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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Οι Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις  αποτελούν συχνή αιτία προσέλευσης των παιδιών στο νοσο-
κομείο, με υψηλά ποσοστά θνητότητας  και μεγάλο κίνδυνο μακροχρόνιων επιπτώσεων στον 
αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των παιδιών. 

Η Υπολογιστή Τομογραφία εγκεφάλου αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της πα-
θολογίας στον εγκέφαλο σε επείγουσα φάση ενώ η αξιολόγηση των ευρημάτων της μπορεί να 
αποτελέσει  προγνωστικό εργαλείο για τη έκβαση των ασθενών με ΚΕΚ και να βοηθήσει στη 
στοχευμένη αντιμετώπιση τους.  
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Η διαλογή των παιδιατρικών ασθενών με ήπια ΚΕΚ και η απόφαση για διενέργεια ΥΤ είναι εξαι-
ρετικά δύσκολη. Στην προσπάθεια αναζήτησης  ύπαρξης πρωτοκόλλων διενέργειας ΥΤ εγκεφά-
λου σε παιδιά με ήπια ΚΕΚ στη βιβλιογραφία, εντόπισα τα μοντέλα αξιολόγησης της διενέργει-
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στημονική της καθοδήγηση και τις πάντα εύστοχες παρατηρήσεις της σε κάθε στάδιο της μελέ-
της αλλά και για την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση της. 
 
Την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες εκφράζω στα  μέλη της συμβουλευτικής μου επιτρο-
πής, τον ομότιμο καθηγητή Εντατικής Θεραπείας κ. Γεώργιο Μπριασούλη, για τις πάντα χρήσι-
μες συμβουλές του απόρροια της τεράστιας εμπειρίας του  και την Επίκουρη Καθηγήτρια Εντα-
τικής Θεραπείας κ. Σταυρούλα Ηλία η οποία εκτός από την υπομονή της και τις πολύτιμες συμ-
βουλές της σε όλα τα στάδια της εργασίας συνέβαλε καθοριστικά και στην στατιστική επεξερ-
γασία των αποτελεσμάτων. 
 
Τελειώνοντας, το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστάω στην οικογένεια μου, τη σύζυγο μου Ελέ-
νη  την οποία είχα ονειρευτεί πολύ πριν τη γνωρίσω, για την υπομονή της και τη συμβολή της 
στην εργασία και τα παιδιά μου, την Κορίνα και το μικρό Στέλιο που μόνο με το χαμόγελο τους 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  

ΕΝΥ: Εγκεφαλονωτιαίο υγρό 

ΚΕΚ: Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση 

ΜΕΘ: Moνάδα Εντατικής Θεραπείας 

ΜΕΘΠ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων 

ΠαΓΝΗ: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

ΤΕΠ: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

ΥΤ: Υπολογιστική Τομογραφία 

BBB: Blood Brain Barrier 

CATCH: Canadian Assessment of Tomography for Childhood Head Injury 

CHALICE: Children’s Head Injury Algorithm for the Prediction of Important Clinical Events  

CT: Computed Tomography 

CPP:  Cerebral Perfusion Pressure 

ICP: Intracranial Pressure 

CBF: Cerebral Blood Flow 

CITBI: Clinically Important Traumatic Brain Injury 

DAI: Diffuse Axonal Injury 

FOUR score: Full Outline of Unresponsiveness score 

GCS: Glasgow Coma Scale 

GMS: Glasgow Motor Scale 

ISS: Injury Severity Score 

MRI: Magnetic Resonance Imaging 

Ο2: Οxygen 

PECARN: Pediatric Emergency Care Applied Research Network 

TBI: Traumatic Brain Injury 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή:  

Οι ΚΕΚ αποτελούν συχνή αιτία προσέλευσης των παιδιών στο νοσοκομείο, με σημαντι-

κή  επίπτωση που κυμαίνεται από 47-280/100.000 και την θνητότητα που μπορεί να φτάσει το 

7%. Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των παιδιών αποτελεί 

αντικείμενο μελετών παγκοσμίως, ενώ η ΥΤ εγκεφάλου σε επείγουσα βάση, αποτελεί την εξέ-

ταση εκλογής για τη διάγνωση της παθολογίας στον εγκέφαλο.   

Ενώ η διενέργεια ΥΤ εγκεφάλου είναι επιβεβλημένη σε ασθενείς με μέτρια/βαριά ΚΕΚ, 

σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης των ΚΕΚ που εφαρμόζονται παγκοσμίως, η διενέρ-

γεια ή όχι ΥΤ σε παιδιά με εικόνα ήπιας κάκωσης αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Τα μοντέλα 

κλινικής αξιολόγησης της διενέργειας ΥΤ σχεδιάστηκαν για να αναγνωρίζουν τα παιδιά με φαι-

νομενικά ήπια κάκωση, που εν τέλει έχουν κλινικά μη εμφανή αλλά σημαντική ενδοκρανιακή 

βλάβη ενώ παράλληλα αποτρέπουν τη διενέργεια ΥΤ και συνεπώς την άσκοπη ακτινοβόληση σε 

παιδιά με ήπια ΚΕΚ και μικρή πιθανότητα σημαντικής κάκωσης.  

Παράλληλα, έχουν μελετηθεί κλίμακες απεικονιστικής βαρύτητας ως ανεξάρτητοι προ-

γνωστικοί δείκτες της ΚΕΚ στους ενήλικες. Η βιβλιογραφία για τη χρησιμότητά τους στον παιδι-

ατρικό πληθυσμό είναι μέχρι σήμερα περιορισμένη και μόνο τα τελευταία χρόνια χρησιμοποι-

ούνται για την αξιολόγηση της σοβαρής ΚΕΚ και στα παιδιά. 

 

Σκοπός:  

Η εκτίμηση των μοντέλων κλινικής αξιολόγησης PECARN, CHALICE και CATCH για την 

αναγκαιότητα διενέργειας επείγουσας ΥΤ εγκεφάλου σε παιδιά και εφήβους που νοσηλεύτη-

καν στο ΠαΓΝΗ για ΚΕΚ κατά την πενταετία 2014-2018.  

Η συγκριτική αξιολόγηση των κλιμάκων απεικονιστικής βαρύτητας Marshall, 

Rotterdam, Helsinki και η συσχέτισή τους με κλινικούς και εργαστηριακούς δείκτες κατά την 

εισαγωγή των ασθενών με ΚΕΚ καθώς και με την έκβαση.  
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Μεθοδολογία:  

Η αναδρομική αυτή μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 232 παιδιά και εφήβους με KEK, που 

εισήχθησαν κατά τα έτη 2014-2018 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Έγινε 

καταγραφή δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών όπως ηλικία, φύλο, μη-

χανισμός τραυματισμού, GCS εισαγωγής / εξιτηρίου, η θεραπευτική προσέγγιση συμπεριλαμ-

βανομένης της ανάγκης χειρουργικής επέμβασης και η έκβαση. Εκτιμήθηκε επίσης η ένδειξη 

για τη διενέργεια ΥΤ βάσει των μοντέλων κλινικής αξιολόγησης PΕCARN, CHALICE και CATCH με 

γνώμονα τα κριτήρια που θέτουν και τις μεταβλητές που εξετάζει το κάθε μοντέλο ξεχωριστά. 

Επιπλέον, η αξονική τομογραφία κάθε ασθενούς αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε χρησιμο-

ποιώντας τα συστήματα Marshall, Rotterdam και Helsinki και έγινε στατιστική συσχέτιση με 

σημαντικές κλινικές μεταβλητές. 

Αποτελέσματα:  

Μελετήθηκαν 211 ασθενείς, με διάμεση ηλικία 6.3 έτη, το 66.3% ήταν αγόρια , η πτώση 

ήταν η κύρια αιτία κάκωσης (74%) ενώ το 14,2% νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘΠ. Η πλειοψηφία τους 

διακομίσθηκε εξ αρχής με  σοβαρή ΚΕΚ (GCS<9) ενώ ποσοστό 20% από αυτούς είχαν φαινομε-

νικά ήπια ΚΕΚ. Η θνητότητα γενικά ήταν 1%, και 1 στους 3 ασθενείς της ΜΕΘΠ υπεβλήθει σε 

χειρουργείο. Το 91% (187) των ασθενών είχαν ήπια, το 4.3%(9) μέτρια και το 7,1%(15) σοβαρή 

ΚΕΚ. Όλοι οι ασθενείς με σοβαρή ΚΕΚ και όλα τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ υπεβλή-

θησαν σε ΥΤ εγκεφάλου.  

141 ασθενείς αξιολογήθηκαν από το PECARN, 107 από το CATCH και 208 από το CHAL-

ICE. Το PECARN αξιολόγησε 141 ασθενείς με CGS >13 και πρότεινε ΥΤ σε 28, ενώ τελικά διενερ-

γήθηκε σε 36 παιδιά. Το CATCH αξιολόγησε 107 παιδιά με CGS >12 και πρότεινε ΥΤ σε 41 ενώ 

τελικά έγιναν 59 ΥΤ. Αντίθετα το CHALICE αξιολόγησε 208 παιδιά με όλες τις τιμές Γλασκώβης, 

πρότεινε 126 ΥΤ και έγιναν 93 ΥΤ. Διενεργήθηκαν 15% περισσότερες ΥΤ από αυτές που πρότεινε 

το PECARN, 17% περισσότερες ΥΤ από αυτές που πρότεινε το CATCH και 15% λιγότερες από 

αυτές που πρότεινε  το CHALICE. Το PECARN είχε μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση των 

ασθενών με σημαντική ΚΕΚ (ciTBI) (100%) και των ασθενών που χρειάστηκαν χειρουργείο και 

ακολούθησε το CATCH και το CHALICE.  

Η βαρύτητα της ΚΕΚ σχετίστηκε και με τις 3 κλίμακες, με την  κλίμακα Helsinki να υπε-

ρέχει όσον αφορά την πρόγνωση της έκβασης των ασθενών με ciTBI (p-value 0.001). Η βαθμο-

νόμηση της κλίμακας GCS σχετίστηκε με τα σκορ βαθμονόμησης της απεικονιστικής βαρύτητας  

(p<0.001). 



[13] 
 

Συμπεράσματα: 

Όλοι οι ασθενείς με σοβαρή ΚΕΚ ή/και που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ υπεβλήθηκαν σε 

ΥΤ εγκέφαλου σύμφωνα με τα τρέχοντα guidelines για τις παιδιατρικές κακώσεις. 

Διενεργήθηκε μεγαλύτερος  αριθμός YT σε παιδιά με ήπια ΚΕΚ σε σύγκριση με τις προ-

τεινόμενες ΥΤ των μοντέλων αξιολόγησης αλλά παράλληλα έγινε έγκαιρος απεικονιστικός έλεγ-

χος σε ασθενείς με ciTBI με το μοντέλο PECARN να υπερτερεί σε ευαισθησία για ciTBI έναντι 

των μοντέλων CALICE και CATCH. 

Οι κλίμακες απεικονιστικής βαρύτητας Marshall, Rotterdam  και Helsinki  συσχετίστη-

καν με τη βαρύτητα της ΚΕΚ και μαζί με την GCS  εισαγωγής αποτελούν προγνωστικούς δείκτες 

της έκβασης  των παιδιών με ΚΕΚ. 
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ABSTRACT 

Background 

Head injury in children is a common presentation in acute care settings, with a signifi-

cant incidence ranging from 47-280 / 100,000 and mortality rates that can reach 7%. The effects 

of craniocerebral trauma on children's developing brains are the subject of international studies, 

with emergency brain CT beign the test of choice for diagnosing brain pathology. CT scans of the 

brain are mandatory in patients with moderate to severe TBI, according to TBI management 

protocols that are applied worldwide. However, the performance of CT in children with a mild 

injury is debatable. 

Clinical prediction models were designed to identify children with a seemingly mild inju-

ry, who require a CT scan to identify a clinically occult but significant intracranial damage and 

simultaneously prevent the performance of unnecessary CT scans and therefore unnecessary 

ionizing radiation in children with mild TBI. 

At the same time, imaging severity scores have been studied as independent predictive 

indicators of TBI in adults. There is limited literature on the usefulness of imaging severity scores 

in the pediatric population with few recent publications that evaluate severe TBI in children. 

Objective 

The evaluation of the clinical prediction models PECARN, CHALICE and CATCH for the 

necessity of performing emergency CT of the brain in children and adolescents who were treat-

ed at the University Hospital of Heraklion for TBI during the years 2014-2018. 

The comparative evaluation of the imaging severity scores according to Marshall, Rot-

terdam, Helsinki and their correlation with clinical and laboratory indicators during the admis-

sion of patients with TBI as well as with the outcome. 

Methods 

The retrospective study was conducted on 232 children and adolescences with TBI who 

had admitted during the years 2014-2018, in the University Hospital of Heraklion, Crete. Nu-

merous parameters were collected and included demographic and clinical characteristics of pa-

tients such as age, sex, mechanism of injury, GCS, the need for surgery, and brain injury out-

come. The diagnostic accuracy of prediction models PECARN, CHALICE and CATCH was assessed.  



[16] 
 

Moreover, each patient’s CT scan was evaluated and scored using the Marshall, Rotterdam and 

Helsinki scoring systems. Statistical correlation with significant clinical variables was performed. 

Results 

211 patients were studied, with an average age of 6.3 years, 66.3% were boys, and the 

main cause of injury was falls (74%) while 14.2% of children were treated in the ICU. Mortality 

was 1%, and 1 in 3 ICU patients underwent surgery. 187 (91%) patients had mild, 9 (4.3%) mod-

erate and 15 (7, 1%) severe TBI. 

141 patients were evaluated by PECARN, 107 by CATCH and 208 by CHALICE. PECARN 

evaluated 141 patients with CGS> 13, recommended CT for 28 which eventually was performed 

in 36 children. CATCH evaluated 107 children with CGS> 12, suggested CT for 41 which eventual-

ly was performed in 59. CHALICE, on the other hand, rated 208 children at all Glasgow Coma 

Scales, proposed 126 CTs, and 93 CTs were performed. 15% more CTs were performed than 

those proposed by PECARN, 17% more CTs than those proposed by CATCH and 15% less than 

those proposed by CHALICE. PECARN was more sensitive in detecting patients with clinically 

imortant TBI (ciTBI) (100%) and patients who needed surgery, followed by CATCH and CHALICE. 

The severity of TBI was related to all 3 imaging scoring systems, with the Helsinki pre-

dominating in terms of predicting the outcome of patients with ciTBI (p-value 0.001). GCS scor-

ing was related to the scores by imaging (p <0.001). 

Conclusion 

 All patients with severe TBI and / or patients hospitalized in the ICU underwent a brain 

CT scan according to current guidelines for severe head injuries. 

A higher number of CTs were performed in children with mild TBI compared to the rec-

ommended CTs by the clinical prediction models while CT scans were performed in all patients 

with ciTBI. The PECARN model was more sensitive for ciTBI compared to CALICE and CATCH 

models. 

Imaging severity scores Marshall, Rotterdam and Helsinki correlate with the severity of 

TBI and together with the GCS constitute predictive indicators of the outcome in children with 

TBI. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ) αποτελούν μείζων πρόβλημα στον αναπτυσσό-

μενο και ανεπτυγμένο κόσμο. Περιλαμβάνουν βλάβες του κρανίου και του εγκεφαλικού παρεγ-

χύματος οι οποίες προκύπτουν άμεσα ή όψιμα μετά από επίδραση ικανής εξωτερικής δύναμης 

επί της κεφαλής. Τέτοιες βλάβες μπορεί να είναι δυνητικά θανατηφόρες κατά την άμεση μετα-

τραυματική περίοδο.  

Ανάλογες βλάβες και επιπτώσεις παρατηρούνται μετά από ΚΕΚ σε παιδιά και νεαρούς 

ενήλικες. Η ΚΕΚ αποτελεί συχνή αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο με αυξανόμενη επίπτωση και 

πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των παιδιών (1,2). 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΚ 

Ως ΚΕΚ ορίζεται η διαταραχή στην εγκεφαλική λειτουργία ή άλλη απόδειξη παθολογίας 

του εγκεφάλου ως αποτέλεσμα της άσκησης εξωτερικής δύναμης. Η μεταβολή στην εγκεφαλική 

λειτουργία περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα παρακάτω σημεία-συμπτώματα: απώλεια ή 

μείωση του επιπέδου συνείδησης,  μετατραυματική αμνησία, νευρολογικά ελλείμματα (αδυ-

ναμία, απώλεια ισορροπίας, απώλεια ή αλλαγή όρασης, δυσπραξία, πάρεση ή παραπληγία, 

απώλεια αισθητικότητας, αφασική διαταραχή), ή αλλαγή στην ψυχοπνευματική κατάσταση του 

ασθενούς μετατραυματικά (σύγχυση, αποπροσανατολισμός, επιβράδυνση της σκέψης, δυσκο-

λία στην συγκέντρωση).  

Η «απόδειξη παθολογίας του εγκεφάλου» περιλαμβάνει την  παρουσία οπτικής, νευ-

ροαπεικονιστικής ή εργαστηριακής επιβεβαίωσης κάποιας εγκεφαλικής βλάβης.  ΚΕΚ μπορεί να 

προκύψει μετά από πλήξη της κεφαλής σε αντικείμενο ή από αντικείμενο, από απότομη επιτά-

χυνση/επιβράδυνση χωρίς εξωτερικό τραύμα στην κεφαλή και από δυνάμεις που παράγονται 

από έκρηξη (3,4).  
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1.2. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΚ 

1.2.1  ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Οι ΚΕΚ βαθμονομούνται με βάση την κλίμακα Γλασκώβης (Glasgow Coma Scale, GCS) 

(Πίνακας 1) σε τρεις κύριες κατηγορίες: την ήπια ΚΕΚ (GCS 13-15), την μέτρια ΚΕΚ (GCS 9-12) 

και την σοβαρή ΚΕΚ (GCS <9) (5). Η κλίμακα Γλασκώβης μελετά τρεις συνιστώσες, τη λεκτική 

απάντηση, το άνοιγμα των ματιών και την καλύτερη κινητική απάντηση με το χειρότερο σκορ 

να είναι το 3/15 και το μεγαλύτερο 15/15. Οι ΚΕΚ στα παιδιά είναι ήπιας βαρύτητας σε ποσο-

στό πάνω από 80% ενώ το ποσοστό στις σοβαρές ΚΕΚ στις περισσότερες μελέτες κυμαίνεται 

από 3-7% (6). 

Πίνακας 1 . Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης: Παράγοντες εκτίμησης και σχετιζόμενη βαθμο-
νόμηση 

 

 

Για την εκτίμηση της βαρύτητας μιας κάκωσης η χρήση της κλίμακας Γλασκώβης σε α-

σθενείς σε κώμα (GCS<9) δεν προσφέρει επαρκή στοιχεία για την εκτίμηση της νευρολογικής 

εικόνας. Εναλλακτικές κλίμακες εκτίμησης είναι το Glasgow Motor Scale (GMS) το οποίο μελετά 

μόνο την καλύτερη κινητική απάντηση του ασθενούς με παραπλήσια απόδοση σε σχέση με την 

κλασική κλίμακα Γλασκώβης και το Full Outline of Unresponsiveness (FOUR) Score (Πίνακας 2).  
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Η κλίμακα FOUR χρησιμοποιεί 4 συνιστώσες που λαμβάνουν τιμές από 0 έως 4 για κά-

θε συνιστώσα (από 0-16 βαθμούς συνολικά) και περιλαμβάνουν την αντίδραση των ματιών, 

την καλύτερη κινητική απάντηση, τα στελεχιαία αντανακλαστικά και το αναπνευστικό μοτίβο, 

δίνοντας σε αυτές τις περιπτώσεις περισσότερες πληροφορίες για την βαρύτητα της ΚΕΚ σε α-

σθενείς σε κωματώδη κατάσταση (είτε πριν είτε μετά την ενδοτραχειακή διασωλήνωση).  

