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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων τις τελευταίες δεκαετίες, οι 

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (Κ.Ε.Κ.) έχουν λάβει επιδημικό χαρακτήρα σε όλες τις 

πολιτισμένες χώρες. Αυτό γίνεται εμφανές αφού η κυριότερη αιτία κάκωσης του 

Κ.Ν.Σ. είναι τα τροχαία ατυχήματα.

Έχει υπολογισθεί ότι το 50% των τραυματιών με Κ.Ε.Κ. πεθαίνει στον τόπο του 

ατυχήματος. Η πρώτη ώρα αμέσως μετά τον τραυματισμό ονομάζεται «χρυσή ώρα» 

επειδή πολλοί τραυματίες μπορούν να σωθούν εάν αντιμετωπισθούν έγκαιρα κατά το 

χρονικό αυτό διάστημα, δηλ. όσο βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.

Η μελέτη που ακολουθεί θα προσπαθήσει να εξηγήσει την σημασία της τοπικής 

ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφάλου ως προγνωστικού παράγοντα και ως 

θεραπευτικού οδηγού στην έκβαση των βαρέων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Στο γενικό μέρος αναπτύσσονται οι τρέχουσες απόψεις για την ενδοκρανιακή 

πίεση, τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, το οίδημα του εγκεφάλου, την ροή του 

αίματος στον εγκέφαλο, τον μεταβολισμό, την παθοφυσιολογία του μεταβολισμού 

και της ροής του αίματος στην Κ.Ε.Κ., καθώς και την κλινική σημασία της οξυμετρίας 

του σφαγιτιδικού βολβού και της τοπικής ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφαλικού 

παρεγχύματος.

Το ειδικό μέρος περιλαμβάνει τη μέθοδο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την μελέτη και τέλος τη συζήτηση, όπου αξιολογούνται και ερμηνεύονται τα 

αποτελέσματα. Η μελέτη τελειώνει με τα γενικά συμπεράσματα την περίληψη και την 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

Στο σημείο αυτό, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον καθηγητή κ. 

Αντώνιο Καραβέλη για την παραχώρηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής μου 

και για την πολύτιμη βοήθειά του στο σχεδίασμά κα την εκπόνησή της.

Ευχαριστώ θερμά την κ. Άννα Καραβέλη διευθύντρια του αναισθησιολογικού 

τμήματος στο Β' Νοσ. Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης για την βοήθεια και την συμπαράστασή 

της.

Τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου 

Λάρισας κ. Απόστολο Κομνό που μου έδωσε την δυνατότητα υλοποίησης της 

παρούσας μελέτης και με βοήθησε ουσιαστικά στην διεκπεραίωση της διατριβής.
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Τον λέκτορα κ. Κωνσταντίνο Πατεράκη για την αμέριστη συμπαράστασή του καθ' 

όλη τη διάρκεια της συγγραφής και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της παρούσης 

μελέτης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εγκεφαλική κάκωση είναι μία «υπερδυναμική κατάσταση» που η εξέλιξή της 

εξαρτάται τόσο από την αρχική εγκεφαλική βλάβη, όσο και από τις δευτερογενείς 

βλάβες που αναπτύσσονται στη συνέχεια.

Η αρχική βλάβη συμβαίνει κατά τη στιγμή του ατυχήματος και είναι 

αποτέλεσμα των μηχανικών επιδράσεων των δυνάμεων που εξασκούνται στο κρανίο 

και στον εγκέφαλο. Σ' αυτήν περιλαμβάνονται τα κατάγματα, οι θλάσεις και οι ρήξεις 

του εγκεφαλικού παρεγχύματος (επιπολής και εν τω βάθει) και οι βλάβες των 

αγγείων.

Οι δευτερογενείς βλάβες αναπτύσσονται μετά από την αρχική βλάβη και 

περιλαμβάνουν όλες τις πρόσθετες βλάβες που έχουν σαν γενεσιουργό αίτιο την 

αρχική προσβολή. Τέτοιες είναι η ισχαιμία, η υπεραιμία, το εγκεφαλικό οίδημα, η 

ενδοκρανιακή αιμορραγία και η ενδοκρανιακή υπέρταση. Παράγοντες που 

επιδεινώνουν την αρχική βλάβη του εγκεφάλου είναι η υποξία, η αναιμία, η υπόταση, 

η υπερκαπνία, η υπέρμετρη υποκαπνία και η υπεργλυκαιμία.

Η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση αυτών των συμβαμάτων μπορεί να 

βελτιώσει την τελική έκβαση. Εξαιτίας της κάκωσης, μπορεί να επέλθουν μη 

αναστρέψιμες βλάβες, ως αποτέλεσμα είτε ανεπαρκούς εγκεφαλικής αιματικής ροής 

(cerebral blood flow = C.B.F.), είτε αυξημένων μεταβολικών απαιτήσεων του 

εγκεφάλου. Έτσι, η χαμηλή συστηματική μέση αρτηριακή πίεση (mean arterial 

pressure = Μ.Α.Ρ.) ή η αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση (intracranial pressure = I.C.P.) 

θα προκαλέσουν σημαντική ελάττωση της πίεσης άρδευσης (cerebral perfusion 

pressure = C.P.P.) που αποτελεί τη διαφορά Μ.Α.Ρ. - I.C.P. με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση ισχαιμικής εγκεφαλικής βλάβης.

Επίσης, σε καταστάσεις όπως η υπερθερμία ή το status epilepticus, μπορεί οι 

ενεργειακές ανάγκες του εγκεφάλου σε οξυγόνο και γλυκόζη να ξεπεράσουν τη 

δυνατότητα του κυκλοφορικού συστήματος να τις καλύψει, με τελικό αποτέλεσμα 

πάλι ισχαιμική βλάβη.

Η κάκωση του εγκεφάλου με διάφορους μηχανισμούς, μπορεί να προκαλέσει 

διαταραχές στην κυκλοφορία του εγκεφάλου που με τη σειρά τους θα συμβάλουν 

στη δημιουργία της δευτερογενούς βλάβης.1 Επομένως η διαταραχή του ισοζυγίου
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παροχής / κατανάλωσης 02 σε συνδυασμό με την ελαττωμένη αντίδραση της 

κυκλοφορίας του εγκεφάλου, θα τον καταστήσει πιο ευάλωτο σε ακραίες τιμές της 

συστηματικής αρτηριακής πίεσης, την υποξία, και την υπερκαπνία.

Σε βιοχημικό επίπεδο, η ισχαιμία μπορεί να προκαλέσει δευτερογενή βλάβη, λόγω 

συσσώρευσης διεγερτικών αμινοξέων (γλουταμινικού- ασπαρτικού) η αλληλεπίδραση 

των οποίων με N.M.D.A. υποδοχείς (Ν-μεθυλ-ϋ-ασπαρτικών) οδηγεί σε ενδοκυττάρια 

συσσώρευση ιόντων Ca++. Μεταγενέστερη ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης, των 

μεταβολιτών του αραχιδονικού οξέος και των ελευθέρων ριζών οξυγόνου 

συμβάλλουν τελικώς στον θάνατο των νευρικών κυττάρων.2

Για να αποφευχθεί η συσσώρευση όλων εκείνων των παραγόντων που θα 

οδηγήσουν στην ισχαιμική βλάβη του εγκεφάλου, είναι απαραίτητη η συνεχής 

παρακολούθηση και καταγραφή (monitoring) των ζωτικών παραμέτρων του 

εγκεφάλου.

Η μέτρηση της I.C.P. της C.P.P. η οξυμετρία του σφαγιτιδικού βολβού (Sjv02) και 

η διακρανιακή Doppler υπερηχογραφία (T.C.D.) έχουν καθιερωθεί ως απαραίτητο 

monitoring σε όλους τους ασθενείς με βαριά Κ.Ε.Κ.3

Δύο νέες μέθοδοι που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση της εγκεφαλικής 

ομοιόστασης είναι :

Η μέτρηση της τοπικής ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφάλου (pti02) με

την οποία μετράμε την μερική πίεση του 02 (pti02) σε mmHg που είναι διαλελυμένο 

στο διάμεσο υγρό του εγκεφαλικού ιστού και η μικροδιάλυση με την οποία 

μετράμε συγκεκριμένες ουσίες (γλυκόζη, γλυκερόλη, γαλακτικό οξύ, πυροσταφυλικό 

οξύ, κ.ά.) στο εξωκυττάριο υγρό του εγκεφαλικού παρεγχύματος και παίρνουμε 

σημαντικές πληροφορίες για την μεταβολική δραστηριότητα και την βιοχημεία του 

εγκεφάλου, που σχετίζονται με την υποξία ή την ισχαιμία του εγκεφάλου.4'5,6'7'8,9 Η 

τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς και αποτελεί πολλά 

υποσχόμενη προσέγγιση για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νευρολογικής 

βλάβης.
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Η ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ

Η ενδοκρανιακή πίεση αναφέρεται στην πίεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού 

(Ε.Ν.Υ.) εντός της ενδοκρανιακής κοιλότητας. Όταν δεν παρεμποδίζεται η ροή του 

Ε.Ν.Υ. εντός του εγκεφαλονωτιαίου άξονα, η πίεση του στην ύπτια θέση παραμένη 

σταθερή, μικρότερη από 15mmHg στους ενήλικες.10 Οι φυσιολογικοί μηχανισμοί 

ομοιόστασης οι οποίοι και ελέγχουν την ενδοκρανιακή πίεση, εξαρτώνται από τη 

δυναμική του Ε.Ν.Υ. και την κυκλοφορία του εγκεφάλου, και διαταράσσονται από 

την ενδοκρανιακή παθολογία (όγκοι κακώσεις κ.λ.π.)

Η ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ I.C.P

Οι μεταβολές της I.C.P. αντανακλούν στις μεταβολές ισορροπίας των όγκων (V) 

της ενδοκρανιακής κοιλότητας όπως εκφράζονται με την παρακάτω εξίσωση :

νενδοκρανιακής κοιλότητας = νεγκεφάλου + VE.N.Y. + ναίμα = σταθερά 

100 % = 84 % + 12 % + 4 %

Σύμφωνα με το θεώρημα του Manro - Kelly οποιαδήποτε αύξηση ενός όγκου ή η 

προσθήκη ενός νέου όγκου (π.χ αιμάτωμα) γίνεται σε βάρος κάποιου άλλου έτσι:

νενδοκρανιακής κοιλότητας = νεγκεφάλου + VE.N.Y. +ναίμα + ναιμάτωμα 

Η τροποποίηση της παραπάνω εξίσωσης :

Δνεγκεφάλου + AVE.N.Y + Δναίμα + Δαιμάτωμα = 0 

(όπου Δ σημαίνει τη διαφορά)

σημαίνει ότι η ισορροπία διατηρείται μόνο εφ' όσον, για δεδομένο χρονικό διάστημα, 

η προσθήκη ενός νέου όγκου αντισταθμίζεται με την μετακίνηση ίσου όγκου Ε.Ν.Υ. 

προς τον μηνιγγικό σάκο και την ελάττωση του συνολικού φλεβικού δικτύου.11

Τα αίτια αύξησης της I.C.P. οφείλονται στην διαταραχή διακίνησης Ε.Ν.Υ. (όγκος 

οπισθίου εγκεφαλικού βόθρου <Ο.Ε.Β>, υδροκεφαλία), στις χωροκατακτητικές
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εξεργασίες (νεοπλάσματα - αιματώματα), στις Κ.Ε.Κ. και σε διάφορες άλλες 

παθήσεις, όπως υπαραχνοειδή αιμορραγία, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, λοιμώξεις 

κ.λ.π.12

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την διαταραχή διακίνησης του Ε.Ν.Υ. έχουν 

ορισμένα κοινά σημεία. Η έναρξη των συμπτωμάτων και η νευρολογική επιδείνωση 

εξελίσσονται ταχύτατα. Η άμεση παροχέτευση του κοιλιακού συστήματος 

αποκαθιστά σχεδόν άμεσα την νευρολογική εικόνα.

Η ενδοκρανιακή υπέρταση μετά από Κ.Ε.Κ. εισβάλλει οξέως και όταν το αιμάτωμα 

που πιθανόν να το συνοδεύει δεν χρειάζεται παροχέτευση, οι θεραπευτικοί χειρισμοί 

καθοδηγούνται από διάφορα συστήματα παρακολούθησης και από την επιδείνωση 

της νευρολογικής εικόνας.

Για την περιγραφή της δυναμικής συμπεριφοράς της I.C.P. είναι απαραίτητη η 

ευενδοτότητα (compliance) του ενδοκρανιακού περιεχομένου, ο ρυθμός παραγωγής 

του Ε.Ν.Υ, η αντίσταση στην απορρόφηση του Ε.Ν.Υ. και η πίεση στους φλεβώδεις 

κόλπους της σκληρός μήνιγγας.13

Καμπύλη όγκου - πίεσης: όταν η προσθήκη ενός όγκου παύει να αντιρροπείται 

τότε επέρχεται διαφοροποίηση της πίεσης (ΔΡ) έτσι ώστε οι μεταβολές της να είναι 

ανάλογες με τις μεταβολές του όγκου ΔΡ = «Δν. Ο βαθμός απόκλισης της καμπύλης 

όγκου - πίεσης (δηλ. η σταθερό κ) αντιπροσωπεύει την ελαστικότητα (elastance) 

του ενδοκρανιακού περιεχομένου. Το μέγεθος της μεταβολής της πίεσης ως προς τον 

όγκο έχει σχέση με την ευενδοτότητα (compliance) των διαμερισμάτων της 

ενδοκρανιακής κοιλότητας.14

Δείκτης πίεσης - όγκου (pressure volume ίπόθχ=Ρ.ν.Ι):ορίζεται ως ο όγκος σε 

ml ο οποίος προστιθέμενος στον εγκεφαλονωτιαίο χώρο δεκαπλασιάζει την I.C.P. Οι 

μεταβολές του P.V.I. αποδίδονται κυρίως στις μεταβολές της διατοιχωματικής πίεσης 

των αγγείων. Ο φυσιολογικός δείκτης P.V.I = 25ml και εκφράζεται με τον τύπο:15

P.V.I =
Logio Ρβ 

Ρο

όπου: AV = η μεταβολή του όγκου στην πλάγια κοιλία σε ml.

Ρρ = η μέγιστη τιμή της I.C.P. μετά την έγχυση υγρού σε mmHg.

Ρο = η τιμή της I.C.P. πριν την έγχυση υγρού σε mmHg.16
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Η εγκεφαλική αιματική ροή (cerebral blood flow = C.B.F.): εκφράζεται με τον 

τύπο:

C.B.F = C.P.P / C.V.R.

όπου: C.V.R. (Cerebrovascular Resistance) είναι οι αντιστάσεις των αγγείων του εγκεφάλου. 

Οποιαδήποτε αύξηση της I.C.P. τείνει να ελαττώσει την C.B.F.

Επιπτώσεις της αυξημένης I.C.P.

