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Λάρνακα

Ελαφριές Εγκεφαλικές Κακώσεις 
στα Παιδιά: υχνό φαινόμενο με 

Δύσκολες Αποφάσεις?




 Πρόβλημα: ποιά παιδιά με ελαφριές τραυματικές 

εγκεφαλικές κακώσεις (ΕΣΕΚ) πρέπει να 
υποβάλλονται σε CT γιατί πιθανότατα έχουν 
ενδοεγκεφαλική κάκωση?

 κοπός είναι η ανάπτυξη ενός ‘κανόνα’ με ψηλή 
ευαισθησία για λήψη κλινικών αποφάσεων στα 
παιδιά με ΕΣΕΚ

 ‘Rule’:  MUST be Standardized and Validated

Εισαγωγή




 αρχικό GCS score  13-15

 επιβεβαιωμένη (witnessed) απώλεια συνείδησης, 
σίγουρη αμνησία ή επιβεβαιωμένη σύγχυση

 επιμένουσα ευερεθιστότητα στο ED (παιδιά<2 
χρόνων) ή  επίμονοι εμετοί

 σε παιδί με αμβλύ τραύμα κεφαλής εντός 24h

Ορισμός ΕΣΕΚ






 κάθε χρόνο > 650.000 παιδιά με ΕΣΕΚ 

επισκέπτονται τα ED στην Β. Αμερική

πλειονότητα αυτών μπορεί να πάρει εξιτήριο μετά 
βραχεία περίοδο παρακολούθησης στo ΕD

 μικρό ποσοστό επιδείνωση GCS και θα χρειαστεί 
ΝΧ παρέμβαση για ενδοκρανιακό αιμάτωμα

Επιδημιολογικά-Πόσο συχνή?







 η εκτέλεση CT στo ED είναι ‘κεφαλαιώδους 
σημασίας’ για την πρώιμη διάγνωση αυτών των 

ενδοκρανιακών αιματωμάτων

σε τραυματίες παιδιά με ΕΣΕΚ

Ρόλος CT ?






 τελευταία 10-ετία ραγδαία αύξηση στη χρήση CT 

 σε παιδιά με ΕΣΕΚ η CT εφαρμόζετο σε ποσοστό 
10% το 1995

 για τον ίδιο πληθυσμό σε ποσοστό 53% το 2005

Δεδομένα- θετικά




 ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό 

ενδοκρανιακών αιματωμάτων ‘missed’ in Canadian 
ED at first visit

 χρήση CT αυξάνει κόστα και την έκθεση των 
παιδιών στην ιονίζουσα ακτινοβολία

Δεδομένα-αρνητικά






πρέπει να είναι ακριβής & αξιόπιστος για την 

χρήση της CT σε παιδιά με ΕΣΕΚ

πρακτικός και εφαρμόσιμος ‘at the bedside’

 στηρίζεται σε παραμέτρους από το ιστορικό, την 
κλινική εξέταση και απλά tests

Clinical Decision ‘Rule’




πρέπει να βοηθά και να επιτρέπει στον γιατρό ή 

στο προσωπικό του ED να:

 α) παίρνει γρήγορες διαγνωστικές & 
θεραπευτικές αποφάσεις για το τραυματισμένο 
παιδί

 β) περισσότερο εκλεκτικό στην χρήση 
ακτινογραφιών στα παιδιά & έκθεση σε ιονίζουσα 
ακτινοβολία 

Clinical Decision ‘Rule’




προοπτική πολυκεντρική μελέτη σε 10 

παιδιατρικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία Καναδά 
σε παιδιά 0-16 χρόνων με ΕΣΕΚ

 eligibility όσα παιδιά είχαν:

 a) αμβλύ τραύμα κεφαλής με:

Μελέτες για καθορισμό 
‘Κανόνα’




 επιβεβαιωμένη απώλεια συνείδησης, σίγουρη 

αμνησία, επιβεβαιωμένη σύγχυση

 επίμονους εμετούς (2 ή > επεισόδια με διαφορά 15 
min) ή

 επιμένουσα ευερεθιστότητα στο ED (για παιδιά < 2 
χρόνων)

Καθορισμός ‘Κανόνα’




 b) αρχική GCS 13-15 στο ED

 c) τραυματισμό εντός των τελευταίων 24 ωρών

 αποτελέσματα ανακοινώθηκαν το 2010

Καθορισμός ‘Κανόνα’