Πίνακας 2 . Κλίμακα Κώματος FOUR  Score. Παράγοντες εκτίμησης και σχετιζόμενη βαθμονό-
μηση (οπτική απάντηση- eye response, κινητική απάντηση- motor response, στελεχιαία αντα-
νακλαστικά brainstem reflexes, ενδοτραχειακή διασωλήνωση-intubation).  

 

 

1.2.2   ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ  

Στα παιδιά χρησιμοποιείται η πιο ειδική προσαρμοσμένη παιδιατρική κλίμακα Γλασκώ-

βης (Πίνακας 3), παρόλο που δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην βαθμονόμηση της κλί-

μακας Γλασκώβης  για παιδιά άνω των 4 ετών σε σχέση με τους ενήλικες (7). Σημαντικό για την 

ακριβή μέτρηση της κλίμακας Γλασκώβης σε ένα ασθενή (η κλίμακα εκτιμά το επίπεδο εγρή-

γορσης και το περιεχόμενο του λόγου, δηλαδή τις δύο βασικές συνιστώσες του κώματος), είναι 
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η εκτίμηση να πραγματοποιείται μετά από την βασική αναζωογόνηση και να γίνεται επανεκτί-

μηση της κλίμακας ανά τακτά χρονικά διαστήματα επειδή η υποκείμενη παθολογία μπορεί να 

είναι εξελισσόμενη. 

 

Πίνακας 3. Παιδιατρική Κλίμακα Γλασκώβης 

 

 

1.3 ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Το εγκεφαλικό παρέγχυμα με τα αγγεία του, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και τα πε-

ριβλήματα του (την σκληρά, την αραχνοειδή και την χοριοειδή μήνιγγα) περιέχονται σε ένα 

κλειστό, σχεδόν ανένδοτο χώρο, όπου η δυνατότητα μετακίνησης είναι ελάχιστη.  

Το κρανίο είναι η πολυπλοκότερη οστική δομή στον ανθρώπινο σκελετό και περιλαμ-

βάνει γωνίες, βοθρία, κυρτώσεις και την διπλόη, στην οποία εναλλάσσεται το συμπαγές με το 

σπογγώδες και ξανά με συμπαγές οστό ώστε η διπλόη να απορροφά σημαντικής ενέργειας ε-

ξωτερικά φορτία (8).  

Το εγκεφαλικό κρανίο αποτελείται από 8 οστά, τα δύο βρεγματικά, τα δύο κροταφικά, 

το μετωπιαίο, το ινιακό, το ηθμοειδές και το σφηνοειδές οστό, από τα οποία το τελευταίο είναι 
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το μοναδικό με μικρή δυνατότητα κίνησης ενδοκρανιακά διαφοροποιώντας ελάχιστα την χω-

ρητικότητα (μείζωνα πτέρυγα του σφηνοειδούς). Κάποια από τα οστά του προσώπου που συν-

θέτουν το προσωπικό κρανίο, διαθέτουν αεροφόρες κοιλότητες ώστε να απορροφούν τμήμα 

της ενέργειας που δέχεται το κρανίο κατά την κάκωση.  

 Στην ΚΕΚ, μία μετατραυματική χωροκατακτητική εξεργασία (όπως αιμάτωμα ή οίδημα) 

συμπιέζει άμεσα το εγκεφαλικό παρέγχυμα, τις αρτηρίες και φλέβες του εγκεφάλου, με συνέ-

πεια μια σειρά νευροβιολοπαθοφυσιολογικών μεταβολών που οδηγούν σε σταδιακή έκπτωση 

των διαφόρων νευρολογικών λειτουργιών και σε τελικά σε θάνατο από την βλάβη βασικών ζω-

τικών κέντρων που εδράζονται στον προμήκη μυελό. Η παρουσία τέτοιων χωροκατακτητικών 

εξεργασιών οδηγεί στην μετατόπιση-έξοδο του εγκεφαλικού παρεγχύματος αρχικά από διαμε-

ρίσματα που σχηματίζει η σκληρά μήνιγγα και οι ανακάμψεις της (δρέπανο εγκεφάλου, σκηνί-

διο παρεγκεφαλίδας, δρέπανο παρεγκεφαλίδας) και τελικά από το ινιακό τρήμα, οδηγώντας σε 

ινιακό εγκολεασμό.  

Το κρανίο στα παιδιά παρουσιάζει διαφορές που τους προσδίδουν κάποια πλεονεκτή-

ματα σε ενδεχόμενη ΚΕΚ (9). Η παραμορφωσιμότητα και η πλαστικότητά του είναι σημαντικά 

υψηλότερη στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες κατά συνέπεια η απορρόφηση εξωτερικής 

δύναμης διαφέρει από αυτήν των ενηλίκων. Οι ανοικτές ραφές και πηγές του εγκεφαλικού 

κρανίου έχουν ως συνέπεια το κρανίο να είναι ευένδοτο, σε αντίθεση με αυτό του ενήλικα, δί-

νοντας την δυνατότητα σχετικής διάνοιξης της κρανιακής κοιλότητας. Αντίστροφα στις μεγάλες 

ηλικίες μια χωροκατακτητική εξεργασία μπορεί να γίνει ανεκτή λόγω της δημιουργίας περισσό-

τερου διαθέσιμου χώρου ΕΝΥ εξαιτίας της εγκεφαλικής ατροφίας.  

Για αυτούς τους λόγους το κρανίο ειδικά στις μικρότερες ηλικίες έχει μεγαλύτερη ικα-

νότητα απορρόφησης ενός μηχανικού στρες παράλληλα όμως έχει και την δυνατότητα ρύθμι-

σης της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης λόγω οιδήματος ή ενδοκρανιακού αιματώματος επειδή 

αυτή εκτονώνεται δια μέσω των μη συγκλειόμενων ραφών μειώνοντας έτσι την πιθανότητα 

ινιακού εγκολεασμού (10). Στα παιδιά επίσης υπάρχει η δυνατότητα γρηγορότερης αποκατά-

στασης ενός κατάγματος στο κρανίο λόγω ταχύτερου οστικού μεταβολισμού. 

Αντίθετα, το μέγεθος του κρανίου σε σχέση με το σώμα είναι σημαντικά μεγαλύτερο 

στα παιδιά από αυτό στους ενήλικες, η μυϊκή στήριξη στον τράχηλο ασθενέστερη και η ανά-

πτυξη των  αεροφόρων κοιλοτήτων στο προσωπικό κρανίο υπολειπόμενη. Οι παραπάνω λόγοι 

και πάντα υπό προϋποθέσεις τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε τραυματικές κακώσεις εγκεφά-

λου συγκεκριμένου τύπου.   
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1.4  ΔΟΓΜΑ MONRO-KELLIE ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΠΙΕΣΗ  

Η σχέση μεταξύ των περιεχομένων του κρανίου (εγκεφαλικό παρέγχυμα, αγγεία, ΕΝΥ) 

και της ενδοκρανιακής πίεσης περιγράφηκε και αποσαφηνίστηκε για πρώτη φορά από τον Αλε-

ξάντερ Μονρό και τον Τζορτζ Κέλι (δόγμα του Monro-Kellie)(11). 

 Φυσιολογικά, αυτά τα τρία συστατικά υπάρχουν σε ισορροπία μεταξύ τους για να ικα-

νοποιήσουν τον σταθερό ενδοκράνιο όγκο. Ως εκ τούτου, αν ο όγκος ενός συστατικού αυξάνε-

ται, ο όγκος ενός άλλου πρέπει να μειωθεί. Οι κύριοι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί είναι η με-

τακίνηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού από την κρανιακή κοιλότητα και η μετακίνηση του αί-

ματος δια των μεγάλων εγκεφαλικών φλεβών, ώστε να γίνει αντιρρόπηση σε χωροκατακτητική 

εξεργασία και η ενδοκρανιακή πίεση να παραμείνει εντός φυσιολογικών ορίων για την ηλικία 

του ασθενούς.  

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα ανοχής του εγκεφάλου σε μια ενδοκράνια εξεργασία  εί-

ναι μεγαλύτερη στις περιπτώσεις ανοιχτών ραφών του εγκεφάλου αλλά και στους ασθενείς 

που έχουν ήδη υποβληθεί σε διάνοιξη του εγκεφαλικού κρανίου μετά από επέμβαση κρανιε-

κτομίας (12). Αυτό αντικατοπτρίζεται από τις διαφορές στις φυσιολογικές τιμές ενδοκράνιας 

πίεσης και  πίεσης εγκεφαλικής αιμάτωσης (CPP), στις διάφορες ηλικιακές ομάδες (Εικόνα 

1,2)(13).   

 

Εικόνα 1. Φυσιολογικά Επίπεδα ICP ανά ηλικιακή ομάδα 
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Εικόνα 2. Φυσιολογικά επίπεδα (ελάχιστες αποδεκτές τιμές) CPP ανά ηλικιακή ομάδα 

 

Όταν εξαντληθεί η δυνατότητα ανοχής (Εικόνα 3), μικρές περαιτέρω αυξήσεις στον ενδοκρανι-

ακό παρεγχυματικό όγκο οδηγούν σε μεγάλη αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης και τελικά στην 

μετακίνηση του παρεγχύματος προς το ινιακό τρήμα με τελικό αποτέλεσμα ινιακό εγκολεασμό 

και θάνατο του ασθενούς(13h). 

 

 

Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση του μεγέθους των ενδοκράνιων χωροκατακτητικών εξεργασιών 
και της σχέσης ενδοκράνιου όγκου-ενδοκράνιας πίεσης. 

 

1.5 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΚ 

Η KEK αποτελεί μια σύνθετη κλινική κατάσταση που επιδρά με διάφορους τρόπους 

στην εγκεφαλική λειτουργία και είναι είτε εντοπισμένη (επισκληρίδιο αιμάτωμα) είτε διάχυτη 

(εγκεφαλικό οίδημα, διάχυτη νευροαξονική βλάβη/αξονότμηση). Μια εξωτερική δύναμη προ-

καλεί την αρχική άμεση εγκεφαλική βλάβη (πρωτογενή) η οποία έχει ως συνέπεια την άμεση 
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λειτουργική ή/και ανατομική απώλεια των τραυματισμένων νευρώνων αλλά πολύ συχνά ε-

μπλέκεται και σε πρώιμες ή όψιμες (δευτερογενείς) βλάβες στον εγκέφαλο (14). 

Επιπρόσθετα, η δημιουργία αναστρέψιμων και μη αναστρέψιμων βλαβών στα εγκεφα-

λικά κύτταρα μπορεί να οφείλεται σε διαταραχές στις ζωτικές λειτουργίες  όπως η κυκλοφορία 

και η αναπνοή. Για παράδειγμα, οι διαταραχές ρύθμισης του διοξειδίου του άνθρακα όπως η 

υπερκαπνία, οδηγεί σε επίταση του εγκεφαλικού οιδήματος που προάγει την αγγειοδιαστολή 

και την αύξηση του ενδοκράνιου όγκου και της ενδοκράνιας πίεσης, οδηγώντας σε υποξυγο-

ναιμία και τελικά σε θάνατο εγκεφαλικών κυττάρων. 

Η ΚΕΚ οδηγεί στην έναρξη  μιας πολύπλοκης αλληλουχίας νευροπαθοφυσιολογικών με-

ταβολών (Εικόνα 4) που ξεκινούν άμεσα από την στιγμή της κάκωσης και σκοπό έχουν την δια-

τήρηση της λειτουργικότητας του εγκεφάλου (15). 

 

Εικόνα 4. Σχηματική αναγραφή των παθοφυσιολογικών διεργασιών μετά από ΚΕΚ                
BBB: αιματοεγκεφαλικός φραγμός, ICP: ενδοκράνια πίεση, CPP: εγκεφαλική πίεση διήθησης. 

 

Στον παιδιατρικό εγκέφαλο μετατραυματικά συμβαίνουν αλλαγές στον εγκεφαλικό με-

ταβολισμό, γίνεται προσπάθεια διόρθωσης της βλάβης των νευραξόνων, της συναπτικής μετά-

δοσης των ερεθισμάτων και της μυελίνωσης (16). Σε βιοχημικό επίπεδο συσσωρεύονται διά-

φορα αμινοξέα όπως ασπαρτικό - γλουταμινικό που δρούν σε ειδικούς υποδοχείς επηρεάζο-

ντας την ενδοκυττάρια είσοδο ιόντων Ca++ στον νευρώνα ενώ η ενεργοποίηση μεταβολιτών 
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του αραχιδονικού οξέος, της φωσφολιπάσης και των διαφόρων ελεύθερων τοξικών ριζών οξυ-

γόνου οδηγούν τελικά στον θάνατο του εγκεφαλικού κυττάρου.  

Οι βιολογικές διεργασίες σε επίπεδο κυττάρου και οι μεταβολές που προκύπτουν σύμ-

φωνα με το δόγμα Kellie-Monro, συντηρούν έναν φαύλο κύκλο συνεχούς αύξησης της ενδο-

κρανιακής πίεσης  που σε συνδυασμό με την μείωση της εγκεφαλικής αποχέτευσης και της ε-

γκεφαλικής άρδευσης επάγουν το εγκεφαλικό οίδημα, οδηγώντας σε μη αναστρέψιμες βλάβες 

του εγκεφάλου και τελικά στον θάνατο.  

 

1.6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ CBF, CPP 

Για την διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ο εγκέφαλος ανάλογα με την ηλι-

κία χρειάζεται φυσιολογικές τιμές ενδοκράνιας πίεσης και πίεσης αιμάτωσης/άρδευσης  εγκε-

φάλου (CPP) (Εικόνα 1,2 ) για την παροχή οξυγόνου (Ο2). H παροχή O2 επιτυγχάνεται από την 

απαραίτητη αιματική ροή εγκεφάλου (CBF) η οποία καθορίζεται και ρυθμίζεται από τον τόνο 

των εγκεφαλικών αγγείων (αγγειακές αντιστάσεις-μηχανισμός αυτορρύθμισης) και η οποία δι-

ατηρεί το απαιτούμενο φάσμα πιέσεων άρδευσης εγκεφάλου CPP,  μεταξύ 50mmHg ανά 100gr 

εγκεφαλικού ιστού (το 50 είναι το κατώτερο όριο για την φυσιολογική οξυγόνωση των νευρώ-

νων), και 150 mmHg/min ανά 100gr εγκεφαλικού ιστού (που αντιπροσωπεύει την οριζόντια 

γραμμή, το plateau στο γράφημα της εικόνας 3) (Εικόνα 5).  

Στην ίδια εικόνα παρατηρείται η γραμμική αύξηση της CBF σε σχέση με την CPP μέχρι 

το σημείο που ξεκινά το plateau.  Πέρα από αυτά τα όρια (αλλαγή της καμπύλης μετά το 

plataeu), όπως στην περίπτωση εγκεφαλικού οιδήματος ή μη αντιμετωπίσιμης χωροκατακτητι-

κής εξεργασίας, η CBF μειώνεται ή αυξάνεται επηρεάζοντας την οξυγόνωση των νευρώνων 

(17). 
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Εικόνα 5. Σχέση πίεσης άρδευσης εγκεφάλου (CPP) και εγκεφαλικής αιματικής ροής (CBF) 

 

Είναι σαφές ότι η αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης (ICP) λόγω της αποτυχίας των αντιρ-

ροπιστικών μηχανισμών θα επηρεάσει την εγκεφαλική αιματική ροή (CBF) λόγω της συμπίεσης 

των εγκεφαλικών αγγείων (δόγμα του Monro-Kellie). Γνωρίζοντας την τιμή της ενδοκράνιας πί-

εσης με διάφορες επεμβατικές μεθόδους (μονάδα μέτρησης σε Η2Ο ή σε mmHg) αλλά και την 

μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑP) μπορούμε να υπολογίσουμε την πίεση άρδευσης του εγκεφάλου 

βάσει του τύπου CPP= MAP-ICP. H μεταβολή της μέσης αρτηριακής πίεσης γενικά δεν επηρεά-

ζει την CBF, σε εγκεφαλική όμως βλάβη το εύρος της αυτορρύθμισης είναι μικρότερο. Η παρα-

πάνω σχέση είναι λιγότερο αξιόπιστη για την ρύθμιση της επιθυμητής CPP όταν η τιμή της εν-

δοκράνιας πίεσης είναι υψηλή (>20mmHg) (18). 

 

1.7 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΚΩΣΗΣ 

Ανάλογα με το μηχανισμό οι κακώσεις διακρίνονται σε αμβλείες, όπως η πλήξη της κε-

φαλής στα τροχαία ατυχήματα, οι πτώσεις και οι κακώσεις από αμβλέα όργανα και σε διατι-

τραίνουσες κακώσεις όπως αυτές από πυροβόλα όπλα η νύσσονται όργανα.  

Λιγότερο συχνές είναι οι περιπτώσεις κάκωσης χωρίς πλήξη ή επαφή, όπως οι περι-

πτώσεις απότομης επιτάχυνσης-επιβράδυνσης που σχετίζονται με αθλητικές δραστηριότητες 

και με περιπτώσεις κακοποίησης.  
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1.8 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

To ηλικιακό φάσμα των παιδιατρικών ΚΕΚ περιλαμβάνει ηλικίες από 0 έως 18 έτη με 

την επίπτωση να κυμαίνεται από 12 έως 486 ανά 100.000 παιδιά (19,20), με τις περισσότερες 

μελέτες να δίνουν διακύμανση από 47-280/100.000 παιδιά (κυρίως αφορούν ήπιας βαρύτητας 

με GCS >12) η οποία οφείλεται στις γεωγραφικές, κοινωνικές και εθνικές διαφορές ανά τον κό-

σμο (21). Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκτιμάται ότι 475.000 παιδιά ηλικίας 0-14 

ετών υποφέρουν από ΚΕΚ κάθε χρόνο, 7000 από τα οποία καταλήγουν. Μελέτες δείχνουν ότι η 

ΚΕΚ σχετίζεται με περισσότερο από το 50% των παιδιατρικών κακώσεων στο Ιράν, περίπου 20% 

στην Ινδία και περίπου στο 30% των παιδιατρικών κακώσεων στην Κορέα (22-24). 

Η θνητότητα γενικά των ΚΕΚ στον παιδιατρικό πληθυσμό κυμαίνεται από 1-7% (25-28) 

στις περισσότερες μελέτες (2.8-3.75 /100.000 παιδιά ετησίως). Το ποσοστό ανέρχεται σε πε-

ρισσότερο από 10% στη Νότια Αφρική, στην Ισπανία, Σουηδία, και ΗΠΑ (29-32).  

Η συχνότερα αναφερόμενη αναλογία σε αγόρια/κορίτσια είναι 1.8:1 (21,33). Το ηλικια-

κό φάσμα των κακώσεων στις περισσότερες αναφορές έχει δύο peak, από 0 ως και 3 έτη και 

από 15-18 έτη.(33,34) Σε μια μελέτη περιγράφεται ότι το 63% των κακώσεων αφορά το ηλικια-

κό φάσμα 0-2 έτη (36). Αντίθετα στις ΗΠΑ, οι περισσότερες κακώσεις στον παιδιατρικό πληθυ-

σμό αφορούν ηλικίες πάνω από 14 έτη με τους ασθενείς αυτούς παράλληλα να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο (3).  