Η αύξηση της I.C.P που οφείλεται σε υπερσκηνίδια μάζα ευθύνεται για την εις 

τον χώρο μετακίνηση του εγκεφάλου, τη μετάθεση των δομών της μέσης γραμμής 

και τον επακόλουθο εγκολεασμό. Ο εγκολεασμός του σκηνιδίου προκαλεί ισχαιμικές 

και αιμορραγικές βλάβες του ανώτερου τμήματος του στελέχους. Η μη έγκαιρη 

αντιμετώπισή του έχει τις γνωστές ολέθριες συνέπειες.17,18

Ενδείξεις για την μέτρηση της I.C.P. : η αδυναμία διακίνησης Ε.Ν.Υ, οι όγκοι, 

οι Κ.Ε.Κ. και διάφορες άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Τα συστήματα μέτρησης της I.C.P. διακρίνονται σε συστήματα υδραυλικής 

σύζευξης με εξωκρανιακό μετατροπέα πίεσης και ινοπτικά, με ενδοκρανιακό 

μετατροπέα πίεσης. Ανάλογα με το σημείο τοποθέτησής τους οι καθετήρες 

χωρίζονται σε ενδοκοιλιακούς, ενδοπαρεγχυματικούς, υποσκληρίδιους και 

επισκληρίδιους.19,20

Η I.C.P. δεν αποτελεί από μόνη της προγνωστικό δείκτη και η τελική έκβαση των 

ασθενών μετά από Κ.Ε.Κ. εξαρτάται από την υποκείμενη βλάβη, την αρχική κλίμακα 

Γλασκόβης, την αντίδραση των κορών, τα ευρήματα στην αξονική και μαγνητική 

τομογραφία την αιμοδυναμική κατάσταση και την ηλικία.21

Η συνεχής καταγραφή της I.C.P. αποτελεί βασικό στοιχείο του monitoring, η 

κυματομορφή της οποίας βοηθά στη διάγνωση διαφόρων συμβαμάτων, όπως η 

διαφοροδιάγνωση της αγγειακής από την μη αγγειακής αιτιολογίας ενδοκρανιακή 

υπέρταση.22,23 Τα κύματα που παράγονται είναι:

Κύματα Α: Εκφράζουν την αιφνίδια και παρατεταμένη ανύψωση της I.C.P. περί 

τα 50 mmHg που διαρκεί από 5 μέχρι 20 λεπτά. Ονομάζονται επίσης κύματα plateau 

και αποδίδονται σε αύξηση του όγκου του αίματος και ελαττωμένη compliance.24,25· 

Παρατηρούνται συχνά σε επιδείνωση της νευρολογικής εικόνας.
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Κύματα Β: Είναι οξυκόρυφα κύματα ύψους μέχρι 30 mmHg, συχνότητας 1 - 2 

το λεπτό που η κλινική σημασία τους δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.26

Κύματα C: Είναι μικρά και ρυθμικά κύματα με συχνότητα 5 - 8 το λεπτό. 

Εμφανίζονται στην ενδοκρανιακή υπέρταση και παραλληλίζονται με τα κύματα 

Traube - Herring της αρτηριακής πίεσης.27

Έμμεσος τρόπος εκτίμησης της I.C.P είναι η διακρανιακή υπερηχογραφία και η 

σφαγιτιδική οξυμετρία.
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ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΚΑΙ Ο 

ΑΙΜΑΤΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

Ο όρος εγκεφαλικό οίδημα χαρακτηρίζει την ανώμαλη συγκέντρωση υγρού μέσα 

στο εγκεφαλικό παρέγχυμα. Το υγρό μπορεί να συσσωρεύεται σε μεγαλύτερη 

ποσότητα α) μέσα στα κύτταρα του εγκεφάλου, οπότε το οίδημα ονομάζεται 

κυτταροτοξικό και οφείλεται σε βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης και β) στον 

εξωκυττάριο χώρο, οπότε αποκαλείται αγγειογενές οίδημα και δημιουργείται από 

αυξημένη διαπερατότητα του τοιχώματος των αγγείων. Στις δύο παραπάνω μεγάλες 

κατηγορίες προστίθεται για περιγραφικούς κυρίως λόγους και δυο άλλες κατηγορίες 

οιδήματος το οσμωτικό και το υδροστατικό.

Όμως η δημιουργία του εγκεφαλικού οιδήματος, οποιοσδήποτε μορφής, είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού 
(Α.Ε.Φ.).28

Η ύπαρξη του Α.Ε.Φ. επιβεβαιώθηκε μετά την παρατήρηση ότι οι χρωστικές που 

μπαίνουν στη κυκλοφορία του αίματος και του Ε.Ν.Υ. δεν χρωματίζουν το 

εγκεφαλικό παρέγχυμα. Την ανατομική κατασκευή του Α.Ε.Φ. συνιστούν τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών του εγκεφάλου που σε αντίθεση με τα 

αντίστοιχα του υπολοίπου σώματος είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και στα 

διάκενα που εγκαταλείπονται, καταλήγουν προσεκβολές των αστροκυττάρων της 

νευρογλοίας.

Ο Α.Ε.Φ. επιτρέπει τη δίοδο των λιποδιαλυτών ουσιών και παρεμποδίζει τη 

μεταφορά των μεγαλομοριακών υδρόφιλων ουσιών. Από τον κανόνα εξαιρούνται η 

γλυκόζη κι ορισμένα αμινοξέα. Επίσης υπάρχουν ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου 

που ο Α.Ε.Φ. είναι χαλαρός, πιθανότατα λόγω αυξημένης παραγωγής 

νευροδιαβιβαστών. Τέτοιες περιοχές είναι τα χοριοειδή πλέγματα, η νευροϋπόφυση, 

το κωνάριο κι η υπεροπτική ακρολοφία.29

Το κυτταροτοξικό οίδημα: η παθογένεση του κυτταροτοξικού οιδήματος έχει 

άμεση σχέση με την ύπαρξη τοξικών παραγόντων που προσβάλλουν τα κυτταρικά 

στοιχεία του εγκεφαλικού παρεγχύματος. Οφείλεται σε ανεπαρκή λειτουργία της
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αντλίας Να+ / Κ+ και χαρακτηρίζεται από την ενδοκυττάρια κατακράτηση Να+ και 

νερού και διόγκωση των αστροκυττάρων. Η πιο σπουδαία κλινική εκδήλωση του 

κυτταροτοξικού οιδήματος παρατηρείται στην οξεία υποξία που εμφανίζεται στην 

εγκεφαλική ισχαιμία. Άλλες καταστάσεις που παρατηρείται το κυτταροτοξικό οίδημα 

είναι η υποθερμία, η δηλητηρίαση με μόλυβδο και το σύνδρομο Reye.30

Το αγγειογενές οίδημα: ο τύπος αυτός του οιδήματος είναι ο πιο σημαντικός 

από κλινική άποψη γιατί εμφανίζεται σαν επιπλοκή στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 

στους όγκους, στις φλεγμονές και στις αγγειακές παθήσεις του εγκεφάλου. Το 

αγγειογενές οίδημα αναπτύσσεται όταν η μέση αρτηριακή πίεση υπερβεί το ανώτερο 

ή κατώτερο όριο του αυτορρυθμιστικού μηχανισμού δηλ. τα 160 mmHg ή τα 60 

mmHg αντίστοιχα. Η συσσώρευση του υγρού γίνεται στον εξωκυττάριο χώρο του 

εγκεφαλικού παρεγχύματος και ιδιαίτερα της λευκής ουσίας και χαρακτηρίζεται από 

υψηλή περιεκτικότητα νερού, πρωτεϊνών και Να+ και τις χαμηλές τιμές Κ+.31

Το οσμωτικό οίδημα: δημιουργείται από τη διατάραξη της οσμωτικής σχέσης 

μεταξύ του Ε.Ν.Υ., του εξωκυττάριου υγρού και του πλάσματος και παρατηρείται 

στην υπονατριαιμία όταν οι τιμές του Να+ κατέρχονται κάτω από 120 mEq / L.32

Το υδροστατικό οίδημα: παρατηρείται μετά από οξεία υπέρταση και έχει τον 

ίδιο μηχανισμό με το αγγειογενές οίδημα, από το οποίο διαφέρει μόνο επειδή 

παρουσιάζει χαμηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών. Κλασσικό παράδειγμα υδροστατικού 

οιδήματος είναι το περικοιλιακό οίδημα που παρατηρείται στην εξελισσόμενη 

υπερτασική υδροκεφαλία. Η αύξηση της διαπερατότητας του Α.Ε.Φ. και η 

συσσώρευση υγρού στον ενδιάμεσο χώρο δεν είναι αποτέλεσμα μόνο υδροστατικών 

πιέσεων, αλλά κυρίως χημικών διεργασιών. Χημικοί παράγοντες που έχουν 

ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη του οιδήματος είναι η βραδυκινίνη, η σεροτονίνη, η 

ισταμίνη και το αραχιδονικό οξύ με τους μεταβολίτες του δηλ. τις προσταγλανδίνες, 

τα λευκοτριένια και τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου.33,34,35'

Μια ιδιαίτερη μορφή εγκεφαλικού οιδήματος, από κλινική άποψη, είναι και το 

αποκαλούμενο «κακοήθες οίδημα» (intractable edema), που εμφανίζεται στα τελικά 

στάδια της ενδοκρανιακής υπέρτασης και δεν ανατάσσεται με καμιά θεραπευτική 

αγωγή. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στο «κακοήθες οίδημα» είναι τόσο ισχυρές 

που κατορθώνουν να σταματήσουν την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο. 

Συνήθως προτού να διακοπεί η κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο, αυξάνει
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απότομα η αρτηριακή πίεση και η I.C.P. που μετά από μερικά λεπτά της ώρας 

πέφτουν σε χαμηλά επίπεδα του αυτού περίπου ύψους. Το φαινόμενο αυτό δείχνει 

την ανάπτυξη γενικής παράλυσης των αγγείων, που έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη 

διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο και κατ’ επέκταση τον 

εγκεφαλικό θάνατο.36
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Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ

Το αίμα φτάνει στον εγκέφαλο με το καρωτιδικό και το σπονδυλοβασικό 

σύστημα.

Οι αρτηρίες αυτές αναστομώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν στην κάτω 

επιφάνεια του εγκεφάλου τον αρτηριακό κύκλο ή εξάγωνο του Willis από όπου 

εκπορεύονται οι πρόσθιες, οι μέσες και οι οπίσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες. Η ύπαρξη 

αναστομώσεων εξασφαλίζει μέχρι ενός ορίου τη διατήρηση της αιμάτωσης στον 

εγκέφαλο ακόμα και αν αποφραχθεί μια από τις μεγάλες προσαγωγές αρτηρίες. Η 

απαγωγή του αίματος από τον εγκέφαλο γίνεται κυρίως με τις έσω σφαγίτιδες 

φλέβες.37

Ο φυσιολογικός εγκέφαλος δέχεται περίπου το 15 % της καρδιακής παροχής ή 

600 - 750 ml / min που αντιπροσωπεύει μια μέση εγκεφαλική αιματική ροή 50 ml / 

100 g / min.38 Τα % της εγκεφαλικής αιματικής ροής (cerebral blood flow = 

C.B.F.) προέρχονται από τις καρωτίδες και το ιΛ από τις σπονδυλικές αρτηρίες. Η 

ένταση της αιματικής ροής δεν είναι η ίδια σε όλα τα σημεία του εγκεφάλου: έτσι 

ενώ στη λευκή ουσία ανέρχεται σε 20 ml /100 g / min, στη φαιά κυμαίνεται μεταξύ 

50 ml / 100 g / min - 140 ml / 100 g / min.39

H C.P.P. είναι η φυσιολογική μεταβλητή που καθορίζει τον βαθμό πίεσης σε όλη 

την διάρκεια της εγκεφαλικής αιματικής ροής και του μεταβολισμού και επομένως 

έχει στενή σχέση με την ισχαιμία. Μια χαμηλή C.P.P. μπορεί να θέση σε κίνδυνο 

περιοχές του εγκεφάλου που είχαν ήδη ισχαιμία και να αυξήσει την υδροστατική 

πίεση των αγγείων ενώ η αύξηση της C.P.P. βοηθάει στην βελτίωση της εγκεφαλικής 

διήθησης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η C.P.P. είναι υπόλογη για τους κλινικούς 

χειρισμούς και η αύξησή της μπορεί να βελτιώσει την συνολική και την περιοχική 

ισχαιμία.

Η τιμή της C.P.P. έχει γίνει αιτία διαμάχης μεταξύ πολλών ερευνητών. Άλλοι 

υποστηρίζουν ότι η τιμή C.P.P. = 60 mmHg είναι επαρκής ενώ άλλοι ότι θα πρέπει να 

ξεπερνά τα 70 mmHg για να έχουμε ικανοποιητική C.B.F.40,41,42'
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Στην εξίσωση που ακολουθεί η πίεση και η αντίσταση είναι οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές και η ροή η εξαρτημένη μεταβλητή, δηλ. η πίεση και η αντίσταση 

επηρεάζονται από τη νόσο ή τη θεραπεία και η ροή ακολουθεί.

C.P.P. MAP. - I.C.P.
L.D.r — —

C.V.R. C.V.R

Τα φάρμακα ασκούν την δράση τους στη C.B.F μεταβάλλοντας την C.P.P και την 

αντίσταση των εγκεφαλικών αγγείων ( άμεσα για τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα και 

έμμεσα για τα φάρμακα που καταστέλλουν τον μεταβολισμό).

Η αυτορρύθμιση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας: αυτορρύθμιση είναι ο 

όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράφει τη διατήρηση σταθερής αιμάτωσης για 

ένα ορισμένο εύρος τιμών της C.P.P. Η αιμοδυναμική αυτορρύθμιση αναφέρεται 

στην ενεργό σύσπαση ή χάλαση των αρτηριολίων για να διατηρηθεί η C.B.F σταθερή 

για ένα εύρος C.P.P. που ποικίλλει από 50 - 150 mmFIg.43 Έξω από τα όρια 

αυτορρύθμισης υπάρχει μια παθητική σχέση ανάμεσα στην C.B.F και στην C.P.P.

Αυτορρύθμιση συμβαίνει όταν η C.P.P. ελαττώνεται είτε λόγω υπότασης είτε 

λόγω αύξησης της I.C.P. Σε περιπτώσεις αυξημένης I.C.P. η αιμάτωση του 

εγκεφάλου διατηρείται μέχρις ότου η I.C.P. υπερβεί τα 30 - 40 mmHg. Σε 

υψηλότερες ενδοκρανιακές πιέσεις απαιτείται αύξηση της αρτηριακής πίεσης για να 

διατηρηθεί στα φυσιολογικά όρια η τροφοδότηση του εγκεφάλου με αίμα 

(αντανακλαστικό Cushing).44

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η αύξηση της συστηματικής Μ.Α.Ρ. στο 

αυτορρυθμιστικό εύρος ελαττώνει τον εγκεφαλικό όγκο αίματος στην προσπάθεια 

διατήρησης σταθερής C.B.F. Αυτή η δράση μπορεί να γίνει εκμεταλλεύσιμη σε 

περίπτωση αύξησης της I.C.P. Αντιστρόφως, επιτρέποντας τη Μ.Α.Ρ. ενός ασθενούς 

να πέσει σε περίπτωση αυξημένης I.C.P., όχι μόνο θα ελαττωθεί η C.P.P. αλλά μπορεί 

να προκαλέσει φυσιολογική αγγειοδιαστολή, η οποία θα αυξήσει τον όγκο του 

αίματος στον εγκέφαλο και την I.C.P.45

Η αυτορρύθμιση της C.B.F. καταργείται σε τραύμα, αρτηριακή υποξαιμία 

υπερκαπνία και βαθιά επίπεδα γενικής αναισθησίας.46

Ο χημικός έλεγχος της C.B.F: η μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο 

αρτηριακό αίμα (paC02) είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που ελέγχει την C.B.F. FI
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σχέση τους είναι γραμμική για τιμές paC02 μεταξύ 20 - 80 mmHg. Αύξηση της 

paC02 αυξάνει την C.B.F. ενώ ελάττωση της paC02 την ελαττώνει. Η C.B.F. 

μεταβάλλεται κατά 4% (2ml / 100g / min) για κάθε 1 mmHg μεταβολή της paC02.47

Οι επιδράσεις των μεταβολών της αρτηριακής οξυγόνωσης πάνω στην C.B.F. 

είναι αντίθετες από αυτές που προκαλούνται από το C02. Η μερική πίεση του 

οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα (pa02) επηρεάζει την C.B.F. μόνο όταν πέσει κάτω από 

50 mmHg, οδηγώντας σε διαστολή των αγγείων του εγκεφάλου. Η C.B.F. 

διπλασιάζεται όταν το pa02 είναι 30 mmHg εφ' όσον η αρτηριακή πίεση είναι 

φυσιολογική.48

Η μεταβολική ρύθμιση της C.B.F: ο φυσιολογικός εγκέφαλος έχει έναν 

σταθερό μεταβολικό ρυθμό και μία τελείως σταθερή τιμή σφαιρικής C.B.F. Αυτή η 

σφαιρική σταθερότητα μπορεί να είναι παραπλανητική εφ' όσον ο μεταβολισμός και 

η αιματική ροή δεν έχουν ομοιογένεια. Η ετερογένεια οφείλεται σε δύο παράγοντες: 

α) στο γεγονός ότι οι διάφοροι δομικοί σχηματισμοί του εγκεφάλου έχουν 

διαφορετικούς βασικούς μεταβολικούς ρυθμούς και β) γιατί κάθε περιοχή του 

εγκεφάλου εμφανίζει ποικιλία μορφών νευρωνικής διεγερσιμότητας, ανάλογα με τις 

δραστηριότητες του ατόμου. Αυξημένη νευρωνική λειτουργία απαιτεί μεγαλύτερη 

παροχή οξυγόνου και γλυκόζης.