πρωτοβάθμια έκβαση: ανάγκη για 

νευρολογική/νευροχειρουργική παρέμβαση

 δευτεροβάθμια έκβαση: ανεύρεση εγκεφαλικών 
κακώσεων στην CT

Καθορισμός ‘Κανόνα’-
Εκτίμηση Έκβασης






Canadian Assessement of Tomography for 

Childhood Head Injury: CATCH

 4 παράγοντες υψηλού κινδύνου (high-risk)

 3 παράγοντες μέτριου κινδύνου (medium-risk)

παράγοντες καθιστούν χρήση CT επιτακτική

The CATCH Rule




GCS score < 15 δύο ώρες μετά τον τραυματισμό 

 υποψία για ανοικτό ή εμπιεστκό κάταγμα κρανίου

 επιδεινούμενη κεφαλαλγία

 ευερεθιστότητα στην εξέταση

Παράγοντες Τψηλού 
Κινδύνου




 τραυματίες με ένα ή περισσότερους από τους 4 

παράγοντες υψηλού κινδύνου βρίσκονται σε

 αυξημένο κίνδυνο για 
νευρολογική/νευροχειρουργική παρέμβαση 

Παράγοντες Τψηλού 
Κινδύνου






 οποιοδήποτε σημείο κατάγματος βάσης κρανίου 

(πχ αιμοτύμπανο, μάτια ‘raccoon’, ωτόρροια, 
ρινόρροια ΕΝΤ, σημείο ‘Battle’)

 μεγάλο, προβάλλον κεφαλαιμάτωμα 

 επικίνδυνος μηχανισμός κάκωσης (πχ σύγκρουση 
μηχανοκίνητου οχήματος, πτώση ≥ 3 ft ή πάνω 
από 5 σκαλιά, πτώση από ποδήλατο χωρίς 
κράνος)

Παράγοντες Μέτριου 
Κινδύνου




 τραυματίες με ένα ή περισσότερους από τους 3 

παράγοντες μέτριου κινδύνου βρίσκονται σε

 αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλική βλάβη η οποία 
θα φανεί στην CT

Παράγοντες Μέτριου 
Κινδύνου









The CATCH Rule

CATCH Rule 

Η αξονική ηομογπαθία κεθαλήρ, απαιηείηαι μόνο ζε 

παιδιαηπικούρ αζθενείρ με ελαθπιά κάκυζη κεθαλήρ* και ένα 

από ηοςρ πιο κάηυ παπάγονηερ: 

- Υψηλού κινδύνου (απαιηείηαι νευρολογική 

παρέμβαζη) 

1. Κλίμακα Γλαζκώβηρ <15 δύο ώπερ μεηά ηην κάκυζη 

2. Υποτία ανοικηού ή εμπιεζηικού καηάγμαηορ κπανίος 

3. Επιδεινούμενη κεθαλαλγία 

4. Εςεπεθιζηόηηηα ζηην εξέηαζη 

 

- Μέηριου κινδύνου (κάκωζη εγκεθάλου ζηην CT) 

5. Οποιοδήποηε ζημείο καηάγμαηορ βάζηρ κπανίος (πσ 

αιμοηύμπανο, μάηια “raccoon”, υηόπποια, πινόπποια ΕΝΥ, 

ζημείο “Battle’s”) 

6. Μεγάλο, πποβάλλον αιμάηυμα ηπισυηού κεθαλήρ 

7. Επικίνδςνορ μησανιζμόρ κάκυζηρ (πσ ζύγκποςζη 

μησανοκίνηηος οσήμαηορ, πηώζη ≥ 3 ft [91cm], ή πάνυ 

από 5 ζκαλιά, πηώζη από ποδήλαηο συπίρ κπάνορ) 




 * Ελαφριά κάκωση κεφαλής ορίζεται ως η 

κάκωση μέσα στις τελευταίες 24 ώρες που 
συνοδεύεται από:

 επιβεβαιωμένη απώλεια συνείδησης, αμνησία, 
επιβεβαιωμένο αποπροσανατολισμό και 
παρουσία εμέτων ( πάνω από ένα επεισόδιο) ή 
ευερεθιστότητα (σε παιδί < 2 ετών) σε τραυματία 
με κλίμακα Γλασκώβης 13-15 

The CATCH Rule




 κανόνας CATCH είναι ένας ευαίσθητος κανόνας 

για λήψη κλινικών αποφάσεων με την 

 δυνατότητα να καθορίζει την ανάγκη για την 
εκτέλεση CT καθώς και

 ελάττωση χρήσης CT σε παιδιά με ΕΣΕΚ 

υμπερασματικά





Battle’s sign





Raccoon Eyes





CT-Eπισκληρίδιο αιμάτωμα





CT & Plain: Εμπιεστικό 
Κάταγμα





ευχαριστώ που είχατε την 
καλοσύνη να με ακούσετε!