Σε ανατολικούς πληθυσμούς  (Ασία, Αφρική, Ινδία) περίπου το 50% των θυμάτων ΚΕΚ 

είναι πεζοί (29,36), ενώ πολύ συχνές αιτίες ΚΕΚ είναι και οι πτώσεις και αφορούν κυρίως το η-

λικιακό φάσμα κάτω των τεσσάρων ετών (37,38). Μεγαλύτερο ποσοστό ΚΕΚ λόγω κακοποίησης 

καταγράφεται σε μελέτες σε Νιγηρία και Μαλαισία >10% (34,39).  

Οι σοβαρές ΚΕΚ (GCS <9) σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά θνητότητας τα οποία κυ-

μαίνονται από 12,5% έως 25% αλλά και με σοβαρές μόνιμες νευρολογικές βλάβες (40-43). 
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1.9 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Η ΥΤ εγκεφάλου αποτελεί την εξέταση εκλογής σε ΚΕΚ. Στην πράξη όμως, το ποσοστό 

των ΥΤ που διενεργούνται σε ασθενείς με πιθανή ΚΕΚ χωρίς να αναδεικνύεται παθολογία  κυ-

μαίνεται σε κάποιες μελέτες από 58-92%, ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες ενδείξεις για τη 

διενέργεια ΥΤ (6,29). Στα παιδιά με ΚΕΚ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και άλλες απεικονιστι-

κές μέθοδοι οι οποίες δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την λειτουργικότητα των εγκεφαλικών 

κυττάρων. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI), η MRI διάχυσης, η λειτουργική fMRI σε 

κατάσταση ηρεμίας και με εντολές, η μαγνητική φασματοσκοπία (magnetic resonance 

spectroscopy), το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), η τομογραφία εκπομπής φωτονίων (single-

photon emission computed tomography-SPECT) και η τομογραφία εκπομπής ποσιτρονίων 

(pοsitron emission tomography-PET) χρησιμοποιούνται μετά την ΥΤ για περαιτέρω αξιολόγηση 

της παθολογίας του εγκεφάλου στην ΚΕΚ (44). 

 

1.10 ΕΙΔΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΚΕΚ 

Οι συχνότερα ανιχνεύσιμες βλάβες σε νεαρούς ενήλικες περιλαμβάνουν την τραυματι-

κή υπαραχνοειδή αιμορραγία, την ενδοκοιλιακή αιμορραγία, τη διάχυτη νευροαξονική βλάβη 

(DAI) και τις εγκεφαλικές αιμορραγικές θλάσεις (20) ενώ σε μικρότερα  παιδιά η συχνότερη πα-

θολογία αφορά τα κατάγματα θόλου κρανίου, τα κατάγματα βάσης κρανίου, το επισκληρίδιο 

και υποσκληρίδιο αιμάτωμα, τις αιμορραγικές εγκεφαλικές θλάσεις και το εγκεφαλικό οίδημα 

(6,39,45). Το ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα (εγκεφαλική θλάση) μπορεί να προκύψει σύστοιχα 

στο σημείο της κάκωσης ή εξ αντιτυπίας, απέναντι από το σημείο πλήξης. Η διάχυτη νευροαξο-

νική βλάβη αποτελεί τη διακοπή στην συνέχεια των νευραξόνων από μερική ή πλήρη ρήξη του 

ελύτρου (46) ενώ το εγκεφαλικό οίδημα μπορεί να υπάρξει πρωτογενώς αλλά και όψιμα.  Οι 

δευτερογενείς βλάβες περιλαμβάνουν την εμφάνιση εγκεφαλικής ισχαιμίας, αιματώματος και 

εγκεφαλικού οιδήματος που επηρεάζουν σημαντικά την νευρολογική εικόνα και συμβάλουν 

στην αύξηση της θνητότητας.  

Οι  κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς μπορεί να προ-

καλέσουν διαταραχή στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (BBB). Ο BBB είναι ένας ανατομικός ημι-

διαπερατός φραγμός  του ενδοθηλίου των αγγείων του εγκεφάλου που επιτρέπει την εκλεκτική 

μεταφορά διαφόρων ουσιών από τον ενδοαγγειακό στον εξωκυττάριο χώρο και τους νευρώνες. 
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Η ακεραιότητα του είναι σημαντική για να μπορέσει να αντιρροπιστεί  το αγγειογενές οίδημα 

που εμφανίζεται στις ΚΕΚ.  

1.11 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Η αρχική προσέγγιση ενός ασθενή με ΚΕΚ δε διαφέρει από την προσέγγιση σε οποιον-

δήποτε τραυματισμένο ασθενή όπως ορίζεται στα τελευταία αναθεωρημένα πρωτόκολλα αντι-

μετώπισης του τραύματος τα οποία ακολουθούν μια δομημένη προσέγγιση που εκτιμά τα βα-

σικά συστήματα (ABCD) (47). 

 Η  ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και ο έλεγχος της συστηματικής και κατ’επέκταση της 

ενδοκράνιας πίεσης καθώς και η οξυγόνωση του ασθενή με ΚΕΚ έχουν βαρύνουσα  σημασία 

καθώς η υποξυγοναιμία  και η υπόταση (πίεση <110mmHg ) σχετίζονται με δυσμενέστερη πρό-

γνωση στην ΚΕΚ (48-50). Η διατήρηση φυσιολογικής  θερμοκρασίας στον ασθενή και ο έλεγχος 

της γλυκόζης του αίματος έχουν μεγάλη σημασία καθώς η υποθερμία και η υπογλυκαιμία σχε-

τίζονται με μεγαλύτερη θνητότητα.(51) 

Όταν δεν υπάρχει ένδειξη για άμεση χειρουργική επέμβαση, ακολουθείται ένα δομη-

μένο πρωτόκολλο συντηρητικής αντιμετώπισης που σκοπό έχει την διατήρηση της ενδοκράνιας 

πίεσης σε φυσιολογικά για την ηλικία επίπεδα (52). 

Ακρογωνιαίο λίθο για τον έλεγχο της ενδοκράνιας υπέρτασης είναι η μέτρηση της με 

ειδικούς  ενδοκρανιακούς καθετήρες που τοποθετούνται χειρουργικά και συνήθως απολήγουν 

στο εγκεφαλικό παρέγχυμα με σπανιότερες τοποθετήσεις επισκληριδίως, υποσκληριδίως, και 

ενδοκοιλιακά (53,54). Οι παρεμβάσεις παρατίθενται συνοπτικά στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Συντηρητική και Χειρουργική Αντιμετώπιση ΚΕΚ 

Συντηρητικές  Χειρουργικές  

Υπεραερισμός Εκτομή χωροκατακτητικών βλαβών 

Ωσμωτικοί παράγοντες Αποσυμπιεστική κρανιοτομή 

Καταστολή και αναλγησία Παροχέτευση ΕΝΥ 

Βαρβιτουρικό κώμα  

Θεραπευτική υποθερμία  
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Οι τέσσερις άξονες στους οποίους εστιάζεται η συντηρητική αντιμετώπιση της ενδο-

κράνιας πίεσης στην ΜΕΘ είναι ο έλεγχος και η διαχείριση της CBF, η αντιμετώπιση 

 

 

Εικόνα 6 Αντιμετώπιση Ενδοκράνιας Υπέρτασης στη ΜΕΘ 

 

 

της ωσμωτικής κλίσης αίματος/εγκεφάλου, η μείωση του μεταβολικού ρυθμού και της 

κατανάλωσης οξυγόνου, και οι φυσικές/χειρουργικές διεργασίες που επηρεάζουν την φυσιο-

λογική ενδοτικότητα και την ενδοκράνια πίεση (Εικόνα 6) (55). 

Οι νευροχειρουργικές παρεμβάσεις μετά από ΚΕΚ στα παιδιά είναι σπάνιες. Η συχνότε-

ρη παρέμβαση αφορά στην διενέργεια κρανιοτομίας/κρανιεκτομίας για την αφαίρεση των αι-

ματωμάτων και της αποσυμπίεσης του εγκεφαλικού παρεγχύματος, ακολουθούμενη από την 

τοποθέτηση εξωτερικής κοιλιοστομίας δια κρανιοανάτρησης για την παροχέτευση ΕΝΥ από το 

κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου και την μείωση της ενδοκρανιακής πίεσης. Οι παρεμβάσεις 
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αυτές γίνονται ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενούς, τα εργαστηριακά και απεικο-

νιστικά ευρήματα (6). Οι ασθενείς που χειρουργούνται  συχνότερα είναι αυτοί με σοβαρή ΚΕΚ 

(21-63%) (20,34). Οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίζονται συντηρητικά σε ποσοστό πάνω 

από 90% (22,56) και >90% εξέρχονται σε καλή κατάσταση κυρίως οι ασθενείς με ήπιας βαρύτη-

τας ΚΕΚ (27,57). Από τους ασθενείς με σοβαρή ΚΕΚ η πρόγνωση είναι βαρύτερη με το ποσοστό 

σοβαρής νευρολογικής βλάβης και θνητότητας να φτάνει περίπου στο 50% των ασθενών (58). 

 

 

1.12  ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΕΚ 

Παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με την κακή πρόγνωση σε παιδιά με ΚΕΚ είναι η χα-

μηλή GCS εισαγωγής, η διαταραχή του φωτοκινητικού αντανακλαστικού, το μέγεθος των κο-

ρών, το υψηλό Injury Severity Score (ISS) που αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα 

(59), η S-100β πρωτεΐνη στον ορό, η ειδική νευρωνική ενολάση (NSE) αλλά και οι τιμές ενδο-

κράνιας πίεσης με αναφερόμενη ακρίβεια πρόγνωσης 86%, η παρουσία υπότασης και μετα-

τραυματικής υποξίας (60,61). 

Τα απεικονιστικά ευρήματα που έχουν συσχετιστεί με δυσμενή πρόγνωση είναι η α-

πουσία δεξαμενών του εγκεφάλου, η συνύπαρξη υπαραχνοειδούς αιμορραγίας  (SAH) ή/και 

ενδοκοιλιακής αιμορραγίας (IVH) και το υψηλότερο Marshall score , το οποίο σχετίζεται με υ-

ψηλότερη θνητότητα (62,63). 

Έχουν καταγραφεί ως επιπρόσθετοι  παράγοντες κινδύνου η μεταφορά ασθενών στην 

ΜΕΘ μετά από μέσης βαρύτητας ΚΕΚ (GCS 9-12), η εικόνα ενδοκράνιας βλάβης σε ΥΤ εγκεφά-

λου, η μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής, το εμπιεστικό κάταγμα κρανίου και το επι-

σκληρίδιο αιμάτωμα (64). 

1.13 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η έγκαιρη  διάγνωση και η αξιολόγηση της βαρύτητας των ΚΕΚ με την έλευση των παι-

διών στο νοσοκομείο είναι σημαντική για την καλύτερη αντιμετώπιση τους.  Διάφορα μοντέλα 

έχουν μελετηθεί για τον σκοπό αυτό ωστόσο περαιτέρω μελέτες είναι αναγκαίες για την καθιέ-

ρωση ενός ενιαίου κοινά αποδεκτού τρόπου αξιολόγησης των παιδιών με ΚΕΚ.  

Η ανάγκη για γρήγορη διάγνωση και κατηγοριοποίηση των ασθενών που αρχικά δεν 

παρουσιάζουν οξεία νευρολογική σημειολογία, απαιτεί να υπάρχουν διαθέσιμα διαγνωστικά 
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μοντέλα. Ένα ασήμαντο τραύμα κεφαλής στον παιδιατρικό ασθενή δεν πρέπει να αγνοηθεί αν 

δεν προηγηθεί μια δομημένη προσέγγιση για την εκτίμηση του παιδιού με τη λήψη λεπτομε-

ρούς ιστορικού και κλινικής εξέτασης.  

Τα μοντέλα κλινικής αξιολόγησης εκτιμούν την ανάγκη διενέργειας ΥΤ εγκεφάλου σε 

παιδιά με ήπια ΚΕΚ στοχεύοντας  στην αναγνώριση των ασθενών με σημαντική ενδοκρανιακή 

βλάβη και ταυτόχρονα, στην ελάττωση της άσκοπης ακτινοβόλησης. Τα μοντέλα που χρησιμο-

ποιούνται συχνότερα είναι το Pediatric Emergency Care Applied Research Network 

(PECARN)(65), το Canadian Assessment of Tomography for Childhood Head Injury (CATCH)(66), 

και το  Children’s Head Injury Algorithm for the Prediction of Important Clinical Events (CHALICE) 

(67).  

Η αποτελεσματικότητα του καθενός από αυτά υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση .Τα πα-

ραπάνω μοντέλα εκτιμούν παραμέτρους όπως η κλίμακα Γλασκώβης, κλινικά σημεία και συ-

μπτώματα ενδεικτικά για ΚΕΚ σε παιδιά, την εξέλιξη αυτών των σημείων και συμπτωμάτων και 

δίνουν την δυνατότητα εξατομικευμένης ένδειξης για διενέργεια ΥΤ εγκεφάλου (68-78).  

 

1.14 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Μετά την διενέργεια ενδεδειγμένης ΥΤ εγκεφάλου οι απεικονιστικές αλλοιώσεις μπο-

ρούν να βαθμονομηθούν με διαθέσιμες κλίμακες απεικονιστικής βαρύτητας. Οι σημαντικότε-

ρες κλίμακες είναι η κλίμακα Marshall (79), η κλίμακα Rotterdam (80) και η κλίμακα Helsinki 

(81)οι οποίες καταγράφουν τα απεικονιστικά ευρήματα, την επίδραση μιας χωροκατακτητικής 

εξεργασίας επί του εγκεφάλου, το είδος και την ακριβή εντόπιση μιας μετατραυματικής βλάβης 

δίνοντας πληροφορίες για την πρόγνωση του ασθενούς .  

Αυτές οι κλίμακες έχουν μελετηθεί εκτεταμένα για την προγνωστική τους αξία στην ε-

κτίμηση της νοσηρότητας και θνητότητας ενηλίκων με ΚΕΚ (82), ενώ τα τελευταία χρόνια γίνε-

ται προσπάθεια  να αξιολογηθεί η χρήση τους και στον παιδιατρικό πληθυσμό(83). 

Οι αξιολογήσεις των κλιμάκων απεικονιστικής βαρύτητας σε συνδυασμό με άλλες πα-

ραμέτρους όπως η GCS, βιολογικοί και κλινικοί δείκτες, το είδος της μετατραυματικής βλάβης, 

οι τιμές της ICP, μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για ένα ενιαίο προγνωστικό μοντέλο για τις 

παιδιατρικές ΚΕΚ(84). 
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι : 

Α) η εκτίμηση των μοντέλων κλινικής αξιολόγησης PECARN, CHALICE και CATCH για την 

αναγκαιότητα διενέργειας επείγουσας ΥΤ εγκεφάλου σε παιδιά και εφήβους που νοσηλεύτη-

καν για ΚΕΚ κατά την πενταετία 2014-2018.  

Β) η συγκριτική αξιολόγηση των κλιμάκων απεικονιστικής βαρύτητας Marshall, 

Rotterdam, Helsinki και η συσχέτισή τους με κλινικούς και εργαστηριακούς δείκτες κατά την 

εισαγωγή των ασθενών με ΚΕΚ καθώς και με την έκβαση.  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1. ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Πρόκειται για αναδρομική μονοκεντρική μελέτη με συλλογή στοιχείων που αφορούν 

στο ιστορικό, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα, το 

μηχανισμό και το είδος της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την 

έκβαση, σε παιδιά ηλικίας 0-18 ετών που νοσηλεύτηκαν στο ΠαΓΝΗ με διάγνωση ΚΕΚ την πε-

νταετία 2014-2018. Η αιτία εισαγωγής φέρει τον κωδικό ICD-10 : S06-10 (τραυματική κάκωση 

κεφαλής). 

 Η μελέτη έλαβε έγκριση από την ειδική επιτροπή βιοηθικής του ΠαΓΝΗ με αριθμό 

πρωτοκόλλου 13076 στις 13/11/2019. 

 

3.2 ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η συλλογή των στοιχείων έγινε από το ηλεκτρονικό αρχείο των ασθενών της Νευροχει-

ρουργικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ, από την βάση δεδομένων του συστήματος ΠΑΝΑΚΕΙΑ, του ηλε-

κτρονικού φακέλου ασθενή συστήματος CRITIS που χρησιμοποιείται στη ΜΕΘ Παίδων, του η-

λεκτρονικού συστήματος aMedLine για τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου, και του 

ηλεκτρονικού συστήματος EVORAD για τους απεικονιστικούς ελέγχους.  

 

3.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν όλοι οι ασθενείς που εισήχθησαν στο ΠαΓΝΗ κατά το 

διάστημα 1/1/2014 έως 31/12/2018, ηλικίας από 0-18 ετών με αιτία εισαγωγής ΚΕΚ έως και 24 

ώρες μετά την ΚΕΚ και με ηλεκτρονικό κωδικό εισαγωγής ICD-10 S06-10 (τραυματική ενδοκρα-

νιακή κάκωση) και αφορά σε παραμέτρους κατά τη νοσηλεία τους μέχρι την ημερομηνία εξιτη-

ρίου από το νοσοκομείο (διοικητικό ή εξιτήριο θανάτου).  
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3.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Από την καταγραφή αποκλείστηκαν οι ασθενείς οι οποίοι απεβίωσαν κατά την μετα-

φορά τους στο νοσοκομείο ή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του ΠαΓΝΗ. Δεν συμπεριε-

λήφθησαν ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο ΠαΓΝΗ περισσότερες από 24 ώρες μετά από την 

κάκωση και οι ασθενείς που πρώτα υπεβλήθησαν σε χειρουργική παρέμβαση και μετά διεκο-

μίσθησαν στο ΠαΓΝΗ. Δεν συμπεριελήφθησαν επίσης ασθενείς που δεν είχαν κακώσεις κεφα-

λής που να δικαιολογούν την παραμονή τους στις κλινικές αναφοράς (Νευροχειρουργική, ΜΕΘ 

Παίδων). Τέλος, στη μελέτη δεν καταγράφονται οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ΥΤ εγκεφά-

λου στο ΤΕΠ και εξήλθαν χωρίς να εισαχθούν στο νοσοκομείο. 

 

3.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

3.5.1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΚΩΣΗΣ 

Από το ηλεκτρονικό αρχείο της Νευροχειρουργικής κλινικής και του συστήματος Πανά-

κεια του ΠαΓΝΗ ανασύρθηκαν οι πληροφορίες για το ιστορικό των ασθενών. Οι πληροφορίες 

διασταυρώθηκαν με το ηλεκτρονικό αρχείο του συστήματος CRITIS για τους παιδιατρικούς α-

σθενείς που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘΠ. 

Στο σύστημα aMedLine αναζητήθηκαν οι ασθενείς ώστε να  καταγραφεί η ώρα εισαγω-

γής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΠαΓΝΗ και να συγκριθεί με την ώρα διενέρ-

γειας της ΥΤ εγκεφάλου, αλλά και η ημερομηνία εξόδου, ώστε να  υπολογιστεί η διάρκεια της 

νοσηλείας στο νοσοκομείο. 