Στον φυσιολογικό εγκέφαλο η C.B.F. και ο μεταβολισμός (Cerebral Metabolic 

Rate = C.M.R.) είναι στενά συζευγμένα.49

Ο νευρογενής έλεγχος της C.B.F: παρόλο που τα αγγεία του εγκεφάλου 

τροφοδοτούνται και με παρασυμπαθητικές ίνες, το αυτόνομο νευρικό σύστημα ασκεί 

περιορισμένο έλεγχο στην κυκλοφορία του εγκεφάλου. Η μέγιστη συμπαθητική 

διέγερση ελαττώνει τη C.B.F. μόνο κατά 20%. Η παρασυμπαθητική διέγερση αυξάνει 

τη C.B.F. κατά παρόμοιο ποσοστό.50

Η δραστηριότητα όμως του αυτόνομου νευρικού συστήματος μπορεί να 

τροποποιήσει σημαντικά την αυτορρύθμιση. Επομένως σε καταστάσεις οξείας 

διέγερσης και προσπάθειας η εγκεφαλική κυκλοφορία μπορεί να ανεχτεί οξείες 

αυξήσεις στην αρτηριακή πίεση λόγω συμπαθητικής διέγερσης, καθίσταται δε 

κατανοητό γιατί η C.B.F. αρχίζει να πέφτει σε υψηλότερα επίπεδα Μ.Α.Ρ. σε 

αιμορραγική υπόταση απ' ότι σε φαρμακολογική υπόταση του ίδιου βαθμού.51

Η αντανακλαστική συμπαθητική σύσπαση των μεγάλων εγκεφαλικών αρτηριών 

σαν απάντηση στη συστηματική υπόταση προλαμβάνεται με οξεία συμπαθεκτομή ή
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Ο μεταβολισμός του εγκεφάλου: η κατανάλωση 02 από τον εγκέφαλο 

(C.M.R.02) είναι φυσιολογικά υψηλή (3 -3,5 ml / 100g / min ή 50 ml / min γιςττον 

φυσιολογικό εγκέφαλο των 1.400g ή αδρά 20% της συνολικής κατανάλωσης 02). 53 

Το κύριο υπόστρωμα για την παραγωγή ενέργειας στον εγκέφαλο είναι η γλυκόζη. 

Πράγματι όλο το 02 του εγκεφάλου χρησιμοποιείται για την αερόβια μετατροπή της 

γλυκόζης σε C02 και Η20. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα μικρό τμήμα της 

χρησιμοποιούμενης γλυκόζης περίπου 5% μετατρέπεται με αναερόβια γλυκόλυση σε 

γαλακτικό οξύ. Η αερόβια οξείδωση της γλυκόζης παρέχει 38 mol ATP / mol 

γλυκόζης, ενώ ο αναερόβιος μεταβολισμός ενός μορίου γλυκόζης παρέχει μόνο δύο 

μόρια Α.Τ.Ρ. Η μέγιστη αναερόβια γλυκόλυση αποδίδει μόνο 2,5% των ενεργειακών 

απαιτήσεων του εγκεφαλικού ιστού σε ηρεμία.54

Η παθοφυσιολογία της εγκεφαλικής βλάβης: οι ισχαιμικές / υποξικές, 

νεοπλαστικές, φλεγμονώδεις ή μεταβολικές διαδικασίες μπορεί να αποτελόσουν την 

αρχική προσβολή που θα οδηγήσει σε σφαιρική ή εστιακή εγκεφαλική βλάβη.

Η ισχαιμική βλάβη μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της αιφνίδιας απόφραξης μιας 

σημαντικής αρτηρίας του εγκεφάλου, της σφαιρικής ελάττωσης της C.B.F. ή ενός 

μικροεμβόλου. Η ισχαιμική διακρίνεται σε εστιακή (τοπική ελάττωση της C.B.F.) και 

σφαιρική (γενικευμένη ελάττωση της C.B.F.). Η παρουσία κάποιας υπολειπόμενης 

ροής αποτελεί μια πηγή εξωγενούς γλυκόζης για τους ισχαιμικούς νευρώνες, η οποία 

μεταβολίζεται αναερόβια σε γαλακτικό οξύ, οδηγώντας σε έντονη οξέωση και σε 

επέκταση της αρχικής βλάβης.“Κατά την διάρκεια της σφαιρικής ισχαιμίας δεν 

υπάρχει καθόλου παράπλευρη ροή. Σ' έναν νορμοθερμικό εγκέφαλο, αν η ροή και η 

παροχή οξυγόνου δεν αποκατασταθούν μέσα σε 4 - 5 min επέρχεται μη 

αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη.56

Όταν οι απαιτήσεις του κυττάρου σε οξυγόνο είναι μεγαλύτερες από την 

προσφορά, εκλύεται ένας καταρράκτης βιοχημικών μεταβολών που εφ' όσον 

επιμείνουν, οδηγούν προοδευτικά σε κυτταρική δυσλειτουργία, απώλεια της 

κυτταρικής ακεραιότητας και κυτταρικό θάνατο. Επειδή τα αποθέματα του οξυγόνου 

και του Α.Τ.Ρ. στον εγκέφαλο είναι μηδαμινό, κατά τη διάρκεια καταστάσεων 

ανεπαρκούς παροχής οξυγόνου, σταματά η οξειδωτική φωσφορυλίωση. Χωρίς Α.Τ.Ρ, 

αναστέλλεται η ενεργειακή μεταφορά και το κύτταρο δεν μπορεί να διατηρήσει τις

αποκλεισμό των α-υποδοχέων. Η C.B.F. διατηρείται καλύτερα αφού η αυτορρύθμιση

διατηρείται σε χαμηλότερη M.A.P.52
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φυσιολογικές ιοντικές κλίσεις εκατέρωθεν της μεμβράνης. Κατά συνέπεια οι νευρώνες 

εκπολώνονται, τα επίπεδα του γαλακτικού αυξάνουν, ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών 

και των λιπών τροποποιείται και συμβαίνει διάσπαση της μεμβράνης. Σε περίπτωση 

επαναιμάτωσης, δευτερογενείς μηχανισμοί βλάβης μπορούν επίσης να συμβάλουν 

στην τελική βλάβη του εγκεφάλου.57

Η έννοια της εκλεκτικης ευαισθησίας των νευρώνων αντιστοιχεί στο εύρος 

των αντιδράσεων που διάφορες περιοχές του εγκεφάλου εμφανίζουν στο ίδιο 

ισχαιμικό επεισόδιο. Ορισμένοι νευρώνες φαίνεται να είναι περισσότερο ευαίσθητοι 

στις δευτερογενείς συνέπειες της ισχαιμίας. Περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες στην 

ισχαιμία είναι το στεφανιαίο σύστημα, ιδιαίτερα τα πυραμιδικά κύτταρα της CAi 

περιοχής του ιππόκαμπου, τα κύτταρα του Purkinje στην παρεγκεφαλίδα, οι μικρού ή 

μέτριου μεγέθους νευρώνες του ραβδωτού σώματος και οι στιβάδες 3,5 και 6 του 

φλοιού.58

Όταν η C.B.F. και η προσφορά 02 δεν επαρκούν για τις μεταβολικές ανάγκες του 

κυττάρου, συμβαίνει ισχαιμία.59

Οι κατηγορίες της υποξίας είναι: α) η περιοχική ή εστιακή εγκεφαλική ισχαιμία, 

η οποία πάντοτε φαίνεται να είναι ατελής γιατί παραμένει κάποια παράπλευρη 

κυκλοφορία, β) η σφαιρική υποξία η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε υποξαιμία 

(πνιγμός, ασφυξία άλλες αιτίες αναπνευστικής ανεπάρκειας) είτε σε ατελή ισχαιμία 

λόγω αρτηριακής υπότασης ή ενδοκρανιακής υπέρτασης γ) η πλήρης εγκεφαλική 

ισχαιμία όπου συμβαίνει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας.60

Στην πλήρη εγκεφαλική ισχαιμία συμβαίνουν: απώλεια συνείδησης μέσα σε 6 - 7 

sec, κατάργηση της Η.Ε.Γ/φικής δραστηριότητας μέσα σε 10 - 20 sec, άμεση 

εξάντληση των αποθεμάτων κυτταρικής ενέργειας που με τη σειρά της προκαλεί, 

αναστολή των ιοντικών αντλιών, κατάργηση των ιοντικών κλίσεων εκατέρωθεν των 

μεμβρανών με αποτέλεσμα εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης και μεταβολές στην 

κατανομή των ηλεκτρολυτών με αποτέλεσμα, την αύξηση του εξωκυττάριου καλιού 

και την αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου νατρίου και χλωρίου. Επίσης συμβαίνει 

ταχεία πτώση του εξωκυττάριου pH από 6,7 - 6,2.61,62

Στην ατελή ισχαιμική υποξία, οι ιοντικές μεταβολές εξαρτώνται από τα 

υπολειπόμενα επίπεδα ροής και από το διαθέσιμο οξυγόνο και τη γλυκόζη. 

Ανεπάρκεια μεμβράνης συμβαίνει σε επίπεδα ροής 10 ml / 100 g / min. Σ' αυτό το 

σημείο έχουμε εξάντληση του Α.Τ.Ρ. που οδηγεί σε ανεπάρκεια των αντλιών Κ+,
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Ca++, Na+, και Cl'. Οι μεταβολές του Ca++ έχουν το χαμηλότερο ουδό C.B.F: 6-9 

ml / 100 g /min.63

Σε πλήρη ισχαιμία η ελάττωση του pH σταματά ανάμεσα στα 6,7 και 6,5. Αυτό 

δείχνει διακοπή παροχής γλυκόζης. Όταν όμως υπάρχει κάποια υπολειπόμενη ροή, η 

αναερόβια γλυκόλυση συνεχίζεται με αποτέλεσμα παραγωγή τεραστίων ποσοτήτων 

γαλακτικού οξέος, οπότε το pH πέφτει κάτω από το 6.64,65

Γύρω από την ισχαιμική περιοχή, που υφίσταται τις μείζονες μορφολογικές 

αλλοιώσεις λόγω της κυτταρικής νέκρωσης, αναπτύσσεται μια ισχαιμική ζώνη, η 

καλούμενη penubra η οποία παρά το γεγονός ότι έχει ιδιαίτερα μειωμένη 

λειτουργικότητα, είναι βιώσιμη και διατηρεί τη μορφολογική της ακεραιότητα 

(νεκροβιωτική ζώνη). Τα νευρικά και νευρογλοιακά κύτταρα, που βρίσκονται μέσα σ' 

αυτήν τη ζώνη, μπορούν να επιβιώσουν επί μακράν και να ανακτήσουν τη 

λειτουργικότητά τους εφ' όσον αρθεί το οίδημα και αποκατασταθεί η αιμάτωση της 

περιοχής.66

Αντιθέτως, αν επιδεινωθεί το οίδημα και μειωθεί η αιματική ροή κάτω από τον 

κρίσιμο ουδό βιωσιμότητας, επέρχεται νέκρωση των νευρικών κυττάρων και κατ' 

επέκταση αύξηση των ορίων της εμφρακτικής περιοχής.67
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Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ (JUGULAR BULB OXIMETRY)

Σε ασθενείς σε κωματώδη κατάσταση η δυνατότητα παρακολούθησης του 

κορεσμού της Hb σε οξυγόνο στο σφαγιτιδικό βολβό (Sjv02) σε συνδυασμό με άλλες 

παραμέτρους μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο βοήθημα στην πρώιμη αναγνώριση και 

θεραπεία της εγκεφαλικής υποξίας.68

To Sjv02 παρέχει πληροφορίες όσον αφορά την σφαιρική οξυγόνωση του 

εγκεφάλου, αντικατοπτρίζοντας την ισορροπία μεταξύ παροχής και κατανάλωσης 

οξυγόνου.69 Οι φυσιολογικές τιμές του Sjv02 είναι 55% - 75%. Αύξηση του Sjv02 

πάνω από 75% σημαίνει ότι η παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο υπερβαίνει τις 

απαιτήσεις του (C.M.R.02 < C.B.F).70 Επίσης μπορεί να αντικατοπτρίζει αύξηση στο 

περιεχόμενο οξυγόνο (Sa02), σφαιρικό εγκεφαλικό έμφρακτο ή εγκεφαλικό θάνατο. 

Αντιθέτως, Sjv02 μικρότερη από 55% δείχνει ότι η αιματική ροή είναι ανεπαρκής για 

τις μεταβολικές απαιτήσεις του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απόσπαση 

οξυγόνου χωρίς φανερή σφαιρική ισχαιμία. Ελάττωση του Sjv02 κάτω από 40% 

σημαίνει σφαιρική ισχαιμία και σχετίζεται με αυξημένη παραγωγή γαλακτικών.

Μια τιμή της Sjv02 <50%>10min συνοδεύεται από φτωχή νευρολογική έκβαση 

και κακή κλίμακα έκβασης Γλασκόβης (G.O.S).

Για τον έλεγχο του Sjv02 γίνεται καθετηριασμός της έσω σφαγίτιδας φλέβας και 

ανάστροφη εισαγωγή ενός διπλού αυλού καθετήρα με οπτικές ίνες, ο οποίος στην 

συνέχεια, συνδέεται με σύστημα ηλεκτρονικής επεξεργασίας για την παρουσίαση και 

αποθήκευση των δεδομένων.71,72
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ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΊΊΚΗ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ

Η μέτρηση της τοπικής ισπκής οξυγόνωσης του εγκεφαλικού παρεγχύματος 

εκφράζει την διαθεσιμότητα του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο:

Μετρά την μερική πίεση του 02 (pti02) σε mmHg που είναι διαλελυμένο στο 

διάμεσο υγρό του εγκεφαλικού ιστού. Είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας μεταξύ της 

τοπικής προσφοράς οξυγόνου από την μικροκυκλοφορία και της τοπικής 

κατανάλωσης οξυγόνου από την κυτταρική λειτουργία.73,74

Οι τοπικοί παράγοντες που επηρεάζουν το pti02 είναι η κατανάλωση του 02 από 

τους νευρώνες και τα νευρογλοιακά κύτταρα, η λειτουργική κατάσταση των 

τριχοειδών της μικροκυκλοφορίας και η ικανότητα αποδέσμευσης του οξυγόνου από 

την αιμοσφαιρίνη.75

Συστηματικοί παράγοντες που επηρεάζουν το pti02 είναι: η αρτηριακή πίεση, η 

I.C.P., η pa02, η paC02, το pH, η θερμοκρασία, η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης 

στο αίμα, η ουσία Ρ, και οι ρεολογικές ιδιότητες του αίματος.76,77,78

Συνεπώς το pti02 είναι ένας πολύ ευαίσθητος δείκτης ο οποίος επηρεάζεται από 

πολλές παθολογικές καταστάσεις όπως η ενδοκρανιακή υπέρταση, η αγγειακή 

συμφόρηση, η υποκαπνία, η υποξαιμία/υπεροξαιμία, το εγκεφαλικό οίδημα, η χαμηλή 

C.B.F., η ισχαιμία, ο αγγειόσπασμος, η penubra, το αιμορραγικό shock και η χαμηλή 

καρδιακή παροχή.79,80

Πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις επιδρούν στο pti02 όπως: χειρισμοί που 

αφορούν την I.C.P. και την C.P.P., ο υπεραερισμός, η αύξηση του pa02 με αύξηση 

του Π02, η υποθερμία, η θέση του σώματος, η χορήγηση μαννιτόλης, η επίτευξη 

υπέρτασης με αυξημένη χορήγηση υγρών, η αιμοαραίωση και η χειρουργική 

αποσυμπίεση.81,82,83

Η φυσιολογική τιμή του pti02 είναι περίπου 30 mmHg. Όταν είναι το pti02 

μικρότερο από 10 mmHg έχουμε ισχαιμία. Όσο μεγαλύτερη διάρκεια (> 15min) και 

συχνότητα έχουν τα υποξικά επεισόδια τόσο χειρότερη είναι και η πρόγνωση.84
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Τεχνικά προβλήματα που χρήζουν προσοχής είναι: η δημιουργία μικροτραύματος 

κατά την εισαγωγή του καθετήρα, που δημιουργεί ένα κενό χρόνου στις μετρήσεις 

30 - 120 min και μικροαιμορραγία στην επιφάνεια της ευαίσθητης περιοχής στο pa02 

που μπορεί να επηρεάσει την τιμή του pti02 (~1 %).85,86
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΡΕΙΑ

Κ.Ε.Κ.

