελέτη αυτή τροποποιημένες κλίμακες βαρύτητας των 

ΥΤ και ΜΤ νευρο-απεικονιστικών ευρημάτων για το παιδιατρικό κώμα τραυματικής 

και μη τραυματικής αιτιολογίας συσχετίσθηκαν αναλογικά με την βαρύτητα της 

νόσου, με μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας και μηχανικού αερισμού και με 

παθολογικές τιμές ICP και CPP.  

Οι τροποποιημένες αυτές κλίμακες, η αξιοπιστία των οποίων θα πρέπει να 

ελεγχθεί σε τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες, θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

ένα πιλοτικό διαγνωστικό εργαλείο με δυνατότητες κλινικής παρέμβασης ή και 

πρόβλεψης της έκβασης του ασθενούς. 
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