Έγινε καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών, όπως το φύλο , η 

ηλικία, η αιτία και η δυναμική της κάκωσης. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τέσσερις ηλικιακές ο-

μάδες: από 0-4 έτη, από 5-9 έτη, από 10-14 έτη και από 15-18 έτη.  Σημειώθηκε επίσης το νο-

σοκομείο από το οποίο διεκομίσθη ο ασθενής, αν έγινε ΥΤ και πόσες ΥΤ εγκεφάλου συνολικά. 

Η δυναμική της κάκωσης καταγράφηκε με βάση το ιστορικό των ασθενών και ταξινο-

μήθηκε στις  παρακάτω οκτώ κατηγορίες:  

● την υψηλής ενέργειας με ή  χωρίς την χρήση κράνους/ζώνης ΚΕΚ 

● την χαμηλής ενέργειας με ή  χωρίς την χρήση κράνους/ζώνης ΚΕΚ 

● την κάκωση από αντικείμενο 

● την πρόσκρουση ή πτώση 
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● την κάκωση από έκρηξη 

● την κάκωση από απότομη επιτάχυνση/επιβράδυνση 

● την κάκωση από πυροβόλο όπλο 

● τον άγνωστο μηχανισμό κάκωσης 

Η πτώση εξ ιδίου ύψους από το ιστορικό των ασθενών αντιστοιχεί καταγράφηκε στην 
κατηγορία ‘πρόσκρουση’. 

Το είδος του ατυχήματος και η πρόθεση αυτού περιελάμβανε κάκωση: 

● στο σπίτι 

● στο δρόμο 

● σε αθλητική δραστηριότητα 

● στην εργασία ή στο σχολείο 

● άλλα ή άγνωστα  

ενώ αντίστοιχα η πρόθεση αφορούσε σε:  

● ατύχημα 

● αυτοτραυματισμό 

● αποτέλεσμα βίας 

● άγνωστη 

Ακολούθως αναζητήθηκε η καταγραφή της κλίμακας Γλασκώβης κατά την εισαγωγή 

του ασθενούς. Δεν ελήφθη υπόψη η καταγραφή της κλίμακας από το πλήρωμα των διασωστών 

του ΕΚΑΒ εφόσον δεν είχε πραγματοποιηθεί η βασική αναζωογόνηση. Η καταγραφή βασίστηκε 

σε δεδομένα που ελήφθησαν από ιατρούς της Νευροχειρουργικής κλινικής, ιατρούς των χει-

ρουργικών ΤΕΠ και της ΜΕΘ Παίδων για ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ενδοτραχειακή διασω-

λήνωση και περιλαμβάνουν τη χρήση της παιδιατρικής κλίμακας Γλασκώβης (pGCS). Κατά την 

έξοδο τους ασθενούς από το νοσοκομείο καταγράφηκε επίσης η κλίμακα Γλασκώβης εξόδου 

και η παρουσία νευρολογικού ελλείμματος. 

H βαρύτητα της κάκωσης εκτιμήθηκε αρχικά με βάση την κλίμακα Γλασκώβης σε ήπια 

με GCS: 13-15, σε μέτρια με GCS: 9-12 και σε σοβαρή με GCS: 3-8. Ταυτόχρονα σημειώθηκε αν 

ο ασθενής ανήκει στην κατηγορία του πολυτραυματία δηλαδή σε βαριά τραυματισμένο ασθενή 

στον οποίο πάσχουν περισσότερα από ένα όργανα.   

Κλινικά σημεία που καταγράφηκαν και αφορούσαν την ΚΕΚ ήταν: κάταγμα βάσης κρα-

νίου, ανοιχτό κάταγμα κρανίου, εμφανή εμπιεστικό κάταγμα, μετατραυματική ρινόρροια, με-
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τατραυματική ρινορραγία, ευμεγέθες υποδόριο αιμάτωμα τριχωτού κεφαλής και προέχουσα 

πρόσθια πηγή σε νεογνά και βρέφη με ανοιχτές πρόσθιες ραφές. 

Σημειώθηκε η ώρα διενέργειας της ΥΤ εγκεφάλου μετά από ΚΕΚ. Από το ιστορικό ελήφ-

θησαν πληροφορίες για το χρονικό διάστημα από την στιγμή της κάκωσης και μέχρι την είσοδο 

στο νοσοκομείο αναφοράς όπως για παράδειγμα το νοσοκομείο Χανίων, και εφόσον ο ασθενής 

διακομίστηκε στο ΠαΓΝΗ (νοσοκομείο υποδοχής) υπολογίστηκε με βάση την χιλιομετρική από-

σταση από το νοσοκομείο μεταφοράς (μέσος χρόνος μεταφοράς με βάση τις αποστάσεις από 

τους ειδικούς χάρτες της Google). Έτσι ο χρόνος διακομιδής από το νοσοκομείο Χανίων (περί-

που 130 χιλιόμετρα) αντιστοιχεί ενδεικτικά περίπου σε 1 ώρα και 20 λεπτά (αυξημένη μέση 

ωριαία ταχύτητα του ΕΚΑΒ). Αντίστοιχα υπολογίστηκε ο χρόνος μεταφοράς από τα άλλα νοσο-

κομεία. 

 Το χρονικό διάστημα διενέργειας κάθε απεικόνισης μετά την ΚΕΚ υπολογίστηκε χρησι-

μοποιώντας την ώρα διενέργειας της απεικόνισης (πόρισμα ΥΤ εγκεφάλου, στοιχεία από την 

απεικονιστική πλατφόρμα EVORAD του ΠαΓΝΗ).  

3.5.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 

Οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε παιδιά με και χωρίς ένδειξη για διενέργεια ΥΤ σύμφωνα 

με τα τρία μοντέλα αξιολόγησης αναγκαιότητας διενέργειας ΥΤ εγκεφάλου PECARN, CHALICE 

και CATCH. Έγινε καταγραφή των επιμέρους συνιστωσών για το κάθε μοντέλο ξεχωριστά.  

Έτσι για το PECARN το οποίο χωρίζει τους ασθενείς σε δύο ηλικιακές κατηγορίες: <2 έτη 

και >δύο έτη, αξιολογήθηκαν:  

● η GCS (ασθενείς που συμπεριελήφθησαν ήταν αυτοί με GCS 14 και 15) 

● σημεία αλλαγής της ψυχοπνευματικής κατάστασης 

● σημεία κατάγματος βάσης κρανίου ή ανοιχτό κάταγμα κρανίου 

● απώλεια συνείδησης πάνω από 5 δευτερόλεπτα  

● το ιστορικό των εμέτων ο αριθμός των οποίων σημειώνεται μόνο για τις πρώτες 6 με-

τατραυματικές ώρες 

● η ύπαρξη έντονης κεφαλαλγίας  

● ο σοβαρός μηχανισμός κάκωσης  

● η παρουσία κεφαλαιματώματος στο τριχωτό με εξαίρεση τη μετωπιαία περιοχή 

● η αλλαγή της συμπεριφοράς του ασθενούς για ασθενείς κάτω από δύο ετών και  

● αν οι γονείς επέμεναν για την διενέργεια της ΥΤ εγκεφάλου 
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Σοβαρός μηχανισμός κάκωσης θεωρήθηκε  για ασθενή κάτω από 2 ετών η  πτώση από 

ύψος έως 1 μέτρο ενώ για τις ηλικίες πάνω από 2 ετών η πτώση από ύψος πάνω από 1,5 μέτρα 

, το τροχαίο ατύχημα με ταχύτητα >από 40 μίλια ή 64χλμ/ώρα για οδηγό, συνοδηγό με ή χωρίς 

εκτόξευση εκτός του οχήματος, η ύπαρξη άλλου επιβάτη που απεβίωσε στον παρόν ατύχημα, 

πεζό, ποδηλάτη χωρίς κράνος και η κάκωση από αντικείμενο που προσκρούει στο παιδί με τα-

χύτητα όπως πτώση αντικειμένου από μεγάλο ύψος. 

Όπως ορίζουν τα κριτήρια αποκλεισμού του PECARN οι ασθενείς με GCS <14,  με διατι-

τραίνοντα τραύματα, με όγκο εγκεφάλου, με γνωστή νευρολογική νόσο, με κοιλιοπεριτοναική 

βαλβίδα και με αιματολογικές διαταραχές  δεν αξιολογήθηκαν με την κλίμακα αυτή καθώς η 

διενέργεια ΥΤ είναι επιβεβλημένη σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης δεν αξιολογήθηκαν ασθε-

νείς με ΚΕΚ που είχαν  ήδη υποβληθεί σε  απεικόνιση προ της μεταφοράς τους στο ΠαΓΝΗ. Ο 

αλγόριθμος PECARN που χρησιμοποιήθηκε συνοψίζεται στον Πίνακα 5. 

Η καταγραφή για το μοντέλο αξιολόγησης της διενέργειας  ΥΤ κατά CHALICE περιελάμ-

βανε: 

● τον αριθμό των εμέτων (συνεχόμενοι έμετοι με διαφορά 15 λεπτών) 

● την απώλεια συνείδησης 

● την αμνησία 

● το εστιακό νευρολογικό έλλειμμα 

● την υποψία κακοποίησης (non-accidental injury-NAI) 

● την υπνηλία 

● τις μετατραυματικές επιληπτικές κρίσεις 

● την GCS  

● τα σημεία κατάγματος βάσης κρανίου ή ανοιχτού κατάγματος κρανίου 

● τον σοβαρό μηχανισμός κάκωσης 

● το διατιτραίνον τραύμα 

● την τάση των πηγών  

● την παρουσία ευμεγέθους οιδήματος/αιματώματος του τριχωτού της κεφαλής 
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Πίνακας 5. Αλγόριθμος PECARN 

 

 

‘Πολλαπλοί έμετοι’ στο ιστορικό των ασθενών καταγράφηκαν ως 3 ή περισσότερα ε-

πεισόδια συνεχόμενων εμέτων. Τα κριτήρια αποκλεισμού από το μοντέλο CHALICE περιέλαβαν 

την άρνηση των κηδεμόνων για τη διενέργεια της απεικόνισης και την ηλικία πάνω από 16 ε-

τών.  

Α. (Ασθενείς <2 ετών) 

• GCS=14 ή σημεία αλλαγής ς ψυχοπνευματικής κατάστασης ή ψηλαφητό κάταγμα κρανίου 

1. Αν ναι προτείνεται ΥΤ εγκεφάλου 

2. Αν όχι, δεν προτείνεται ΥΤ εγκεφάλου 

• Αιμάτωμα στο τριχωτό ινιακά, βρεγματικά, κροταφικά ή ιστορικό απώλειας συνείδησης πάνω 
από 4 δευτερόλεπτα ή σοβαρός μηχανισμός κάκωσης ή αλλαγή της συμπεριφοράς σύμφωνα με 
τους γονείς 

1.  Αν ναι τότε ο ασθενής παρακολουθείται ή υποβάλλεται σε ΥΤ εγκεφάλου σύμφωνα με 
κλινικούς παράγοντες όπως η εμπειρία του θεράποντος ιατρού, η ύπαρξη μεμονωμέ-

νων ή πολλαπλών ευρημάτων, η επιδείνωση της συμπτωματολογίας-σημειολογίας μετά 
την μεταφορά από τα ΤΕΠ, ηλικία<3 μήνες, επιθυμία γονέα 

2.  Αν όχι, δεν προτείνεται ΥΤ εγκεφάλου 

Β. (Ασθενείς >2 ετών) 

• GCS=14 ή σημεία αλλαγής της ψυχοπνευματικής κατάστασης ή ψηλαφητό κάταγμα κρανίου 

1. Αν ναι προτείνεται ΥΤ εγκεφάλου 

2. Αν όχι, δεν προτείνεται ΥΤ εγκεφάλου 

 

• Ιστορικό απώλειας συνείδησης ή ιστορικό εμέτων ή σοβαρός μηχανισμός κάκωσης ή σοβαρή 
κεφαλαλγία 

1. Αν ναι τότε ο ασθενής παρακολουθείται ή υποβάλλεται σε ΥΤ εγκεφάλου σύμφωνα με 
κλινικούς παράγοντες όπως η εμπειρία του θεράποντος ιατρού, η ύπαρξη μεμονωμέ-
νων ή πολλαπλών ευρημάτων, η επιδείνωση της συμπτωματολογίας-σημειολογίας μετά 
την μεταφορά από τα ΤΕΠ, επιθυμία γονέα 

2. Αν όχι, δεν προτείνεται ΥΤ εγκεφάλου 
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Ως σοβαρός μηχανισμός κάκωσης ορίστηκε σύμφωνα με το μοντέλο, η πτώση από ύ-

ψος πάνω από 3 μέτρα, το τροχαίο ατύχημα με ταχύτητα >από 40 μίλια ή 64χλμ/ώρα για οδη-

γό, συνοδηγό, πεζό, ποδηλάτη και η κάκωση από αντικείμενο που προσκρούει στο παιδί με 

ταχύτητα όπως πτώση αντικειμένου από μεγάλο ύψος. 

Η αξιολόγηση του δείγματος μας έγινε σύμφωνα με κριτήρια ένδειξης ΥΤ εγκεφάλου 

κατά CHALICE όπως αυτά φαίνονται  στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6. Κριτήρια Ένδειξης Διενέργειας ΥΤ κατά CHALICE 

 

Αξιολογήθηκαν οι ασθενείς σύμφωνα με το μοντέλο CATCH το οποίο ανιχνεύει τους 

ασθενείς με ενδοκρανιακή βλάβη και τα κριτήριά του χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα κριτή-

ρια που αφορούν ασθενείς υψηλού κινδύνου για πιθανή νευροχειρουργική παρέμβαση και τα 

κριτήρια μέτριου κινδύνου για ασθενείς με ενδοκρανιακή βλάβη. 

Σύμφωνα με το CATCH αξιολογήθηκαν τα παιδιά με ήσσονα ΚΕΚ που έχει παρατηρηθεί 

από μάρτυρα, δηλαδή παιδιά με απώλεια συνείδησης εντός 24ώρου από την ΚΕΚ,  αμνησία, 
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αποπροσανατολισμό, 2 τουλάχιστον εμέτους με χρονική απόσταση 15 λεπτών, εμμένουσα ευ-

ερεθιστότητα (για ασθενείς κάτω από δύο ετών).  

‘Όταν υπήρχε ένα από τα παραπάνω σε ασθενή με GCS 13-15, προτείνεται η διενέργεια 

ΥΤ εγκεφάλου εφόσον συνυπήρχε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 

Υψηλού Κινδύνου (για  νευροχειρουργική παρέμβαση) 

● πτώση επιπέδου συνείδησης GCS<15 στο δίωρο 

● υποψία ανοιχτού κατάγματος κρανίου, κατάγματος βάσης κρανίου ή εμπιεστικού κα-

τάγματος κρανίου 

● η ύπαρξη επιδεινούμενης κεφαλαλγίας 

● ευερεθιστότητα για ασθενείς κάτω από δύο ετών  

 

Μέτριου Κινδύνου (ενδοκρανιακή βλάβη στην ΥΤ εγκεφάλου) 

● σημεία κατάγματος βάσης κρανίου  

● την παρουσία ευμεγέθους οιδήματος/αιματώματος του τριχωτού της κεφαλής 

● τον σοβαρό μηχανισμός κάκωσης 

 

Αποκλείστηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια αποκλεισμού του μοντέλου τα παιδιά με εμ-

φανής ανοιχτή ή διατιτραίνουσα κάκωση κρανίου, εμφανές εμπιεστικό κάταγμα, οξύ εστιακό 

νευρολογικό έλλειμμα, οι ασθενείς με γενικευμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση, οι κακοποιημέ-

νοι ασθενείς, και οι επανέλεγχοι ΚΕΚ, επειδή στους παραπάνω ασθενείς θεωρείται απαραίτητη 

η διενέργεια ΥΤ .  

Σοβαρός μηχανισμός κάκωσης ορίστηκε για ασθενή η πτώση από ύψος πάνω από 0.9  

μέτρα, η πτώση από 5 ή περισσότερα σκαλιά ή από ποδήλατο χωρίς κράνος, το τροχαίο ατύχη-

μα με ταχύτητα >από 40 μίλια ή 64χλμ/ώρα για οδηγό, συνοδηγό, πεζό, ποδηλάτη και η κάκω-

ση από αντικείμενο που προσκρούει στο παιδί με ταχύτητα όπως πτώση αντικειμένου από με-

γάλο ύψος.  

Τα παιδιά κρίθηκαν ως υψηλού κινδύνου για ενδοκράνιες βλάβες κατά CΑTCH σύμφω-

να με τον Πίνακα 7. Δεν διαχωρίστηκαν τα σημεία υψηλού και μέσου ρίσκου σε σχέση με το αν 

προτείνει ή όχι το CATCH ΥΤ εγκεφάλου στους ασθενείς με ΚΕΚ. 
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Πίνακας 7. Ενδείξεις Διενέργειας ΥΤ κατά CATCH 

 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η ciTBI και στους τρεις αλγόριθμους ώστε να 

μπορέσουμε να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα τους ως προς την αναγνώριση μια κοι-

νής μεταβλητής, όπως και σε άλλες μελέτες (71) . Ο όρος περιλαμβάνει τους ασθενείς οι οποίοι 

είτε απεβίωσαν λόγο ΚΕΚ,  είτε υποβλήθηκαν σε νευροχειρουργική επέμβαση, ή παρέμειναν 

διασωληνωμένοι για περισσότερο από 24 ώρες ή παρέμειναν στο νοσοκομείο για >2 ημέρες 

εξαιτίας των ευρημάτων της ΥΤ εγκεφάλου. Στους παραπάνω ασθενείς προστέθηκαν και εκεί-

νοι με συμπτωματικό γραμμοειδές κάταγμα κρανίου ώστε η μελέτη να αποκτήσει περισσότερο 

ρεαλιστικό χαρακτήρα. 

3.5.3 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Τα ευρήματα των απεικονίσεων αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τις κλίμακες απεικονιστι-

κής βαρύτητας Marshall, Rotterdam, Helsinki. (Πίνακας 8)   
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Οι διαθέσιμες απεικονίσεις κατηγοριοποιήθηκαν με βαθμό από 1 έως 6 σύμφωνα με 

την κλίμακα Marshall αξιολογώντας  6 κατηγορίες απεικονιστικών ευρημάτων (Πίνακας 8) (85):  

• Κατηγορία 1:   χωρίς παρουσία απεικονιστικής βλάβης 

• Kατηγορία 2: μετατόπιση της μέσης γραμμής από 0-5mm, παρούσες περιστελεχιαίες δεξαμενές 

του εγκεφάλου, αιμορραγική βλάβη <25cm3 ή/και παρουσία οστικών τεμαχίων ή ξένου σώμα-

τος 

• Kατηγορία  3: μετατόπιση της μέσης γραμμής από 0-5mm, πιεσμένες ή απούσες περιστελεχιαί-

ες δεξαμενές, αιμορραγική βλάβη <25cm3 

• Kατηγορία  4:   μετατόπιση της μέσης γραμμής πάνω από 5mm και αιμορραγική βλάβη >25cm3 

• Kατηγορία 5 :  παιδιά με οποιαδήποτε αφαιρέσιμη χειρουργικά βλάβη 

• Kατηγορία 6: παιδιά με οποιαδήποτε αιμορραγική βλάβη >25cm3 που δεν χειρουργείται αφού 

έχει προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες. 