Σε κάθε ασθενή ο οποίος προσέρχεται στο νοσοκομείο με βαριά Κ.Ε.Κ, οι 

ενέργειες που θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας και πρέπει να εκτελεσθούν ταχέως 

για την αποφυγή δυσάρεστων συμβαμάτων είναι οι εξής:87

1) Προσπάθεια ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ = καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση) εάν 

υφίσταται πρόβλημα:88

α) ΑΙ£\Λ/ΑΥ(αεραγωγός): αποκαθιστούμε τη βατότητα της στοματοφαρυγγικής 

αεροφόρου οδού.

β) BREATHE (αναπνοή): εφαρμόζουμε τεχνητό αερισμό και απελευθερώνουμε 

τις αεροφόρους οδούς από τυχόν ξένα σώματα.

γ) CIRCULATE ('κυκλοφορία): υποκατάσταση της κυκλοφορίας. Εφαρμογή 

εξωτερικών καρδιακών συμπιέσεων.

2) Γρήγορη εκτίμηση της νευρολογικής εικόνας.

3) Διασωλήνωση της τραχείας (όταν η κλίμακα Γλασκόβης είναι < 8), καταστολή, 

οξυγόνωση (αρχίζοντας με χορήγηση 100 % 02) και ήπια υπέρπνοια.89

4) C.T. για να εκτιμηθεί η ακεραιότητα του κρανίου και του ενδοκρανιακού 

περιεχομένου και να αποφασιστεί εάν ο ασθενής θα πρέπει να οδηγηθεί στο 

χειρουργείο ή στη μονάδα εντατικής θεραπείας.90

5) Διατήρηση της μέσης αρτηριακής πίεσης οπωσδήποτε πάνω από τα 90 mmHg 

προκειμένου να ενισχυθεί η C.P.P. και να διατηρηθεί ο μεταβολισμός του εγκεφάλου 

στα καλύτερα δυνατά επίπεδα. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι στους 

υπερτασικούς η αρτηριακή πίεση πρέπει να βρίσκεται πάνω από τη βασική 

γραμμή.91,92

6) Καλή ενυδάτωση του ασθενούς.93
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Στην μελέτη μας ερευνήθηκαν συνολικά 32 ασθενείς (26 άνδρες και 6 γυναίκες) 

με σοβαρή Κ.Ε.Κ. ηλικίας 16-78 ετών (μέσος όρος ηλικίας 43,44 ± 17,84 έτη) με 

κλίμακα Γλασκόβης < 12. Για όλους εφαρμόσθηκε το ίδιο πρωτόκολλο θεραπείας 

(πίνακας 1).

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία ασθενών

Μεταβλητή: Αριθμός ασθενών:

Σύνολο ασθενών: 32

Άρρεν: 26

Θήλυ: 6

Ηλικία: μέσος όρος 43,·44± 17,84

Αίτια τραυματισμού: Κ.Ε.Κ 32

Κλίμακα διάχυτης εγκεφαλικής βλάβης 

κατά Marshall98:

II. Διάχυτη βλάβη: 2

III. Διάχυτη βλάβη: 9

IV. Διάχυτη βλάβη: 3

V. Χωροκατακτητική βλάβη: 8

VI. Χωροκατακτητική βλάβη: 10

G.C.S εισαγωγής:

3-5: 7

6-8: 7

9-12: 9

διασωληνωμένοι:<8 9

G.O.S/εξαμήνου :

Καλή αποκατάσταση:(5) 20

Μέτρια αποκατάσταση:(4) 2

Θάνατος: (1) 10
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Όλοι οι ασθενείς ανήκαν στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου της Θεσσαλίας και νοσηλεύτηκαν κατ' αρχή στην Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για διάστημα από 3 ημέρες έως και 2 

μήνες.

Σε όλους έγινε άμεση διασωλήνωση της τραχείας και μηχανική υποστήριξη της 

αναπνοής, με πλήρη πολυπαραμετρικό ενδοκρανιακό monitoring (πίνακας 2).

Πίνακας 2. Πολυπαραμετρικό ενδοκρανιακό monitoring

Είδη του 
monitoring:

Σύντομο- Καθορισμός του
γραφίες: monitoring:

Όρια για να 
αρχίσει η 
θεραπεία:

Εκλογή της 
θεραπείας:

•Υπεραερισμός:

To monitoring της I.C.P.: (paC02~30mmHg).

τοποθετείται ινοπτικός •Ανύψωση του

Ενδοκρανιακή

πίεση

καθετήρας (ενδοκοιλιακός, 

ενδοπαρεγχυματικός.
> 25 mmHg

κεφαλιού ~30°. 

•Παροχέτευση Ε.Ν.Υ.

υποσκληρίδιος ή •Βαρβιτουρικό κώμα.

επισκληρίδιος). •Χειρουργική

αποσυμπίεση.

Αρτηριακή

πίεση
Β.Ρ. Αρτηριακή γραμμή

Β.Ρ. < 100/60 mmHg 

Μ.Α.Ρ. < 90 mmHg

•Αγγειοσυσπαστικά.

•Υγρά.

• Αίμα.

Εγκεφαλική 

πίεση διήθησης
C.P.P. C.P.P. = Μ.Α.Ρ. - I.C.P. < 60 mmHg

OI.C.P. 

ΰ Μ.Α.Ρ.

Κορεσμός της

Hb στο Εισάγουμε στο σφαγιτιδικό
Sjv02

βολβο ινοπτικό καθετήρα.
< 55 %

Ελέγχουμε την I.C.P.

σφαγιτιδικό

βολβό
και την C.P.P.

Εισάγεται πολαρογραφικός
Τοπική ιστική 

οξυγόνωση
μικροκαθετήρας διαμέσου

Pti02
του μετωπιαίου λοβού στη

< 10 mmHg
Ελέγχουμε την I.C.P. 

και την C.P.P.

λευκή ουσία.

Ο πίνακας περιλαμβάνει όλα τα σταθερά πρότυπα του ενδοκρανιακού monitoring 

που χρησιμοποιήθηκαν σε όλους τους ασθενείς της μελέτης. Επίσης, σε όλους 

αμέσως μετά την μεταφορά τους στο Νοσοκομείο επιβεβαιωνόταν η διάγνωση με 

αξονική τομογραφία εγκεφάλου.
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Η αξιολόγηση που προτείνεται από τον Marshall και συν. χρησιμοποιεί σαν βάση 

δεδομένων τα ευρήματα της πρώτης C.T. μετά την Κ.Ε.Κ. (πίνακας 3.1).

Πίνακας 3.1. Αξιολόγηση της Κ.Ε.Κ. βάσει των δεδομένων της C.T.

Κλίμακα διάχυτης εγκεφαλικής 
βλάβης κατά Marshall Ευρήματα αξονικής τομογραφίας (C.T.)

I. Διάχυτη βλάβη : Χωρίς παθολογική (C.T.)

II. Διάχυτη βλάβη :
Με φυσιολογικές μεσεγκεφαλικές 

δεξαμενές

III. Διάχυτη βλάβη :
Με οίδημα και χωρίς ή με παρεκτόπιση δομών μέσης 

γραμμής < 5 mm

IV. Διάχυτη βλάβη : Με παρεκτόπιση δομών μέσης γραμμής > 5 mm

Παροχετεύσιμη χειρουργικά

V. Χωροκατακτητική βλάβη : - επισκληρίδιο αιμάτωμα

- οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Χωρίς χειρουργική αποκατάσταση

VI. Χωροκατακτητική βλάβη :
- οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα

- ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα

- σύνθλιψη

VII. Θανατηφόρος: Θανατηφόρος εγκεφαλική κάκωση

Κατά το πρώτο 8/ωρο από την εισαγωγή του ασθενούς στην Μ.Ε.Θ. 

τοποθετούνταν καθετήρες μέτρησης των ενδοκρανιακών παραμέτρων: I.C.P, pti02 

και θερμοκρασίας δια μέσου τριπλού εισαγωγέα (bolt kit της Licox) που εισάγονταν 

στο μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου ομόπλευρα ή ετερόπλευρα της βλάβης με μικρή 

κρανιοανάτρηση.

Για την μέτρηση της I.C.P. χρησιμοποιήθηκε ινοπτικός ενδοπαρεγχυματικός 

καθετήρας της Godman.

Για την μέτρηση της τοπικής ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφάλου (pti02) 

χρησιμοποιήθηκε πολαρογραφικός μικροκαθετήρας της Licox (τύπου Clark LICOX ρ02 

probe, GMS, Kiel-Germany), με διάμετρο 0,5 mm και περιοχή ευαισθησίας μήκους 

7,9 mm, που εισερχόταν στην λευκή ουσία του εγκεφάλου (εικόνα 1).
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Εικόνα 1.

Για την μέτρηση της θερμοκρασίας του εγκεφάλου χρησιμοποιήθηκε επίσης ένας 

καθετήρας της Licox. Οι καθετήρες της pti02 και της θερμοκρασίας συνδεόταν 

ατομικά για κάθε ασθενή με το μηχάνημα της Licox το οποίο με την σειρά του 

συνδεόταν με monitor Hewlett-Packard.

Το συντομότερο δυνατόν μετά την τοποθέτηση του καθετήρα στην λευκή ουσία 

επιβεβαιωνόταν η σωστή θέση του με αξονική τομογραφία. Κατά την εισαγωγή του 

καθετήρα, μπορεί να υπήρχε μικροτραυματισμός και να παρουσιαζόταν ένα κενό στις 

μετρήσεις διάρκειας 30 - 120 min, καθώς και μικροαιμορραγία στην επιφάνεια της 

ευαίσθητης περιοχής στο pa02 που μπορεί να επηρέαζε την μέτρηση της pti02~l%.

Εάν η πρώτη τιμή της pti02 ήταν >10 mmHg η οξυγόνωση του εγκεφάλου 

θεωρείτο επαρκής, ενώ εάν ήταν <10 mmHg, χορηγείτο οξυγόνο 100% και εφόσον 

υπήρχε ανταπόκριση θεωρείτο ότι ο καθετήρας ήταν στην σωστή θέση και οι 

μετρήσεις αξιόπιστες.

Εάν μετά την χορήγηση οξυγόνου 100% η τιμή της pti02 δεν βελτιώνονταν 

διενεργείτο αξονική τομογραφία για να ελεγχθεί η θέση του καθετήρα. Εάν ήταν 

στην σωστή θέση διεξαγόταν θεραπευτικές παρεμβάσεις, εάν δεν υπήρχε μεταβολή 

στην τιμή, έπρεπε να τοποθετηθεί σε άλλη θέση ο καθετήρας.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την ψευδή μέτρηση της pti02, η φυσιολογική 

τιμή της οποίας κυμαίνεται μεταξύ 20 - 30 mmHg.

Για την μέτρηση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης του αίματος στον σφαγιτιδικό 

βολβό (Sjv02), χρησιμοποιήθηκε ειδικός ινοπτικός καθετήρας (opticath 4F, της 

Abbott, U.S.A.) ανάστροφα στην δεξιά έσω σφαγίτιδα φλέβα που συνδεόταν με την 

αντίστοιχη κασέτα μέτρησης του υπολογιστή της Hewlett-Packard. Μετά την αρχική
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βαθμονόμηση, σύμφωνα πάντα με τις κατασκευαστικές οδηγίες, γινόταν δύο 

βαθμονομήσεις ανά δώδεκα ώρες. Αλλαγή του καθετήρα γινόταν μία φορά την 

εβδομάδα.

Υπήρχε συνεχής καταγραφή όλων των μετρήσεων μέσω του monitor και 

εκτύπωση των αποτελεσμάτων για την επεξεργασία τους, από εκτυπωτή που ήταν 

συνδεδεμένος με την κεντρική μονάδα παρακολούθησης.

Επίσης τοποθετείτο αρτηριακή γραμμή για την άμεση μέτρηση της Αρτηριακής 

Πίεσης.

Στις παραμέτρους οξυγόνωσης συγκαταλέχτηκαν και οι μετρήσεις:

-της μερικής πίεσης του οξυγόνου (pa02).

-της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα (paC02)

-του τελοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα C02 (ETC02).

-του κορεσμού της οξυαιμοσφαιρίνης (OHb).

Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των ασθενών ήταν: 1) η 

Κλίμακα Κώματος Γλασκόβης, (πίνακας 3.2) και 2) η Κλίμακα Έκβασης Γλασκόβης 

(πίνακας 3.3).

Πίνακας 3.2. Κλίμακα G.C.S.

Εντολή Απάντηση Βαθμός

1. Άνοιγμα ματιών: Αυτόματα 4

Με εντολή 3

Με πόνο 2

Κλειστά 1

2. Ομιλία: Με προσανατολισμό 5

Με σύγχυση 4

Με ασάφεια 3

Ακατανόητη 2

Καμία απάντηση 1

3. Κινητικότητα: Με εντολή 6

Σκόπιμη αντίδραση 5

Μη σκόπιμη αντίδραση 4

Παθολογική κάμψη 3

Στελεχιαία αντίδραση 2

Καμία αντίδραση 1
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Πίνακας 3.3. Κλίμακα G.O.S.

Κλίμακα έκβασης Γλασκόβης Βαθμός

Καλή αποκατάσταση 5

Μέτρια αναπηρία 4

Βαριά αναπηρία 3

Φυτική κατάσταση 2

Θάνατος 1

Θεραπευτικές παρεμβάσεις

Η υποξία, η υπόταση και η αύξηση της I.C.P. είναι οι μεγαλύτερες αιτίες για την 

ισχαιμία του εγκεφάλου.

Ακολουθούν θεραπευτικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της pti02, ώστε να 

ελαττωθεί ο κίνδυνος από τις δευτερογενείς εγκεφαλικές ισχαιμικές βλάβες.

Πτώση της pti02 παρατηρήθηκε όταν η C.P.P. < 60 mmHg, εξαιτίας της χαμηλής 

Μ.Α.Ρ. ή της υψηλής I.C.P.

Η προκαλούμενη υπέρταση μπορούσε να ισορροπήσει ώστε να εξασφαλισθεί 

ικανοποιητική εγκεφαλική αιματική ροή.

Σε ασθενείς με πτώση της εγκεφαλικής οξυγόνωσης χορηγείτο μαννιτόλη (3,5 mg 

/ kg / 24h) σαν πρώτη επιλογή για την θεραπεία της υψηλής I.C.P. Εάν η I.C.P. ήταν 

> 25 mmHg για πάνω από 10 min γινόταν προσπάθεια για να ελαττωθεί, με 

υπεραερισμό (paC02 ~ 30 mmHg), ο οποίος ενδείκνυται μόνο σε ασθενείς με 

φυσιολογική ή υπεραιμική εγκεφαλική οξυγόνωση.

Βαρβιτουρικό κώμα χρησιμοποιείτο μόνο εάν η αυξημένη I.C.P. δεν 

ανταποκρινόταν στην συνηθισμένη αγωγή. Επίσης ανυψώνονταν η θέση της κεφαλής 

στις 30° για να ελαττωθεί η I.C.P. εφ' όσον ήταν επιτρεπτό από την αρτηριακή 

πίεση.

Η ανεπαρκής αρτηριακή οξυγόνωση (pa02 < 100 mmHg) είναι μια άλλη αιτία για 

χαμηλή τιμή της pti02, για την οποία γινόταν προσπάθεια να διορθωθεί με την 

χορήγηση 100% 02 και διατηρώντας την pa02 = 100 - 150 mmHg.

Διορθωνόταν η αναιμία με την χορήγηση αίματος και διατηρείτο η τιμή της 

αιμοσφαιρίνης του αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα (Hb > 10g / dl). Για θερμοκρασία
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του ασθενούς μεγαλύτερη από 38°C χορηγείτο παρακεταμόλη και κουβέρτες ψύξης. 

Λαμβάνονταν καλλιέργειες και χορηγούνταν τα κατάλληλα αντιβιοτικά.

