Νεςποηπαςμαηιολογία

Οξύ Υποζκληπίδιο αιμάηωμα
Σε αληίζεζε κε ην ΟΕΑ, όπνπ ην αηκάησκα αλαπηύζζεηαη πάλσ από ηε ζθιεξή
κήληγγα, ην ΟΥΑ απνηειεί ζπιινγή αίκαηνο κεηαμύ ηεο ζθιεξήο κήληγγαο θαη ηεο
επηθάλεηαο ηνπ εγθεθάινπ. Είλαη έλδεημε βαξηάο θάθσζεο θαη ζπλνδεύεηαη από
πςειά πνζνζηά ζλεηόηεηαο θαη λνζεξόηεηαο πνπ θηάλνπλ αθόκα θαη ην 80%.
Η ζπρλόηεηα ηνπ ΟΥΑ είλαη 10% γεληθά ζηηο ΚΕΚ θαη πνιύ κεγαιύηεξε ζηηο βαξηέο
ΚΕΚ. Πξνθαιείηαη από θάθσζε επηθαλεηαθώλ ή γεθπξηθώλ θιεβώλ θαη πνιύ ζπρλά
ζπλνδεύεηαη θαη από άιιεο θαθώζεηο. Είλαη ζπλήζσο ην απνηέιεζκα θάθσζεο
πςειήο ελέξγεηαο, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ηξνραίνπ
αηπρήκαηνο. Σε αζζελείο κε δηαηαξαρέο πήμεο, ή αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ γηα θάπνην
ιόγν ρξνλίσο αληηπεθηηθή αγσγή, παξαηεξείηαη θαη κεηά από επηόηεξεο θαθώζεηο
(ζπλήζσο πηώζεηο). Ο αζζελήο πνπ πάζρεη από ΟΥΑ εκθαλίδεη δηαηαξαρέο επηπέδνπ
ζπλείδεζεο θαη πνιύ γξήγνξα κεηά ηε θάθσζε βπζίδεηαη ζε θώκα, εγθαζηζηά
αληζνθνξία θαη ζηαδηαθά –αλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα – εκθαλίδεη ελδνθξάληα
ππέξηαζε θαη θαηαιήγεη. Η Αμνληθή Τνκνγξαθία απεηθνλίδεη επθξηλώο ηελ
ππνζθιεξίδηα ππέξππθλε (έληνλν άζπξν ρξώκα) ζπιινγή, ε νπνία πξνθαιεί θαηά
θαλόλα κεηάζεζε ησλ δνκώλ ηεο κέζεο αλαηνκηθήο γξακκήο θαη εγθεθαιηθό νίδεκα
(πξήμηκν).
Η ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζπλήζσο ζε επξεία απνζπκπηεζηηθή θξαληεθηνκία,
παξνρέηεπζε ηνπ αηκαηώκαηνο, αλαγλώξηζε ηνπ αγγείνπ πνπ πξνθάιεζε ηελ
αηκνξξαγία θαη θαπηεξηαζκό ή απνιίλσζή ηνπ, κεληγγνπιαζηηθή θαη αθνινύζσο
λνζειεία ζε Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο, όπνπ ππάξρεη δπλαηόηεηα λεπξνπαξαθνινύζεζεο. Η λνζεξόηεηα θαη ε ζλεηόηεηα παξακέλεη πςειή ηόζν ζε λένπο,

όζν θαη ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο. Επίζεο, ζε αζζελείο κε βεβαξπκκέλν παζνινγηθό
ηζηνξηθό, ε πξόγλσζε είλαη εμαηξεηηθά δπζκελήο.