 Η μέτρηση του μεγέθους του αιματώματος έγινε με τον κανόνα A x B x C / 2 

Οι διαθέσιμες απεικονίσεις κατηγοριοποιήθηκαν με βαθμό από 1 έως 6 σύμφωνα με την 

κλίμακα Rotterdam. Σε κάθε ένα απεικονιστικό εύρημα δόθηκε ένας βαθμός και το τελικό σκορ 

υπολογίστηκε με την προσθήκη +1 βαθμού στο σύνολο. Όπως ορίζει η κλίμακα (Πίνακας 8) με-

λετήθηκαν 4 συνιστώσες: 

● Οι βασικές δεξαμενές του εγκεφάλου (φυσιολογικές 0 βαθμοί, πιεσμένες 1 βαθμός , 

απούσες 2 βαθμοί ),  

● η μετατόπιση της μέσης γραμμής (έως 5mm 0 βαθμοί, >5mm 1 βαθμός),  

● η παρουσία επισκληριδίου αιματώματος (0 βαθμοί) ενώ η απουσία του (1 βαθμός),  

● η παρουσία ενδοκοιλιακής αιμορραγίας ή υπαραχνοειδούς αιμορραγίας (1 βαθμό), 

απουσία (0 βαθμοί) 

Οι διαθέσιμες απεικονίσεις κατηγοριοποιήθηκαν με βαθμό από -3 έως 14 με την κλίμακα 

Helsinki αξιολογώντας  4 παραμέτρους: 

● το είδος του αιματώματος αν υπάρχει: το υποσκληρίδιο και το ενδοεγκεφαλικό αιμά-

τωμα  λαμβάνει 2 βαθμούς , το επισκληρίδιο αιμάτωμα λαμβάνει  :-3 βαθμούς  

● το μέγεθος του αιματώματος: αν είναι >25cm3: 2 βαθμοί 

● την παρουσία ενδοκοιλιακής αιμορραγίας :3 βαθμοί 

● την πίεση των βασικών δεξαμενών: χωρίς πίεση: 0 βαθμοί, πιεσμένες: 1 βαθμό, απού-

σες: 5 βαθμοί 
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● Επιπλέον, έγινε καταγραφή  των ευρημάτων της  2ης ή της χειρότερης  ΥΤ εγκεφάλου 

(περισσότερα παθολογικά ευρήματα σε σχέση με τις άλλες) και βαθμονόμηση της 

σύμφωνα με τις 3 κλίμακες ενώ σημειώθηκε και  η ακριβής εντόπιση των όποιων ενδο-

παρεγχυματικών βλαβών σε λοβούς του εγκεφάλου (μετωπιαίος, βρεγματικός, ινιακός, 

κροταφικός λοβός) καθώς και η παρουσία ή όχι ενδοπαρεγχυματικού αιματώματος εν-

δοστελεχιαία. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάταξη Marshall 

• Grade I: Χωρίς εμφανή ενδοκρανιακή παθολογία 
• Grade II: Μετατόπιση μέσης γραμμής έως 5 χιλιοστά, ορατές βασικές δεξα-

μενές, χωρίς μικτή ή υπέρπυκνη βλάβη >25cm3 
• Grade III (οίδημα): Μετατόπιση μέσης γραμμής έως 5 χιλιοστά, βασικές δε-

ξαμενές πιεσμένες ή απούσες, χωρίς μικτή ή υπέρπυκνη βλάβη >25cm3 
• Grade IV (μετατόπιση): Μετατόπιση μέσης γραμμής πάνω από 5 χιλιοστά, 

χωρίς μικτή ή υπέρπυκνη βλάβη >25cm3 
• Grade V (εξαιρέσιμη βλάβη):  οποιαδήποτε εξαιρέσιμη βλάβη 
• Grade VI (μη εξαιρέσιμη βλάβη): Μικτή ή υπέρπυκνη βλάβη >25cm3 που δεν 

αφαιρείται χειρουργικά 

Βαθμονόμηση  Rotterdam 

• Βασικές δεξαμενές:     0: φυσιολογικές, 1: πιεσμένες. 2: απούσες 
• Μέση γραμμή: 0: έως 5 χιλιοστά, 1: πάνω από 5 χιλιοστά 
• Επισκληρίδιο αιμάτωμα :  0:παρών, 1: απών 
• Ενδοκοιλιακή ή τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία: 0:απών, 1: παρών 

Σύνολο βαθμών με προσθήκη +1 στο τελικό άθροισμα (από 1 έως 6) 
 

Βαθμονόμηση Helsinki 

• Είδος ενδοκρανιακής βλάβης αν υπάρχει: Υποσκληρίδιο και ενδοπαρεγχυμα-
τικό αιμάτωμα: 2 βαθμοί, επισκληρίδιο αιμάτωμα: -3 βαθμοί 

• Μέγεθος αιματώματος: υπέρπυκνη βλάβη >25cm3: 2 βαθμοί 
• Ενδοκοιλιακή αιμορραγία: 3 βαθμοί 
• Βασικές δεξαμενές: φυσιολογικές: 0 βαθμοί, πιεσμένες: 1 βαθμός, απούσες: 

5 βαθμοί 
      

 

Πίνακας 8. Κλίμακες Marshall , Rotterdam , Helsinki 
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3.5.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Καταγράφηκαν τιμές της ICP και της CPP μετά την εισαγωγή των ασθενών στη ΜΕΘΠ 

και συγκεκριμένα, η πρώτη τιμή εισαγωγής και η χειρότερη τιμή και σε ποια ημέρα αυτή κατε-

γράφη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Σημειώθηκαν επίσης οι ασθενείς που χρειάστηκε 

να τεθούν σε βαρβιτουρικό κώμα στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ενδοκράνιας υπέρτασης 

και το είδος της χειρουργικής αντιμετώπισης στο οποίο υπεβλήθησαν: ετερόπλευρη ή αμφοτε-

ρόπλευρη αποσυμπιεστική κρανιεκτομία με ή χωρίς αφαίρεση αιματώματος, κρανιοτομία για 

αφαίρεση επισκληριδίου αιματώματος, κρανιοανάτρηση, τοποθέτηση εξωτερικής κοιλιοστομί-

ας-κρανιοτομία για αφαίρεση υποσκληριδίου αιματώματος και χειρουργική αποκατάσταση του 

εμπιεσματικού κατάγματος. 

 

3.5.5 ΕΚΒΑΣΗ 

Η έκβαση του ασθενούς κατά την έξοδο του ασθενούς από την ΜΕΘΠ αλλά και κατά 

την ημέρα του εξιτηρίου του από το νοσοκομείο αποτυπώθηκε τόσο με τη GCS εξόδου όσο και 

με τη νευρολογική του εικόνα βασισμένη στις παρακάτω συνιστώσες: 

● απλή εντολή :ναι, όχι 

● διαταραχή ομιλίας: όχι, ναι, μη αξιολογήσιμη 

● κινητικά προβλήματα: όχι, ναι 

● προσανατολισμένος: ναι, όχι 
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3.6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Όσον αφορά στην περιγραφική στατιστική,  χρησιμοποιήθηκαν πίνακες συχνοτήτων για 

τις κατηγορικές μεταβλητές ενώ για τις συνεχείς μεταβλητές δόθηκαν η διάμεση τιμή καθώς 

και τα 25ο και 75ο εκατοστημόρια αφού κατά τον έλεγχο της κανονικότητας βρέθηκε πως οι 

μεταβλητές αυτές δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν ραβδογράμ-

ματα και θηκογράμματα (boxplot).  

Για τον έλεγχο της κανονικότητας των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο των 

Shapiro-Wilk.  

Για την ανίχνευση των στατιστικά σημαντικών κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιή-

θηκε το κριτήριο Χ² (Pearson’s και Fisher’s exact) ενώ για τις συνεχείς μεταβλητές χρησιμοποι-

ήθηκε το Mann-Whitney.  

Για την δημιουργία του τελικού μοντέλου χρησιμοποιήθηκε πολυπαραγοντική λογιστι-

κή παλινδρόμηση. Για τις μεταβλητές του τελικού μοντέλου δόθηκαν το OR (Odds Ratio), τα 

95% διαστήματα εμπιστοσύνης (95% CI –Confidence Intervals-) καθώς και το P-value.  

Σε όλους τους ελέγχους τιμή σημαντικότητας (p-value) <0,05 θεωρήθηκε στατιστικά 

σημαντική (>0,05 στον έλεγχο κανονικότητας και στο έλεγχο καλής προσαρμογής).   
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4.1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

Κατεγράφησαν συνολικά 232 ασθενείς ηλικίας από 0-18 ετών που εισήχθησαν στο νο-

σοκομείο την περίοδο 2014-2018 με διάγνωση εισόδου ΚΕΚ (Παράρτημα - 1 ). 

 

 

. 

 

Από τη μελέτη αποκλείσθηκαν 21 ασθενείς που δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής. 

(Σχήμα 1). 14 από αυτούς είχαν κάκωση πάνω από 24 ώρες, 2 ασθενείς είχαν ελλειπές ιστορι-

κό, 1 ασθενής είχε ηλικία πάνω από 18, 1 ασθενής είχε παθολογική νόσο, 1 ασθενής αφορούσε 

τραυματικό τοκετό,  1 ασθενής ήταν πολυτραυματίας χωρίς κάκωση κεφαλής και 1 ασθενής 

είχε κάκωση από δάγκωμα ζώου.  Ο τελικός αριθμός των ασθενών που μελετήθηκε ήταν 211. 

Σχήμα  1. Δείγμα Ασθενών που μελετήθηκε 
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Τα αγόρια αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία 66.4% (140) του δείγματος με τα κορίτσια 

να είναι μόνο 71 (33,6%)(Παράρτημα -2). 

Από το συνολικό αριθμό των ασθενών (n=211) οι 181 νοσηλεύτηκαν σε κάποια από τις 

κλινικές αναφοράς, ενώ 30 ασθενείς (14,2%) εισήχθησαν στη ΜΕΘΠ όπως φαίνεται και στο 

σχήμα 1. 

Τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που νοσηλεύτηκαν τόσο 

στην ΜΕΘΠ όσο και στις κλινικές αναφοράς φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 9. 

Πίνακας 9. Βασικά Επιδημιολογικά & Κλινικά Χαρακτηριστικά 

 Σύνολο ΜΕΘΠ Κλινική P-value 

 211 N=30 N=181  

Ηλικία (έτη),  mean±SD 6.3 (±4.4) 8.8 (±4.4) 5.8 (±4.2) 0.001 

Φύλο (αγόρια), n (%) 140 (66.3) 19 (63.3) 121 (66.9) 0.427 

Μεταφορά από άλλο νοσοκο-
μείο,  n (%) 

87 (41.2) 20 (66.7) 67 (37) 0.002 

GCS εισαγωγής, mean±SD 14 (±2) 9 (±3) 14.5 (±0.5) <0.001 

ci TBI, n (%) 50 (23.7) 29 (96.7) 21 (11.6) <0.001 

Πολυτραυματίας, n (%) 19 (9) 15 (50) 4 (2.2) <0.001 

Ν/Χ επέμβαση, n (%) 13 (6) 10 (33.3) 3 (1.7) <0.001 

Θνητότητα, n (%) 2 (0.9) 2 (6.7) 0 0.02 

Νοσηλεία (ημέρες),  mean±SD 5.2 (±9.4) 19.8 (±18.1) 2.7 (±2.9) <0.001 

CT, n (%) 96 (45.5) 30 (100) 66 (36.5) <0.001 

Χρονική απόσταση CT από 
ΚΕΚ (ώρες), mean±SD 

4.6 (±5.7) 2.8 (±1.9) 5.5 (±6.6) 0.031 

MRI, n (%) 31 22 (73.3) 9 (5) <0.001 
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4.1.2 ΑΙΤΙΑ ΚΕΚ 

Η πτώση με ποσοστό 73,9% (156 ασθενείς), ήταν η κύρια αιτία κάκωσης στο δείγμα 
που μελετήθηκε και ακολουθεί  το τραύμα υψηλής ενέργειας (τροχαίο ατύχημα) με ποσοστό 
12,3% (26 ασθενείς) και η κάκωση από πλήξη με ποσοστό 8,1% (17 ασθενείς) (Παράρτημα- 3). 

Όσον αφορά την πρόθεση, το ατύχημα πλεονεκτεί αριθμητικά  με ποσοστό 90% (190), 
έπεται η βιαιοπραγία σε 3  περιστατικά (1,4%), ενώ για 18 περιστατικά η πρόθεση ήταν άγνω-
στη /μη καταγεγραμμένη (8,6%). 

Σε σχέση με το περιβάλλον που συνέβη το ατύχημα, το σπίτι υπερτερεί  συντριπτικά  με 

ποσοστό 70.6% (149 ασθενείς), ενώ τα τροχαία ατυχήματα εμφανίζονται δεύτερα με ποσοστό 

9% (19 ασθενείς) , τα ατυχήματα στο σχολείο στη συνέχεια με ποσοστό 8,1% (17 ασθενείς) και 

τέλος τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια άθλησης με ποσοστό 6,2% (13 ασθενείς). 

Για τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ η βασική αιτία κάκωσης ήταν τα τρο-

χαία ατυχήματα με ποσοστό 53% (16 ασθενείς) ενώ ακολούθησαν η πτώση με ποσοστό 33%  

(10 ασθενείς)  και τέλος η πλήξη με αντικείμενο με ποσοστό 11% (3 ασθενείς).  

 

4.1.3 ΗΛΙΚΙΑ  

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία σύμφωνα με 

τον διαχωρισμό που χρησιμοποιείται συχνότερα στη βιβλιογραφία. Η πρώτη κατηγορία αφορά 

σε παιδιά ηλικίας από  0-4 ετών με 92 ασθενείς (43.6%), η δεύτερη παιδιά ηλικίας 5-9 ετών με 

68 ασθενείς (32.2%), η τρίτη παιδιά ηλικίας 10-14 έτη με 38 ασθενείς (18%) και η τέταρτη παι-

διά ηλικίας 15-18 ετών με 13 ασθενείς (6.2%). Η διάμεση ηλικία των ασθενών στο γενικό σύνο-

λο ήταν τα 6.3 έτη (Παράρτημα - 4). 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘΠ η διάμεση 

τιμή της ηλικίας είναι τα 8.8 έτη ενώ για τις κλινικές αναφοράς τα 5.8 έτη. 

 

4.1.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Η διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών ήταν ανάλογη του βαθμού της κάκωσης, όπως 

αυτός χαρακτηρίζεται με τη GCS εισαγωγής αλλά και των ευρημάτων της ΥΤ εγκεφάλου όπου 

κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια της. 
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Στις κλινικές αναφοράς, οι ημέρες νοσηλείας κυμάνθηκαν από 1 ημέρα έως 23 ημέρες 

με διάμεση τιμή 5,2(+/- 9.4). 132 ασθενείς νοσηλεύτηκαν έως 2 ημέρες (63.5%), οι 49 ασθενείς  

από 3 -7 ημέρες (23.6%), οι 26 ασθενείς από 8-21 ημέρες (12.5%) και 1 ασθενής παρέμεινε πά-

νω από 3 εβδομάδες (0.5%). Το σύνολο των ασθενών οι οποίοι παρέμειναν στην κλινική για 

περισσότερο από 8 ημέρες αφορούσε ασθενείς οι οποίοι είχαν αρχικά νοσηλευτεί στη ΜΕΘΠ 

(Παράρτημα -5). 

Οι ημέρες νοσηλείας στην ΜΕΘΠ κυμάνθηκαν από 2 έως 62 ημέρες με διάμεση τιμή 

19.8 (+/- 18.1) ημέρες. 17 ασθενείς νοσηλεύτηκαν έως μια εβδομάδα (54.8%). 9 ασθενείς νο-

σηλεύτηκαν έως 2 εβδομάδες (29%) και 4 ασθενείς νοσηλεύτηκαν πάνω από 2 εβδομάδες 

(12.9%). 27 ασθενείς μεταφέρθηκαν σε κλινική αναφοράς από οπού έλαβαν εξιτήριο, οι 2 απε-

βίωσαν και ένας διεκομίσθη σε τμήμα του εξωτερικού (Παράρτημα - 6). 

Στην πολλαπλή παλίνδρομη ανάλυση που έγινε  για τη νοσηλεία στο νοσοκομείο μελε-

τήθηκαν οι εξής παράγοντες κινδύνου: ηλικία, μεταφορά από άλλο νοσοκομείο, GCS εισαγω-

γής, βαρύτητα ΚΕΚ, πολλαπλά τραύματα πλην ΚΕΚ, διενέργεια CT, νοσηλεία σε ΜΕΘΠ, νευρο-

χειρουργική επέμβαση και βρέθηκαν τα εξής (Πίνακας 10). Η GCS εισαγωγής, η νευροχειρουρ-

γική επέμβαση, τα πολλαπλά τραύματα, η μεταφορά από άλλα νοσοκομεία και η νοσηλεία στη 

ΜΕΘΠ, με τη σειρά που εμφανίζονται, αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για με-

γαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο (R2 0.623, p=0.006). 

Πίνακας 10. Παράγοντες Κινδύνου για Μεγαλύτερη Διάρκεια Νοσηλείας 

 Νοσηλεία στο Νοσοκο-
μείο (ημέρες) 

 beta P value 
Ηλικία -0.161 0.112 
GCS εισαγωγής -2.946 <0.001 
Μεταφορά από άλλο νοσοκομείο 2.27 0.011 
Διενέργεια CT 0.154 0.887 
Βαρύτητα ΚΕΚ 2.243 0.156 
Πολλαπλά τραύματα (πλην ΚΕΚ) 7.457 <0.001 
ΝΧ επέμβαση 10.64 <0.001 
Νοσηλεία ΜΕΘΠ -7.869 0.003 

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύνολο τους οι ασθενείς που έκαναν  ΥΤ εγκεφάλου, 

ασχέτως των ευρημάτων της εξέτασης, των κλινικών χαρακτηριστικών τους  ή της έκβασης, εί-

χαν μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι νοση-
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λεύτηκαν αλλά δεν υποβλήθηκαν σε απεικονιστικό έλεγχο γεγονός που αποδίδεται στο γεγονός 

ότι ο υπό εξέταση  πληθυσμός του δείγματος  μας είναι παιδιατρικός  (Διάγραμμα 1). 

 

 

                           Διάγραμμα  1. Διάρκεια Νοσηλείας και Διενέργεια ΥΤ 

 

 

4.1.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

Το ΠαΓΝΗ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην περιφέρεια Κρήτης και για μερικά νησιά 

του Αιγαίου (Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) το οποίο διαθέτει ΜΕΘΠ, κατά συνέπεια είναι το 

νοσοκομείο αναφοράς για παιδιά με σοβαρή ΚΕΚ. Νευροχειρουργική κλινική διαθέτουν τα 3 σε 

σύνολο 7 νοσοκομείων στην Κρήτη. 

  87 (41%) ασθενείς μεταφέρθηκαν στο ΠαΓΝΗ από τα νοσοκομεία της Κρήτης και των 

νησιών. Αναλυτικά ο αριθμός τους και το νοσοκομείο υποδοχής αποτυπώνονται στο διάγραμ-

μα 7 στο Παράρτημα.  