Εάν δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί η υψηλή I.C.P. με τις παραπάνω μεθόδους, 

γίνονταν ανάλογα με την περίπτωση χειρουργική αποσυμπίεση.

Επεξεργασία δεδομένων

Μετά από επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν 

ξεχωριστά για κάθε μεταβλητή που αξιολογήθηκε. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά 

σχετικά γραφήματα.

Γράφημα 1. Τα πραγματικά διαγράμματα συγκεντρωτικά όλων των μεταβλητών που 
αξιολογήθηκαν σε μια 65χρονη ασθενή με υπαραχνοειδή αιμορραγία.
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----------- MAP ------------ICP pti02 ---------- CPP -----------Sjv02

Γράφημα 2. Τα πραγματικά διαγράμματα συγκεντρωτικά όλων των μεταβλητών που 
αξιολογήθηκαν σε έναν Ιβχρονο ασθενή με υπαραχνοειδή αιμορραγία και μετάθεση των 
δομών μέσης γραμμής κατά 0,85 cm προς τα αριστερά.

----------- MAP ----------- -ICP pti02 -----------CPP ------------Sjv02

180

° ______________ ________________________
28/2/03 2/3/00 14:00 4/3/00 14:00 6/3/00 14:00 8/3/00 14:00 10/3/00 12/3/00 14/3/00 16/3/00 18/3/00 20/3/00 22/3/00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

-20 J------------------------------------------------- .... ............................................... .............................................................................. ....—------- I---------- 1

Γράφημα 3. Τα πραγματικά διαγράμματα συγκεντρωτικά όλων των μεταβλητών που 
αξιολογήθηκαν σε έναν 39χρονο ασθενή με υποσκληρίδιο αιμάτωμα και υπαραχνοειδή 
αιμορραγία.
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Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του λογισμικού SPSS νΙΟ.Ο. 

Χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική ανάλυση Crosstabs ('Ελεγχος Ανεξαρτησίας) που 

είναι κατάλληλη για κατηγορικές μεταβλητές. Ανάλογα με τον αριθμό των επιπέδων 

των μεταβλητών ο σχεδιασμός των πινάκων ήταν 2 X 2 ή 2 X 3. Αρχικά 

υπολογίστηκε ο αριθμός των ατόμων που εντάσσονταν σε κάθε κατηγορία και 

σύμφωνα με αυτόν τον αριθμό έγινε weight cases. Στη συνέχεια συγκρίθηκαν τα 

ποσοστά της G.O.S εξαμήνου στα επίπεδα κάθε μεταβλητής με τη χρήση της τιμής 

Pearson χ2. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε ρ < 0,05. Υπολογίστηκε ακόμη 

το effect size με την τιμή του Cramer's V (0,10 = χαμηλό, 0,30 = μέτριο, 

0,50=υψηλό).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην μελέτη μας όπως αναφέρθηκε ήδη πήραν μέρος συνολικά 32 ασθενείς, 26 

άνδρες και 6 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 43,44 ± 17,84 έτη και G.C.S εισαγωγής <

12.

Η κατηγοριοποίηση της G.Ο.S/εξαμήνου έγινε σε δύο επίπεδα. Οι ασθενείς που 

εντάσσονταν στην κατηγορία 4 και 5 θεωρήθηκε ότι είχαν καλή έκβαση ενώ οι 

ασθενείς που εντάσσονταν στην κατηγορία 1, κακή. Κανένας ασθενής δεν εντάχθηκε 

στις κατηγορίες 2 και 3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων περιγράφονται αναλυτικά 

για κάθε ασθενή.

Κλίμακα κώματος Γλασκόβης εισαγωγής (G.C.S)

Ελέγχθηκε αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε ανάλογα 

με την τιμή της G.C.S κατά την εισαγωγή τους. Οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν η έκβαση του ασθενούς (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής 

της G.C.S κατά την εισαγωγή τους (<8 και >8). Στον πίνακα 4 φαίνεται ο αριθμός και 

τα ποσοστά των ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Σημειώνεται ότι σε εννέα 

ασθενείς που ήρθαν διασωληνωμένοι θεωρήθηκε ότι η G.C.S ήταν κάτω από 8. Η 

έκβαση των ασθενών δεν σχετίστηκε σημαντικά με το ύψος της τιμής της G.C.S, 

Pearson χ2 (1, Ν=32) = 0,25, ρ = 0,874, Cramer's V = 0,028. Η αναλογία των 

ασθενών (γράφημα 4) που είχαν καλή έκβαση ήταν 69,6% στην περίπτωση που η 

τιμή της G.C.S ήταν μικρότερη ή ίση με 8 και 66,7% στην περίπτωση που η τιμή της 

G.C.S ήταν μεγαλύτερη από 8 κατά την εισαγωγή τους.

Πίνακας 4. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/δμήνου και της G.C.S εισαγωγής

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

G.C.S<8 mmHg 16 (69,6%) 7 (30,4%) 23

G.C.S>8 mmHg 6 (66.7%) 3 (33,3%) 9

Σύνολο 22 10 32
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E3 καλή G.O.S 

0 κακή G.O.S

G.C.S < 8mmHg G.C.S > 8mmHg

Γράφημα 4. Σχηματική παράσταση της G.O.S/6ppvou ανάλογα με την G.C.S εισαγωγής

Τοπική ιστική οξυγόνωση εγκεφάλου (pti02)

Η pti02 αξιολογήθηκε τόσο κατά την εισαγωγή και την έξοδο των ασθενών από 

την ΜΕΘ, όσο και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με το ύψος των τιμών της pti02 κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους 

χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το 

ύψος της τιμής σε συνδυασμό με τη διάρκεια και τη συχνότητα εμφάνισης της pti02 

(>10 mmHg καθ' όλη τη διάρκεια, <10 mmHg για περισσότερο από 30 min μία φορά 

και <10 mmHg για περισσότερο από 30 min πολλές φορές κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας). Στον πίνακα 5 φαίνεται ο αριθμός των ατόμων στα επίπεδα κάθε 

μεταβλητής και στο γράφημα 5 παριστάνεται γραφικά η αναλογία τους. Η έκβαση 

των ασθενών δεν σχετίστηκε σημαντικά με τη συχνότητα που η τιμή της pti02 ήταν 

χαμηλότερη από τα 10 mmHg, Pearson χ2 (2, Ν=32) = 0,81, ρ = 0,246, Cramer's V 

= 0,30. Η αναλογία των ασθενών που είχαν καλή έκβαση ήταν 76.9% στην 

περίπτωση που η τιμή της pti02 δεν κατέβηκε κάτω από τα 10 mmHg, και 75% και 

42.9% στις περιπτώσεις που η τιμή της pti02 ήταν μικρότερη από 10 mmHg μία ή 

περισσότερες φορές αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
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Πίνακας 5. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/βμήνου και της διάρκειας πτώσης της
pti02

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

pti02 > 10 mmHg καθ' όλη τη διάρκεια 10 (76,9%) 3 (23,1%) 13

pti02 < 10 mmHg για > 30 min, μία φορά 9 (75%) 3 (25%) 12

pti02 < 10 mmHg για > 30 min, πολλές φορές 3 (42,9%) 4(57,1%) 7

Σύνολο 22 10 32

•3a
Έα
Ό
η.

<5
Q.ο

ptiO2>10 ptiO2<10, μία ptiO2<10, 
φορά πολλές φορές

0 καλή GOS 

□ κακή GOS

Γράφημα 5. Σχηματική παράσταση της ΰ.Ο.ε/δμήνου ανάλογα με την διάρκεια και τη 
συχνότητα πτώσης της pti02.

Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την αρχική τιμή της pti02 χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την 

έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της pti02 κατά την πρώτη 

μέτρηση (>10 mmHg και <10 mmHg). Στον πίνακα 6.1 φαίνεται ο αριθμός των 

ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η σχέση της έκβασης των ασθενών με το 

ύψος της αρχικής τιμής της pti02 πλησίασε αλλά δεν έφτασε το επίπεδο 

σημαντικότητας, Pearson χ2 (1, Ν=32) = 3,142, ρ= 0,076, Cramer's V = 0,313. Η 

αναλογία των ασθενών (γράφημα 6) που είχαν καλή έκβαση ήταν 80% στην 

περίπτωση που η αρχική τιμή της pti02 ήταν μεγαλύτερη από 10 mmHg και 50% 

στην περίπτωση που η αρχική τιμή της pti02 δεν ξεπερνούσε τα 10 mmHg.
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Πίνακας 6.1. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/δμπνου και της αρχικής τιμής της
Pti02

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

pti02 > 10 mmHg 16 (80%) 4 (20%) 20

pti02 < 10 mmHg 6 (50%) 6 (50%) 12

Σύνολο 22 10 32

ptiO2>10 ptiO2<10 ptiO2>10 ptiO2<10

αρχική μέτρηση τελική μέτρηση

Γράφημα 6. Σχηματική παράσταση της G.O.S/δμήνου ανάλογα με την αρχική και την τελική 
τιμή της pti02.

Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την τελική τιμή της pti02 χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την 

έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της pti02 κατά την 

τελευταία μέτρηση (>10 mmHg και <10 mmHg). Στον πίνακα 6.2 φαίνεται ο αριθμός 

των ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η έκβαση των ασθενών σχετίστηκε 

σημαντικά με το ύψος της τελικής τιμής της pti02, Pearson χ2 (1, Ν=32) = 13,037, ρ 

= 0,002, Cramer's V = 0,638. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα 6) που είχαν καλή 

έκβαση ήταν 81,5% στην περίπτωση που η τελική τιμή της pti02 ήταν μεγαλύτερη 

από 10 mmHg ενώ στην περίπτωση που η τελική τιμή της pti02 ήταν μικρότερη από 

10 mmHg κανένας ασθενής δεν είχε καλή έκβαση.
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Πίνακας 6.2. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/δμήνου και της τελικής τιμής της

pti02

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

pti02 > 10 mmHg 22 (81,5%) 5 (18,5%) 27

pti02 < 10 mmHg 0 (0%) 5 (100%) 5

Σύνολο 22 10 32

Επιπλέον, στους ασθενείς με χαμηλή pti02 (<10 mmHg) ελέγχθηκε αν το 

ποσοστό με καλή ή κακή έκβαση διέφερε ανάλογα με το ύψος της τιμής της I.C.P 

κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η 

έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της I.C.P (>25 mmHg και 

<25 mmHg). Στον πίνακα 6.3 φαίνεται ο αριθμός των ατόμων στα επίπεδα κάθε 

μεταβλητής. Η έκβαση των ασθενών σχετίστηκε σημαντικά με το ύψος της τιμής της 

I.C.P, Pearson χ2 (2, Ν=29) = 5,87 ρ = 0,015, Cramer's V = 0,45. Η αναλογία των 

ασθενών (γράφημα 6.1) που είχαν καλή έκβαση ήταν 100% στην περίπτωση που η 

τιμή της I.C.P δεν υπερέβη τα 25 mmHg, και 55% στις περιπτώσεις που η τιμή της 

I.C.P υπερέβη τα 25 mmHg κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Πίνακας 6.3. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/δμήνου ασθενών με χαμηλή 
pti02 και της τιμής της I.C.P.

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

pti02 < 10 mmHg & I.C.P > 25 mmHg 11 (55%) 9 (45%) 20

pti02 < 10 mmHg & I.C.P < 25 mmHg 9 (100%) 0 (0%) 9

Σύνολο 20 9 29
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ptiO2<10 mmHg & I.C.P>25 mmHg pti02<10 mmHg & I.C.P<25 mmHg

Γράφημα 6.1. Σχηματική παράσταση της G.O.S/δμήνου ασθενών με χαμηλή pti02 ανάλογα 
με την τιμή της I.C.P

Ενδοκρανιακή πίεση (I.C.P)

Ελέγχθηκε αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε ανάλογα 

με το ύψος των τιμών της I.C.P κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Οι μεταβλητές 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της 

τιμής σε συνδυασμό με τη συχνότητα της I.C.P (<25 mmHg καθ' όλη τη διάρκεια, 

>25 mmHg μία φορά και >25 mmHg πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 

τους). Στον πίνακα 7 φαίνεται ο αριθμός των ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. 

Η έκβαση των ασθενών σχετίστηκε σημαντικά με τη συχνότητα που η τιμή της I.C.P 

υπερέβαινε τα 25 mmHg, Pearson χ2 (2, Ν=32) = 6,732, ρ = 0,035, Cramer's V = 

0,46. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα 7) που είχαν καλή έκβαση ήταν 92,9% 

στην περίπτωση που η τιμή της I.C.P δεν υπερέβη τα 25mmHg, και 50% στις 

περιπτώσεις που η τιμή της I.C.P υπερέβη τα 25 mmHg μία ή περισσότερες φορές 

κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Πίνακας 7. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/δμήνου και της I.C.P.

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

I.C.P < 25 mmHg καθ όλη τη διάρκεια 13 (92,9%) 1 (7,1%) 14

I.C.P > 25 mmHg μία φορά 1 (50%) 1 (50%) 2

I.C.P > 25 mmHg πολλές φορές 8 (50%) 8 (50%) 16

Σύνολο 22 10 32

-47-Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:27:02 EEST - 52.90.75.110



Στη συνέχεια έγιναν συγκρίσεις κατά ζεύγη για να αξιολογηθούν οι διαφορές 

μεταξύ των παραπάνω ποσοστών και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 

7.1. Για τον έλεγχο του σφάλματος τύπου I, χρησιμοποιήθηκε και στις τρεις 

περιπτώσεις η σειριακή μέθοδος Holm's Bonferoni με επίπεδο σημανπκότητας 0,05. 

Σημαντική διαφορά στην έκβαση των ασθενών εντοπίστηκε μόνο μεταξύ των 

περιπτώσεων Α και Γ. Η πιθανότητα να έχουν καλή έκβαση οι ασθενείς όταν η I.C.P 

δεν υπερέβη ποτέ τα 25 mmHg κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ήταν 1,86 φορές 

μεγαλύτερη σε σύγκριση με την περίπτωση που η I.C.P υπερέβη πολλές φορές τα 25 

mmHg.

Πίνακας 7.1. Αποτελέσματα συγκρίσεων κατά ζεύγη με τη χρήση της σειριακής μεθόδου 
Holm's Bonferoni για τα δεδομένα του πίνακα 7.

Συγκρίσεις Pearson χ2 Τιμή ρ (Alpha) Cramer's V
A. LCP < 25 mmHg καθ' όλη τη διάρκεια 
Γ. I.C.P > 25 mmHg πολλές φορές

A. I.CP < 25 mmHg καθ' όλη τη διάρκεια 
Β. I.C.P > 25 mmHg μία φορά

Β. I.C.P > 25 mmHg μία φορά 
Γ. I.C.P > 25 mmHg πολλές φορές

6,53*

2,94

0

0,011 (0,017) 

0,086 (0,025) 

1,00 (0,050)

0,47

0,43

0

*ρ value < alpha

■3
S

ν-ΛΟZL
CD
CL
D

ICP<25 mm Hg ICR>25 mm Hg, 
μία φορά

ICP>25 mm Hg, 
πολλές φορές

rn καλή GOS 

ϋ κακή GOS

Γράφημα 7. Σχηματική παράσταση της G.O.S/6p0vou ανάλογα με την τιμή και τη 
συχνότητα της I.C.P.
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Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την αρχική τιμή της I.C.P χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την 

έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της I.C.P κατά την πρώτη 

μέτρηση (>25 mmHg και <25 mmHg). Στον πίνακα 8.1 φαίνεται ο αριθμός των 

ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η σχέση της έκβασης των ασθενών με το 

ύψος της αρχικής τιμής της I.C.P ήταν στατιστικά σημαντική, Pearson χ2 (1, Ν=32) = 

6,555, ρ = 0,010, Cramer's V = 0,453. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα 8) που 

είχαν καλή έκβαση ήταν 20% στην περίπτωση που η αρχική τιμή της I.C.P ήταν 

μεγαλύτερη από 25 mmHg και 77,8% στην περίπτωση που η αρχική τιμή της I.C.P 

δεν ξεπερνούσε τα 25 mmHg. Η πιθανότητα να έχουν καλή έκβαση οι ασθενείς όταν 

η I.C.P ήταν αρχικά κάτω από 25 mmHg ήταν 3,89 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση 

με την περίπτωση που η I.C.P υπερέβαινε αρχικά τα 25 mmHg.