Οξύ Επιζκληπίδιο αιμάηωμα
Τν νμύ επηζθιεξίδην αηκάησκα (ΟΕΑ) είλαη ε ζπιινγή αίκαηνο πνπ αλαπηύζζεηαη
κεηαμύ ηεο ζθιεξήο κήληγγαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ ππεξθείκελνπ νζηνύ. Είλαη
ζπλήζσο ξαγδαία εμειηζζόκελε θαηάζηαζε, ε νπνία αλ δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα,
ζπρλά είλαη ζαλαηεθόξα. Πξνθαιείηαη από θάθσζε ζπλήζσο ηεο κέζεο κεληγγηθήο
αξηεξίαο ή άιιεο κηθξήο αξηεξίαο ή θιέβαο θαη έρεη ζπλήζσο θξόηαθν-βξεγκαηηθή
εληόπηζε.
Απνηειεί ην 3% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ΚΕΚ θαη είλαη πνιύ ζπάλην ζε ππεξήιηθεο θαη
λενγλά (ιόγσ ηεο ηζρπξήο πξνζθνιιήζεσο ηεο ζθιεξήο κήληγγαο ζην νζηό).
Κάηαγκα θξαλίνπ ζπλππάξρεη πνιύ ζπρλά θαη ζηελ Αμνληθή Τνκνγξαθία
εκθαλίδεηαη κε ηε ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα ηεο ππέξππθλεο ζπιινγήο (έληνλα ιεπθό
ρξώκα), κε ην θπξηό πξνο ην εγθεθαιηθό παξέγρπκα. Η θιηληθή εηθόλα πνηθίιεη από
αζζελή ζε αζζελή. Σε κηθξά ΟΕΑ ν αζζελήο εκθαλίδεη ήπηα ζπκπησκαηνινγία θαη
δελ αλαθέξεη θαλ απώιεηα αηζζήζεσλ. Σε ξαγδαίσο εμειηζζόκελα ΟΕΑ ν αζζελήο
εκθαλίδεη πξννδεπηηθή έθπησζε επηπέδνπ ζπλείδεζεο, βπζίδεηαη πξννδεπηηθά ζε
θώκα, εγθαζηζηά αληζνθνξία (δηάλνημε ηεο θόξεο ηνπ καηηνύ ζηελ πιεπξά ηνπ
αηκαηώκαηνο) θαη εηεξόπιεπξε εκηπιεγία (αδπλακία θίλεζεο αληίπιεπξνπ ζην
αηκάησκα άλσ θαη θάησ άθξνπ). Εάλ ε θαηάζηαζε δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα κε
ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε, ν αζζελήο θαηαιήγεη. Τν θσηεηλό δηάιεηκκα ζπλείδεζεο,
δειαδή ε αλππαξμία ζπκπησκάησλ ακέζσο κεηά ηελ θάθσζε πνπ αθνινπζείηαη από
ξαγδαία επηδείλσζε, δελ είλαη ηόζν ζπρλό όζν ζεσξείην παιαηόηεξα.
Η ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζηελ έγθαηξε θξαληνηνκία, ζηελ παξνρέηεπζε
ηνπ αηκαηώκαηνο, θαη ζηελ αλαγλώξηζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ ζεκείνπ αηκνξξαγίαο.
Εθόζνλ ην αηκάησκα αληηκεησπηζηεί έγθαηξα ην απνηέιεζκα είλαη άξηζην θαη ν
αζζελήο αλαξξώλεη πιήξσο θαζηζηώληαο ηελ ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε, ηδαληθή. Αλ
όκσο θαζπζηεξήζεη ε δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία θαη εγθαηαζηαζνύλ ζεκεία πίεζεο
ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο ηόηε απμάλεηαη ζεκαληηθά ε ζλεηόηεηα θαη ε
λνζεξόηεηα.

Εγκεθαλικέρ Θλάζειρ
Από ηα πιένλ ζπρλά επξήκαηα ζηηο ΚΕΚ είλαη νη εγθεθαιηθέο ζιάζεηο, δειαδή
θαθώζεηο ηνπ εγθεθάινπ ιόγσ κεραληθήο πιήμεο. Παξαηεξνύληαη πεξίπνπ ζην 20 %
ησλ ΚΕΚ, απνηεινύλ εθρύκσζε εγθεθαιηθνύ ηζηνύ κε ζπλύπαξμε
κηθξναηκνξξαγηώλ. Αλαπηύζζνληαη ζηελ ίδηα κε ηελ θάθσζε πιεπξά