Οι ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο ΠαΓΝΗ από νοσοκομεία τα οποία διαθέτουν Νευ-

ροχειρουργική κλινική είχαν στην πλειοψηφία τους υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο σε α-

ντίθεση με εκείνα που δε διαθέτουν την αντίστοιχη ειδικότητα (Παράρτημα- 8).     Συγκεκριμέ-

να, από το Νοσοκομείο των Χανίων μεταφέρθηκαν 8 ασθενείς από τους οποίους οι 7 είχαν υ-



[58] 
 

ποβληθεί σε ΥΤ εγκεφάλου, από το Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 27 ασθενείς δια-

κομίσθηκαν και στους 22 είχε διενεργηθεί ΥΤ εγκεφάλου, ποσοστά 87.5 % και  81.5 % αντίστοι-

χα, ενώ το ποσοστό των ασθενών που διακομίστηκαν στο ΠαΓΝΗ μετά τη διενέργεια  ΥΤ εγκε-

φάλου από τα Νοσοκομεία που δε διαθέτουν Νευροχειρουργική Κλινική είναι μόλις 31% (16 

ασθενείς σε σύνολο 52) . 

Όπως προέκυψε από την καταγραφή, από τους 42 ασθενείς που μεταφέρθηκαν από 

άλλο νοσοκομείο χωρίς  να έχει γίνει YT εγκεφάλου αναφοράς, μονάχα οι 13 (31%) υποβλήθη-

καν σε απεικονιστικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στο νοσοκομείο υποδοχής 

ενώ  οι υπόλοιποι 29 εξήλθαν χωρίς να υποβληθούν σε ΥΤ εγκεφάλου. 

 

4.1.6 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Στο ΠαΓΝΗ υπεβλήθησαν σε ΥΤ εγκεφάλου 51 ασθενείς,  από το δείγμα που μελετήθη-

κε ενώ 45 ασθενείς, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπεβλήθησαν σε ΥΤ εγκεφάλου μετα-

τραυματικά σε άλλο νοσοκομείο πριν διακομισθούν στο ΠαΓΝΗ. Σε σύνολο 211 δηλαδή ασθε-

νών ανεξαρτήτως βαρύτητας κάκωσης,  ΥΤ εγκεφάλου διενεργήθηκε στους 96 κατά την εισα-

γωγή τους στο νοσοκομείο υποδοχής.  

Από τους 96 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ΥΤ εγκεφάλου, οι 30 νοσηλεύτηκαν στην 

ΜΕΘΠ. Οι ασθενείς που έχρηζαν νοσηλεία στη ΜΕΘΠ σχεδόν στο σύνολο τους είχαν, ανεξαρτή-

τως GCS εισαγωγής και βαρύτητας, ciTBI, όπως αυτή ορίστηκε από τους συγγραφείς και συνε-

πώς ΥΤ εγκεφάλου διενεργήθηκε  και στους 30 (100%) όπως ορίζεται από τα διεθνή πρωτόκολ-

λα (Πίνακας 9). 

 Παράλληλα, έγινε καταγραφή του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από τη 

στιγμή της κάκωσης και της διενέργειας ΥΤ εγκεφάλου. Συγκεκριμένα στο σύνολο των ασθε-

νών(n=96) η μέση τιμή του χρονικού διαστήματος από την κάκωση έως την ΥΤ είναι 4.6 ώρες 

(+/- 5.7) (Πίνακας 12). Εντός 2 ωρών, ΥΤ εγκεφάλου πραγματοποιήθηκε σε  51 ασθενείς  μετα-

τραυματικά (53%) ενώ μέσα σε διάστημα 8 ωρών έγινε ΥΤ στην πλειοψηφία των ασθενών 

(n=85, 88.5%). 

 Για τους  ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ, η μέση τιμή του χρονικού διαστήμα-

τος από την κάκωση έως τη διενέργεια ΥΤ  μειώνεται περίπου στο μισό, 2.8 ώρες(+/- 5.7) σε 

σχέση με τα παιδιά που νσηλεύτηκαν στην ΠΔΧ (Διάγραμμα 2). 
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Διάγραμμα  2. Μετατραυματικό Χρονικό Διάστημα Διενέργειας ΥΤ 

 

Εξετάστηκε με  πολλαπλή γραμμική παλίνδρομη ανάλυση (linear regression analysis)  η 

συσχέτιση διάφορων  παραγόντων με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή της 

κάκωσης ως την ώρα της διενέργειας ΥΤ που έγινε (Πίνακας 11). Μελετήθηκε η ηλικία,  η με-

ταφορά από άλλο νοσοκομείο,  η GCS εισαγωγής, η βαρύτητα της ΚΕΚ,  τα πολλαπλά τραύματα 

πλην ΚΕΚ,  η διενέργεια CT, η  νοσηλεία σε ΜΕΘΠ και η νευροχειρουργική επέμβαση, όπου 

προέκυψε ότι η GCS εισαγωγής αποτελεί  το μοναδικό ανεξάρτητο παράγοντα που επηρέασε το 

χρονικό διάστημα μεταξύ ΚΕΚ και διενέργειας CT (R2 0.066, p=0.012). 

Πίνακας 11. Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο διενέργειας ΥΤ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΑ 

beta P value 

Ηλικία -0.027 0.842 
GCS εισαγωγής 0.368 0.012 
Μεταφορά από άλλο 
νοσοκομείο 

0.567 0.642 

Διενέργεια CT   
Βαρύτητα ΚΕΚ 2.661 0.087 
Πολλαπλά τραύματα 
(πλην ΚΕΚ) 

-1.057 0.576 

ΝΧ επέμβαση 0.509 0.801 
Νοσηλεία ΜΕΘΠ -2.193 0.388 
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4.1.7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ 

Συντηρητικά αντιμετωπίστηκε το 93.8% (n=198) των ασθενών, ενώ 13 (6.2%) υπεβλή-

θησαν σε χειρουργική επέμβαση για αντιμετώπιση της ένδο-κρανιακής βλάβης (Παράρτημα-9).  

10 από τους ασθενείς (77%) που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά νοσηλεύτηκαν μετεγχειρητικά 

στη ΜΕΘΠ. 

 Στην μελέτη μας ανιχνεύθηκαν 45 ασθενείς με παρουσία ενδοκρανιακής βλάβης ή/και 

κατάγματος και 40 ασθενείς με γραμμοειδές κάταγμα κρανίου ως τη μόνη βλάβη. 

Η συχνότερη βλάβη των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά,  ήταν το οξύ ε-

πισκληρίδιο αιμάτωμα (46%), με την κρανιοτομία για την  αφαίρεση του αιματώματος να απο-

τελεί τη συχνότερη επέμβαση ενώ ακολουθεί η αποκατάσταση κατάγματος κρανίου με τελευ-

ταία την αποσυμπιεστική κρανιεκτομία που αφορούσε ασθενείς με σοβαρή ΚΕΚ (GCS<9) (Πα-

ράρτημα –10). 

Οι επεμβάσεις τοποθέτησης καθετήρα μέτρησης της ενδοκράνιας πίεσης δεν συμπερι-

λήφθησαν στις παραπάνω αναφερόμενες επεμβάσεις (με εξαίρεση την τοποθέτηση εξωτερικής 

κοιλιοστομίας) καθώς, οι επεμβάσεις αυτές δε  στοχεύουν στην αντιμετώπιση ενδο-κρανιακών 

βλαβών. 

24 από τους συνολικά 30 ασθενείς της ΜΕΘ χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη της α-

ναπνοής , ενώ μονάχα 2 ασθενείς χρειάστηκε να τεθούν σε βαρβιτουρικό κώμα. 

Η πλειοψηφία των ασθενών στο δείγμα 191/211 (90.5%)είχαν ήπια ΚΕΚ, ενώ σε 9 α-

σθενείς η κάκωση ήταν μέτρια και σε 15 ασθενείς χαρακτηρίστηκε σοβαρή Το 100% των ασθε-

νών με σοβαρή ΚΕΚ νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘΠ. 

Με ciTBI όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα μελέτη χαρακτηρίστηκαν 50 ασθενείς. Στο 

σύνολο τους είχαν υποβληθεί σε ΥΤ εγκεφάλου. 30 ασθενείς από αυτούς ήταν οι ασθενείς που 

νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ (ανεξάρτητα από το βαθμό της κάκωσης, το 100% των ασθενών της 

ΜΕΘΠ πληρούσαν τα κριτήρια ορισμού της ciTBI). 
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4.1.8 GCS EΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ 

Η βαθμολογία της κλίμακας Γλασκώβης καταγράφηκε στην εισαγωγή και στην έξοδο 

του ασθενούς από το νοσοκομείο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της νοσηλείας του καθώς ση-

μειώθηκε η βαθμολογία της GCS την ημέρα του εξιτηρίου του ασθενούς.  

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες σύμφωνα με τον κατηγοριοποίηση της βαρύ-

τητας της ΚΕΚ.  Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ασθενείς με σκορ 3-8, στη δεύτερη 9-12  και  

στην τρίτη ανήκουν οι ασθενείς με σκορ 13-15, χαρακτηρίζοντας την ΚΕΚ σοβαρή, μέτρια και 

ήπια, αντίστοιχα. Οι ασθενείς με ήπια ΚΕΚ αποτελούσαν την  πλειοψηφία 187 (88.6%), 9 ασθε-

νείς (4,3%) είχαν μέτρια ΚΕΚ και 15 ασθενείς (7%) είχαν σοβαρή ΚΕΚ (Παράρτημα-11). 

Η  βαθμολογία της GCS εξόδου όπως αυτή υπολογίστηκε  την ημέρα του εξιτηρίου των 

ασθενών, διαμορφώθηκε ως εξής: 209 ασθενείς εξήλθαν με GCS=15 (99,1%) και 2 ασθενείς α-

πεβίωσαν (0.9%). 

 

4.1.9 ΕΚΒΑΣΗ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

209 από τους 211 ασθενείς πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο με GCS=15, ποσοστό 

99%. Η θνητότητα στη συγκεκριμένη μελέτη υπολογίστηκε σε ποσοστό μικρότερο του 1% όσον 

αναφορά στο γενικό σύνολο καθώς απεβίωσαν 2 ασθενείς σε σύνολο 211 (Πίνακας 9).  

Οι ασθενείς  που απεβίωσαν είχαν GCS εισαγωγής 8 ο ένας και 12 ο άλλος, η κάκωση 

τους χαρακτηρίζεται μέτρια και σοβαρή αντίστοιχα και είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμ-

βαση (αποσυμπιεστική κρανιεκτομία-αποκατάσταση εμπιεσματικού κατάγματος αντίστοιχα). 

Οι ασθενείς που απεβίωσαν, νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ, κατά συνέπεια το ποσοστό της θνητό-

τητας στο σύνολο των ασθενών στη Μονάδα (n=30) ήταν περίπου 6.7 %  ενώ το ποσοστό της 

θνητότητας στους ασθενείς με σοβαρή ΚΕΚ (1 ασθενής σε σύνολο 15) ήταν επίσης 6.7%. 

Αναφορικά με την έκβαση την ημέρα του εξιτηρίου, βρέθηκε ένας ασθενής ο οποίος 

εξήλθε με κινητικό έλλειμμα με GCS εξόδου όμως 15. 
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4.2 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

4.2.1 ΚΛΙΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

4.2.1.1 PECARN 

Σύμφωνα με το μοντέλο αξιολόγησης PECARN, που εξορισμού αποκλείει ασθενείς με 

GCS<14, θεωρώντας απαραίτητη τη διενέργεια ΥΤ σε αυτούς, αξιολογήθηκαν 141 ασθενείς  

από τους οποίους  σε 28 (19%), η διενέργεια ΥΤ εγκεφάλου ήταν ενδεδειγμένη. Με βάση το 

μοντέλο, 8 ασθενείς (6%) στην κλινική πράξη  υπεβλήθησαν σε  ΥΤ χωρίς να πληρούν τις προϋ-

ποθέσεις  του PECARN ενώ ένας ασθενής από τους 28 που πρότεινε το PECARN δεν υπεβλήθει 

σε ΥΤ εγκεφάλου (Διάγραμμα 3). 

 

 

Διάγραμμα  3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ  PECARN ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΤ 

 

Αντίστοιχα, για τα παιδιά που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά (13 συνολικά) είχε κριθεί 

σύμφωνα με το PECARN αναγκαία η διενέργεια ΥΤ εγκεφάλου σε 2 από αυτά ενώ τα άλλα 11 

αποκλείστηκαν εξαρχής από το μοντέλο αξιολόγησης (υπονοώντας ότι έχρηζαν ούτως ή άλλως 

ΥΤ εγκεφάλου) εξαιτίας των κριτηρίων αποκλεισμού (Διάγραμμα 4 ). 
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Διάγραμμα  4. PECARN KAI ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ  

 

Όσο αναφορά την ciTBI όπως αυτή ορίστηκε από τους συγγραφείς,  και οι 11 ασθενείς 

που αξιολόγησε το μοντέλο PECARN πληρούσαν τα κριτήρια για διενέργεια ΥΤ εγκεφάλου  

(Διάγραμμα 5). 

  

 
Διάγραμμα  5. PECARN ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ciTBI 

4.2.1.2. CATCH 

. Σύμφωνα με το μοντέλο αξιολόγησης CATCH, που εξορισμού αποκλείει ασθενείς με 

GCS<13 θεωρώντας απαραίτητη τη διενέργεια ΥΤ σε αυτούς, αξιολογήθηκαν 107/211 ασθενείς, 

ποσοστό 50%. Στους 66 ασθενείς (62%)  το μοντέλο δεν πρότεινε να υποβληθούν σε ΥΤ εγκε-

φάλου και στους 41 ασθενείς πρότεινε (38,3%). Στην κλινική πράξη ΥΤ εγκεφάλου έγινε σε 19 

ασθενείς που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του CATCH ενώ ένας ασθενής δεν υποβλήθηκε σε ΥΤ 

εγκεφάλου παρόλο που το μοντέλο αξιολόγησης πρότεινε τη διενέργεια της (Διάγραμμα 6). 
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Διάγραμμα  6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ CATCH ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΤ 

 

Το μοντέλο CATCH σχεδιάστηκε με σκοπό να αναγνωρίζονται όλοι οι ασθενείς, του 

δείγματος που αξιολογεί, που είναι πιθανό να οδηγηθούν  στο χειρουργείο. Στην παρούσα με-

λέτη, εκπληρώθηκε αυτός ο στόχος αφού πράγματι, από τη δεξαμενή των ασθενών που αξιο-

λόγησε το CATCH αναγνωρίστηκαν όλοι οι ασθενείς που χρειάστηκαν χειρουργική παρέμβαση 

(Διάγραμμα 7 ).  

 

Διάγραμμα  7. CATCH KAI ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Ως προς τα περιστατικά με ciTBI στη δεξαμενή του μοντέλου περιλαμβάνονταν 25 πε-

ριστατικά (50% των συνολικών ciTBI ) και για τους 22 έκρινε απαραίτητη τη διενέργεια ΥΤ. 3 
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ασθενείς οι οποίοι αξιολογήθηκαν από το CATCH ως ασθενείς που δεν χρήζουν ΥΤ εγκεφάλου, 

είχαν ciTBI χωρίς να χρειαστεί ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης (Διάγραμμα 8). 

 

 

 

Διάγραμμα  8. CATCH ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ciTBI 

 

4.2.1.3 CHALICE 

Το μοντέλο CHALICE αξιολόγησε ανεξαρτήτου GCS εισαγωγής και βαρύτητας ΚΕΚ τους 

208/211 ασθενείς. Στους  126 ασθενείς το μοντέλο πρότεινε την διενέργεια YT εγκεφάλου, σε 

ποσοστό 60,5%. Στην κλινική πράξη διενεργήθηκε  ΥΤ σε 93 ασθενείς (73.8%), δηλαδή λιγότερες 

από αυτές που πρότεινε το μοντέλο ενώ υπήρχαν και 12 ασθενείς στους οποίους έγινε ΥΤ ενώ  

το μοντέλο αν και τους συμπεριέλαβε στην αξιολόγησή του δεν πρότεινε τη διενέργεια  ΥΤ ε-

γκεφάλου (Διάγραμμα 9). 
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Διάγραμμα  9. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΤ ΚΑΤΑ CHALICE 

 

  Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους συνολικά 13 ασθενείς  που οδηγήθηκαν στο χει-

ρουργείο το CHALICE ανίχνευσε τους 12 (προτείνοντας διενέργεια ΥΤ) ενώ o 13ος ασθενής δεν 

συμπεριλαμβανόταν στον πληθυσμό που αξιολογήθηκε από το μοντέλο καθώς δεν πληρούσε 

τα κριτήρια αξιολόγησης (ηλικία>16 ετών)  (Διάγραμμα 10). 

 

Διάγραμμα  10. CHALICE KAI ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Το μοντέλο CHALICE αξιολόγησε και αναγνώρισε την αναγκαιότητα της διενέργειας ΥΤ 

στο σύνολο των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ (100%) (Διάγραμμα 11). 
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Διάγραμμα  11. ΜΟΝΤΕΛΟ CHALICE ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΠ 

 

Αν και ο σχεδιαστικός στόχος του μοντέλου είναι η ανεύρεση των ασθενών εκείνων με 

κλινικά σημαντική κάκωση εγκεφάλου, γι αυτό άλλωστε έχει και τα λιγότερα κριτήρια αποκλει-

σμού σε σχέση με τα 2 προηγούμενα μοντέλα, στη μελέτη μας με βάση τον όρο ciTBI, αξιολό-

γησε τους 47 σε σύνολο 50 ασθενών (94%) με ciTBI, (3 ασθενείς αποκλείστηκαν λόγω ηλικίας 

>16 ετών) αλλά 2 ασθενείς διέφυγαν της διάγνωσης αφού το μοντέλο δεν έκρινε απαραίτητο 

τον απεικονιστικό έλεγχο (4%) (Διάγραμμα 12). 

 

 
Διάγραμμα  12. CATCH ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ciTBI 
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4.2.1.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΤ 

Στα πλαίσια της εργασίας κάναμε στατιστική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη μας τα κρι-

τήρια αποκλεισμού των μοντέλων σε μια προσπάθεια να βρούμε μεταβλητές οι οποίες παρου-

σιάζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους ασθενείς τους οποίους και τα τρία μοντέλα, 

εισηγούνται τη διενέργεια ΥΤ. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε τη θνητότητα, τη δυναμική του τραύ-

ματος (όπως ορίστηκε στη μελέτη) την αιτία της κάκωσης και τη διάρκεια νοσηλείας  (Πίνακας 

12). Η θνητότητα δεν μπορούσε να συσχετιστεί στατιστικά καθώς στο δείγμα μας είχαν απο-

βιώσει μονάχα 2 ασθενείς, στατιστικά μη σημαντικό. 

Η δυναμική του τραύματος καθώς και οι ημέρες νοσηλείας παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση για τη διενέργεια ΥΤ εγκεφάλου και στα τρία μοντέλα. Η αιτία του ατυχή-

ματος παρουσιάζει συνάφεια με την αξιολόγηση των ασθενών από το μοντέλο PECARN. 

Πίνακας 12. Παράγοντες που σχετίζονται με τη διενέργεια ΥΤ και τα Μοντέλα Αξιολόγησης 

 

4.2.2 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Έγινε αξιολόγηση του συνόλου των ΥΤ εγκεφάλου (n=96) σύμφωνα με τις κλίμακες Rotterdam, 

Marshall και Helsinki και προέκυψαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με κλινικές μεταβλητές 

(Πίνακας 13).  