Πίνακας 8.1. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/δμήνου και της αρχικής τιμής της

I.C.P

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

I.C.P > 25 mmHg 1 (20%) 4 (80%) 5

I.C.P < 25 mmHg 21 (77,8%) 6 (22,2%) 27

Σύνολο 22 10 32

ICP>25 mm Hg ICP<25 mm Hg ICP>25 mm Hg ICP<25 mm Hg 

αρχική μέτρηση τελική μέτρηση

Ο καλή GOS 

Β κακή GOS

Γράφημα 8. Σχηματική παράσταση της ΰ.Ο.ε/δμήνου ανάλογα με την αρχική και την τελική 
τιμή της I.C.P.
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Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την τελική τιμή της I.C.P χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την 

έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της I.C.P κατά την 

τελευταία μέτρηση (>25 mmHg και <25 mmHg). Στον πίνακα 8.2 φαίνεται ο αριθμός 

των ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η έκβαση των ασθενών σχετίστηκε 

σημαντικά με το ύψος της τελικής τιμής της I.C.P, Pearson χ2 (1, Ν=32) = 23,467, ρ 

< 0,001, Cramer's V = 0,856. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα 8) που είχαν καλή 

έκβαση ήταν 91,7% στην περίπτωση που η τελική τιμή της I.C.P ήταν μικρότερη από 

25 mmHg ενώ στην περίπτωση που η τελική τιμή της I.C.P ήταν μεγαλύτερη από 25 

mmHg κανένας ασθενής δεν είχε καλή έκβαση.

Πίνακας 8.2. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/6privou και της τελικής τιμής της 

I.C.P

G.O.S Κολή (%) Κακή (%) Σύνολο

I.C.P > 25 mmHg 0 (0%) 8 (100%) 8

I.C.P < 25 mmHg 22 (91,7%) 2 (8,3%) 24

Σύνολο 22 10 32

Πίεση εγκεφαλικής διήθησης (C.P.P)

Ελέγχθηκε αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε ανάλογα 

με το ύψος των τιμών της C.P.P κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Οι μεταβλητές 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της 

τιμής της C.P.P (<60 mmHg και >60 mmHg κατά τη διάρκεια της νοσηλείας). Στον 

πίνακα 9 φαίνεται ο αριθμός των ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η έκβαση 

των ασθενών δεν σχετίστηκε σημαντικά με το ύψος της τιμής της C.P.P, Pearson χ2 

(1, Ν=32) = 0,15, ρ = 0,903, Cramer's V = 0,022. Η αναλογία των ασθενών 

(γράφημα 9) που είχαν καλή έκβαση ήταν 66,7% στην περίπτωση που η τιμή της 

C.P.P ήταν μικρότερη από 60 mmHg και 69,2% όταν η τιμή της C.P.P ήταν 

μεγαλύτερη από 60 mmHg κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
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Πίνακας 9. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/6pr|vou και της C.P.P

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

C.P.P < 60 mmHg 4 (66,7%) 2 (33,3%) 6

C.P.P > 60 mmHg 18 (69,2%) 8 (30,8%) 26

Σύνολο 22 10 32

Γράφημα 9. Σχηματική παράσταση της G.O.S/δμήνου ανάλογα με την τιμή της C.P.P.

Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την αρχική τιμή της C.P.P χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την 

έκβαση του περιστατικού (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της C.P.P κατά την 

πρώτη μέτρηση (< 60 mmHg και >60 mmHg). Στον πίνακα 10.1 φαίνεται ο αριθμός 

των ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η σχέση της έκβασης των ασθενών με το 

ύψος της αρχικής τιμής της C.P.P δεν ήταν στατιστικά σημαντική, Pearson χ2 (1, 

Ν=32) = 0,748, ρ = 0,387, Cramer's V = 0,153. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα

10) που είχαν καλή έκβαση ήταν 71,4% στην περίπτωση που η αρχική τιμή της C.P.P 

ήταν μεγαλύτερη από 60 mmHg και 50% στην περίπτωση που η αρχική τιμή της 

C.P.P ήταν κάτω από 60 mmHg.
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Πίνακας 10.1. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/βμήνου και της αρχικής τιμής 

της C.P.P

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

C.P.P > 60 mmHg 20 (71,4%) 8 (28,6%) 28

C.P.P < 60 mmHg 2 (50%) 2 (50%) 4

Σύνολο 22 10 32

Γράφημα 10. Σχηματική παράσταση της ΰ.0.5/6μήνου ανάλογα με την αρχική και την 
τελική τιμή της C.P.P.

Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την τελική τιμή της C.P.P χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την 

έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της C.P.P κατά την πρώτη 

μέτρηση (< 60 mmHg και >60 mmHg). Στον πίνακα 10.2 φαίνεται ο αριθμός των 

ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η σχέση της έκβασης των περιστατικών με το 

ύψος της τελικής τιμής της C.P.P δεν ήταν στατιστικά σημαντική, Pearson χ2 (1, 

Ν=32) = 0,015, ρ = 0,903, Cramer's V = 0,022. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα 

10) που είχαν καλή έκβαση ήταν 69,2% στην περίπτωση που η τελική τιμή της C.P.P 

ήταν μεγαλύτερη από 60 mmHg και 66,7% στην περίπτωση που η τελική τιμή της 

C.P.P ήταν κάτω από 60 mmHg.
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Πίνακας 10.2. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/δμήνου και της τελικής τιμής της

C.P.P

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

C.P.P > 60 mmHg 18 (69,2%) 8 (30,8%) 26

C.PP < 60 mmHg 4 (66,7%) 2 (33,3%) 6

Σύνολο 22 10 32

Κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στο σφαγιτιδικό βολβό (Sjv02)

Ελέγχθηκε αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε ανάλογα 

με το ύψος των τιμών της Sjv02 κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Οι μεταβλητές 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της 

τιμής της Sjv02 (>55% και <55% κατά τη διάρκεια της νοσηλείας). Στον πίνακα 11 

φαίνεται ο αριθμός των ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η έκβαση των 

ασθενών δεν σχετίστηκε σημαντικά με το ύψος της τιμής της Sjv02, Pearson χ2 (1, 

Ν=32) = 0,83, ρ = 0,773, Cramer's V = 0,051. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα

11) που είχαν καλή έκβαση ήταν 67,9% στην περίπτωση που η τιμή της Sjv02 ήταν 

μεγαλύτερη από 55% και 75% στην περίπτωση που η τιμή της Sjv02 ήταν μικρότερη 

από 55% κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Πίνακας 11. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/δμήνου και της Sjv02

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

SjvOi > 55% 19 (67,9%) 9 (32,1%) 28

Sjv02 < 55% 3 (75%) 1 (25%) 4

Σύνολο 22 10 32
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Sjv02 > 55 % Sjv02 < 55 %

0 καλή GOS 

E3 κακή GOS

Γράφημα 11. Σχηματική παράσταση της ΰ.Ο.ε/δμήνου ανάλογα με την τιμή της Sjv02.

Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την αρχική τιμή της Sjv02 χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την 

έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της Sjv02 κατά την πρώτη 

μέτρηση (>55 % και <55 %). Στον πίνακα 12.1 φαίνεται ο αριθμός των ατόμων στα 

επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η σχέση της έκβασης των ασθενών με το ύψος της 

αρχικής τιμής της Sjv02 δεν ήταν στατιστικά σημαντική, Pearson χ2 (1, Ν=32) = 

0,748, ρ = 0,387, Cramer's V = 0,153. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα 12) που 

είχαν καλή έκβαση ήταν 71,4% στην περίπτωση που η αρχική τιμή της Sjv02 ήταν 

μεγαλύτερη από 55% και 50% στην περίπτωση που η αρχική τιμή της Sjv02 δεν 

ξεπερνούσε το 55%.

Πίνακας 12.1. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της 0.0.5/6μήνου και της αρχικής τιμής της 

Sjv02

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

Sjv02 > 55 % 20 (71,4%) 8 (28,6%) 28

Sjv02 < 55 % 2 (50%) 2 (50%) 4

Σύνολο 22 10 32
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αρχική μέτρηση τελική μέτρηση

θ καλή GOS 

■ κακή GOS

Γράφημα 12. Σχηματική παράσταση της G.O.S/δμήνου ανάλογα με την αρχική και την 
τελική τιμή της Sjv02.

Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την τελική τιμή της Sjv02 χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την 

έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της Sjv02 κατά την 

τελευταία μέτρηση (>55% και <55%). Στον πίνακα 12.2 φαίνεται ο αριθμός των 

ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η σχέση της έκβασης των ασθενών με το 

ύψος της τελικής τιμής της Sjv02 έφτασε το επίπεδο σημαντικότητας, Pearson χ2 (1, 

Ν=32) = 4,073, ρ = 0,044, Cramer's V = 0,357. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα

12) που είχαν καλή έκβαση ήταν 75% στην περίπτωση που η τελική τιμή της Sjv02 

ήταν μεγαλύτερη από 55% και 25% όταν η τελική τιμή της Sjv02 ήταν κάτω από 

55%. Η πιθανότητα να έχουν καλή έκβαση οι ασθενείς όταν η τελική τιμή της Sjv02 

ήταν πάνω από 55% ήταν 3 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με την περίπτωση που η 

τελική τιμή της Sjv02 ήταν κάτω από 55%.

Πίνακας 12.2. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/βμήνου και της τελικής τιμής της Sjv02

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

Sjv02 > 55% 21 (75%) 7 (25%) 28

Sjv02 < 55% 1 (25%) 3 (75%) 4

Σύνολο 22 10 32

-55-Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:27:02 EEST - 52.90.75.110



Μέση αρτηριακή πίεση (Μ.Α.Ρ)

Ελέγχθηκε αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε ανάλογα 

με το ύψος των τιμών της Μ.Α.Ρ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Οι μεταβλητές 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της 

τιμής της Μ.Α.Ρ (>90 mmHg και <90 mmHg κατά τη διάρκεια της νοσηλείας). Στον 

πίνακα 13 φαίνεται ο αριθμός των ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η σχέση 

της έκβασης των ασθενών με το ύψος της τιμής της Μ.Α.Ρ πλησίασε αλλά δεν 

έφτασε το επίπεδο σημαντικότητας, Pearson χ2 (1, Ν=32) = 3,34, ρ = 0,068, 

Cramer's V = 0,323. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα 13) που είχαν καλή έκβαση 

ήταν 55,6% στην περίπτωση που η τιμή της Μ.Α.Ρ ήταν μεγαλύτερη από 90 mmHg 

και 85,7% όταν η τιμή της Μ.Α.Ρ δεν υπερέβη τα 90 mmHg κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας.

Πίνακας 13. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/βμήνου και της Μ.Α.Ρ

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

Μ.Α.Ρ > 90 mmHg 10 (55,6%) 8 (44,4%) 18

Μ.Α.Ρ < 90 mmHg 12 (85,7%) 2 (14,3%) 14

Σύνολο 22 10 32

•3
δ
•8
D
W'

<2
α.ο

Γράφημα 13.

0
ΜΑΡ>90 mm Hg MAP<90mmHg

Σχηματική παράσταση της G.O.S/βμήνου ανάλογα με την τιμή της Μ.Α.Ρ.

θ καλή GOS 

S κακή GOS
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Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την αρχική τιμή της Μ.Α.Ρ χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την 

έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της Μ.Α.Ρ κατά την πρώτη 

μέτρηση (>90 mmHg και <90 mmHg). Στον πίνακα 14.1 φαίνεται ο αριθμός των 

ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η σχέση της έκβασης των ασθενών με το 

ύψος της αρχικής τιμής της Μ.Α.Ρ δεν έφτασε το επίπεδο σημαντικότητας, Pearson 

χ2 (1, Ν=32) = 1,663, ρ = 0,197, Cramer's V = 0,228. Η αναλογία των ασθενών 

(γράφημα 14) που είχαν καλή έκβαση ήταν 58,8% στην περίπτωση που η αρχική 

τιμή της Μ.Α.Ρ ήταν μεγαλύτερη από 90 mm Hg και 80% όταν η αρχική τιμή της 

Μ.Α.Ρ ήταν κάτω από 90 mmHg.

Πίνακας 14.1. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/δμήνου και της αρχικής τιμής 

της Μ.Α.Ρ

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

Μ.Α.Ρ > 90 mmHg 10 (58,8%) 7 (41,2%) 17

Μ.Α.Ρ < 90 mmHg 12 (80%) 3 (20%) 15

Σύνολο 22 10 32

if

MAR>90 mm Hg MAP<90 mm Hg MAR>90 mm Hg M4P<90 mm Hg

αρχική μέτρηση τελική μέτρηση

Γράφημα 14. Σχηματική παράσταση της G.O.S/δμήνου ανάλογα με την αρχική και την 
τελική τιμή της Μ.Α.Ρ.
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Για να ελεγχθεί αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την τελική τιμή της Μ.Α.Ρ χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές για την 

έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και το ύψος της τιμής της Μ.Α.Ρ κατά την 

τελευταία μέτρηση (>90 mmHg και <90 mmHg). Στον πίνακα 14.2 φαίνεται ο 

αριθμός των ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η έκβαση των ασθενών 

σχετίστηκε σημαντικό με το ύψος της τελική τιμής της Μ.Α.Ρ, Pearson χ2 (1, Ν=32) 

= 6,732, ρ = 0,009, Cramer's V = 0,459. Η αναλογία των ασθενών (γράφημα 14) 

που είχαν καλή έκβαση ήταν 80% στην περίπτωση που η τελική τιμή της Μ.Α.Ρ ήταν 

μεγαλύτερη από 90 mmHg και 28,6% όταν η τελική τιμή της Μ.Α.Ρ ήταν κάτω από 

90 mmHg. Η πιθανότητα να έχουν καλή έκβαση οι ασθενείς όταν η τελική τιμή της 

Μ.Α.Ρ ήταν πάνω από 90 mmHg ήταν 2,8 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με την 

περίπτωση που η τελική τιμή της Μ.Α.Ρ ήταν κάτω από 90 mmHg.

Πίνακας 14.2. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/βμήνου και της τελικής τιμής της

Μ.Α.Ρ

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

Μ.Α.Ρ > 90 mmHg 20 (80%) 5 (20%) 25

Μ.Α.Ρ < 90 mmHg 2 (28,6%) 5 (71,4%) 7

Σύνολο 22 10 32

Τρόπος αντιμετώπισης: (Χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία)

Ελέγχθηκε αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε ανάλογα 

με τον τρόπο αντιμετώπισης. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η έκβαση 

των ασθενών (καλή, κακή) και ο τρόπος αντιμετώπισης (χειρουργική ή συντηρητική 

θεραπεία). Στον πίνακα 15 φαίνεται ο αριθμός των ατόμων στα επίπεδα κάθε 

μεταβλητής. Η έκβαση των ασθενών δεν σχετίστηκε σημαντικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης, Pearson χ2 (1, Ν=32) = 0,11, ρ = 0,918, Cramer's V = 0,018. Η 

αναλογία των ασθενών (γράφημα 15) που είχαν καλή έκβαση ήταν 70% στην 

περίπτωση της χειρουργικής και 68,2% στην περίπτωση συντηρητικής θεραπείας .
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Πίνακας 15. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/δμήνου και του τρόπου 
αντιμετώπισης (χειρουργική ή συντηρητική)

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

Χειρουργική 7 (70%) 3 (30%) 10

Συντηρητική 15 (68,2%) 7 (31,8%) 22

Σύνολο 22 10 32

■3
3
Έ
□

■ο
φ
ο.ο

10 

8 

6 

4 
2 

0
χειρουργική αντιμετώπιση συντηρητική θεραπεία

0 καλή GOS 

0 κακή GOS

Γράφημα 15. Σχηματική παράσταση της σ.Ο.δ/δμήνου ανάλογα με τον τρόπο 
αντιμετώπισης (χειρουργική ή συντηρητική).