(coupcontusions) ή ζηελ δηακεηξηθά αληίζεηε (contra-coupcontusions). Εκθαλίδνληαη
πην ζπρλά ζην κεησπηαίν θαη θξνηαθηθό ινβό, ιόγσ ηνπ αλώκαινπ εδάθνπο ησλ
νζηέηλσλ δνκώλ ηνπ πξόζζηνπ θαη κέζνπ θξαληαθνύ βόζξνπ, πνπ θηινμελνύλ
αληηζηνίρσο ην κεησπηαίν θαη θξνηαθηθό ινβό.
Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή εκθάληζεο ησλ ζιάζεσλ, ν αζζελήο εκθαλίδεη λεπξνινγηθή
ζεκεηνινγία όπσο π.ρ. αθαζία (αδπλακία έθθξαζεο ή θαηαλόεζεο ηνπ πξνθνξηθνύ
ιόγνπ), ζύγρπζε, δηέγεξζε, ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζιάζεηο ηνπ
θξνηαθηθνύ ινβνύ ή δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, αβνπιία, απάζεηα, ή έθθξαζε
απξόζθνξνπ ζπλαηζζήκαηνο, ραξαθηεξηζηηθά ζε θαθώζεηο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνύ.
Σπρλά νη εγθεθαιηθέο ζιάζεηο ζπλνδεύνληαη από επηιεπηηθέο θξίζεηο.
Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο κηθξνύ κεγέζνπο ζιάζεηο, απνξξνθώληαη από ηνλ
εγθέθαιν θαη δε ρξήδνπλ εηδηθήο λεπξνρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί σζηόζν, όηη αθόκα θαη κηθξέο ζιάζεηο είλαη δπλαηόλ καθξνπξόζεζκα λα
ηαιαηπσξήζνπλ ηνλ αζζελή κε θεθαιαιγίεο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, δηαηαξαρέο κλήκεο
ή ζπλαηζζήκαηνο. Όηαλ όκσο ζπλνδεύνληαη κε θαηλόκελα πίεζεο ζην παξαθείκελν
εγθεθαιηθό παξέγρπκα θαη εθθξάδνληαη κε βαξηά λεπξνινγηθή ζεκεηνινγία,
ρξήδνπλ εληαηηθήο παξαθνινύζεζεο θαη αληηκεηώπηζεο. Σηελ πεξίπησζε εκθάληζεο
ελδνθξάληαο ππέξηαζεο ε ζεξαπεία είλαη ρεηξνπξγηθή (απνζπκπηεζηηθή θξαληεθηνκία
θαη κεληγγνπιαζηηθή).

Κλειζηέρ Κπανιοεγκεθαλικέρ Κακώζειρ
Η θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε (ΚΕΚ) απνηειεί κηα από ηηο πην ζπρλέο θιηληθέο
νληόηεηεο πνπ απαζρνινύλ ηνλ θιηληθό γηαηξό ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ
(ΤΕΠ). Αλαθέξεηαη όηη πεξίπνπ ην 2% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ θάζε ρξόλν ζα
παξνπζηάζεη θάπνηαο κνξθήο ΚΕΚ. Επηδεκηνινγηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ ζπρλόηεηα
400 πεξηζηαηηθώλ ΚΕΚ ζηηο 100.000 γεληθνύ πιεζπζκνύ. Ωο θξαληνεγθεθαιηθή
θάθσζε νξίδεηαη θάζε δηαηαξαρή αλώηεξσλ ή ζσκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, κεηά από
θάθσζε ζην θξαλίν, ρσξίο απηή απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεηαη από επεηζόδην απώιεηαο
αηζζήζεσλ. Η βαξηά ΚΕΚ απνηειεί ηελ θύξηα αίηηα ζαλάηνπ θαζώο θαη ζνβαξήο
αλαπεξίαο ζε αλζξώπνπο ειηθίαο <45 εηώλ. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
πεξηζηαηηθώλ κε ΚΕΚ νθείιεηαη ζε ηξνραία αηπρήκαηα. Σηε παηξίδα καο ηα
ηειεπηαία 50 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ 100.000 λεθξνί θαη 2.000.000 ηξαπκαηηζκνί
θαηαγξάθεθαλ ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεηά ηεο ηξνραίαο. Τν 2009, 1464 ζπλάλζξσπνη
καο πέζαλαλ ιόγσ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο θαη άιινη 1670 ππέζηεζαλ ζνβαξή
αλαπεξία. Ίζσο ην κόλν παξήγνξν ζηνηρείν ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ είλαη ην γεγνλόο όηη
γηα πξώηε θνξά από ην 1982 παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαηά
11%, γηα ην έηνο 2009. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο ην 2008 101
άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο ζε ηξνραίν αηύρεκα θαη αιιά 90 ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά.
Η πην θαηαζηξνθηθή επηπινθή ηεο ΚΕΚ είλαη ε αλάπηπμε θαη πξννδεπηηθή εμέιημε
ελόο ελδνθξαληαθνύ αηκαηώκαηνο. Αηκαηώκαηα παξαηεξνύληαη ζην 25-45% ησλ
πεξηζηαηηθώλ κε βαξηά ΚΕΚ, 3-12% κε κέηξηα ΚΕΚ, θαη πεξίπνπ 1 ζηνπο 500

αζζελείο κε ήπηα ΚΕΚ. Δίρσο απνηειεζκαηηθή ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε ην
ελδνθξαληαθό αηκάησκα πξννδεπηηθά ζα νδεγήζεη ηνλ αζζελή ζην ζάλαην ή ζε
θπηηθή θαηάζηαζε. Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε πξέπεη λα
είλαη έγθαηξε θαζώο ε θαζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε θαη ζηε ζεξαπεία έρνπλ πνιύ
δπζκελέο απνηέιεζκα.