 

 

 

 PECARN CATCH CHALICE 
 Chi-square 
Θνητότητα Cannot calculate 

death=only 2 
- - 

Δυναμική Τραύ-
ματος 

<0.001 <0.001 <0.001 

Αίτια ατυχήματος <0.001 NS 0.009 
 Kruskal Wallis test 
Διάρκεια Νοση-
λείας 

<0.001 <0.001 <0.001 
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Πίνακας 13. Στατιστική Συσχέτιση Κλινικών Μεταβλητών με τις Απεικονιστικές Κλίμακες 

 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

 Rotterdam Marshall Helsinki 

 Chi-square 

ciTBI <0.001 <0.001 <0.001 

Νοσηλεία ΜΕΘΠ <0.001 <0.001 0.008 

ΝΧ επέμβαση <0.001 <0.001 <0.001 

Θνητότητα 0.004 NS <0.001 

 Kruskal Wallis test 

GCS εισαγωγής <0.001 <0.001 <0.001 

Νοσηλεία(ημέρες) <0.001 <0.001 <0.001 

 

Τα αποτελέσματα ξεχωριστά για κάθε κλίμακα βαρύτητας αναλύονται παρακάτω: 

4.2.2.1 ΚΛΙΜΑΚΑ ROTTERDAM 

Με 2 βαθμολογήθηκε η πλειοψηφία των απεικονίσεων n=65/96(68%), και ακολουθεί η 

βαθμολογία 1, 3, 4  με ποσοστά 17% (n=16), 11% (n=11 ) και 4% (n=4) αντίστοιχα, ενώ καμία ΥΤ 

δεν βρέθηκε να αντιστοιχεί στο βαθμό 5 ή 6 (Παράρτημα-12). 

Κατά την  επιμέρους αξιολόγηση των ΥΤ των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ 

σύμφωνα με την κλίμακα Rotterdam, όλοι οι ασθενείς με βαθμολογία 4 χρειάστηκαν νοσηλεία 

στη ΜΕΘΠ, ενώ η βαθμολογία των υπόλοιπων 26 ασθενών διέφερε, με τους 13 ασθενείς (43%) 

της ΜΕΘΠ  να έχουν απεικόνιση με βαθμό  2, 7 ασθενείς (23%) βαθμολογία 1 και 6 ασθενείς 

(20%)  βαθμολογία 3 κατά Rotterdam .Στατιστικά σημαντική όπως φαίνεται και στο Πίνακα 13 

είναι η συσχέτιση της βαθμολογίας κατά Rotterdam με τη νοσηλεία στη Μονάδα (p<0.001). 

Στην παρούσα εργασία 2 ασθενείς από το συνολικό δείγμα  απεβίωσαν με τη βαθμολο-

γία τους κατά Rotterdam να είναι 1  και 4 χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέ-

τιση της θνητότητας με τη βαθμολογία της κλίμακας (Πίνακας 13). Ο ασθενής που απεβίωσε 

και είχε βαθμολογία 1 κατά Rotterdam εμφάνισε κατά τη νοσηλεία του ανεπάρκεια οργάνου.  

Αντιθέτως,  η βαθμονόμηση της κλίμακας GCS εισαγωγής  σχετίστηκε με το σκορ βαθ-

μονόμησης της κλίμακας Rotterdam  (p<0.001) όπως φαίνεται και στον Πίνακα 16. Όσο πιο χα-

μηλή ήταν η GCS εισαγωγής  τόσο υψηλότερο ήταν το απεικονιστικό σκορ  (Διάγραμμα 13). 
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Διάγραμμα  13. ROTTERDAM SCORE ΚΑΙ GCS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 

Ανάλογα συσχετίστηκε η βαθμολογία της κλίμακας Rotterdam με την ύπαρξη ciTBI και 

με τη διάρκεια νοσηλείας (Πίνακας 13) : αύξηση της κατά Rotterdam βαθμολογίας σχετίστηκε 

με αυξημένη πιθανότητα ciTBI (Διάγραμμα 14). 

 

Διάγραμμα  14. ROTTERDAM SCORE KAI ciTBI 

 

Η διάρκεια νοσηλείας αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση της βαθμολογίας γιατί όσο 

πιο σοβαρή είναι η κάκωση τόσο περισσότερο θα διαρκέσει η νοσηλεία του ασθενούς όπως 

απεικονίζεται στο Διάγραμμα 15. 
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                       Διάγραμμα  15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ROTTERDAM SCORE 

 

4.2.2.2 ΚΛΙΜΑΚΑ MARSHALL 

Το 48% των ΥΤ εγκεφάλου (n=46) αφορούσε ασθενείς I κατά Marshall, το 41% (n=39) II, 

3% (n=3) III, 1% (n=1) IV και το 7% (n=7) κατατάσσονταν στη βαθμίδα V της κλίμακας ενώ δε 

βρέθηκε απεικόνιση VI κατά Marshall (Παράρτημα –13). 

Η κατάταξη του συνόλου (n=30), των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ (Παράρ-

τημα- Διάγραμμα 29) κατά Marshall, ήταν κατά 50%  (n=15)  ΙΙ, σε ποσοστό 20% (n=6) I, 16.7% 

(n=5) V, ενώ σε ποσοστό 10% (n=3) χαρακτηρίστηκαν ως III και η απεικόνιση  ενός ασθενή 

(3,3%)  ήταν 4 κατά Marshall. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλοι οι ασθενείς του συνολικού 

δείγματος με κατάταξη ΙΙΙ και IV, νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ. 

Οι απεικονίσεις των  2 ασθενών που απεβίωσαν κατατάσσονται σύμφωνα με την πα-

ραπάνω κλίμακα ως ΙΙ και V χωρίς να μπορεί, λόγο του μικρού αριθμού των ασθενών να βρεθεί 

στατιστικά συσχέτιση της κλίμακας Marshall με τη θνητότητα  (Πίνακας 13). 

Η συσχέτιση της βαθμονόμησης Marshall με τη GCS εισαγωγής των ασθενών ανέδειξε 

την αντίστροφη σχέση της βαθμολογίας και της κλίμακας GCS εισαγωγής. Όπως συμβαίνει και 

στη κλίμακα Rotterdam, όσο χαμηλότερη είναι η GCS εισαγωγής τόσο ανεβαίνει η κατάταξη της 

ΥΤ κατά Marshall (Διάγραμμα 16). 
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Διάγραμμα  16. MARSHALL SCORE ΚΑΙ GCS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 

 

Η πιθανότητα ciTBI αυξάνεται όσο αυξάνει και η κατάταξη στην κλίμακα. Συγκεκριμένα, 

όλοι οι ασθενείς με Marshall  III,IV, και V είχαν ciTBI ενώ στην κατηγορία Ι, μονάχα το 13% (n=6 

σε σύνολο 46) χαρακτηρίζονται ως ciTBI (Διάγραμμα 17). 

 

 

Διάγραμμα  17. ΜARSHALL SCORE KAI ciTBI 

Η διάρκεια της νοσηλείας όπως έχει αναφερθεί, είναι ανάλογη της σοβαρότητας της 

κάκωσης (Διάγραμμα 18) , έτσι και όσο πιο ψηλά είναι στην κατάταξη της κλίμακας η ΥΤ τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η διάρκεια νοσηλείας των ασθενών αυτών  με στατιστικά σημαντική σχέ-

ση, p<0,001 (Πίνακας 13). 
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Διάγραμμα  18. MARSHALL SCORE ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 

 

4.2.2.3 ΚΛΙΜΑΚΑ HELSINKI 

Σύμφωνα με το αριθμητικό σύστημα της κλίμακας Helsinki  (από -3 έως +14), καμία α-

πεικόνιση δε βαθμολογήθηκε με -2 ή με +5, ενώ το 53% (n= 51) είχε βαθμολογία 0, το 21% 

(n=20) είχε -2, το 11% (n=11) είχε -3 και ακολουθούν με σειρά κατάταξης -1 (n=7), 4 (n=3), 1 

(n=2) ενώ με 3 και 6 βαθμολογήθηκε από μια απεικόνιση (Παράρτημα – Διάγραμμα 14). 

Οι ασθενείς με βαθμολογία Helsinki 1,3,6,και 7 (17%) νοσηλεύτηκαν στο σύνολο τους 

στη ΜΕΘΠ. Η απεικόνιση 9/30 ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ(30%) βαθμολογήθηκε με 

0,  ενώ οι βαθμοί  -3 και 2 αντιστοιχούσαν σε 5 ασθενείς (17%) ο καθένας. 4 (13%) ασθενείς 

είχαν -1 κατά Helsinki και 2 ασθενείς είχαν 4 (6,7%). 

Η θνητότητα εμφανίζει στατιστικά σημαντικά συσχέτιση παρόλο που το δείγμα είναι 

μικρό καθώς ο μοναδικός ασθενής με βαθμολογία Helsinki =7, ήταν ένας από τους δύο ασθε-

νείς του δείγματος που απεβίωσε, ενώ ο άλλος είχε βαθμολογία -1 (Πίνακας 13) . 

H GCS εισαγωγής, όπως συνέβη και στις δύο άλλες κλίμακες, συσχετίστηκε αντιστρό-

φως ανάλογα με τη βαθμολογία της κλίμακας Helsinki, (p<0,001), δηλαδή, οι ασθενείς με χα-

μηλή GCS εισαγωγής, είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία (χειρότερη έκβαση) στην κλίμακα 

HELSINKI (Διάγραμμα 19). 
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Διάγραμμα  19. HELSINKI SCORE ΚΑΙ GCS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 

 Το 53% (n=51) των ασθενών όπως αναφέρθηκε παραπάνω βαθμολογήθηκαν με 0 και  

από αυτούς μονάχα οι 10 (20%) είχαν ciTBI. Αντιθέτως για τους  ασθενείς με βαθμολογία 1,3,6, 

και 7  (n=5) στο σύνολο τους  η κάκωση χαρακτηρίζεται ως ciTBIΌσο μεγαλύτερη δηλαδή η 

βαθμολογία στην κλίμακα Ηelsinki τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ciTBI, όπως και στις προηγού-

μενες κλίμακες (Διάγραμμα 20). 

               

Διάγραμμα  20. HELSINKI SCORE ΚΑΙ ciTBI 
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Στατιστική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της βαθμολογίας της κλίμακας και  της διάρκειας 

της  νοσηλείας των ασθενών και σε αυτή την περίπτωση (Πίνακας 13)  λόγω της συνάρτησης  

της διάρκειας με τη σοβαρότητα της κάκωσης (Διάγραμμα 21). 

 

                      

Διάγραμμα  21. HELSINKI SCORE ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε , ότι σε μια προσπάθεια σύγκρισης των απεικονιστι-

κών μοντέλων αξιολόγησης της διενέργειας ΥΤ και των απεικονιστικών κλιμάκων βαρύτητας, 

αναδείχθηκε η συσχέτιση του μοντέλου PECARN με την κλίμακα MARSHALL, καθώς το σύνολο 

των ασθενών στους οποίους το μοντέλο δεν πρότεινε ΥΤ άνηκαν στην κατηγορία Ι της κλίμακας 

(Διάγραμμα 22). 

 

 

Διάγραμμα  22. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ PECARN KAI MARSHALL 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μελέτη εκτίμησης των μοντέ-

λων κλινικής αξιολόγησης PECARN, CHALICE και CATCH για την αναγκαιότητα διενέργειας επεί-

γουσας ΥΤ εγκεφάλου σε παιδιά και εφήβους που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο  με αιτία ει-

σόδου την ΚΕΚ. Τα τρία μοντέλα απευθύνονται σε διαφορετικό πληθυσμό- διαφορετικές δεξα-

μενές ασθενών- και σχεδιάστηκαν με διαφορετικούς στόχους, δεν μπορούν επομένως απόλυτα 

να αξιολογηθούν και να συγκριθούν  μεταξύ τους ως προς την αποτελεσματικότητα τους.  Γι 

αυτό το λόγο υιοθετήθηκε ο όρος ciTBI, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα μοντέλα 

ως προς την ευαισθησία και  την ειδικότητα τους με ρεαλιστικό τρόπο. Υπήρξε  στατιστική συ-

σχέτιση και των τριών μοντέλων ως προς την ανίχνευση των ασθενών με ciTBI (p-value<0,001) 

με το PECARN να υπερέχει μεταξύ των μοντέλων καθώς σε όλους τους ασθενείς με ciTBI τους 

οποίους αξιολόγησε προτάθηκε η  διενέργεια ΥΤ εγκεφάλου. 

Το PECARN υπερέχει ως προς την αναγνώριση των ασθενών με ciTBI και ως προς τον α-

ριθμό αξονικών που προτείνει, περιορίζοντας δηλαδή τόσο την άσκοπη ακτινοβόληση χωρίς 

ωστόσο να «χάνει» ασθενείς που θα έπρεπε να κάνουν αξονική. Η εφαρμογή του PECARN άλ-

λωστε σε νοσοκομεία με μεγάλα ποσοστά διενέργειας ΥΤ έδειξε πτώση του αριθμού τους κατά 

10% (72). Παραδόξως, καταγράφηκε ευαισθησία του PECARN  και σε σχέση με την χειρουργική 

επέμβαση, κάτι που αναφέρεται και στη μελέτη των Babl et al (69). Η υπεροχή του PECARN α-

ποτυπώνεται και σε διεθνείς μελέτες που συγκρίνουν τα τρία μοντέλα ως προς την ευαισθησία 

και την ειδικότητα τους (69,72,73). Εν μέρει αυτό εξηγείται από το γεγονός πως το PECARN εί-

ναι το μόνο από τα τρία μοντέλα που προτείνει την παρακολούθηση των ασθενών αξιολογώ-

ντας την εξέλιξη των συμπτωμάτων τους (77,78). 

 Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των συ-

μπτωμάτων ενός παιδιού με ΚΕΚ το μοντέλο CHALICE ως εύχρηστο εργαλείο με το ευρύ δείγμα 

ασθενών που αξιολογεί έχει την αμέσως καλύτερη ευαισθησία (ενδεχομένως είναι ο λόγος που 

έχει υιοθετηθεί στις οδηγίες του APLS για τις παιδιατρικές ΚΕΚ) (85).  

Το CATCH, παρουσίασε την μεγαλύτερη συσχέτιση για την διενέργεια χειρουργικής πα-

ρέμβασης στους ασθενείς με ΚΕΚ (p= 0.01418), όπως άλλωστε ορίζει και ο σχεδιασμός του (66). 

Τα αποτελέσματα της μελέτης, συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με τα αποτελέσματα με-

λετών από μεγάλα νοσοκομεία παιδιατρικού τραύματος. Το μοντέλο PECARN και στην παρού-

σα μελέτη, εμφάνισε τη μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς την αναγνώριση των ciTBI ενώ παρα-

τηρήθηκε απόκλιση ανάμεσα στον αριθμό των ΥΤ εγκεφάλου που πρότειναν τα μοντέλα και 
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αυτών που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική πράξη, γεγονός που παρατηρείται και στην πλει-

οψηφία των αναδρομικών μελετών παγκοσμίως (69,71,73).  Τονίζεται ότι ασθενείς με μέτρια ή 

σοβαρή ΚΕΚ (GCS<13) δεν συμπεριλαμβάνονται ουσιαστικά στην δεξαμενή των ασθενών τους 

οποίους αξιολογούν τα μοντέλα αυτά ως προς την ανάγκη διενέργειας ΥΤ καθώς η απεικόνιση 

σε αυτούς τους ασθενείς είναι εξ ορισμού επιτακτικός. Από τον παραπάνω κανόνα διαφέρει 

μονάχα το μοντέλο CHALICE το οποίο αξιολογεί σχεδόν όλους τους ασθενείς ανεξάρτητα από τη 

GCS εισόδου και τη βαρύτητα της κάκωσης με μοναδικό κριτήριο αποκλεισμού την ηλικία κα-

θώς αφορά ασθενείς από 0-16 ετών . 

Στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του δείγματος, έχουμε τη σαφή υπεροχή των αγο-

ριών έναντι των κοριτσιών σε αναλογία 2:1 όπως καταγράφεται και στην διεθνή βιβλιογραφία 

(33). Η ηλικιακή ομάδα που συχνότερα σχετίστηκε με ΚΕΚ είναι η ηλικία από 0-4 ετών, ενώ 3 

στους 4 ασθενείς ήταν ηλικίας έως 10 ετών.  Παρόμοια  ηλικιακή κατανομή συναντάμε στις πε-

ρισσότερες μελέτες (30,34,35,37).   

Οι πτώσεις με ποσοστό 74% ήταν η συχνότερη αιτία κάκωσης και ακολουθούν τα τρο-

χαία ατυχήματα. Οι αιτίες ΚΕΚ στα παιδιά εμφανίζουν διαφορετική κατανομή ανάλογα με την 

ηλικία και τη χώρα (28). Γενικά, σαν αιτία εμφανίζονται τα τροχαία ατυχήματα σε ποσοστό από 

6-80% (με το ποσοστό να αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία) και οι πτώσεις σε ποσοστό που κυ-

μαίνεται από 5-87% και οι οποίες κυριαρχούν σε μικρές ηλικίες (38). Στο δείγμα μας η διάμεση 

τιμή της ηλικίας ήταν τα 6,3 έτη και σε αυτό οφείλεται η κυριαρχία των πτώσεων σαν αιτία κά-

κωσης. Στα παιδιά σε  ποσοστό 90% οι κακώσεις είναι αποτέλεσμα ατυχήματος που συμβαίνει 

στο σπίτι (70,9%) κυρίως στις μικρές ηλικίες (21,31).  

Στην κατανομή των ασθενών  σύμφωνα με τη βαρύτητα της κάκωσης, όπως αναφέρε-

ται σε όλες  σχεδόν τις μελέτες, οι ασθενείς με ήπια ΚΕΚ υπερείχαν σε ποσοστό  88.6% (διεθνώς 

το ποσοστό είναι >80%), ενώ  το ποσοστό των ασθενών με σοβαρή ΚΕΚ ήταν 7.1%, με τις πε-

ρισσότερες μελέτες να αναφέρουν ότι το ποσοστό κυμαίνεται από  3-7% (6).  

Οι ασθενείς  σχεδόν στο σύνολο τους, 98.6%, εξήλθαν σε άριστη κατάσταση  με το πο-

σοστό να φτάνει το 100% όταν αφορά ασθενείς με ήπιας βαρύτητας ΚΕΚ. Το ποσοστό της α-

νάρρωσης των παιδιατρικών ασθενών μετά από ΚΕΚ σε μελέτες που το 90% των κακώσεων ή-

ταν ήπιας βαρύτητας  είναι >90% παγκοσμίως, ενώ αντιθέτως το ποσοστό ανάρρωσης πέφτει 

στο 50% όταν στις μελέτες περιλαμβάνονται ασθενείς με σοβαρή ΚΕΚ σε ποσοστό >35%. 

(22,27,56) .  
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Η θνητότητα στη μελέτη  μας ήταν 1%  ενώ παγκοσμίως φτάνει μέχρι 7% (25-28). Αυτό 

το χαμηλό ποσοστό πιθανά να οφείλεται στο ότι η μελέτη δεν περιλαμβάνει ασθενείς οι οποίοι 

απεβίωσαν είτε στο ΤΕΠ είτε σε λιγότερο από 24 ώρες  από την εισαγωγή τους. Η θνητότητα 

στις σοβαρές ΚΕΚ είναι σαφώς μεγαλύτερη, στη μελέτη  μας το ποσοστό ήταν 6.6% , όταν πα-

γκοσμίως φτάνει μέχρι και 13% (40). 