Τέλος ελέγχθηκε αν το ποσοστό των ασθενών με καλή ή κακή έκβαση διέφερε 

ανάλογα με την κατάταξη τους στην κλίμακα Marshall. Οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν η έκβαση των ασθενών (καλή, κακή) και η κατηγορία της 

κλίμακας Marshall (κλίμακα II και III, κλίμακα IV και V, κλίμακα VI). Στον πίνακα 16 

φαίνεται ο αριθμός των ατόμων στα επίπεδα κάθε μεταβλητής. Η έκβαση των 

ασθενών σχετίστηκε σημαντικά με την κατάταξη τους στην κλίμακα Marshall, 

Pearson χ2 (2, Ν=32) = 10,378, ρ = 0,006, Cramer's V = 0,569. Το 90,9% των 

ασθενών με κλίμακα Marshall II και III είχαν καλή έκβαση (γράφημα 16). Από τους 

ασθενείς με κλίμακα Marshall IV και V το 81,8% είχαν καλή έκβαση, ενώ στην 

περίπτωση με κλίμακα VI μόνο το 30% είχε καλή έκβαση.
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Πίνακας 16. Συσχετική ανάλυση μεταξύ της G.O.S/βμήνου και της κλίμακας Marshall

G.O.S Καλή (%) Κακή (%) Σύνολο

Κλίμακα II, III 10 (90,9%) 1 (9,1%) 11

Κλίμακα IV, V 9 (81,8%) 2 (18,2%) 11

Κλίμακα VI 3 (30%) 7 (70%) 10

Σύνολο 22 10 32

Κλίμακα II, III Κλίμακα IV, V Κλίμακα VI

0 καλή GOS 

Β κακή GOS

Γράφημα 16. Σχηματική παράσταση της G.O.S/6ppvou ανάλογα με την κλίμακα Marshall.

Στη συνέχεια έγιναν συγκρίσεις κατά ζεύγη για να αξιολογηθούν οι διαφορές 

μεταξύ των παραπάνω ποσοστών και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 

16.1. Για τον έλεγχο του σφάλματος τύπου I, χρησιμοποιήθηκε και στις τρεις 

περιπτώσεις η σειριακή μέθοδος Holm's Bonferoni με επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

Σημαντική διαφορά στην έκβαση των ασθενών εντοπίστηκε μεταξύ των ασθενών με 

κλίμακας VI και εκείνων σε άλλες κλίμακες .

Η πιθανότητα να έχουν καλή έκβαση οι ασθενείς όταν εντάσσονταν στην κλίμακα 

II ή III ήταν 3,03 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με την περίπτωση που 

εντάσσονταν στην κλίμακα VI και 2,73 φορές μεγαλύτερη όταν εντάσσονταν στην 

κλίμακα IV ή V.
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Πίνακας 16.1. Αποτελέσματα σύγκρισης κατά ζεύγη με τη χρήση της σειριακής
μεθόδου Holm's Bonferoni για τα δεδομένα του πίνακα 16.

Συγκρίσεις Pearson χ2 Τιμή ρ (Alpha) Cramer's V

Κλίμακα II, III - κλίμακα VI 8,24* 0,004 (0,017) 0,626

Κλίμακα IV, V - κλίμακα VI 5,74* 0,017 (0,025) 0,523

Κλίμακα II, III - κλίμακα IV, 
V 0,39 0,534 (0,050) 0,132

*ρ value < alpha
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η μέτρηση της τοπικής ιστικής οξυγόνωσης, (pti02) στην λευκή ουσία του 

εγκεφάλου είναι μια νέα, πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την παρακολούθηση της 

οξυγόνωσης του εγκεφάλου. To monitoring της pti02 αντικατοπτρίζει την ισορροπία 

μεταξύ της προσφερόμενης οξυγόνωσης από το αίμα και της κατανάλωσης του 

οξυγόνου από τους εγκεφαλικούς ιστούς.

To pti02 monitoring δεν έχει εισέλθει ακόμη στην καθημερινή κλινική πράξη, αλλά 

εμφανίζεται ως μια ευαίσθητη διαγνωστική μέθοδος για την παρακολούθηση της 

εγκεφαλικής λειτουργίας

Σε σύγκριση με το Sjv02 το pti02 monitoring είναι περισσότερο αξιόπιστο για 

μακροχρόνιες μετρήσεις εξαιτίας της μικρής πιθανότητας λάθους. Όταν γίνεται η 

καταγραφή του σε περιοχή του εγκεφάλου που δεν υπάρχει βλάβη, υπάρχει καλή 

σχέση μεταξύ της συνολικής εγκεφαλικής οξυγόνωσης (Sjv02) και της τοπικής 

οξυγόνωσης (pti02).

Όταν η pti02< lOmmHg >15min έχουμε ισχαιμία και κακή πρόγνωση. Η αύξηση 

του κινδύνου ήταν ανάλογη της χρονικής διάρκειας και της επανάληψης των 

υποξικών επεισοδίων.101

Η πρόωρη ανίχνευση των κρίσιμων επεισοδίων της περιοχικής μικροκυκλοφορίας 

(pti02 < 10 mmHg) εξασφαλίζει τον στόχο της θεραπείας.

Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός του πολυπαραμετρικού ενδοκρανιακού 

monitoring είναι να βοηθηθεί ο θεράπων ιατρός ώστε να διατηρήσει επαρκή 

εγκεφαλική διήθηση και οξυγόνωση για τον ασθενή και να αποφύγει τις ιατρικές και 

χειρουργικές επιπλοκές, ώστε να μην υπάρξουν δευτερογενείς βλάβες καθ' όλο το 

διάστημα της εγκεφαλικής αποκατάστασης.

Στις αρχές του 1990 ο Robertson και συν. περιέγραψαν τη σημασία της 

ανεπάρκειας του κορεσμού της Hb σε οξυγόνο για τη νευρολογική έκβαση των 

ασθενών μετά από Κ.Ε.Κ. Η συχνότητα των επεισοδίων με ανεπαρκή κορεσμό στην 

έσω σφογίτιδα φλέβα (Sjv02 < 50% για πάνω από 10 min) συνοδεύεται πάντα από 

κακή έκβαση.102,103 Τα όρια των δυνατοτήτων αυτής της μεθόδου είναι ότι είναι 

αδύνατον να διακρίνουμε τοπικές μεταβολές στην ιστική διήθηση και παρατηρείται 

συχνή εμφάνιση τεχνικών λαθών τα οποία οφείλονται στην μετακίνηση του
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καθετήρα στην έσω σφαγίτιδα. Ο Sheinberg και συν. ανακάλυψαν ότι πάνω από το 

50% στις κρίσιμες μετρήσεις ανεπαρκούς κορεσμού Hb του Sjv02, είναι λάθος.104 Η 

νέα μέθοδος συνεχούς παρακολούθησης της τοπικής ιστικής οξυγόνωσης (pti02) 

εκτιμάται θετικά, γιατί δεν χρειάζεται να γίνει επαναβαθμονόμηση (recalibration) για 

το κατά πόσον λειτουργεί καλά ο πολαρογραφικός καθετήρας της Licox κατά την 

διάρκεια των μετρήσεων και γιατί μετά την τοποθέτηση του μας επιτρέπει να έχουμε 

ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις από λίγες ώρες μέχρι πολλές ημέρες.

Εάν εξαιρέσουμε τις δύο πρώτες ώρες μετά την εισαγωγή του καθετήρα της pti02 

οι μετρήσεις θεωρούνται αξιόπιστες, με ένα σχεδόν 100% «χρόνο καλής ποιότητας 

μέτρησης» (Time of good data quality).

Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστώσουμε εάν η μέτρηση της pti02 με τον 

πολαρογραφικό καθετήρα της Licox είναι μια αξιόπιστη και χωρίς επιπλοκές μέθοδος 

για την παρακολούθηση της ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφάλου στις βαριές Κ.Ε.Κ.

Στην μελέτη μας διαπιστώσαμε ότι οι ασθενείς με τιμή της pti02 > 10 mmHg καθ' 

όλη την διάρκεια της νοσηλείας τους και οι ασθενείς που είχαν μόνο ένα επεισόδιο με 

τιμή της pti02 < 10 mmHg > 30 min είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 76,9% και 75% 

αντίστοιχα, ενώ από τους ασθενείς με πολλά επεισόδια και τιμή της pti02 < 10 mmHg 

> 30 min είχαν καλή έκβαση μόνο το 42,9%. Ασθενείς με αρχική τιμή της pti02 > 10 

mmHg είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 80% ενώ ασθενείς με αρχική τιμή της pti02 < 

10 mmHg είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 50%. Η έκβαση των ασθενών σχετίσθηκε 

σημαντικά (ρ = 0,002) με την τελική τιμή της pti02 > 10 mmHg και της pti02 < 10 

mmHg όπου στην μεν πρώτη το 81,5% είχαν καλή έκβαση ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση είχαμε μόνο κακή έκβαση. Αντίστοιχα, ο Gopinath και συν. αναφέρουν ότι 

η συχνότητα της πτώσης της τιμής της pti02 < 10 mmHg >30 min συνοδεύεται 

πάντα από φτωχή νευρολογική έκβαση. Επίσης αναφέρει ότι ασθενείς με υποξία 

πάνω από 30 min ή ασθενείς με συχνά υποξικά επεισόδια τελικά μπορεί να έχουν 

καλή έκβαση πράγμα που συμβαίνει και στην δική μας εργασία.

Ο συνδυασμός pti02 < lOmmHg και I.C.P > 25mmHg είναι κακή πρόγνωση. 

Αντίθετα ασθενείς με pti02 < lOmmHg και I.C.P < 25mmHg έχουν καλύτερη 

πρόγνωση.

Οι 29 ασθενείς από τους 32, είχαν pti02 < 10 mmHg ενώ η τιμή της I.C.P ήταν < 

ή > 25 mmHg. Η έκβαση των ασθενών με pti02 < 10 mmHg σχετίσθηκε σημαντικά 

(ρ = 0,015) με το ύψος της τιμής της I.C.P. Η αναλογία των ασθενών που είχαν καλή 

έκβαση ήταν 100% στην περίπτωση που η τιμή της I.C.P δεν υπερέβη τα 25 mmHg,
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και 55% στις περιπτώσεις που η τιμή της I.C.P υπερέβη τα 25 mmHg κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας τους.

Η υποξία, η υπόταση και η αύξηση της I.C.P. είναι οι κύριες αιτίες για την 

εγκεφαλική ισχαιμία.105,106

Ο υπεραερισμός οδηγεί σε αγγειοσύσπαση και πτώση της τιμής της εγκεφαλικής 

αιμάτωσης με αποτέλεσμα την πτώση της I.C.P.107 Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 

πολλές αναφορές για το ότι ο υπεραερισμός είναι μειονέκτημα ή ακόμη και βλαβερός 

για κάποιους ασθενείς.108,109 Σύμφωνα με μία μελέτη ο Muizelaar και συν. αναφέρουν 

ότι ο θεραπευτικός υπεραερισμός μπορεί περισσότερο να βλάψει την C.B.F. από ότι 

να ελαττώσει την I.C.P. Ο υπεραερισμός μπορεί να επιφέρει πτώση της pti02 παρ' 

όλα τα καλά αποτελέσματα που μπορεί να έχει στην I.C.P. και την C.P.P. Αυτό θα 

πρέπει να το λάβουμε υπ' όψιν μας όταν αναλαμβάνουμε το ρίσκο στην υποξική / 

ισχαιμική φάση στην πρόσφατη περίοδο μετά τον τραυματισμό, να αυξήσουμε την 

ισχαιμία στον ήδη τραυματισμένο εγκέφαλο.110,111

Στην μελέτη μας διαπιστώσαμε ότι η έκβαση των ασθενών σχετίσθηκε σημαντικό 

με την συχνότητα και την διάρκεια των επεισοδίων που η τιμή της I.C.P. ήταν > 25 

mmHg (ρ = 0,035). Το 50% των ασθενών με τιμή της I.C.P. > 25mmHg είχε κακή 

έκβαση ενώ καλή έκβαση είχε το 92,9% των ασθενών με τιμή της I.C.P. < 25 mm 

Hg. Επίσης οι ασθενείς με αρχική και τελική τιμή της I.C.P. > 25 mmHg είχαν καλή 

έκβαση σε ποσοστό 20%, όταν η αρχική τιμή ήταν >25mmHg ενώ όταν η τελική 

τιμή ήταν >25mmHg δεν είχε κανείς καλή έκβαση (ρ = 0,010). Οι ασθενείς με αρχική 

και τελική τιμή της I.C.P. < 25 mmHg είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 77,8% στην 

πρώτη περίπτωση και σε ποσοστό 91,7% στην δεύτερη (ρ = Ο,ΟΟΙ).112,113

Η χορήγηση μαννιτόλης στους ασθενείς με αυξημένη I.C.P. ή σε ασθενείς που 

κινδυνεύουν να αναπτύξουν I.C.P. έχει γίνει ρουτίνα. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί 

μηχανισμοί με τους οποίους η μαννιτόλη ρίχνει την I.C.P: βελτιώνοντας την 

εγκεφαλική αιματική ροή και αποκαθιστώντας την αγγειοσύσπαση.114,115

Η αργή πτώση της I.C.P. από 30 λεπτά - 6 ώρες μετά την χορήγηση μαννιτόλης 

αποδίδεται στον βαθμό ωσμωτικότητας που παράγεται μεταξύ του πλάσματος και 

του κυτταρικού παρεγχύματος.116,117

Η «οδηγία» της διατήρησης της C.P.P > 60mmHg, αμφισβητήθηκε από κάποιους 

ερευνητές, οι οποίοι συμπεραίνουν ότι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα θα πρέπει να 

επικεντρώνονται κυρίως στην ρύθμιση της I.C.P και ότι η C.P.P φαίνεται ότι έχει 

μικρή επίδραση στην πρόγνωση των ασθενών.118,119,120
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Στην μελέτη μας διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ της τιμής της 

C.P.P. και της έκβασης των ασθενών λόγω των θεραπευτικών παρεμβάσεων κατά 

την διάρκεια της νοσηλείας. Όταν η τιμή της C.P.P. > 60 mmHg το 69,2% των 

ασθενών είχε καλή έκβαση ενώ όταν η τιμή της C.P.P. < 60 mmHg το 66,7% των 

ασθενών είχε καλή έκβαση. Επίσης δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ της 

αρχικής ή της τελικής τιμής της C.P.P. με την έκβαση των ασθενών. Το 71,4% των 

ασθενών με αρχική τιμή της C.P.P. > 60 mmHg είχε καλή έκβαση ενώ το 50% των 

ασθενών με αρχική τιμή της C.P.P. < 60 mmHg είχε καλή έκβαση. Το 69,2% των 

ασθενών με τελική τιμή της C.P.P. > 60 mmHg είχε καλή έκβαση ενώ το 66,7% των 

ασθενών με τελική τιμή της C.P.P. < 60 mmHg είχε καλή έκβαση.

Πτώση της Sjv02 γύρω στο 50% μας ενημερώνει για ισχαιμία του εγκεφάλου, και 

άνοδός της πάνω από 75% για υπεραιμία. Ασθενείς με συχνά επεισόδια χαμηλής 

Sjv02 έχουν κακή έκβαση. Η πιο συχνή αιτία πτώσης της Sjv02 είναι η ενδοκρανιακή 

υπέρταση, η χαμηλή Αρτηριακή Πίεση και η υποκαπνία.121

Χαμηλή Sjv02 μπορεί να διορθωθεί με την αύξηση της C.P.P και διατηρώντας το 

αρτηριακό paC02 μεταξύ 30 - 35 mmHg. Από την άλλη πλευρά εάν η Sjv02 είναι > 

70%, προκαλείται υπεραιμία και αύξηση της C.B.F. η οποία μπορεί να αποβεί 

επικίνδυνη.

Η αλλαγή της Sjv02 εξαρτάται από την αλλαγή της C.B.F. μόνο εάν η σχέση του 

κορεσμού Hb στο αρτηριακό αίμα και της συγκέντρωσης της Hb παραμείνουν 

σταθερές.122

Στην μελέτη μας δεν παρατηρήθηκε σημαντική σχέση μεταξύ της Sjv02 και της 

έκβασης των ασθενών. Όσον αφορά στη διάρκεια και στη συχνότητα των επεισοδίων 

με Sjv02 > 55%, το 67,9% των ασθενών είχε καλή έκβαση ενώ όταν το Sjv02 < 

55% το 75% των ασθενών είχε καλή έκβαση. Όταν η αρχική τιμή της Sjv02 > 55% 

το 71,4% των ασθενών είχε καλή έκβαση ενώ όταν ή αρχική τιμή της Sjv02 < 55% 

το 50% των ασθενών είχε καλή έκβαση. Η έκβαση των ασθενών σχετίσθηκε 

σημαντικά (ρ = 0,044) με την τελική τιμή της Sjv02. Έτσι όταν η τελική τιμή της 

Sjv02 > 55% το 75% των ασθενών είχε καλή έκβαση ενώ όταν ή τελική τιμή της 

Sjv02 < 55% το 25% των ασθενών είχε καλή έκβαση.