Οι νευροχειρουργικές παρεμβάσεις μετά από ΚΕΚ στα παιδιά όπως έχει αναφερθεί εί-

ναι σπάνιες, με περισσότερο από το 90% των ασθενών να αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Στη 

μελέτη μας αντιμετωπίστηκε χειρουργικά το 6% των ασθενών (1.3% και 10.5% αντίστοιχα σε 

μελέτες των Κim HB et al και Isik et al). Οι ασθενείς με σοβαρή ΚΕΚ (GCS <9) έχουν πιθανότητα 

χειρουργικής παρέμβασης σε ποσοστό που κυμαίνεται από 21-63% (20,34). Στη μελέτη μας 

όμως το ποσοστό ήταν 13.3% ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επεμβά-

σεων αφορούσε ασθενείς με ήπια ΚΕΚ (46.6%) αναδεικνύοντας τη σημασία ανίχνευσης ciTBI σε 

ασθενείς με ήπια ΚΕΚ. Η συχνότερη από αυτές αφορά στην αφαίρεση οξέος επισκληριδίου αι-

ματώματος, ενδοκράνια παθολογία που εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς με ήπια ΚΕΚ .(9) 

Από τους ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο (n=211) οι 96 (45.5%) υπεβλήθη-

σαν σε ΥΤ εγκεφάλου μετατραυματικά. Οι 50 από αυτούς τους ασθενείς είχαν ciTBI και οι 30 

από αυτούς νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ. Οι υπόλοιποι 46 ασθενείς (47.9%) δεν είχαν ένδο-

κρανιακά ευρήματα στην ΥΤ εγκεφάλου, δυνητικά δηλαδή, θα μπορούσε να έχει αποφευκτή η 

διενέργεια ΥΤ με γνώμονα τις επιπτώσεις της «άσκοπης» ακτινοβόλησης στους παιδιατρικούς 

ασθενείς. Ο αριθμός των ΥΤ εγκεφάλου στην πράξη μπορεί μάλιστα να ήταν πολύ μεγαλύτερος 

αν καταγράφαμε και τους ασθενείς οι οποίοι προσήλθαν στο ΤΕΠ, υποβλήθηκαν σε απεικονι-

στικό έλεγχο και δεν νοσηλεύτηκαν. Παγκοσμίως, το ποσοστό διενέργειας ΥΤ εγκεφάλου μετά 

από ΚΕΚ σε παιδιατρικούς ασθενείς εμφανίζει μεγάλη διακύμανση, καθώς εξαρτάται από τις 

δυνατότητες που έχει το σύστημα υγείας της κάθε χώρας και από τα πρωτόκολλα που ακολου-

θούνται σε κάθε νοσοκομείο και κυμαίνεται από 10-52.8% με τις περισσότερες να περιλαμβά-

νουν όμως ασθενείς που είτε εισήχθησαν στο νοσοκομείο είτε όχι (66,71). 

Μέσα από την παρούσα εργασία αναδείχτηκε και το μείζων θέμα των διακομιδών από 

τα άλλα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, 87 ασθενείς διακομίσθηκαν και οι 45 από αυτούς είχαν 

κάνει ΥΤ εγκεφάλου στο νοσοκομείο εισαγωγής. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ΥΤ ε-

γκεφάλου (82.3%) ήταν θετικές για ένδο- ή/και κρανιακή βλάβη, με το 33.3% να αφορά  κατάγ-

ματα κρανίου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που προήλθαν από νοσοκομεία που δεν διαθέτουν 

νευροχειρουργικό τμήμα είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό φυσιολογικών ΥΤ εγκεφάλου πιθανότα-
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τα εξαιτίας της έλλειψης κλινικής εμπειρίας του ιατρικού προσωπικού στη διαχείριση των ΚΕΚ 

σε παιδιά, αναδεικνύοντας την ανάγκη εφαρμογής μοντέλων αναγκαιότητας διενέργειας ΥΤ. Τα 

μοντέλα αυτά μπορούν να καθοδηγήσουν οποιοδήποτε ιατρό ανεξαρτήτου ειδικότητας στη 

διαχείριση των ασθενών με ήπια ΚΕΚ και κατά συνέπεια στην αποφυγή άσκοπης απεικόνισης 

και άσκοπης διακομιδής που εξ ορισμού θέτει τον ασθενή σε μεγαλύτερο κίνδυνο . 

Από τους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ΥΤ εγκεφάλου περίπου 1 στους 3 νοσηλεύτη-

καν στην ΜΕΘΠ (31%). Είναι κατανοητό ότι όσο σοβαρότερη είναι κάκωση ενός ασθενούς τόσο 

αυξάνει και η πιθανότητα νοσηλείας σε ΜΕΘΠ. Σε μια πρόσφατη ανάλυση των Riemann L. et al 

(86) υπολογίστηκε ότι νοσηλεύτηκε στη  ΜΕΘ το 58% των παιδιών με ΚΕΚ με τα περιστατικά  

σοβαρής ΚΕΚ να αποτελούν το  61%, ενώ  στη  μελέτη μας το 50% των ασθενών που νοσηλεύ-

τηκαν στη ΜΕΘΠ είχαν σοβαρή ΚΕΚ . Εξαιρετικά ενθαρρυντικό ήταν παράλληλα το γεγονός ότι 

το 85% των ασθενών αυτών,  πήραν εξιτήριο από την ΜΕΘΠ εντός 2 εβδομάδων μετατραυμα-

τικά. 

Η ΥΤ εγκεφάλου διενεργήθηκε μετατραυματικά κατά μέσο όρο σε 4.6 ώρες. Για τους 

ασθενείς που νοσηλεύτηκαν τελικά στην ΜΕΘΠ ο μέσος χρόνος ήταν περίπου ο μισός  2.6 ώ-

ρες. Η GCS εισαγωγής ήταν ο μοναδικός ανεξάρτητος παράγοντας που σχετίστηκε με το χρόνο 

διενέργειας ΥΤ (p=0.012) με το χρόνο να μειώνεται όσο μειώνεται και η GCS. Σε μια πολυκε-

ντρική μελέτη ο χρόνος εκτίμησης ενός παιδιατρικού ασθενή με ΚΕΚ μετά την κάκωση ήταν κα-

τά μέσο όρο 6.3 ώρες ενώ επισημαίνεται  και η συσχέτιση του με τη κλίμακα GCS (87). 

Η χρήση των κλιμάκων απεικονιστικής βαρύτητας ως προγνωστικό εργαλείο για την έ-

κβαση και των παιδιατρικών  ασθενών με TBI μελετάται και αξιολογείται ολοένα και περισσό-

τερο, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες (88). Όσο αυξάνεται η βαθμολογία στις κλίμακες 

τόσο αυξάνεται και το ποσοστό των ciTBI. Παράλληλα η θνητότητα αυξάνεται στις μεγαλύτερες 

βαθμολογίες (82-84). Η συγκριτική μελέτη αξιολόγησης των κλιμάκων απεικονιστικής βαρύτη-

τας Marshall, Rotterdam, Helsinki σε προηγούμενες μελέτες σε ενήλικους ασθενείς με ΚΕΚ, α-

ναδεικνύει τον προγνωστικό τους χαρακτήρα με υπεροχή του Helsinki ενώ το Marshall υπολεί-

πεται των άλλων λόγω των περιορισμών κατά τον αρχικό σχεδιασμό του (79). 

 Στη μελέτη μας παρατηρήθηκε στατιστική συσχέτιση και των τριών κλιμάκων με τη 

διάγνωση ciTBI. Η κλίμακα Helsinki ωστόσο φαίνεται να υπερέχει όσον αφορά την πρόγνωση 

της έκβασης των ασθενών αυτών (p-value 0.001). Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν 

αρκετές μελέτες απεικονιστικής αξιολόγησης της βαρύτητας της ΚΕΚ σε παιδιά  αναδεικνύοντας  

τον προγνωστικό χαρακτήρα των κλιμάκων αυτών (80,83,86).  
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H παρουσία επισκληριδίου αιματώματος δεν συνδέεται γενικά με κακή πρόγνωση κυ-

ρίως σε ασθενείς με υψηλή κλίμακα Γλασκώβης (89). Για αυτόν το λόγο στην κλίμακα Helsinki 

(81) η παρουσία επισκληριδίου αιματώματος λαμβάνει αρνητική τιμή σε αντίθεση με την πα-

ρουσία ενδοεγκεφαλικού ή υποσκληριδίου αιματώματος. Αποφεύγεται επομένως η σύγχυση 

όσον αφορά τη βαρύτητα της κάκωσης από την ταυτόχρονη παρουσία επισκληριδίου αιματώ-

ματος (-3) και την παρουσία υποσκληριδίου ή/και ενδοεγκεφαλικού αιματώματος (+2). 

Η πιθανότητα διενέργειας χειρουργείου στους ασθενείς μας σχετίστηκε στατιστικά με 

την αύξηση της  βαθμολογίας των κλιμάκων όπως υπογραμμίζεται και σε άλλες μελέτες (90). 

Αυτό οφείλεται πιθανά στο γεγονός ότι οι νευροχειρουργικές επεμβάσεις σε επείγουσα βάση 

στα παιδιά είναι λιγότερο συχνές από τους ενήλικες και στην πλειοψηφία τους αφορούν σοβα-

ρές κακώσεις με χαμηλή βαθμολογία στις απεικονιστικές κλίμακες. 

 Η κλίμακα Γλασκώβης εισαγωγής  αναδείχθηκε η μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή η 

οποία όταν συνδυαστεί με τη βαθμολογία των κλιμάκων ΥΤ, αποτελεί προγνωστικό δείκτη έ-

κβασης, όπως περιγράφεται σε μελέτες τόσο παιδιών όσο και ενηλίκων (86,91,92). Έτσι όσο 

μικρότερη είναι η GCS εισαγωγής τόσο αυξάνεται η πιθανότητα κατάταξης των βλαβών σε υ-

ψηλό σκορ και άρα κακή πρόγνωση των ασθενών. H συνδυαστική χρήση ωστόσο κλινικών χα-

ρακτηριστικών με απεικονιστικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει καλύτερη απόδοση για την πρό-

γνωση της GCS εξόδου. Τα μεν κλινικά χαρακτηριστικά είναι πιο σημαντικά στην πρόγνωση της 

πρώιμης GCS εξόδου τα δε απεικονιστικά αφορούν πιο όψιμο στάδιο (91). 

 Κατά τη σύγκριση των απεικονιστικών μοντέλων αξιολόγησης 1ης και 2ης ΥΤ υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αξονικών με αυτό να διαπιστώνεται και στα 

τρία μοντέλα (Marshall p<0.001, Rotterdam p=0.012, Helsinki p<0.001). Όσο η βαθμονόμηση 

της 1ης ΥΤ ήταν υψηλότερη, η 2η CT αναδείκνυε επιδείνωση ή παρόμοια βαθμονόμηση σε 

βαθμό στατιστικά σημαντικό (Marshall p=0.011, Rotterdam p=0.001, Helsinki p=0.001). Η δια-

πίστωση αυτή είναι αναμενόμενη καθώς η διενέργεια 2ης ΥΤ αφορούσε στην πλειοψηφία α-

σθενείς με σοβαρή ΚΕΚ.  Η εφαρμογή των απεικονιστικών κλιμάκων αξιολόγησης στον παιδια-

τρικό πληθυσμό απαιτεί πιθανά κάποια τροποποίηση λόγω των ανατομικών και παθοφυσιολο-

γικών  διαφορών που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά και τα οποία συμβάλουν στη 

διαφορετική αντιμετώπιση των κακώσεων σε αυτά σε σχέση με τους ενήλικες. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι αναδρομική και κατά συνέπεια έχει όλους τους περιορι-

σμούς και τις αδυναμίες που συνοδεύουν αυτές τις μελέτες.  Η ακρίβεια των στοιχείων βασί-

στηκε στην καταγραφή δεδομένων του εκάστοτε θεράποντος ιατρού στη βάση δεδομένων και 

κατά συνέπεια αποκλείστηκαν από την εργασία ασθενείς με ελλειπή καταγραφή δεδομένων.  

Το δείγμα ασθενών αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο-

κομείο Ηρακλείου  και συγκεκριμένα τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην κλινική αναφοράς 

που ήταν η Νευροχειρουργική κλινική και η ΜΕΘΠ για τουλάχιστον 24 ώρες. Καθώς στο νησί 

υπάρχουν ακόμα 2 νοσοκομεία με νευροχειρουργικές κλινικές, σε αντίθεση με τους ασθενείς 

που άμεσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αναφοράς (ΠαΓΝΗ) λόγω σοβαρής ΚΕΚ, από τη δε-

ξαμενή των περιστατικών μας απουσιάζουν  τα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίστηκαν στα 2 

άλλα νοσοκομεία της Κρήτης, το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων και το Βενιζέλειο Γενι-

κό Νοσοκομείο Ηρακλείου και δεν παραπέμφθηκαν στο νοσοκομείο μας.   

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου μας δεν διαθέτει ηλεκτρονική βά-

ση δεδομένων γι’ αυτό και στην μελέτη δεν περιελήφθησαν ασθενείς  οι οποίοι προσήλθαν στα 

ΤΕΠ με πιθανή ΚΕΚ και δεν κρίθηκε απαραίτητη μετά την κλινική τους εξέταση η νοσηλεία τους 

ακόμα και αν είχε διενεργηθεί ΥΤ εγκεφάλου.   

Η έκβαση του κάθε ασθενή, η οποία αποτυπώθηκε με βάση τη νευρολογική εικόνα σύμ-

φωνα με την κλίμακα Γλασκώβης, αφορά την ημέρα που ο εκάστοτε ασθενής πήρε εξιτήριο 

από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.  Δεν αποτέλεσε αντικείμενο της συγκε-

κριμένης εργασίας η καταγραφή της νευρολογικής εικόνας των ασθενών σε προκαθορισμένο 

μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. 

H άμεση σύγκριση των τριών μοντέλων αξιολόγησης της αναγκαιότητας διενέργειας ΥΤ 

εγκεφάλου είναι ουσιαστικά αδύνατη, καθώς αξιολογούν διαφορετικό πληθυσμό ασθενών.  H 

αποτελεσματικότητά τους αξιολογήθηκε σύμφωνα με την ικανότητα αναγνώρισης των ασθε-

νών με ciTBI, όρος που περιλαμβάνει ασθενείς με συγκεκριμένα κλινικά χαρακτηριστικά όπως 

έχει ήδη αναφερθεί.  

Η καταγραφή των ευρημάτων της ΥΤ εγκεφάλου και η ταξινόμηση τους έγινε  σύμφωνα 

με τις κλίμακες Marshall, Rotterdam και Helsinki χωρίς να περιλαμβάνονται άλλες ταξινομήσεις 

καθώς ο σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση των συγκεκριμένων κλιμάκων.  
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Τέλος, δε θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι οι συννοσηρότητες των ασθενών 

στα πλαίσια του ιατρικού τους ιστορικού, το είδος και η εξέλιξη των συνοδών κακώσεων (με 

εξαίρεση την κατάταξη τους στην κατηγορία του πολυτραυματία) δεν αποτέλεσε αντικείμενο 

της μελέτης μας. 

 

ΜΕΛΛΟΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι ΚΕΚ διεκδικούν  τη μερίδα του λέοντος στις κακώσεις του παιδιατρικού πληθυσμού. 

Για τα παιδιά με μέτρια/σοβαρή ΚΕΚ (GCS <13) και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης 

των ΚΕΚ, η διενέργεια ΥΤ θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς αποτελεί την εξέταση εκλογής για 

την ανάδειξη οξείας παθολογίας του εγκεφάλου. Στα παιδιά με ήπια ΚΕΚ είναι αναγκαία η ευ-

ρεία εφαρμογή πρωτοκόλλων αξιολόγησης της διενέργειας αξονικής. Ο σχεδιασμός προοπτι-

κών μελετών στα νοσοκομεία της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας βασισμένες στα μοντέλα 

αξιολόγησης της διενέργειας YT θα βοηθήσει στην εδραίωσή τους ως εργαλεία διαλογής των 

ασθενών και στη μετέπειτα ευρεία εφαρμογή τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν 

στην κλινική πράξη. Η επέκταση της εργασίας και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας θα ενισχύσει 

τη στατιστική ισχύ των αποτελεσμάτων συμβάλλοντας  στην ενίσχυση των μοντέλων αξιολόγη-

σης διενέργειας YT εγκεφάλου. 

Προοπτικές μελέτες ελέγχου των προγνωστικών μοντέλων έκβασης στα παιδιά κρίνονται 

απαραίτητες  για την εδραίωσή τους και στον παιδιατρικό πληθυσμό  καθώς στους ενήλικες 

έχουν εδραιωθεί ως  προγνωστικά εργαλεία . 

Οι κλίμακες απεικονιστικής βαρύτητας αν και έχουν δοκιμαστεί αρκετά και αποτελούν 

σημαντικό εργαλείο στη θεραπευτική διαχείριση των ΚΕΚ στον ενήλικο πληθυσμό, μονάχα τα 

τελευταία χρόνια προσπαθούν να χρησιμοποιηθούν  στους παιδιατρικούς ασθενείς με ΚΕΚ. Οι 

ανατομικές διαφορές του κρανίου του παιδιατρικού πληθυσμού σε συνδυασμό με το διαφορε-

τικό βαθμό ανάπτυξης του εγκεφάλου σε σχέση με τους ενήλικες, αποτελούν ιδιαιτερότητα για 

την ευρεία εφαρμογή των κλιμάκων πρόγνωσης και στα παιδιά. Οι μέχρι τώρα μελέτες εμφανί-

ζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τα οποία επιβεβαιώθηκαν  και  στην παρούσα μελέτη. Η 

περαιτέρω μελλοντική αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των ασθενών με ΚΕΚ, τα οποία 

αν και καταγράφηκαν δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσας  μελέτης, θα βοηθήσουν στη 

χαρτογράφηση τόσο των κλινικών χαρακτηριστικών των παιδιατρικών ασθενών όσο και στην 

αξιολόγηση της  θεραπευτικής κλινικής πρακτικής. 
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H ενσωμάτωση μέσα στην κλινική πράξη  πρωτοκόλλων διενέργειας YT  και  κλιμάκων 

απεικονιστικής βαρύτητας  βασισμένων σε κλινικά και απεικονιστικά  χαρακτηριστικά των α-

σθενών, θα οδηγήσει αναμφίβολα  τόσο στη μείωση της άσκοπης ακτινοβόλησης  όσο και στον 

τελικό στόχο που είναι η  εξατομικευμένη αντιμετώπιση του κάθε ασθενή. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όλοι οι ασθενείς με σοβαρή ΚΕΚ ή/και που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘΠ υπεβλήθηκαν σε 

ΥΤ εγκέφαλου σύμφωνα με τα τρέχοντα guidelines για τις παιδιατρικές κακώσεις. 

Διενεργήθηκε μεγαλύτερος  αριθμός YT σε παιδιά με ήπια ΚΕΚ σε σύγκριση με τις προ-

τεινόμενες ΥΤ των μοντέλων αξιολόγησης αλλά παράλληλα έγινε έγκαιρος απεικονιστικός έλεγ-

χος σε ασθενείς με ciTBI με το μοντέλο PECARN να υπερτερεί σε ευαισθησία για ciTBI έναντι 

των μοντέλων CALICE και CATCH. 

Οι κλίμακες απεικονιστικής βαρύτητας Marshall, Rotterdam  και Helsinki  συσχετίστη-

καν με τη βαρύτητα της ΚΕΚ και μαζί με την GCS  εισαγωγής αποτελούν προγνωστικούς δείκτες 

της έκβασης  των παιδιών με ΚΕΚ. 
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