Η συστηματική υπόταση είναι η κύρια αιτία για να δημιουργηθούν δευτεροπαθείς 

εγκεφαλικές βλάβες.

Στην μελέτη μας δεν παρατηρήθηκε σημαντική σχέση μεταξύ της τιμής της 

Μ.Α.Ρ. και της έκβασης των ασθενών. Το 55,6% των ασθενών με τιμή της Μ.Α.Ρ. > 

90 mmHg είχε καλή έκβαση ενώ το 85,7% των ασθενών με τιμή της Μ.Α.Ρ. < 90
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mmHg είχε επίσης καλή έκβαση. Οι ασθενείς με αρχική τιμή της Μ.Α.Ρ. > 90 mmHg 

είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 58,8% ενώ οι ασθενείς με αρχική τιμή της Μ.Α.Ρ. < 

90 mmHg είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 80%. Η έκβαση των ασθενών σχετίσθηκε 

σημαντικά με την τελική τιμή της Μ.Α.Ρ. (ρ = 0,009). Ασθενείς με τελική τιμή της 

Μ.Α.Ρ. > 90 mmHg είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 80% ενώ ασθενείς με τελική τιμή 

της Μ.Α.Ρ. < 90 mmHg είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 28,6%.

Η έκβαση των ασθενών δεν σχετίσθηκε σημαντικά με τον τρόπο αντιμετώπισης 

τους (χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία). Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

χειρουργική αποσυμπίεση (ανακουφιστική κρανιοτομία ή κρανιεκτομή) είχαν καλή 

έκβαση σε ποσοστό 70% ενώ οι ασθενείς που ακολούθησαν συντηρητική θεραπεία 

είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 68,2%.

Η μελέτη του ο Kiening και συν. αναφέρει τα καλά αποτελέσματα σε σχέση με 

την έκβαση της ανακουφιστικής κρανιεκτομής σε νεαρής ηλικίας ασθενείς με 

ανεξέλεγκτη ενδοκρανιακή υπέρταση.123 Στην περίπτωση που υπάρχει υποψία 

επερχόμενου εγκεφαλικού εγκολεασμού μπορεί να επέμβουμε προληπτικά με 

αξιόλογη κλινική έκβαση. Η τιμή της pti02 που πριν την χειρουργική αποσυμπίεση 

άγγιζε το όριο των 10 mmHg μετά το χειρουργείο αυξάνονταν αμέσως.124 Επίσης 

μετά την αποσυμπίεση η τιμή της I.C.P. επανέρχονταν σε φυσιολογικά επίπεδα.125

Στην μελέτη μας παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά (ρ = 0,006) μεταξύ των 

ασθενών σε κλίμακα Marshall VI και εκείνων σε άλλες κλίμακες σε σύγκριση με την 

έκβαση. Ασθενείς που ανήκαν σε κλίμακα Marshall II και III είχαν καλή έκβαση σε 

ποσοστό 90,9%, ασθενείς που ανήκαν σε κλίμακα Marshall IV και V είχαν καλή 

έκβαση σε ποσοστό 81,8% και οι ασθενείς που ανήκαν στη κλίμακα Marshall VI είχε 

καλή έκβαση μόνο το 30%.126,127

Τέλος, όσον αφορά στην συγκριτική μελέτη μεταξύ της Κλίμακας Γλασκόβης 

εισαγωγής και της έκβασης των ασθενών δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά. Οι 

ασθενείς με G.C.S < 8 είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 69,6% ασχέτως με τα 

νευρολογικά ελλείμματα και οι ασθενείς με G.C.S > 8 είχαν καλή έκβαση σε ποσοστό 

66,7% αλλά χωρίς νευρολογικά κατάλοιπα. Στους ασθενείς με G.C.S < 8 

συμπεριλήφθηκαν και οι ασθενείς που ήρθαν διασωληνωμένοι.128
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η σχέση της τιμής: της pti02, της I.C.P., της 

C.P.P., της Sjv02 και της Μ.Α.Ρ. με την έκβαση των ασθενών έξι μήνες μετά την 

έξοδό τους από το Νοσοκομείο. Αυτά που επισημάνθηκαν είναι ότι :

1. Η μέτρηση της τοπικής ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφάλου με την 

τοποθέτηση ενδοπαρεγχυματικού καθετήρα είναι μία αξιόπιστη και ασφαλής μέθοδος 

η οποία μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την έκβαση του ασθενούς.

2. Ασθενείς με pti02 > lOmmHg είχαν καλή πρόγνωση ενώ ασθενείς με pti02 < 

lOmmHg οι πιθανότητες να έχουν κακή έκβαση ήταν αυξημένες.

3. Ασθενείς με ένα και μόνο επεισόδιο χαμηλής pti02 για μικρό χρονικό διάστημα 

είχαν καλή έκβαση.

4. Ασθενείς με πολλά επεισόδια μεγάλης διάρκειας πτώσης της τιμής της pti02 < 

10 mmHg είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα κακής έκβασης από αυτούς με ένα και μόνο 

επεισόδιο μικρής διάρκειας.

5. Ο συνδυασμός pti02 < lOmmHg και I.C.P > 25mmHg είναι κακή πρόγνωση. 

Αντίθετα ασθενείς με pti02 < lOmmHg και I.C.P < 25mmHg είχαν καλύτερη 

πρόγνωση.

6. Η έκβαση των ασθενών σχετίσθηκε σημαντικά με την συχνότητα και την 

διάρκεια αύξησης της τιμής της I.C.P. > 25 mmHg. Ασθενείς με πολλά επεισόδια 

μεγάλης διάρκειας είχαν κακή έκβαση ασχέτως με την τιμή της pti02.

7. Δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της τιμής της C.P.P. και της 

έκβασης των ασθενών πιθανώς λόγω των θεραπευτικών παρεμβάσεων που έγιναν 

κατά την διάρκεια της νοσηλείας. Επίσης δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ pti02 και 

C.P.P ως προς την έκβαση.

8. Η έκβαση των ασθενών σχετίσθηκε σημαντικά μόνο με την τελική τιμή της 

Sjv02 < 55%. Οι περισσότεροι ασθενείς με τελική τιμή της Sjv02 < 55% είχαν κακή 

έκβαση.
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9. Η έκβαση των ασθενών σχετίσθηκε σημαντικά με την τελική τιμή της M.A.P.

Ασθενείς με πτώση της τελικής τιμής της Μ.Α.Ρ < 90mmHg είχαν μεγαλύτερες 

πιθανότητες κακής έκβασης από τους υπόλοιπους.

L0. Η έκβαση των ασθενών δεν σχετίσθηκε σημαντικά από τον τρόπο

αντιμετώπισης τους, δηλαδή με το αν ακολούθησαν συντηρητική ή χειρουργική 

θεραπεία.

L1. Η έκβαση των ασθενών σχετίσθηκε σημαντικά με την κλίμακα Marshall. Οι

ασθενείς που με βάση τη πρώτη C.T. βαθμονομήθηκαν στη κλίμακα VI, είχαν 

περισσότερες πιθανότητες κακής έκβασης από τους υπόλοιπους.

12. Η έκβαση των ασθενών δεν σχετίσθηκε σημαντικό με την G.C.S. εισαγωγής

τους.

-68-Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:27:02 EEST - 52.90.75.110



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το πολυπαραμετρικό ενδοκρανιακό monitoring είναι ένα πρόσθετο εγκεφαλικό 

monitoring ( pti02,1.C.P, C.P.P, Sjv02, MAP) για την θεραπεία των βαρέων Κ.Ε.Κ.

Μόνο η pti02 είναι μια ασφαλής, σωστή και ευαίσθητη μέθοδος για να 

γνωρίζουμε την οξυγόνωση του εγκεφάλου μετά από Κ.Ε.Κ. To monitoring της pti02 

είναι ανώτερο της Sjv02 σε ποιότητα και αξιοπιστία. Εν αντιθέσει με την συχνή 

επαναβαθμονόμηση που συμβαίνει στο σφαγιτιδικό οξύμετρο, ο ενδοκρανιακός 

καθετήρας της pti02 χρειάζεται βαθμονόμηση μόνο πριν την εισαγωγή του.

Κατά την διάρκεια του monitoring δεν υπάρχει περίπτωση σφάλματος. Το 

monitoring της pti02 είναι μια τεχνική για να μετρηθεί η επιφάνεια των ιστών και έχει 

περιοχή ευαισθησίας ~7,9mm. Στην μελέτη αποδεικνύεται με C.T ότι ο καθετήρας 

έχει τοποθετηθεί διαμέσου του μετωπιαίου λοβού στην λευκή ουσία του εγκεφάλου 

χωρίς προφανή παθολογικά ευρήματα και ότι είναι σε απρόσβλητη περιοχή από το 

τραύμα. Η γρήγορη ανίχνευση των κρίσιμων επεισοδίων της περιοχικής 

μικροκυκλοφορίας όταν η τιμή της pti02 < 10 mmHg μας ειδοποιεί για την θεραπεία.

Ο υπεραερισμός μπορεί να ισορροπήσει και να εξασφαλίσει επαρκεί C.P.P. Ο 

υπεραερισμός, ειδικά όταν η paC02 είναι 25 - 30 mmHg ενδείκνυται μόνο σε 

ασθενείς με φυσιολογική ή υπεραιμική εγκεφαλική οξυγόνωση. Σε ασθενείς με 

χαμηλή εγκεφαλική οξυγόνωση η χορήγηση μαννιτόλης είναι η πρώτη επιλογή για να 

ελαττώσουμε την I.C.P. Η πτώση της τιμής της I.C.P. βοηθάει στο να μειωθεί η 

πιθανότητα δευτερογενών ισχαιμικών βλαβών.

Πάνω από τρία χρόνια μελετήθηκαν 32 ασθενείς (26 άνδρες και 6 γυναίκες 

ηλικίας από 16 - 78 ετών και μέσο όρο ηλικίας 43,44 ± 17,84 έτη) με βαρεία Κ.Ε.Κ. 

και κλίμακα Γλασκόβης < 12. Για όλους τους ασθενείς ίσχυε το ίδιο θεραπευτικό 

πρωτόκολλο.

Η συχνότητα και η διάρκεια των επεισοδίων της τιμής της pti02 < lOmmHg είχαν 

σχέση εξάρτησης με την G.O.S. του εξαμήνου.

Η στατιστική ανάλυση (έλεγχος ανεξαρτησίας, crosstabs) έδειξε σημαντική σχέση 

μεταξύ της G.O.S του εξαμήνου και :

1. Της τελικής τιμής της pti02 < 10 mmHg (ρ = 0,002).
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2. Της τιμής της pti02 < 10 mmHg με την τιμής της I.C.P < ή > 25 mmHg (ρ

= 0,015).

3. Της τιμής της I.C.P > 25 mmHg (ρ = 0,035)

4. Της τελικής τιμής της Sjv02 < 55% (ρ = 0,044).

5. Της τελικής τιμής της M.A.P. < 90 mmHg (ρ = 0,009).

6. Της κλίμακας Marshall VI με τις άλλες κλίμακες (ρ = 0,006).

Δεν βρέθηκε σημαντική σχέση μεταξύ της G.O.S του εξαμήνου και :

1. Της τιμής της C.P.P.

2. Της G.C.S. εισαγωγής

3. Της χειρουργικής και της συντηρητικής θεραπείας.
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SUMMARY

Multimodal cerebral monitoring supplements neuromonitoring (pti02, I.C.P, 

C.P.P, Sjv02, M.A.P) in the treatment of severely head - injured patients.

However, only regional pti02 is a safe, reliable, and sensitive method for cerebral 

oxygenation after acute brain injury. Monitoring of pti02 is superior to Sjv02 in data 

quality and reliability. In contrast to the frequent recalibration required by jugular 

bulb oximetry, the brain pti02 catheter only needs calibration prior to its insertion 

and no recalibration is necessary. During the monitoring time, there were nearly no 

artifacts. Pti02 monitoring is a local technique, as the measured tissue surface area 

of approximately 7,9mm demonstrates. In this study it was verified by C.T scanning 

that the probes were located within the frontal white matter without obvious 

pathology, suggesting that this area is largely unaffected by trauma. Early detection 

of critical episodes of regional microcirculation ptiO2<10 mmHg enables a targeted 

therapy. Induced hyperventilation can be balanced to determine sufficient C.P.P. 

Hyperventilation therapy, especially paC02 below 25 - 3D mmHg, is indicated only in 

patients with normal or hyperemic cerebral oxygenation status. In patients with 

reduced cerebral oxygenation mannitol administration should be first choice to tread 

raised I.C.P. Reduction of critical I.C.P values helps to minimize the risk of secondary 

ischemic brain damage.

Over a three year period 32 patients (26 males, 6 females, age 16 to 78, mean 

age 43,44 ± 17,84 years) with severe head injuries and G.C.S < 12 were 

investigated. All patients were treated using a standard therapeutic protocol.

Depth and duration of local tissue hypoxia was independently related to outcome 

at six months.

The crosstabs analysis revealed a significant relation of G.O.S at six months and;

1. The final pti02 < 10 mmHg (p=0,002).

2. I.C.P > 25 mmHg (p = 0,035).

3. pti02 < 10 mmHg with the I.C.P < or > 25 mmHg (p = 0,015).

4. The final Sjv02 < 55% (p = 0,044).

5. The final M.A.P < 90 mmHg (p = 0,009).

6. The Marshall scale VI with the others scales (p = 0,006).
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The crosstabs analysis did not reveal a significant relation of G.O.S. at six months and

1. C.P.P < 60 mmHg.

2. The initial G.C.S.

3. The conservative or surgical treatment.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κ.Ν.Σ:

Κ.Ε.Κ:

Ε.Ν.Υ:

Α.Ε.Φ:

C.T:

C.B.F:

Μ.Α.Ρ:

I.C.P:

C.P.P:

T.C.D:

Sjv02:

pti02:

C.V.R:

P.V.I:

C. M.R.02:

D. A.I: 

G.C.S: 

G.O.S: 

PaC02:

Pa02:

Fi02:

B.P:

ATP:

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Εγκεφαλονωταίο υγρό 

Αιματοεγκεφαλικός φραγμός 

Computerized Tomography = Αξονική Τομογραφία 

Cerebral Blood Flow = Εγκεφαλική Αιματική Ροή.

Mean Arterial Pressure = Μέση Αρτηριακή Πίεση.

Intracranial Pressure = Ενδοκρανιακή Πίεση.

Cerebral Perfusion Pressure = Πίεση Εγκεφαλικής Διήθησης.

Transcranial Doppler ultrasound = Υπερηχογραφία με διακρανιακό Doppler.

Jugular venous oxygen saturation = Κορεσμός της Fib σε 02 στον σφαγιτιδικό 
βολβό.

Local brain tissue 02 pressure = Τοπική ιστική οξυγόνωση του εγκεφάλου. 

Cerebrovascular Resistance = Αντιστάσεις των αγγείων του εγκεφάλου.

Pressure Volume Index = Δείκτης όγκου πίεσης.

Cerebral Metabolic Rate of Oxygen = Κατανάλωση 02 από τον εγκέφαλο.

Diffuse Axonal Injury = Διάχυτη αξονότμηση.

Glasgow Coma Scale = Κλίμακα κώματος Γλασκόβης.

Glasgow Outcome Scale = Κλίμακα έκβασης Γλασκόβης.

Partial Pressure of arterial Carbon dioxide = Μερική πίεση του C02crro αρτηριακό 
αίμα.

Partial Pressure of arterial Oxygen = Μερική πίεση του 02 στο αρτηριακό αίμα.

Η εισπνεόμενη συγκέντρωση 02.

Blood pressure = Αρτηριακή Πίεση.

Adenosine triphosphate = Αδενοσινοτριφωσφατάση.
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